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 الجريدة الرسمية

 
 

 ــة ــة الهاشميـــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــورـــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستـــــ 120بمقتضـــى المــــادة ) 

 17/11/2021ــخ ـوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاري

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2021( لسنة  108نظام رقم )
 

 التنظيم اإلداري لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة معدل لنظام نظام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

يسمى هذا النظام )نظام معدل لنظام التنظيم اإلداري لوزارة االقتصاد الرقميي  -1المادة 

المشييار  2019( لسيينة 82لنظييام رقييم )( ويقييرم مييع ا2021والريييـادة لسيينة 

اليه فيما يلي بالنظام األصلي وما طرم عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

( مين النظيام األصيلي بال ياء تعرييم )األميين العيام( والمعنيى 2تعيدل الميادة ) -2المادة 

 المخصص له الواردين فيها.

 

 -( من النظام األصلي على النحو التالي :4تعدل المادة ) -3المادة 
 

 -موال: بال اء نص الفقرة )ب( منها واالستعاضة عنه بالنصين التاليين:

 ممين عام الوزارة للتحول الرقمي. -ب

 ممين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية. -ج
 

( 1اليواردة فيي البنيد )ثانيا: باضافة عبارة )والوحدات( بعد كلمية )الميديريات( 

 من الفقرة )ج( منها.
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 الجريدة الرسمية

 

 -( من الفقرة )ج( منها بالنص التالي :1ثالثا: باضافة الفقرة )د( إلى البند )
 

 وحدة الدفع اإللكتروني. -د

( الوارد فيهيا 4( من الفقرة )هـ( منها وإعادة ترقيم البند )3رابعا: بال اء البند )

 (.3ليصبح )
 

فقرات من )ج( إلى )و( الواردة فيها لتصبح من )د( إليى خامسا: باعادة ترقيم ال

 )ز( منها.
 

 -سادسا: بال اء نص الفقرة )ز( منها واالستعاضة عنه بالنصين التاليين:

 مكتب ممين عام الوزارة للتحول الرقمي . -ح

 مكتب ممين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية. -ط

 

 -لنظام األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :( من ا5يل ى نص المادة ) -4المادة 

 -5المادة 

  -يرتبط بالوزير كل من: - م

 ممين عام الوزارة للتحول الرقمي. -1

 ممين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية. -2

 وحدة الرقابة الداخلية. -3

 مكتب الوزير.  -4
 

 -يرتبط بأمين عام الوزارة للتحول الرقمي كل من: - ب

 ية وعملياتها.إدارة الحكومة اإللكترون -1

 إدارة برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني. -2

 مكتب ممين عام الوزارة للتحول الرقمي. -3
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 -يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية كل من: -ج

 إدارة السياسات والمعلومات. -1

 إدارة االستثمار والريادة. -2

( مين هيذا 4)المديريات المنصوص عليها في الفقرة )هـ( مين الميادة   -3

 النظام.

 وحدة الشؤون القانونية. -4

 وحدة العطاءات والمشتريات. -5

 مكتب ممين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية. -6

على الرغم مما ورد في الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة، للوزير تعديل  -د

ارتبييياط مي مييين اإلدارات مو الميييديريات مو الوحيييدات وفقيييا لميييا تقتضييييه 

 عمل في الوزارة .  مصلحة ال
 

( 2( و )1( من النظام األصلي بال ياء البنيدين )6تعدل الفقرة )م( من المادة ) -5المادة 

 -الواردين فيها واالستعاضة عنهما بما يلي :

 ممين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية نائبا للرئيس. -1

 ممين عام الوزارة للتحول الرقمي. -2

 ات والوحدات الذين يسميهم الوزير.مديري اإلدارات والمديري -3
  - ت

  -( من النظام األصلي على النحو التالي :9تعدل المادة ) -6المادة

موال: بال يييياء عبييييارة )األمييييين العييييام( الييييواردة فييييي مطلعهييييا واالستعاضيييية 

 عنها بعبارة )ممين عام الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية(.
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  -التالي : ثانيا: باضافة الفقرة )ج( اليها بالنص

تحدييييد مهيييام مميييين عيييام اليييوزارة للتحيييول الرقميييي ومميييين عيييام  -ج

الييييوزارة للشييييؤون اإلدارييييية والمالييييية وتسييييمية مي منهمييييا ليحييييل 

محيييل مميييين عيييام وزارة االقتصييياد الرقميييي والرييييادة فيييي عضيييوية 

 اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

 
17/11/2021 

 

 ياسية والربملانية وزير الشؤون الس
 ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير الرتبية والتعليم    
 يم العالي والبحث العلميووزير التعل 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس
 

 وزير
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 غال العامة واإلسكاناألش

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

  

 وزير
 العدل 

    الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
    
 

 وزير 
 اإلسالمية األوقاف والشؤون واملقدسات

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير     
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

    "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التلالدكتور 

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 

 وزير 
 والريادة  االقتصاد الرقمي

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار
 

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير 
 العمل 

     نايف زكريا نايف استيتية

 وزير  
 االستثمار

 عبداملنعم عمروخريي ياسر  املهندس

 وزير   
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايدة
 


