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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 120مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــ الــــــورراء بتاريــخ 2021/5/19
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
ن ام رقم ( )34لسنة 2021
ن ام التعيين على الوظائف القيادية
صادر بمقتضى المادة ( )120من الدستور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة -1يسمى هذا الن ام (ن اام التعياين علاى الوظاائف القيادياة لسانة )2021
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المااادة -2يكااون للكلمااات والعبااارات التاليااة حيثمااا وردت فااي هااذا الن ااام المعاااني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
 :مجل الورراء .
المجل
الوظيفاااااة  :أي وظيفااة ماان وظااائف المجموعااة الثانيااة ماان الفئااة
العليا الواردة في ن ام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم
القيادية
التعيااين عليهااا بقاارار ماان المجلاا ويقاارر شاامولها
بأحكام هذا الن ام.
المرتااااااع  :المرتع الاذي ينساب للمجلا باالتعيين علاى الوظيفاة
القيادية الشاغرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المختص
اللجنة

 :اللجناااة الورارياااة ليفتياااار والتعياااين علاااى الوظاااائف
القيادية المشكلة وفقا ً ألحكام هذا الن ام.

الديوان

 :ديوان الخدمة المدنية.

المااادة -3تسااري أحكااام هااذا الن ااام علااى المتقاادمين بطلبااات إلشااغال الوظااائف
القيادية.
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المادة -4أ -يتولى الديوان بالتنسيق ماع الجهاات المعنياة رعاداد بطاقاات الوصاف
الوظيفي للوظائف القيادياة التاي ياتم اساتحداثها بعاد نفااذ أحكاام هاذا
الن ام ورفعها رلى مجل الخدمة المدنية إلقرارها.
ب -تعتمد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية المقرة من مجلا
الخدمة المدنية قبل نفاذ أحكام هذا الن ام .
ج -للمرتاااع المخاااتص بالتنسااايق ماااع الاااديوان تعاااديل بطاقاااة الوصاااف
الااوظيفي للوظيفااة القياديااة اذا اقتضااج الحاتااة ذلااك ويااتم رفعهااا الااى
مجل الخدمة المدنية إلقرارها .
الماااادة -5أ -يشاااكل مجلااا الاااورراء لجناااة تسااامى (اللجناااة الورارياااة ليفتياااار
والتعيين على الوظائف القيادية) ويسمي رئي اللجنة وأعضاءها.
ب -تجتمع اللجنة بدعوة مان رئيساها وبحضاور تمياع أعضاائها وتتخاذ
قراراتها بأغلبية أعضائها.
ج -يساامي رئااي الااورراء ماان بااين مااوظفي الفئااة األولااى فااي رئاسااة
الورراء أمينا ً لسر اللجنة يوقاع علاى رقارار بالتزاماه بالسارية التاماة
في عمل اللجنة ومداوالتها وتحمل المسؤولية في حال اإلفيل بذلك.
د -رذا كااان المرتااع المخااتص رئااي الااورراء فلااه أن ينيااب عنااه فااي
أعمااال اللجنااة أي ورياار ماان غياار أعضااائها ا أمااا رذا كااان المرتااع
المخااتص رئااي اللجنااة أو أحااد أعضااائها فيحسااب لااه تقياايم واحااد
لغايات قرارات اللجنة.
المادة -6أ -1-يتم اإلعين عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع اإللكتروني
لرئاسااة الااورراء والموقااع اإللكترونااي للجهااة المعنيااة بالوظيفااة
الشاااغرة لماادة أساابوع وفااي صااحيفة يوميااة محليااة ماان الصااحف
األوسااع انتشااارا ولماارة واحاادة وذلااك فاايل ماادة ال تتجاااور ثيثااين
يوماا ماان تاااريخ شااغور الوظيفااة القياديااة مااا لاام تاانص التشااريعات
على فيف ذلك .
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 -2يجاااب أن يتضااامن اإلعاااين متطلباااات رشاااغال الوظيفاااة وشاااروطها
المحااددة فااي بطاقااة الوصااف الااوظيفي وتاااريخ باادء تقااديم الطلااب
وانتهائه.
ب -تساااتقبل رئاساااة الاااورراء طلباااات التقااادم للوظيفاااة القيادياااة مرفقاااة
بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهيت العلمياة والشاهادات
