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 الجريدة الرسمية

  ة الهاشمية ــك المملكة االردنيـنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين مل

 ــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 9/6/2021ـوزراء بتاريــخ ــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 
 

 2021( لسنة 61نظام رقم )

 ظامييننظام معدل لنظام نادي القضاة الن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يساااامى اــااااـلا النظااااام )نظااااام معاااادل لنظااااام نااااادي القضاااااة النظاااااميين  -1المااااادة

المشااار الياا   2019( لساانة 166( ويقاار  ماا  النظااام رقاام )2021لساانة 

فيمااا يلااي بالنظااام اال االي نظامااا وا اادا ويعماال باا  ماان ااااريخ نشااره فااي 

 الجريدة الرسمية.
 

( مان النظاام اال الي ويساتعاض عنا  6يلغى نص ال قارة ) (  مان الماادة ) -2المادة

 -بالنص التالي:

 بدل االشتراك الشهري وبدل االنتسا  للنادي. -  
 

 -( الي  بالنص التالي:7يعدل النظام األ لي بإضافة المادة ) -3المادة

 -7المادة

 -ي:يكون بدل االشتراك الشهري اللي يدفع  العضو على النحو التال -  

 بدل االشتراك بالدينار الدرجة

 60 العليا والخا ة

الدرجات من األولى و تى 

 الثالثة
50 

 40 باقي الدرجات

المتقاعد اللي امت الموافقة على انتساب  للنادي بدف  بادل يلتزم القاضي  -  

انتسااا  يعااادل مقاادار االشااتراكات الشااهرية المقااررة بمقتضااى   كااام 

 عان ال تارة مان اااريخ ه التا  علاى التقاعاد  ال قرة ) ( مان االه الماادة

  و ااريخ ن اذ النظام األ لي  يهما   دا و تى ااريخ االنتسا .
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 الجريدة الرسمية

( من النظام األ لي بإضافة ال قرة ) ( هليها بالنص التالي 9اعدل المادة ) -4المادة

 -وهعادة ارقيم ال قرة ) ( الواردة فيها لتصبب ) ( :

تمويليااة ال زمااة إلقامااة األبنيااة الخا ااة الحصااول علااى التسااهي ت ال - 

 بالنادي واشغيلها واستدامتها بموافقة المجلس القضا ي . 
 

( الاواردة فيا  12( الاى )7يعدل النظام األ الي بإعاادة اارقيم الماواد مان ) -5المادة

 ( من  على التوالي.13( الى )8لتصبب من )
 

9/6/2021  

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  رتبنياخلارجية وشؤون املغ 

 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 

 ايدعلي محدان عبد القادر الع

 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

 ى بيجاينج كسيباملهندس حييى موس
 

 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

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 طاقة والثروة املعدنية ال

    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 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 امحد مسلم اخلاليلةالدكتور حممد 

 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 الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 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

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 خلية الدا 

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 


