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 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة
 ــــــــــــورـــ(  مــــن الدستـــــــــــــــــ31بمقتضـــــى المــــــادة )

 ــا االعيــان  والنـــــــــــــــوابوبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــ

  بإصـــــــــــــــــــدارهنصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر 

 -واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :
  

             
 2022( لسنة 11قانون رقم )

 قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يساامى ااالا القااانون )قااانون رخااص المهاان داخاال حاادود أمانااة  -1المااادة

( ويعمل به بعاد مارور ساتين يوماا  2022عمان الكبرى لسنة 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

االا القاانون  يكون للكلمات والعبارات التالياة حيثماا وردت فاي -2المادة

 المعااااني المةصصاااة لهاااا أدنااااه ماااا لااام تاااد  القريناااة علاااى 

 -غير ذلك:

 رئيس الوزراء. : الرئيس

 أمانة عمان الكبرى. : األمانة

مجلس األمانة أو لجنة األمانة حسا   : المجلس

 مقتضى الحا .

أمااين عمااان أو رئاايس لجنااة األمانااة  : األمين

 .حس  مقتضى الحا 
 طبيعي أو االعتباري.الشةص ال : الشةص

أي نشاااي يمارسااه الشااةص بمااا فااي  : المهنة

 ذلاااك النشااااي التجااااري أو الصاااناعي 

أو الزراعااي أو الصااحي أو التعليمااي 

 أو الساااياحي أو المهناااي أو الةااادمي 

 أو الحرفي.
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 األراضااااااي داخاااااال حاااااادود التن اااااايم  : المنطقة

أو خارجها المسموح بإقامة المحالت 

حاادد بموجاا  فيهااا حساا  التن اايم الم

 التشاااريعات والمةططاااات التن يمياااة

وتشمل لغايات الا القاانون الشاوار  

 والساحات واألرصفة.

كل مكان أو بناء تماار  فياه المهناة  : المحل

 ساااااواء  كاااااان مساااااقوفا  أو مكشاااااوفا  

 أو ثابتا  أو متحركا .

الوثيقااة الةطيااة أو ارلكترونيااة التااي  : الرخصة

محاال تساامب بممارسااة المهنااة فااي ال

 وفقا ألحكام الا القانون.

 الشةص الحاصل على الرخصة. : المرخص له
 

الوثيقااة الةطيااة أو ارلكترونيااة التااي  : التصريب

تسااامب بممارساااة مهناااة محاااددة فاااي 

محاااالت محاااددة ولمااادة محاااددة وفقاااا 

 ألحكام الا القانون.
 

 الشةص الحاصل على التصريب. : المصرح له
 

 يميااااااة أو ارنشااااااائية الشاااااروي التن  : المتطلبات

أو المهنية أو الصاحية أو أي شاروي 

أخرى تحدداا األمانة لتن يم ممارسة 

 المهنااااة وترخيصااااها وفقااااا ألحكااااام 

اااالا القاااانون واألن ماااة والتعليماااات 

الصااادرة بمقتضاااه والتشااريعات ذات 

 العالقة.
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 تساااري أحكاااام اااالا القاااانون علاااى ممارساااة المهناااة داخااال  -3الماااادة

 دود األمانة.ح

 

 علاااى الشاااةص الااالي يرغااا  فاااي ممارساااة المهناااة ضااامن   -أ-4الماااادة

حاادود األمانااة الحصااو  علااى الرخصااة أو التصااريب وفاا  

 أحكام الا القانون واألن مة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

يصااادر المجلاااس تعليماااات يحااادد فيهاااا المهااان التاااي يجاااوز  -ب

الجهااااة ممارسااااتها ضاااامن حاااادود األمانااااة بالتنسااااي  مااااع 

المةتصااة ووفقااا  ألحكااام التشااريعات ذات العالقااة  علااى أن 

  -تتضمن التعليمات ما يلي:

المهااان ووصااافها بماااا ينساااجم ماااع تصاااني  األنشاااطة  -1

 االقتصادية. 

 المهااان التاااي تتطلااا  االنتسااااب الاااى الغااار  التجارياااة  -2

 أو الصناعية.
 

 

 أي وزارة أو دائااااااااااااارة أو اي اااااااااااااة  : الجهة المةتصة

و مؤسساااااة أو مجلاااااس أو سااااالطة أ

رساامية أو مؤسسااة عامااة أو غاار  

الصااااناعة والتجااااارة أو نقابااااة لهااااا 

 صااااالحية تسااااجيل أي مهنااااة لااااديها 

أو ترخيصها أو تن يم مزاولتها وفقاا  

 ألحكام التشريعات ذات العالقة.  