المهنيااة وشااهادات الخباارة والوثااائق المعاازرة للمهااارات والقاادرات
القيادياااة رلكترونياااا ويرسااال لمقااادم الطلاااب رشاااعار رلكتروناااي يفياااد
باستيم طلبه .
ج -بعااد انتهاااء ماادة اسااتقبال الطلبااات يااتم ررسااالها رلااى رئااي اللجنااة
المشااكلة بموتااب أحكااام الفقاارة (أ) ماان المااادة ( )7ماان هااذا الن ااام
وفيل مدة ال تتجاور ( )5أيام عمل.
المادة-7أ -1-تشكل لجناة لفارر طلباات التقادم إلشاغال الوظاائف القيادياة برئاساة
أمين عام رئاسة الورراء وعضوية كل من -:
أ -مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه.
ب -أمين عام ديوان الخدمة المدنية .
ج -شخص من ذوي الخبارة واالفتصااع يساميه رئاي الاديوان
لكل وظيفة قيادية شاغرة .
 -2يسمي أمين عاام رئاساة الاورراء مان باين ماوظفي رئاساة الاورراء
أمينا لسر لجنة الفرر.
ب -تتاااولى اللجناااة فااارر طلباااات المتقااادمين إلشاااغال الوظاااائف القيادياااة
واساااتبعاد الطلباااات غيااار المطابقاااة لشاااروط رشاااغالها وللمتطلباااات
األساسااية لبطاقااة الوصااف الااوظيفي ورعيمهاام ساابب رفااض الطلااب
بوساطة البريد اإللكتروني.
ج -1-يحق للمتقدم الاذي لام يقبال طلباه ان يقادم للجناة الفارر فايل ثيثاة
أيام عمال مان تااريخ تبلغاه قارار الارفض الوثاائق والمعازرات التاي
تؤيد انطباق شروط رشغال الوظيفة القيادية عليه.
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 -2على لجنة الفارر الباج بالوثاائق والمعازرات المشاار اليهاا فاي البناد
( )1من هذه الفقرة فيل ثيثة ايام عمل من تاريخ تقديمها.
المااادة -8أ -يااتم ررسااال الطلبااات المسااتوفية لشااروط رشااغال الوظيفااة القياديااة
ومرفقاتهااا رلااى المرتااع المخااتص فاايل ماادة ال تتجاااور ( )15يااوم
عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرر.
ب -يقااوم المرتااع المخااتص بتقياايم الطلبااات وفقااا للمعااايير المنصااوع
عليها فاي الفقارة (ب) مان الماادة ( )9مان هاذا الن ااما وفاي ضاوء
نتائج التقييما يخاطب المرتع المختص رئي اللجنة بأسماء أفضل
سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شاروط رشاغال الوظيفاة القيادياة
فيل ( )10أيام عمل من تاريخ ورودها اليه.
ج -يجاااور أن يقااال عااادد المتقااادمين الاااذين ياااتم تقيااايمهم مااان المرتاااع
المخااتص أو عاادد المرشااحين الااذين تااتم مقااابلتهم ماان اللجنااة عاان
األعااداد المحااددة فااي الفقاارة (ب) ماان هااذه المااادة رذا كااان عاادد ماان
تنطبق علايهم شاروط رشاغال الوظيفاة القيادياة ومتطلباتهاا اقال مان
األعداد المحددة في تلك الفقرة.
المااادة  -9أ -تقااوم اللجنااة بااإتراء المقااابيت الشخصااية للمرشااحين فاايل ماادة ال
تتجاااور ( )15يااوم عماال ماان تاااريخ ورود أسااماء المرشااحين رليهااا
على أن يتم رعيم المرشح بموعد المقابلة قبال مادة ال تقال عان ()5
أيام.
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ب -لغايااات المفاضاالة بااين المرشااحين تسااتخدم اللجنااة معااايير التقياايم
واألوران النسبية التالية-:
الورن النسبي
بعض المؤشرات المرتبطة
المعيار
الرقم
للمعيار
بمعيار التقييم
()%40
 -1المعرفة الفنية  -الخباااارة فااااي مجااااال العماااال
التخصصي المطلوب.
المتخصصة
 انسااجام التخصااص والدرتااةالعلميااة للمتقاادم مااع طبيعااة
الوظيفة.
()%40
 -2القدرات اإلدارية  -الخباارة فااي موقااع قيااادي أو
رشرافي.
والقيادية
الخباارة فااي مجاااالت التخطاايطاالسااتراتيجي وردارة الباارامج
والمشاريع.
 القاادرة علااى تحديااد أولوياااتالعمل.
 القاادرة علااى اتخاااذ القااراراتالمناسااااااابة فاااااااي األوقاااااااات
المناسبة.
()%10
 مهاارات االتصاال والتفااوضالمهارات
-3
وردارة االتتماعات.
 مهااااارات التفكياااار المنطقاااايوالتحليلي.
 رتقان اللغات والتكنولوتيا.()%10
 -4االنطباع العام  -االنطبااااع الاااذي تكاااون عااان
المرشح.
المجموع ()%100

