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 لرسميةالجريدة ا

 ـة ــة الهاشميــــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 3/8/2022ـوزراء بتاريــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2022( لسنة 42نظام رقم )

 تشكيالت الوزارات والدوائـر والوندات الحكومية نظام 

 2022ـسنة الماليـة لل

( من الدستور120صادر بمقتضى المادة )  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يسمـى هذا النظام )نظام تشكيالت الوزارات والدوائـر والوندات الحكومية  -1المادة

 .1/1/2022( ويعم  بم اعتبارا من 2022للـسنة الماليـة 
 

 

لةةةوزارات والةةةدوائر والونةةةدات الحكوميةةةة ومجموعةةةة تحةةةدد تشةةةكيالت ا -2المةةةادة

الوظائف وعددها و ئاتها ومسمياتها ودرجاتها وروات  الوظةائف بعقةود 

 شةةةةةةةةةاملة لجميةةةةةةةةةع العةةةةةةةةةالوات المرصةةةةةةةةةودة مخصصةةةةةةةةةاتها علةةةةةةةةةى 

( من قانون الموازنة العامة وقةانون 120و 103و 102و 101المواد )

 جةةداول الملحقةةة لمةةا هةةو مبةةين  ةةي ال موازنةةات الونةةدات الحكوميةةة و قةةا

 منم. بهذا النظام والتي تعتبر جزءا

 

ال يجـوز التعيين على مخصصـةـات مـةـواد النفقةـات الجاريةـة  ةي قةانون  -ع -3المادة

الموازنةةةة العامةةةـة وقانةةةـون موازنةةةات الونةةةدات الحكوميةةةة باسةةةتثناء 

 (.الروات  واألجور والعالوات -2111المجموعة )
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 ود ذات  ئةةة ودرجةةة علةةى الوظةةائف الشةةا رة يةةتم تعيةةين المةةوظفين بعقةة -ب

( 120عو التي تشغر خالل السنة او المحدثةة علةى مخصصةات المةادة )

 والمةةةةةوظفين بعقةةةةةود شةةةةةاملة لجميةةةةةع العةةةةةالوات علةةةةةى مخصصةةةةةات 

( مةن قةانون الموازنةة العامةة وقةانون موازنةات الونةدات 103المادة )

الصةةةادرة  تعليمةةةاتالالحكوميةةةة و قةةةا ألنكةةةام نظةةةام الخدمةةةة المدنيةةةة و

 .بمقتضاه

بسةب  يجوز التعيين على نساب روات  الموظفين المنفكين عن العمة   -ج

دون رات  وعـالوات، المرصودة مخصصةاتها علةى اإلعارة عو اإلجازة 

( بموجةةة  عقةةةد ، شةةةريطة عةةةدم تجةةةاوز 120و 102و101المةةةواد )

تعليمةات المخصصات تلك الوظيفة و قاً ألنكةام نظةام الخدمةة المدنيةة و

صةةادرة بمقتضةةاه، علةةى عن ال يةةتم التعيةةين إال للحةةاالت الملحةةة والتةةي ال

 تكون لها ناجة  علية.
 

 

ال يجةةةةةـوز التعييةةةةةـن عو االسةةةةةتخدام علةةةةةـى مخصصةةةةةـات النفقةةةةةات      -ع -4المةةةةةادة

الرعسماليـة  ي قةانون الموازنةة العامةة وقةانون موازنةات الونةـدات 

واألجةةةةةور  الرواتةةةةة  -2111الحكوميةةةةةة باسةةةةةتثناء المجموعةةةةةة )

عجةةةةور( وو قةةةةا  -502رواتةةةةـ ( و) -501المةةةةادتين ) والعةةةةالوات(

 .ألنكام نظام الخدمة المدنية
  

تعتبةةر ععمةةال المةةوظفين والمسةةتخدمين الةةذين يعملةةون علةةى نسةةاب   -ب

بانتهةةةةاء تلةةةةك  مخصصةةةةات المشةةةةاريع الرعسةةةةمالية منتهيةةةةة نكمةةةةا

 المشاريع عو نفاد تلك المخصصات ايهما عسبق .

 
 

 

ال يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغيةر الغايةات التةي عنةدثت مةن عجلهةا،  -ع -5المادة

ويجةةة  التقيةةةد بالوظةةةائف المدرجةةةة لغايةةةات التعيةةةين والتر يةةةع وتعةةةدي  

 .األوضاع
يج  التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت  ي هذا  -ب

 النظام.
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مةن وظةائف )مجموعةة األعمةةال  ال يجةوز التعيةين علةى عظ وظيفةةة شةغرت -6المةادة

 المتنوعة( الواردة  ي وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

 

ال يجةةوز التعيةةين علةةى الوظةةائف التةةي تشةةغر خةةالل السةةنة إال بموا قةةة    -ع -7المةةادة

الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى عن يكون التعيين علةى 

السادسةةة والخامسةةة الوظةةائف التةةي تشةةغر علةةى الةةدرجات السةةابعة و

والرابعة من الفئة األولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة 

والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة 

   .الثالثة
ال يجوز التعيين على وظةائف العقةود الشةاملة لجميةع العةالوات التةي    -ب

وزير المخةةةتص ووزيةةةر الماليةةةة تشةةةغر خةةةالل السةةةنة اال بموا قةةةة الةةة

 .المسبقة
 

للمرجةةع المخةةتص صةةالنية نقةة  الموظةةف مةةن وظيفةةة إلةةى وظيفةةة عخةةر   -8المةةادة

ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة عخةر  بالفئةة نفسةها 

 .لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وبالمستو  نفسم و قا
 

 

كوميةةة التقيةةد التةةام بأنكةةام نظةةام علةةى الةةوزارات والةةدوائر والونةةدات الح -9المةةادة

 يما يتعلق بقةرارات نقة  عو  والتعليمات الصادرة بمقتضاه  الخدمة المدنية

انتداب الموظفين  يما بينها. عما اذا كان لد  عظ منها  ائض من الموظفين 

عن ناجتها الفعلية  تتم عمليةة إعةادة توزيةع المةوظفين و قةا لالنتياجةات 

 ونس  االصول. ديوان الخدمة المدنيةالفعلية وبالتنسيق مع 

 

الجداول  ( الواردة  ي2024( و)2023تعتبر انداثات الوظائف لعامي ) -10المادة

النظام انداثات تأشيرية وقابلة للتعدي  والتحديث  ي ضوء الملحقة بهذا 

المسةةتجدات المسةةتقبلية عنةةد اعةةداد نظةةام تشةةكيالت الةةوزارات والةةدوائر 

 لسنة القادمة.والوندات الحكومية ل
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تسةةرظ عنكةةام هةةذا النظةةام علةةى جميةةع الةةوزارات والةةدوائر والونةةدات  -11المةةادة

 الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

 
3/8/2022 

 

 

 

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

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء

 وزير الدفاعو
 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

 

 وزير الرتبية والتعليم  
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار
 

 وزير
 ر السياحة واآلثا 

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الطاقة والثروة املعدنية 
 ووزير الزراعة ووزير البيئة بالوكالة

   الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير
 العدل 

 د نوري حممد الزيادات الدكتور امح
 

 وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء   
 ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
 يلةالدكتور حممد امحد مسلم اخلال

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
    

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير 
 ناعة والتجارة والتموينالص

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار
 

 وزير 
 م دولة لشؤون اإلعال

 فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
 