 محكمة أمانة عمان. : المحكمة
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ية تعفااى الااوزارات والاادوائر الحكوميااة والمؤسسااات الرساام -أ-5المااادة

العامااة والمؤسسااات العامااة والبلااديات والمن مااات والبعثااات 

والهي ات الدولية والدبلوماسية والهي اات والطوائا  الدينياة 

ماان الحصااو  علااى الرخصااة   لال فااي حااا  قيامهااا بإنشاااء 

شركة لممارساة المهان المحاددة فاي التعليماات المشاار لليهاا 

  ( من الا القانون.4في الفقرة )ب( من المادة )

 تعفاااااى الجهاااااات التالياااااة مااااان الحصاااااو  علاااااى الرخصاااااة  -ب

أو التصااريب  لال فااي حااا  ممارسااتها المهاان المحااددة فااي 

 ( 4التعليماااات المشاااار لليهاااا فاااي الفقااارة )ب( مااان الماااادة )

 -من الا القانون:

 األحزاب السياسية. -1
 النقابات العمالية والمهنية. -2
 الغر  التجارية والصناعية.  -3
التعاونيااااة وجمعيااااات األعمااااا  الجمعيااااات الةيريااااة و -4

 والشركات التي ال تهد  الى تحقي  الربب. 
دور تحفاااااير القاااااران والمراكاااااز واألندياااااة والهي اااااات  -5

 والدواوين ومن في حكمهم .

أي جهة تم لعفاؤاا بموج  قانونها مان الحصاو  علاى  -6

 الرخصة أو التصريب.
 

ليماات التاي تباين يصدر المجلس بناء على تنسي  األمين التع -أ-6المادة

المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناي  داخل 

حااادود األماناااة علاااى أن تراعاااى فيهاااا األحكاااام والمتطلباااات 

التن يمية المنصوص عليها في قاانون تن ايم المادن والقارى 

  واألبنياااااة ون اااااام األبنياااااة والتن ااااايم فاااااي مديناااااة عماااااان

 والمةططات التن يمية المحددة بموجبهما. 
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مع مراعاة ما ورد في قانون تن يم المدن والقارى واألبنياة  -ب

ون ام األبنية والتن يم في مدينة عمان  للمجلس بناء علاى 

تنسي  األمين لصادار التعليماات الالزماة لتحدياد المتطلباات 

التن يمية الةاصة بمنب رخص أو تصاريب  جديدة ألي مان 

جاااا  المهاااان المسااااموح بممارسااااتها فااااي أي منطقااااة بمو

 التعليمات المشار لليها في الفقرة )أ( من اله المادة.
 علاااى األماااين وقبااال لصاااداره التنساااي  المشاااار للياااه فاااي  -ج

الفقاارة )ب( ماان اااله المااادة  القيااام بااإجراء دراسااة شاااملة 

 بالتنسي  مع الجهات المةتصة ورفعها للمجلس.

 

يشاااكل المجلاااس لجناااة تضااام أعضااااء مااان األماناااة ووزارة  -أ-7الماااادة

االستثمار والجهات المةتصاة وأي جهاة أخارى ذات عالقاة 

علااى أن يحاادد عاادد أعضااائها وكيفيااة اجتماعاتهااا واتةاااذ 

  -قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:
نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة )ب( من اله المادة  -1

والبيانات المتعلقة بها علاى الموقاع االلكتروناي الرسامي 

مانة والتشاور مع الجهات المةتصة وأصحاب العالقاة لأل

 بشأنها. 
 فااااتب باااااب االعتااااراع ماااادة ال تقاااال عاااان شااااهرين ماااان  -2

تااااريخ نشاااراا  واساااتالم االعتراضاااات  وعقاااد جلساااات 

 علنية لمناقشتها. 

لجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشاكلة وفا   -3

 أحكاااام ااااله الفقااارة علاااى الدراساااة المشاااار لليهاااا فاااي 

فقرة )ب( من اله المادة  ورفع قرارااا بشاأنها لألماين ال

 لعرضها على المجلس.
على األمين لجراء دراسة لتقييم اآلثار التن يمية والقانونية  -ب

واالقتصاااادية واالجتماعياااة والبي ياااة قبااال لصااادار القااارار 

المشاااار الياااه فاااي الفقااارة )ج( مااان ااااله الماااادة ورفعهاااا 

 للمجلس.