ج -يعتبر ناتحا كل من حصل على ( )%60فاأكثر مان مجماوع األوران
النسبية للمعايير المنصوع عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
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المادة -10أ -تحدد اللجنة ترتيب المرشحين وفقا لنتائج التقييم التي حصل عليهاا
كل مرشح وترسل النتائج للمرتع المختص ليقوم بدوره بالتنسايب
للمجل بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة
وفقا ً للتشريعات النافذة.
ب -في حال استنكف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال األمر رلى
اللجنة التخاذ القرار المناسب.
ج -اذا لم ينجح أي من المرشحين الذين تمج مقابلتهم من اللجنةا يقوم
المرتااع المخااتص وفاايل ساابعة أيااام بترشاايح مااا ال يقاال عاان ثيثااة
أشخاع وال يزيد على فمسة للجنة إلتراء مقابيت شخصية معهم
شاااريطة أن ال يكاااون أي مااانهم مااان ضااامن األشاااخاع الاااذين تماااج
مقابلتهم سابقا ً .
المااادة -11أ -يسااتثنى ماان أحكااام هااذا الن ااام المحاااف ون والساافراء وأمااين عااام
مجل االعيان وأمين عام مجل النواب ومدير عام مكتب كل مان
رئااي الااورراء ورئااي مجل ا االعيااان ورئااي مجل ا النااواب
وأمين سر مجل الورراء وأمين عام رئاسة الورراء.
ب -للمجل فاي حااالت محاددة التعياين علاى أي وظيفاة قيادياة بقارار
منه بناء على تنسيب مباشر من المرتع المختص.
ج -ال تسري أحكام هذا الن ام-:
 -1على الوظاائف القيادياة الشااغرة التاي ياتم تعبئتهاا عان طرياق
النقل في حال انطبقج علاى مان ياتم نقلاه المتطلباات األساساية
والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها .
 -2عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية .
المااادة -12ال تسااري أحكااام هااذا الن ااام علااى الوظااائف القياديااة التااي تاام االعااين
عنها قبل نفاذه .
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المادة  -13يلغى ن ام التعيين على الوظائف القيادية رقم ( )78لسنة .2019
2021/5/19

وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
دولة للشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
العمل

يوسف حممود علي الشمالي

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

وزير الثقافة
ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
السياحة واآلثار

وزير
العدل

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

وزير
املالية

وزير
الطاقة والثروة املعدنية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

حممد مجيل موسى النجار

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

وزير
الصناعة والتجارة والتموين

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير
املياه والري

وزير
النقل

نايف محيدي حممد الفايز

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح

وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة

وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية

وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين

