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 م 1122ايار سنة  12هـ. الموافق  2441رمضان سنة  12عمان : األحد 

 م 1122ايار سنة  12هـ. الموافق  2441رمضان سنة  12عمان : األحد 

 م 1122ايار سنة  12هـ. الموافق  2441رمضان سنة  12عمان : األحد 

 م 1122ايار سنة  12هـ. الموافق  2441رمضان سنة  12عمان : األحد 

 

 م 5122ايار سنة  52هـ. املوافق  2331رمضان سنة  52عمان : األحد 

  م 5122ايار سنة  52هـ. املوافق  2331رمضان سنة  52عمان : األحد 
 

  

م 5122سنة  حزيران 54هـ. املوافق  2331سنة  شوال 22 األحدعمان :   

 م 5122تشرين األول سنة  2هـ. املوافق  2332صفر سنة  21عمان : االربعاء 

 

2212رقم العدد:   

 م 5155سنة نيسان  51هـ. املوافق  2334سنة  رمضان 21 األربعاءعمان : 

 
 2512رقم العدد: 
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 الجريدة الرسمية
 للمملكة األردنية الهاشمية

 تصدر عن رئاسة الوزراء/مديرية اجلريدة الرمسية
 www.Pm.gov.joاملوقع على شبكة االنرتنت : 

 

 

 

 

 

 

  2222( لسنة 29رقم ) نظام
 يــن القومـس األمــلام جمـنظ  

 

 

  

 51/3/5155(  ***** الصادر بتاريخ 2512فهرس العدد )
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  ـــمـــنائب جاللة الملك المعظـــــــــــعبدهللا الثاني الحسين بن نحن 

 ـــورــــلدستــــــــــــــــــــــــ( مـــــــن ا 255بمقتضـــى المــــادة ) 

 21/4/5155وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -نأمر بوضع النظام اآلتي :

 

 5155( لسنة 52نظام رقم )

 نظام مجلس األمن القومي

 ( من الدستور 255صادر بمقتضى المادة )

 ـــــــــــــــــــــــ
 

( ويعمس  5155يسمى هذا النظام )نظام مجلسس األمسن القسومي لسسنة  -2لمادةا

 به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

هسسذا النظسسام:  تعنسسي ملمسسة )المجلسسس( ويثمسسا ورد السسن  علي سسا فسسي -5لمسسادة ا

 ( من الدستور.255مجلس األمن القومي المنشأ بموجب المادة )

 

 -:يتألف مجلس األمن القومي من -5لمادة ا
 .رئيس الوزراء -أ 

 وزير الدفاع. -ب

  وزير الخارجية. -ج
 وزير الداخلية. -د

 قائد الجيش. -هـ

 مدير المخابرات. -و

  مدير األمن العام. -ز
( مسن 5الملك بإرادة ملكية وفقسا  ألوكسام الرقسرة )عضوين يعين ما  -ح

 ( من الدستور للمدة التي تحدد في اإلرادة.41المادة )
 

يخت  المجلس بالشسوو  العليسا المتعلقسة بساألمن والسدفاع والسياسسة  -4لمادةا

 الخارجية.
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 5532 

 يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو وضور من يروضه. -أ-3المادة

اجتمسساع المجلسسس قانونيسسا  بحضسسور أضلبيسسة أعضسسائه ويتخسسذ يكسسو   -ب 

 قراراته بأضلبية أصوات أعضائه.

 توقع قرارات المجلس من األعضاء وترفع للملك للمصادقة علي ا. -ج

تكو  قسرارات المجلسس واجبسة النرسال ومللمسة للكافسة وساة مصسادقة  -د

 الملك علي ا.

 المعنية لتنريذها. تبلغ قرارات المجلس إلى الج ات -هـ          

 

 -للمجلس: -6المادة 

دعسسوة مسسن يسسراه مناسسسبا لحضسسور اجتماعاتسسه لالسسست نا  برأيسسه فسسي  - أ

 الموضوعات المعروضة عليه.

االسسسستعانة بسسسالخبراء وتشسسسكي  اللجسسسا  لمسسسساعدته علسسسى القيسسسام  -ب    

 بم امه.

 

يجوز تكو  وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداوالته سرية وال  -3المادة 

 افشاؤها وتى بعد انت اء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية.

 

يكلف أود مبسار مسويري السديوا  الملكسي باإلضسافة لوييرتسه بم سام  -أ -8المادة 

 أمين سر المجلس.

يتسسولى أمسسين سسسر المجلسسس اعسسداد جسسدوة أعمالسسه ومتابعسسة السسدعوة  -ب

جلسسسساته الجتماعاتسسسه وورسسسه سسسسجالته وقيسسسوده وتسسسدوين محاضسسسر 

 ومتابعة تنريذ قراراته.
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 يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنريذ أوكام هذا النظام. -2المادة 

21/4/5155 

 

 

 
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة المحلية 
 ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المكلف

  توفيق محمود حسين كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 هاني محمد الخصاونةالدكتور بشر 
 

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان حمزة الشريدة

 وزير 
 المياه والري 

 محمد جميل موسى النجار

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  الخارجية وشؤون المغتربين 

  أيمن حسين عبدهللا الصفدي
 

 وزير
 النقل  

 المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
 

 وزير التربية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 الدكتور احمد نوري محمد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الجازيالدكتور ابراهيم مشهور حديثة 
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف حميدي محمد الفايز

 وزير 
 المالية

 الدكتور محمد محمود حسين العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة المعدنية 

 الدكتور صالح علي حامد الخرابشة
    

 وزير
 الزراعة  

   المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات

 

 وزير
  دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أيمن رياض سعيد المفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

 الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبدهللا هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 احمد قاسم ذيب الهناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف محمود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري

 وزير 
  البيئة

 هالدكتور معاوية خالد محمد الردايد
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  مصطفى بنيوفاء سعيد يعقوب 

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 عبدالمنعم عمروياسر خيري  المهندس
 

******* 

***** 

** 