3613 
 

 الجريدة الرسمية

فااي التعليمااات المنصااوص عليهااا فااي علااى الاارغم ممااا ورد  -ج

( ماان ااالا القااانون  للاارئيس بناااء  6الفقاارة )أ( ماان المااادة )

 على تنسي  المجلاس لصادار قارار بإيقاا  مانب أي رخاص 

أو تصاااريب جدياادة أو بعاادم تجديااد الاارخص القائمااة فااي أي 

ماان المناااي  لذا كاناات ممارسااة المهنااة تااؤثر بشااكل ساالبي 

 د األمانة. على أي من المناي  داخل حدو

ين ر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في   -د

( ماان الفقاارة )أ( ماان اااله المااادة  ويقااوم باعتماااد 3البنااد )

الدراسااة أو رفضااها أو يلاا  تعااديلها  ويرفااع تنساايبه بناااء 

 عليها الى الرئيس .
 
 

)ج(  على األمين وبعد صدور القرار المشاار للياه فاي الفقارة -أ-8المادة 

( مااان اااالا القاااانون  مااانب أصاااحاب المهااان 7مااان الماااادة )

المرخصااة مهلااة ال تتجاااوز عشاار ساانوات بموجاا  رخااص 

تجاااادد ساااانويا  لنقاااال المهاااان الةاصااااة بهاااام للااااى المناااااي  

المسااموحة لهااا بعااد تحديااداا أو لنقاال المهاان للااى المناااي  

 البديلة لها بعد توفيراا وتهي تها خال  تلك المهلة.

ب أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشاار على المجلس من-ب

( مااان اااالا القاااانون 7للياااه فاااي الفقااارة )ج( مااان الماااادة )

مجموعاااة مااان ارعفااااءات لتشاااجيعهم علاااى االنتقاااا  للاااى 

المناي  المسموحة او البديلة بما في ذلك لعفااؤام مان أي 

رسوم أو عوائاد خاصاة باألماناة وتقاديم أي تساهيالت فيماا 

 ة وحقوق االنتفا  وارجارة.يتعل  بالبنية التحتي
في حا  عدم موافقة المتضرر على ارعفاءات والتساهيالت  -ج

الممنوحة لاه بموجا  الفقارة )ب( مان االه الماادة يحا  لاه 

 المطالبة بالتعويض.
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علااى األمااين وبعااد انقضاااء المهلااة المنصااوص عليهااا فااي  -د

الفقااارة )أ( مااان ااااله الماااادة  للغااااء أي رخصاااة لااام ينتقااال 

ا خاال  المهلاة المحاددة لهام ولصادار قارار باإغالق أصحابه

المحل اللي تماار  فياه االه المهناة  علاى أن تاتم مراعااة 

 العقوبااااات المقااااررة بمقتضااااى أحكااااام ااااالا القااااانون بحاااا  

 كل من يمار  المهنة دون الحصو  على الرخصة.
 

 

 مااااع مراعاااااة األحكااااام والقاااارارات الصااااادرة اسااااتنادا الااااى  -9المااااادة

 النافال من قاانون تن ايم المادن والقارى واألبنياة (32المادة )

يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خالفا ألحكاام الفقارة )أ( 

 ( من الا القانون.6من المادة )

 

 

 -تجوز ممارسة المهن من خال  المحالت التالية: -أ-10المادة
 االراضااي الةاليااة والساااحات العامااة والحاادائ  العامااة  -1

 .بما يةدم اله المراف 

 المباني والمنشآت بما في ذلك المناز  السكنية.  -2
المباني المقسمة داخليا  التاي تسامب بممارساة أكثار مان  -3

مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز ماادي أو بدوناه 

 من قبل شةص أو أكثر.

المباني والمكات  التي يمكن من خاللها ممارسة المهنة  -4

 بشكل افتراضي. 
 مةصصة لممارسة المهن. المركبات واآلليات ال -5
 الماكنات ذاتية الةدمة. -6
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يصاادر المجلااس وبتنسااي  ماان األمااين التعليمااات الالزمااة  - ب

لتحديااد المتطلبااات ارنشااائية الواجاا  توافراااا فااي المحااالت 

المشااار لليهااا فااي الفقاارة )أ( ماان اااله المااادة بمااا فااي ذلااك 

مساحة المحل  وعلى أن تراعي اله المتطلبات يبيعة عمل 

 واألحكاااااام والمتطلباااااات ارنشاااااائية الاااااواردة فاااااي  المهااااان

قانون تن يم المدن والقرى واألبنية ون ام األبنياة والتن ايم 

فاااي مديناااة عماااان والمةططاااات التن يمياااة وأي متطلباااات 

 صحية تزّود الجهة المةتصة األمانة بها. 
ماااع مراعااااة التشاااريعات ذات العالقاااة  ال تجاااوز ممارساااة  -ج

 لمحااااال المحااااادد فاااااي الرخصاااااة المهناااااة اال مااااان خاااااال  ا

 أو التصريب.

