نظام التنظيم اإلداري لوزارة العدل وتعديالته رقم  101لسنة 2015

المادة 1
ٌسمى هذا النظام (نظام التنظٌم اإلداري لوزارة العدل لسنة  )2015وٌعمل به من تارٌخ نشره
فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرٌنة على غٌر ذلك:
وزارة العدل.
الوزارة :
الوزٌر

:

األمٌن العام :
اللجنة

:

وزٌر العدل.
أمٌن عام الوزارة.
لجنة التخطٌط والتنسٌق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3
ٌتكون الهٌكل التنظٌمً للوزارة من :
أ .الوزٌر.
ب .األمٌن العام.
ج .دائرة إشهار الذمة المالٌة.
د .دائرة إدارة قضاٌا الدولة.
هـ .المعهد القضائً األردنً.
و .مساعد األمٌن العام للشؤون الفنٌة.
ز .مساعد األمٌن العام للشؤون اإلدارٌة والمالٌة.
ح .المدٌرٌات التالٌة :
 .1مدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة.
 .2مدٌرٌة الشؤون المالٌة.
 .3مدٌرٌة الموارد البشرٌة.
 .4مدٌرٌة الشؤون القانونٌة.
 .5مدٌرٌة تكنولوجٌا المعلومات.
 .6مدٌرٌة األبنٌة.
 .7مدٌرٌة حقوق اإلنسان.
 .8مدٌرٌة التعاون الدولً.
 .9مدٌرٌة شؤون المحاكم.
 .10مدٌرٌة تطوٌر األداء المؤسسً.
 .11مدٌرٌة الكاتب العدل.
 .12مدٌرٌة شؤون الخبرة.
 .13مدٌرٌة المساعدة القانونٌة.
 .14مدٌرٌة العقوبات المجتمعٌة.

ط .الوحدات التالٌة :
 .1وحدة الرقابة الداخلٌة.
 .2وحدة االتصال واإلعالم.
 .3وحدة قضاة المستقبل.
ي .مكتب الوزٌر.
ك .مكتب األمٌن العام.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  24لسنة .2018المادة 4
ٌرتبط بالوزٌر كل من :
أ .األمٌن العام.
ب .دائرة إشهار الذمة المالٌة.
ج .دائرة إدارة قضاٌا الدولة.
د .مدٌرٌة شؤون الخبرة.
هـ .المعهد القضائً األردنً.
و .وحدة الرقابة الداخلٌة.
ز .مكتب الوزٌر.
تعديالت المادة :
 -هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  24لسنة .2018

المادة 5
ٌرتبط باالمٌن العام كل من :
أ .مساعد األمٌن العام للشؤون الفنٌة.
ب .مساعد األمٌن العام للشؤون اإلدارٌة والمالٌة.
ج .مدٌرٌة تطوٌر األداء المؤسسً.
د .وحدة االتصال واإلعالم.
هـ .مكتب األمٌن العام.
المادة 6
ترتبط بمساعد األمٌن العام للشؤون الفنٌة كل من :
أ  .مدٌرٌة الشؤون القانونٌة.
ب .مدٌرٌة حقوق اإلنسان.
ج .مدٌرٌة التعاون الدولً.
د .مدٌرٌة شؤون المحاكم.
هـ .مدٌرٌة الكاتب العدل.
و .مدٌرٌة المساعدة القانونٌة.
ز .مدٌرٌة العقوبات المجتمعٌة.

ح .وحدة قضاة المستقبل.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  24لسنة .2018المادة 7
ترتبط بمساعد األمٌن العام للشؤون اإلدارٌة والمالٌة كل من :
أ .مدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة.
ب .مدٌرٌة الشؤون المالٌة.
ج .مدٌرٌة الموارد البشرٌة.
د .مدٌرٌة تكنولوجٌا المعلومات.
هـ .مدٌرٌة األبنٌة.
المادة 8
أ .تشكل فً الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطٌط والتنسٌق والمتابعة ) برئاسة الوزٌر وعضوٌة
كل من :
 .1األمٌن العام نائبا للرئٌس.
 .2مدٌر المعهد القضائً األردنً.
 .3مساعد األمٌن العام للشؤون اإلدارٌة والمالٌة.
 .4مساعد األمٌن العام للشؤون الفنٌة.
مدٌري تطوٌر األداء المؤسسً .
ة
 .5مدٌر
ب .تتولى اللجنة دراسة األمور التالٌة وترفع توصٌاتها للوزٌر التخاذ اإلجراءات المناسبة
بشأنها:
 .1خطط الوزارة وبرامجها واألنشطة الخاصة بها وتقٌٌمها.
 .2مشروعات القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المتعلقة بعمل الوزارة.
 .3مشروع الموازنة السنوٌة للوزارة وجدول تشكٌالت الوظائف فٌها.
 .4أي أمور اخرى ٌحٌلها الوزٌر إلٌها.
ج .تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها أو نائبه عند غٌابه مرة على األقل كل ثالثة أشهر وكلما
دعت الحاجة وٌكون اجتماعها قانونٌا بحضور ما ال ٌقل عن أغلبٌة أعضائها على ان ٌكون
الرئٌس أو نائبه من بٌنهم  ،وتتخذ توصٌاتها بأغلبٌة أصوات أعضائها الحاضرٌن.
د .للوزٌر دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة لالستئناس
براٌه فً االمور المعروضة علٌها دون ان ٌكون له حق التصوٌت.
ي الوزارة أمٌنا لسر اللجنة ٌتولى تنظٌم جدول أعمالها وتدوٌن
هـٌ .سمً الوزٌر احد موظف
محاضر جلساتها وحفظ قٌودها وسجالتها ومعامالتها ومتابعة تنفٌذ توصٌاتها.
المادة 9
للوزٌر تشكٌل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكٌن الوزارة من القٌام بمهامها  ،على ان ٌحدد فً
قرار تشكٌلها مهامها وواجباتها وكٌفٌة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 10
ٌصدر الوزٌر بناء على تنسٌب األمٌن العام التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً
ذلك ما ٌلً :
أ .تحدٌد مهام المدٌرٌات والوحدات واألقسام فً الوزارة ومسؤولٌاتها.
ب .إجراءات العمل واسالٌب االتصال والتنسٌق بٌن الوحدات التنظٌمٌة فً الوزارة.
المادة 11
ٌلغى ( نظام التنظٌم اإلداري لوزارة العدل رقم ( )66لسنة .)2004

