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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 120مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــــــوزراء بتاريــخ 2022/4/17
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
ن ام رقم ( )30لسنة 2022
ن ام معد لن ام التن يم ارداري لوزارة التنمية االجتماعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المااادة -1يساامى ااالا الن ااام (ن ااـام معااـد لن ااـام التن اايم ارداري لااوزارة التنميااة
االجتماعياااة لسااانة  )2022ويقااارأ ماااع الن اااام رقااام ( )117لسااانة 2015
المشار اليه فيما يلي بالن ام األصلي وما يرأ علياه مان تعاديل ن اماا واحادا
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2يلغى نص المادة ( )3من الن ام األصلي ويستعاع عنه بالنص التالي-:
المادة-3
يتكون الهيكل التن يمي للوزارة مما يلي-:
أ -الوزير.
ب -األمين العام.
ج -أمين عام السجل.
د -السجل.
اـ -الصندوق.
و -مساعد األمين العام لشؤون الحماية والرعاية.
ز -مساعد األمين العام لشؤون اردارة والتطوير.
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ح -مساعد األمين العام لشؤون المحاف ات والتنمية.
ي -المديريات التالية في مركز الوزارة -:
 -1مديرية الشؤون القانونية.
 -2مديرية الجمعيات.
 -3مديرية تعزيز ارنتاجية والمساكن.
 -4مديرية االتصا وارعالم.
 -5مديرية األسرة والطفولة.
 -6مديرية األحداث والحماية.
 -7مديرية بدائل اريواء وشؤون األشةاص ذوي ارعاقة.
 -8مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.
 -9مديرية تكنولوجيا المعلومات.
 -10مديرية الشؤون اردارية.
 -11مديرية الموارد البشرية.
 -12مديرية الشؤون المالية.
 -13مديرية مكافحة التسو .
 -14مديرية سجل الجمعيات.
 -15مديرية صندوق دعم الجمعيات.
ي -مديريات التنمية االجتماعية في المحاف ات واأللوية.
 وحدة الرقابة الداخلية. -المراكز .
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م -المكات التالية-:
 -1مكات
 -2مكت
 -3مكت
 -4مكت

التنمية االجتماعية في المحاف ات واأللوية.
الوزير.
األمين العام.
أمين عام السجل.

المادة -3يلغى نص المادة ( )4من الن ام األصلي ويستعاع عنه بالنص التالي-:
المادة-4
أ -يرتب بالوزير كل من-:
 -1األمين العام.
 -2أمين عام السجل.
 -3وحدة الرقابة الداخلية.
 -4مكت الوزير .
ب -يرتب باألمين العام كل من-:
 -1مساعد األمين العام لشؤون الحماية والرعاية.
 -2مساعد األمين العام لشؤون اردارة والتطوير.
 -3مساعد األمين العام لشؤون المحاف ات والتنمية.
 -4مديرية الشؤون القانونية.
 -5مديرية االتصا واالعالم .
 -6مديرية السياسات والتطوير المؤسسي .
 -7مكت األمين العام.
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ج -يرتب بأمين عام السجل كل من-:
 -1مديرية سجل الجمعيات .
 -2مديرية صندوق دعم الجمعيات.
-3

 -3مكت أمين عام السجل .
- 16

د -ترتب بمساعد األمين العام لشؤون الحماية والرعاية كل من-:
 -1مديرية األسرة والطفولة.
 -2مديرية األحداث والحماية.
 -3مديرية بدائل اريواء وشؤون األشةاص ذوي ارعاقة.
 -4مديرية مكافحة التسو .
اـ -ترتب بمساعد األمين العام لشؤون اردارة والتطوير كل من-:
 -1مديرية تكنولوجيا المعلومات.
 -2مديرية الشؤون اردارية.
 -3مديرية الموارد البشرية.
 -4مديرية الشؤون المالية .
و -ترتب بمساعد األمين العام لشؤون المحاف ات والتنمية كل من-:
 -1مديرية الجمعيات.
 -2مديرية تعزيز ارنتاجية والمساكن.
 -3مديريات التنمية االجتماعية في المحاف ات واأللوية وترتب بها -:
أ -المراكز .
ب -مكات التنمية االجتماعية في المحاف ات واأللوية.
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المادة -4تعد المادة ( )5من الن ام األصلي على النحو التالي-:
أوال -:بإلغاء نص الفقرة (أ) منها واالستعاضة عنه بالنص التالي-:
أ -تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التةطاي والتنساي والمتابعاة)
برئاسة الوزير وعضوية كل من-:
 -1األمين العام

نائبا للرئيس.

 -2أمين عام السجل .
-3مساعد األمين العام لشؤون الحماية والرعاية.
 -4مساعد األمين العام لشؤون اردارة والتطوير.
 -5مساعد األمين العام لشؤون المحاف ات والتنمية .
 -6مدير مديرية الشؤون القانونية.
 -7مدير مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.
 -8مدير مديرية الموارد البشرية.
 -9ماادير أي مديريااة فااي مركااز الااوزارة أو فااي المحاف ااات واأللويااة
يسميه الوزير.
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ثانيا :بإلغاء عبارة (مرة على االقل كل شهر و) الواردة في
الفقرة (ج) منها.
2022/4/17

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية
ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

أمين حسني عبداهلل الصفدي

توفيق حممود حسني كريشان

وزير
األشغال العامة واإلسكان

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير السياحة واآلثار
ووزير املالية بالوكالة

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

نايف محيدي حممد الفايز

وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

مازن عبداهلل هالل الفراية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

فيصل يوسف عوض الشبول

نايف زكريا نايف استيتية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

وزير
الصحة

يوسف حممود علي الشمالي

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

وزير الصناعة والتجارة والتموين
ووزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة

وزير
البيئة

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

وزير
الشباب

امحد قاسم ذيب اهلناندة

وزير
العمل

وزير
العدل

أمين رياض سعيد املفلح

وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

حممد مجيل موسى النجار

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
التنمية االجتماعية

وزير
املياه والري

وزير
النقل

وزير
الزراعة

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

وزير
الداخلية

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

وزير
دولة للشؤون القانونية

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

وزير
الثقافة

هيفاء يوسف فضل حجار النجار
وزير
االستثمار

املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