على الارغم مماا ورد فاي الفقارة )ج( مان االه الماادة  يحادد  -د

المجلااس بموجاا   تعليمااات يصاادراا لهااله الغايااة الحاااالت 

 التااي تجااوز فيهااا ممارسااة المهنااة ضاامن محااالت متصاالة 

 أو منفصاااالة ماااان يالاااا  الرخصااااة أو  التصااااريب نفسااااه 

محاال الواحااد ماان يالاا  أو ممارسااة أكثاار ماان مهنااة فااي ال

 الرخصة  أو التصريب نفسه أو من أكثر من شةص.

 

لممارساااة المهناااة علاااى الشاااةص أن يكاااون مساااجال  لااادى  -أ-11الماااادة

الجهات المةتصة وفقا  للتشريعات ذات العالقة  وأن تكون 

 من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.  
أي جهااة  للمجلااس تن اايم المهاان غياار المن مااة ماان قباال - ب

أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المناز  والمكات  

االفتراضااية والمركبااات والماكنااات بموجاا  أن مااة تصاادر 

لهااله الغايااة يحاادد فيهااا متطلباتهااا ولجااراءات ترخيصااها 

 والعقوبات الةاصة بها.
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ماااع مراعااااة ماااا ورد فاااي قاااانون أماناااة عماااان واألن ماااة  -ج

ياد سااعات فاتب المحاالت الصادرة بمقتضاه  للمجلاس تحد

واغالقهااا لمهاان محااددة وضاامن مناااي  معينااة  وتحديااد 

أوقااات ولجااراءات اسااتالم البضااائع وتحميلهااا   بموجاا  

 ن ام يصدر لهله الغاية.

لغايات لصدار األن مة المشار اليها في الفقرتين )ب( و)ج(  - د

  -من اله المادة  على المجلس القيام بما يلي:

ة والمعااززة ونشااراا للتشاااور لجااراء الدراسااات الشااامل -1

لتحديااد اآلثااار والكلاا  المترتبااة علااى لصاادار األن مااة 

 المشار اليها في الفقرتين )ب( و)ج( من اله المادة.
مااااع الجهااااات المةتصااااة  التنسااااي  والعماااال المشااااتر  -2

 والغر  التجارية والصناعية وأي جهة ذات عالقة .

 عااادم فااارع أي لجاااراءات أو متطلباااات تتعاااارع ماااع  -3

أي متطلبااات محااددة بموجاا  التشااريعات المعمااو  بهااا 

 لدى األمانة أو الجهة المةتصة.
 

علااى الاارغم ممااا ورد فااي أي تشااريع لخاار تصاادر الرخصااة -أ-12المااادة

بقرار من األماين وتكاون مادة ساريانها خماس سانوات تبادأ 

من اليوم األو  مان شاهر كاانون الثااني مان السانة وتنتهاي 

 ثاااين مااان شاااهر كاااانون األو  مااان فاااي الياااوم الحاااادي والثال

 السااانة المحاااددة بانتهااااء المااادة وذلاااك بغاااض الن ااار عااان 

التاريخ اللي صدرت فيه  ولألمين بنااء  علاى يلا  صااح  

 العالقاااة لصااادار الرخصاااة أو تجدياااداا لمااادة سااانة واحااادة 

 أو أكثر.

