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 الجريدة الرسمية

 ة ـة الهاشميـن الحسين ملك المملكة االردنياب نحن عبدهللا الثاني

 ورـــــــــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدست 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 20/12/2020وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـوزراء بتاريــخ 

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

2021( لسنة 8نظام رقم )  
تهالكية المدنيةنظام التنظيم اإلداري للمؤسسة االس  

( من الدستور120صادر بمقتضى المادة )  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

للمؤسساااااة االساااااتهالكية  نظاااااام التنظااااايم اإلداريام )ـ ا النظاااااهاااااـ يسااااامى -1الماااااادة

 اااااي الجريااااادة  ه( ويعماااااه باااااا مااااان هااااااريخ نشااااار2021لسااااانة  المدنياااااة

 الرسمية.
 

عباااارات التالياااة ييثماااا وردت  اااي هااا ا النظاااام المعااااني يكاااون للكلماااات وال -2الماااادة

 -المصةةة لها أدناه ما لم هدل القرينة على غير ذلك:

 .المؤسسة االستهالكية المدنية : المؤسسة

 .مجلس إدارة المؤسسة : المجلس

 رئيس المجلس. : الرئيس

 مدير عام المؤسسة. :   المدير العام

المشااكلة بمقتضااى والمتابعااة  يتلجنااة التصطاايل والتنساا :  اللجنة

 أيكام ه ا النظام.
 

  

 -من:يتكون الهيكه التنظيمي للمؤسسة  -3المادة

 .مجلسال - أ

 الرئيس. - ب

 .المدير العام -ج

 .المدير العام نائب -د           
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 الجريدة الرسمية

 -المديريات التالية: -هـ

 .الموارد البشرية مديرية -1

 المديرية االدارية. -2

 . المديرية المالية -3

 . التجارية مديريةال -4

 هكنولوجيا المعلومات.مديرية   -5

 . مستودعات المركزيةمديرية ال -6

 .داء المؤسسيهطوير األمديرية  -7
 

 -التالية: الويدات -و

 .ويدة الرقابة الداخلية  -1

 .االهةالاالعالم وويدة  -2

 .ويدة الشؤون القانونية -3

 ويدة شؤون األسواق. -4

 ويدة العطاءات. -5
 

 .ب المدير العاممكت -ز
 

 هرهبل ويدة الرقابة الداخلية بالمجلس. -أ -4المادة

 .رئيس اليرهبل المدير العام ب -ب 

 -يرهبل بالمدير العام كه من : -ج

 .المدير العام نائب -1

( مان ها ا 3المنةوص عليها  ي ال قرة )هاـ( مان الماادة ) ياتمديرال -2

 النظام.

( من ال قارة )و( 5( الى )2من ) ات المنةوص عليها  ي البنودويدال -3

 ( من ه ا النظام.3من المادة )

 .مكتب المدير العام  -4

على الرغم مما ورد  ي ال قارة )ج( مان ها ه الماادة، للمادير العاام ربال أي  -د

ماان المااديريات أو الوياادات بنائبااا و قااا لمااا هقتضاايا مةاالحة العمااه  ااي 

 المؤسسة. 
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 الجريدة الرسمية

)لجناة التصطايل والتنسايت والمتابعاة(  ناة هسامىلج ؤسساةهشكه  اي الم    -أ -5المادة
 -كه من:وعضوية  المدير العامبرئاسة 

 نائب المدير العام. -1
   .  ي المؤسسةالمديريات والويدات ي ريمد -2

 

دراسااة األمااور التاليااة وهر ااع هوصااياهها الااى الماادير العااام هتااولى اللجنااة  -ب
  -الهصاذ االجراءات المناسبة بشأنها:

 واالنشطة الصاصة بها وهقييمها. هالمؤسسة وبرامجاخطل  -1
 األنظمة والتعليمات المتعلقة بعمه المؤسسة. اتعومشر -2
  .جدول هشكيالت الوظائف  يهاومشروا الموازنة السنوية للمؤسسة  -3
 يحيلها المدير العام إليها . أمور أخرىأي  -4

