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 الجريدة الرسمية

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــور( مـــــــن الدستـ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 2/6/2021ـخ ـــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــ
 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2021( لسنة 55نظام رقم )
 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الع ج الوظي ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 يساامى ااالا النظااام )نظااام معاادل لنظااام ممارسااة مهنااة العاا ج الااوظي ي  -1المااادة

المشااار هلياا   2014( لساانة 84( ويقاار  ماا  النظااام رقاام ) 2021لساانة 

فيما يلي بالنظام األ لي وما أر  علي  من اعديل نظاما وا دا ويعمل با  

 من ااريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ضااافة ال قاارة )ج( اليهااا بااالنص إ( ماان النظااام األ االي ب6دة )اعاادل المااا -2المااادة

  -التالي:

للوزير ااخاذ اإلجراءات ال زمة لتمكين   حا  الع قة من اقاديم  -ج

هلكترونياا بماا فيهاا الارب  اإللكتروناي  ااألبات الترخيص واجديد

ماا  الجهااات ذات الع قااة للحصااول علااى الوثااا   المطلوبااة لماانب 

 الا الترخيص.

 

( ماان النظااام األ االي بإضااافة ال قاارة ) ( هليهااا بااالنص 8اعاادل المااادة ) -3المااادة

  -التالي:

 االلتزام بتحويل روااب العاملين لدي  هلى البنوك. - 
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 الجريدة الرسمية

 االي ويسااتعاض عناا  بااالنص ( ماان النظااام األ10يلغااى نااص  المااادة ) -4المااادة

   -التالي:
 

 -10المادة 

زير بنااء علاى انسايب اللجناة فاي يلغى ارخيص المركز بقرار من الاو -  

  - ي من الحالتين التاليتين:

 . هذا ثبت  ن منب الترخيص كان مستنداً هلى بيانات غير  حيحة -1

 هذا فقد  ي شرأ من شروأ الترخيص.  -2

فااي  ااال مخال ااة الماارخص لاا   ياااً ماان   كااام ااالا النظااام يقااوم ماادير  - 

 ثين يوماً من ااريخ المديرية بتوجي  هنلار لتصويب المخال ة خ ل ث 

االنااالار وفاااي  اااال عااادم اصاااويب المخال اااة خااا ل مااادة اإلنااالار يلغاااى 

 الترخيص.

 

( ماان النظااام األ االي باعتبااار مااا ورد فيهااا ال قاارة ) ( 16اعاادل المااادة ) -5المااادة

 -وهضافة ال قرة ) ( هليها بالنص التالي:
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 الجريدة الرسمية

 ( من اله المادة للوزير هعاادة  فاتب على الرغم مما ورد في ال قرة ) - 

المركااز قباال  اادور قاارار قطعااي ماان المحكمااة المختصااة علااى  ن ال 

اكااون المخال ااة المراكبااة اشااكل مخال ااة أل كااام قااانون المسااؤولية 

الطبياااة والصاااحية واألنظماااة الصاااادرة بمقتضااااه  و اشاااكل مخال اااة 

 لألخ ق واآلدا  العامة.

2/6/2021 

 
 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  ارجية وشؤون املغرتبنياخل 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الثقافة 

 ان عبد القادر العايدعلي محد

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير   
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير   
 املالية

  العسعسالدكتور حممد حممود حسني

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 الزراعة  

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 ميةاألوقاف والشؤون واملقدسات اإلسال

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس " امحد حممد ابوالدكتور "حممد خري

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير   
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  واريالدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهل

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 
 