يجوز لألمين منب التصريب لمدة ال تزياد علاى ساتة أشاهر  -ب

ن يحاادد المجلااس جميااع األحكااام فااي الساانة الواحاادة علااى أ

المتعلقااااة بالتصااااريب بمااااا فااااي ذلااااك المهاااان والمحااااالت 

والمتطلبات وارجراءات الالزمة بموج  تعليمات يصدراا 

 لهله الغاية.
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لغايات تحديد لجراءات يل  الحصو  على الرخصة يصن   -أ-13المادة

األمين الطل  وفقا للمتطلبات والموافقات الةاصاة المتعلقاة 

 المهناااااة والمنطقاااااة والمحااااال وأي اعتباااااارات  بكااااال مااااان

أو متطلبااات أو موافقااات أخاارى مرتبطااة بعماال األمانااة للااى 

 -المستويات التالية:

المستوى المتةصاص: ويشامل الطلا  المتعلا  بإصادار  -1

الرخصاااة للمهناااة التاااي تتطلااا  الكشااا  المساااب  علاااى 

المحل اللي ستمار  فيه والحصاو  علاى موافقاات أي 

 ةتصااة والمرتبطااة بمتطلبااات قانونيااة ماان الجهااات الم

أو فنياااة أو بي ياااة أو متطلباااات الساااالمة العاماااة والتاااي 

تحاادداا تلااك الجهااات وفاا  تشااريعاتها وتحاادد ماادة ماانب 

 الرخصاااااااة بعاااااااد اساااااااتيفاء الشاااااااروي والمتطلباااااااات 

 بسبعة ايام عمل.

المسااتوى المشااروي: ويشاامل الطلاا  المتعلاا  بإصاادار  -2

حصاو  علاى الموافقاات الرخصة للمهناة التاي تتطلا  ال

 مااااان قبااااال اللجاااااان التن يمياااااة أو الماااااديريات الفنياااااة 

أو ارنشااائية لاادى األمانااة لضااافة للااى لجااراء الكشاا  

المسب  في الحاالت التي تستدعي ذلك وتحدد مادة مانب 

 الرخصاااااااة بعاااااااد اساااااااتيفاء الشاااااااروي والمتطلباااااااات 

 بثالثة أيام عمل.

دار المساااتوى الساااريع: ويشااامل الطلااا  المتعلااا  بإصااا -3

الرخصة واللي تتوافر فيه المتطلباات والموافقاات كافاة 

للمنطقااة والمحاال والمهنااة المااراد ترخيصااها وال يتطلاا  

لجراء الكش  المسب  عليها وتحدد مادة مانب الرخصاة 

 بعد استيفاء الشروي والمتطلبات بيوم عمل واحد.

في حا  انقضاء المدد المشار لليها في الفقرة )أ( من االه  -ب

 تعتبر الرخصة صادرة حكما  . المادة
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تاان م لجااراءات يلبااات الحصااو  علااى الرخصااة ألو  ماارة  -ج

لكل مستوى من مستويات التصني  الوارد فاي الفقارة )أ( 

من اله المادة بمقتضاى ن اام يصادر لهاله الغاياة علاى ان 

 -يتضمن ما يلي:

الوثائ  والبيانات الواج  على يال  الرخصة تقديمها  -1

التساااجيل مااان الجهاااات المةتصاااة بماااا فيهاااا شاااهادة 

 وشااهادة تثباات االنتساااب الااى لحاادى الغاار  التجاريااة 

 أو الصناعية حس  مقتضى الحا . 

 قااوائم بااالمهن التااي تسااتدعي لجااراء الكشاا  المسااب    -2

 أو الالح  أو موافقة الجهة المةتصة المسبقة .

علااى األمانااة وبالتنسااي  مااع الجهااة المةتصااة وخااال   -3

تاااريخ نفاااذ أحكااام ااالا القااانون ماادة سااتة أشااهر ماان 

توفير نافله الكترونية تمكن يالا  الرخصاة مان تقاديم 

جميااع بياناتااه الكترونيااا   وربطهااا مااع كافااة الجهااات 

 والمؤسسات ذات العالقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.

 

تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموج  لشعار ياتم لرسااله الاى  -أ-14المادة

لاى النماوذج المعتماد لهاله الغاياة األمانة من المرخص له ع

 خال  ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
  -على الرغم مما ورد في أي تشريع لخر: -ب

ال يشتري عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التساجيل -1

لاااادى الجهااااة المةتصااااة أو الحصااااو  علااااى موافقتهااااا 

ويستثنى من ذلك قيام اله الجهة بإعالم األمانة بشاط  

 رخص لااااااه ماااااان سااااااجالتها أو للغاااااااء الموافقااااااة المااااا

 أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.
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ال يحاا  ألي جهااة أن توقاا  لجااراءات تجديااد الرخصااة  -2