 

 

أو كلماا دعا   الشاهر مرة على األقاه  ايهجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها  -ج
اعضاائها علاى ان يكاون  أغلبياةويكون اجتماعها قانونياا بحضاور الحاجة 

 .صوات اعضائها الحاضرينأ بأغلبية قراراههارئيسها من بينهم، وهتص  
لحضااور  اأو خارجهااؤسسااة دعااوة أي شااصص ماان داخااه المللماادير العااام  -د

ليهااا دون ان اجتماااا اللجنااة لالسااترنال برأيااا  ااي االمااور المعروضااة ع
 يكون لا يت التةوي .

أميناا لسار اللجناة يتاولى هنظايم ؤسساة يد موظ ي المر العام أيسمي المدي -هـ
عمالهاااا وهااادوين محاضااار جلسااااهها وي اااظ قيودهاااا وساااجالهها أجااادول 

 . قراراههاومعامالهها ومتابعة هن ي  
 

 

لواجباااات والمهاااام للمجلاااس ان يعاااين نائباااا للمااادير العاااام يتاااولى القياااام با -أ -6الماااادة
 والةالييات التي ي وضها المدير العام خطيا. 

يمااارل نائااب الماادير العااام صااالييات الماادير العااام بةااورة مباشاارة عنااد  -ب   
 عن عملا باإلجازة أو بمهمة رسمية . غيابا 

 

 

ماان القيااام ؤسسااة مؤقتااة لتمكااين المدائمااة أو هشااكيه أي لجنااة  العااام للماادير  -7الماادة
لاى ان يحادد  اي قارار هشاكيلها مهامهاا وواجباههاا وكي ياة انعقااد عا بمهامه

 اجتماعاهها واهصاذ قراراهها.
 

 

يكاام أالتعليماات الالزماة لتن يا   بناء على هنسيب المدير العام لمجلسيةدر ا -8المادة
  -ه ا النظام بما  ي ذلك ما يلي:

 ا. ومسؤولياههؤسسة  ي الم هحديد مهام المديريات والويدات -أ 
سااليب االهةاال والتنسايت باين الويادات التنظيمياة أجراءات العمه وإ -ب    

 ؤسسة. ي الم
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 الجريدة الرسمية

 1977لسانا  (33)يلغى النظام اإلداري للمؤسساة االساتهالكية المدنياة رقام  -9المادة

الاى ان هعادل على أن يستمر العمه بالتعليمات والقارارات الةاادرة بمقتضااه 

 ا أليكام ه ا النظام. أو هلغى أو يستبدل غيرها بها و ق
 

20/12/2020  

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  بنياخلارجية وشؤون املغرت 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس
 الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير 
 الرتبية والتعليم 

 الدكتور تيسري منيزل النهار النعيمي 
 

 وزير 
 الزراعة

  حممد حسن سليمان داوودية

 نائب رئيس الوزراء ووزير 
 دولة للشؤون االقتصادية 

  الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي 

 ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
  دولة لشؤون اإلعالم  

  علي محدان عبد القادر العايد
 

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املعايطةاملهندس موسى حابس موسى 
  

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز 

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
  

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
 

 وزير 
 العدل 

 الدكتور بسام مسري شحادة التلهوني

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي

 وزير
 الداخلية   

  د املبيضنيمسري إبراهيم حمم
 وزير

 البيئة  
 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير  
 الثقافة  

 الدكتور باسم حممد موسى الطويسي

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة 
  

 وزير
 دولة

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 وزير 
 التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس لدكتور "حممد خري" امحد حممد ابوا

 

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
  

 وزير
 النقل  

  املهندس مروان حنا سليمان خيطان
 

 وزير 
 الصحة

 الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 وهيب" التلالدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى 

 وزير 
 دولة لتطوير األداء املؤسسي 

  املهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
 

 وزير
 املياه والري 

  الدكتور معتصم نايف حسني سعيدان

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

  امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 دولة لشؤون االستثمار العمل ووزير 

  الدكتور معن مرضي عبد اهلل القطامني


