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 الجريدة الرسمية

 مملكة االردنية الهاشميـــــةنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك ال
 (  مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور  31بمقتضـــــى المــــــادة ) 

 وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان  والنـــــــــــــــواب

  نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره

 -واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :

 

 2021( لسنة 15قانون رقم )

 قانون معدل لقانون الطيران المدني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2021يسامى هاذا القااانون )قاانون معادل لقااانون الطياران المادني لساانة  -1الماادة

المشار اليه فيما يلاي بالقاانون  2007ة ( لسن41ويقرأ مع القانون رقم )

األصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مارور ثيثاين 

 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

  -( من القانون االصلي على النحو التالي :9تعدل المادة) -2المادة

رة )ب( منهاااا أوال: بإلغااااء عباااارة )فمساااة مفوضاااين( الاااواردة فاااي الفقااا

واالستعاضااااة عنهااااا بعبااااارة )رئااااي  متفاااار  ومفوضااااين اثنااااين 

 متفرغين(. 

 

  -ثانيا: بإلغاء نص الفقرة )ج( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي :

يحاادد راتااب الاارئي  والعضااوين المتفاارغين وفقااا ألحكااام ن ااام  -ج

 الخدمة المدنية .
 

قاارة )د( منهااا واالستعاضااة ثالثااا: بإلغاااء كلمااة )الموكولااة( الااواردة فااي الف

 عنها بكلمة )الموكلة(.
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 الجريدة الرسمية

  -رابعا: بإلغاء نص الفقرة )ر( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي :

 
 

يجتمااع المجلاا  باادعوة ماان رئيسااه ماارة علااى االقاال فااي الشااهر  -ر

وكلماااا دعاااج الحاتاااةا ويتكاااون النصااااب القاااانوني التتماعاتاااه 

 ئي  ماااان بحضااااور اثنااااين ماااان اعضااااائه علااااى ان يكااااون الاااار

بينهما ويتخذ قراراته باالتماع وفاي حاال انعقااد المجلا  بكامال 

 اعضائه يتخذ قراراته باالكثرية.

 

  -فامسا: بإضافة الفقرة )ط( اليها بالنص التالي :

 

يماااارل الااارئي  صااايحيات الاااورير المنصاااوع عليهاااا فاااي  -ط

 االن مة المعمول بها في الهيئة .

 

  -القانون االصلي على النحو التالي : ( من10تعدل المادة ) -3المادة

 

  -أوال: بإلغاء نص الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي :

مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة تكون مدة العضوية في  - أ

 المجل  اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
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 الجريدة الرسمية

تند الااى توصااية( الااواردة فااي ثانيااا : بإلغاااء عبااارة )رئااي  الااورراء المساا

 الفقرة )ج( منها .

 

  

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 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 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 روزي  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير   
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 دكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازيال

 

 وزير   
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 الزراعة  

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 ير وز
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 زير الرتبية والتعليمو
 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

 ر وزي
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 
 