الصااادرة عاان األمانااة ماان أجاال فاارع تطبياا  لجااراءات 

 عملها أو تحصايل رساومها لال اذا جااءت بحكام قضاائي

 .ةويستثنى من ذلك من فقد تسجيله لدى الجهة المةتص

تاان م بموجاا  تعليمااات يصاادراا المجلااس لجااراءات لصاادار  -ج

الرخصاااة أو تجدياااداا أو لصااادار التصاااريب أو لجاااراء أي 

خدمة متعلقاة بهماا باساتةدام الوساائل ارلكترونياة شاريطة 

تااوافر شااروي ومتطلبااات التعاماال ارلكترونااي الااواردة فااي 

التشاااريعات ذات العالقاااة  وتكاااون للمحاااررات والساااجالت 

الت والمستندات ارلكترونياة جميعهاا  المساتةرجة والمراس

ماان خااال  الباارامظ واألن مااة ارلكترونيااة التابعااة لألمانااة 

 الحجية المقررة وفقا ألحكام قانون البينات.

 

للمرخص لاه وبموافقاة مان األماين نقال رخصاته للاى محال  -أ-15المادة

لخاااار أو تغيياااار المهنااااة التااااي يمارسااااها فااااي حااااا  تااااوافر 

الالزمة ووفقا  لإلجراءات المنصاوص عليهاا فاي المتطلبات 

 الا القانون واألن مة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مااع مراعاااة أحكااام التشااريعات ذات العالقااة  يجااوز التناااز   -ب

عاان الرخصااة للااى الغياار أو انضاامام أو انسااحاب الشااركاء 

فيها  على أن تحدد الشروي والحاالت وارجراءات بمقتضى 

 راا المجلس لهله الغاية.تعليمات يصد
على المرخص لهم اللين يرغبون في وق  العمل بالرخصة  -ج

مؤقتا لمدة ال تزيد على ثالث سانوات أو الغائهاا  أن يعلماوا 

األمانااة بااللك بموجاا  لشااعار يااتم لرساااله وال يتحقاا  علااى 

يالاا  اريقااا  أو ارلغاااء أي رسااوم مقااررة بموجاا  اااالا 

رداد أي رسوم مدفوعة في حا  القانون كما ال يجوز له است

 لرسااااا  ارشااااعار خااااال  ماااادة سااااريان الرخصااااة أو خااااال  

 ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
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على الرغم مما ورد في الفقرة )ج( من االه الماادة ال يجاوز  -د

للماارخص لااه يلاا  ليقااا  العماال بالرخصااة الصااادرة لمهاان 

حكااام الةاادمات المحليااة اليوميااة فااي منطقااة السااكن وفقااا  أل

( ماان ن ااام األبنيااة والتن اايم فااي 6الفقاارة )ب( ماان المااادة )

 وتعديالته. 2018( لسنة 28مدينة عمان رقم )

 

علاااى األماااين للغااااء قااارار مااانب الرخصاااة أو التصاااريب فاااي  -16الماااادة

 -الحاالت التالية:
لذا لم تجدد الرخصة خاال  ثاالث سانوات مان تااريخ انتهااء  - أ

 م الفقااارتين )ج( و) د( مااادتها  علاااى أن تاااتم مراعااااة أحكاااا

 ( من الا القانون.15من المادة )
 بناء  على يل  المرخص له أو المصرح له. -ب
 ( من الا القانون.  8تطبيقا  ألحكام الفقرة )د( من المادة ) -ج
لذا تاام شااط  الماارخص لااه ماان سااجالت الجهااة المةتصااة  -د

 بالتسجيل بناء على يلبها .
المصااارح لاااه حصااال علاااى لذا ثبااات أن المااارخص لاااه أو  -ااااـ

 الرخصاااة أو التصاااريب بنااااء  علاااى بياناااات أو معلوماااات 

 أو مستندات أو وثائ  غير صحيحة.
 

مع مراعاة التشاريعات ذات العالقاة   اذا تاوفي المارخص لاه  -17المادة

او المصااارح لاااه  للورثاااه أو أحااادام ممارساااة المهناااة حتاااى 

قااانون انتهاااء ماادة الرخصااة أو التصااريب وفقااا  ألحكااام ااالا ال

 واألن مة والتعليمات الصادرة بموجبه.
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تحدد رسوم لصدار الرخصة والتصريب وتجديداما بموج   -أ-18المادة

ن ام يصدر لهله الغاية  ويراعى عند استيفاء االه الرساوم 

 -ما يلي:

استيفاء الرسوم من تاريخ لصدار الرخصة أو التصريب  -1

صاريب لادى أيا كان تاريخ تسجيل يالا  الرخصاة أو الت

 الجهات المةتصة. 

