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 ميةالجريدة الرس

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـة الهاشمية 

 ـــورـــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31ة ) بمقتضـــى المــــاد

 27/10/2021 وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الوزراء بتاريـخ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2021( لسنة 106نظام رقم )
 

 وراق الماليةنظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة ار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وراق معدل لنظام رسوم وبدل الخادمات لهيئاة اريسمى اذا النظام )نظام  -1المادة

المشار  2019( لسنة 117ويقر  مع النظام رقم )( 2021المالية لسنة 

يعم  بم من تاريخ نشاره  اي وإليم  يما يلي بالنظام ارألي نظاماً واحداً 

 .الجريدة الرسمية

 

باعتباار ماا ورد  يهاا الفقارة ) ( النظاام ارأالي  ( مان10تعادل الماادة ) -2المادة 

 -بالنص التالي: الفقرة )ب( إليهابإضا ة منها و

تسويق  و بيع خدمة  عنالخدمات المالية  ةتستو ي الهيئة من شرك -ب

 -:ما يليردنية داخ  المملكة   وراق مالية غير 

 غيار مساترد عان دراساة ( ثالثاة آال  ديناار3000)بدل مقاداره  -1

 .دلب الموا قة على خدمة  التسويق  و البيع
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 الجريدة الرسمية

27/10/2021 

 

 

 

ارلف ماان قيمااة اروراق الماليااة بااثالثااة ( 0,003رساام مقااداره ) -2

ردنية التي يوا ق المجلاس علاى تساويقها  و بيعهاا داخا  غير ار

( 000,100) علااى  ن ال يزيااد الرساام المسااتو ى علااى  المملكااة 

  لف دينار. مائة

 نائب رئيس  الوزراء 
 إلدارة احمللية ووزير ا

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير األشغال العامة واإلسكان    
 ووزير املياه والري بالوكالة

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 ور وجيه موسى عويس عويسالدكت

 وزير الشؤون السياسية والربملانية
 ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبية بالوكالة 

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز
 

 ل النق وزير  
 ووزير التنمية االجتماعية بالوكالة

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
 

 وزير    
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

 وزير
  بعة والتنسيق احلكوميدولة لشؤون املتا 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
    

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 ريادة االقتصاد الرقمي وال

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 الصناعة والتجارة والتموينوزير 
 ووزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 يد اهلواريالدكتور فراس إبراهيم ارش

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايدة
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 خريي ياسر عبداملنعم عمرو املهندس
 