استيفاء رسام الرخصاة كاامال لذا صادرت خاال  النصا   -2

األو  من السنة ويستوفى نص  ذلك الرسم لذا صادرت 

 في أي وقت من النص  الثاني من السنة.

لذا ماااار  شاااةص أكثااار مااان مهناااة فاااي محااال واحاااد  -3

فيساااتوفى الرسااام المساااتح  بالنسااابة للمهناااة األعلاااى 

 رسما .

 تيفاء الرساااااوم المساااااتحقة علاااااى الرخصاااااة عااااادم اسااااا-4

او التصريب في حا  اجراء أي تغيير على المرخص لاه 

 او المصرح له خال  مدة سريان الرخصة أو التصريب.

لذا لااام يقااام المااارخص لاااه بتجدياااد الرخصاااة خاااال  المااادة  -ب

( مان االا القاانون 14المحددة فاي الفقارة )أ( مان الماادة )

 علاااىوبماااا ال يزياااد  % ( شاااهريا  5فيضاااا  ماااا نسااابته )

 % ( من قيمة الرسم.15)

ال يةضع المرخص له للرسام المقارر والغراماات المترتباة  -ج

على عدم تجديد الرخصة في حا  عدم ممارسة المهنة في 

المحاال  شااريطة اثبااات ذلااك بإحاادى الوثااائ  والمسااتندات 

 التي يحدداا المجلس وف  تعليمات تصدر لهله الغاية.  
الرساام علااى أي مهنااة لاام ياارد عليهااا نااص  لغايااات تحقياا  -د

 خاااااص فااااي الن ااااام المشااااار اليااااه فااااي الفقاااارة )أ( ماااان 

 اااله المااادة  تصاان  تلااك المهنااة ماان قباال األمااين بالقيااا  

الى أقرب مهنة لليها من المهن المنصوص عليها في ذلاك 

 الن ام.
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تحدد في الن ام المشار لليه في الفقرة )أ( مان االه الماادة  -اـ

 -تالية:الرسوم ال
رساام تكاارار تقااديم يلاا  اصاادار رخصااة أو تصااريب   -1

 للمحل ذاته خال  السنة ذاتها من الشةص ذاته. 
 رسم نقل الرخصة أو التصريب لمحل لخر.   -2
 رسم تغيير المهنة.   -3
 رسم زيادة مساحة المحل.   -4
 رسم التناز  عن الرخصة الى الغير. -5

 

( من االا القاانون مان 5تُعفى الجهات المحددة في المادة )  -أ-19المادة

 دفاااااع الرسااااام المترتااااا  علاااااى الرخصاااااة أو التصاااااريب 

 بشكل كامل.

تعفى المهن التي تماار  فاي المنااز  مان نصا  الرساوم  -ب

 المحاااااااااااددة للرخصاااااااااااة  وتعفاااااااااااى مااااااااااان الرساااااااااااوم 

للسنوات الثالث األولى من تاريخ حصاولها علاى الرخصاة 

 ألو  مرة. 
 

ال  االرتاااداد المحاااي  للمااارخص لااه وبموافقاااة األماااين اسااتغ -20المااادة

بالمحااال لغاياااات ممارساااة المهناااة المرخصاااة علاااى ان تحااادد 

الشااروي الالزمااة لماانب الموافقااة بموجاا  تعليمااات يصاادراا 

 المجلس لهله الغاية .

 
 

لطالاا  الرخصااة  او التصااريب االعتااراع وفاا  ارجااراءات  -21المااادة

والمدد التي تحدد بموج  تعليمات تصدر لهله الغاية  في أي 

  -الحالتين التاليتين: من

صدور قرار بعدم الموافقة على مانب الرخصاة أو تجدياداا  - أ

 أو منب التصريب . 

فاارع األمانااة متطلبااات مهنيااة لممارسااة المهاان بشااكل  -ب

 يتعارع مع المتطلبات الصادرة عن الجهة المةتصة.
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لألمااين فااي الحاااالت المحااددة فااي الفقاارتين )ب( و)د( ماان  -أ-22المااادة

( ماان ااالا القااانون  وحساا  جسااامة المةالفااة 23المااادة )

وبعد انتهاء مدة ارشعار  أن يصدر قارارا  بإيقاا  المةاال  

عن العمل أو لغالق المحل لغالقاا  مؤقتاا  كلياا أو جزئياا الاى 

أن يقااوم بإزالااة أسااباب المةالفااة أو الااى حااين صاادور قاارار 

 المحكمة المةتصة.
( 23)ج( مان الماادة ) لألمين في الحالة المحددة في الفقارة -ب

من الا القانون وبعد انتهاء مادة االشاعار  أن يصادر قارارا  

بإيقا  المةال  عن العمل للمدة المحددة فيه رزالة أساباب 

المةالفااة وفااي حااا  انتهاااء تلااك الماادة دون ازالااة أسااباب 

لألمين اصدار القرار بإغالق المحل لغالقاا مؤقتاا  فالمةالفة 

ن يقوم المةال  بإزالاة أساباب المةالفاة كليا أو جزئيا الى أ

 أو الى حين صدور قرار المحكمة المةتصة.  

 لألماااااين لصااااادار القااااارار بفاااااتب المحااااال بصااااافة مؤقتاااااة  -ج

ولمااادة محاااددة لغاياااات لخالئاااه أو الساااتكما  أي اجاااراءات 

 الزمة أو لزالة أسباب المةالفة.

 

تزيااد علااى  يعاقاا  بغرامااة ال تقاال عاان عشاارين دينااارا وال  -أ-23المااادة

خمسين ديناارا كال مان أعااق ماولفي التفتايل عان القياام 

 بوليفتهم.
يعاق  بغرامة ال تزيد على خمساين ديناارا كال مان يةاال   -ب

أيا من المتطلبات المحددة بموج  التعليمات الصادرة وفقا  

( مااان اااالا القاااانون 10ألحكاااام الفقااارة )ب( مااان الماااادة )

الصادرة وفقا  ألحكام  والمتطلبات المحددة بموج  األن مة

( مان االا القاانون  وذلاك مااع 11الفقارة )ب( مان الماادة )

 عاادم االخااال  بااأي عقوبااة أشااد منصااوص عليهااا بموجاا  

 اله األن مة. 
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 يعاقااا  بغراماااة ال تقااال عااان مائاااة ديناااار وال تزياااد علاااى  -ج

مائة وخمسين دينارا كل من مار  أيا  من المهن في محل 

قضااء مادة سانة علاى انتهائهاا دون تجديد الرخصاة بعاد ان

 خالفا  ألحكام الا القانون.

 يعاقااا  بغراماااة ال تقااال عااان مائاااة ديناااار وال تزياااد علاااى   - د

 -كل من: مائتي دينار

ماااار  أياااا مااان المهااان فاااي محااال دون الحصاااو  علاااى  -1

 الرخصة أو التصريب خالفا ألحكام الا القانون.

 غياار موقااع المحاال الاالي حددتااه الرخصااة أو التصااريب  -2

أو غير المهناة التاي حصال علاى الرخصاة أو التصاريب 

لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوارية على المحال 

مان شااأنها لعااادة الن اار فااي متطلبااات ولجااراءات منحااه 

الرخصاااة أو التصاااريب ولااام يقااام باااإعالم األماناااة بهااالا 

 التغيير.
قام بممارسة العمل بعاد ليقافاه أو قاام بإعاادة فاتب محال  -3

قه بموج  قرار من األمين ودون الحصو  علاى تم لغال

 موافقته وفقا  ألحكام الا القانون. 
 لضاااافة الاااى ماااا ورد فاااي الفقااارات )ب( و)ج( و)د(  مااان  -ااااـ

اااله المااادة  للمحكمااة المةتصااة اصاادار قراراااا بإيقااا  

 المةال  عان العمال أو باإغالق المحال لغالقاا  مؤقتاا  كلياا 

 ةااال  اجااراءات الرخصااة أو جزئيااا  الااى أن يسااتكمل الم

 أو التصريب أو يقوم بإزالة أسباب المةالفة. 
المااادة فااي  هتضاااع  العقوبااات المنصااوص عليهااا فااي ااال -و

 حاااا  تكااارار ارتكااااب المةالفاااة ذاتهاااا خاااال  سااانتين مااان 

 تاريخ ارتكاب المةالفة االولى.

 
 

تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليهاا فاي االا القاانون  -24المادة

 رادا  لألمانة.لي
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تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحق  بموج  أحكام  -25المادة

الا القانون واألن مة الصاادرة بمقتضااه وفقاا ألحكاام قاانون 

 تحصيل األموا  العامة.

 

 لألمااين تفااويض أي ماان صااالحياته المنصااوص عليهااا فااي  -26المااادة

ة علاى الا القانون الى أي مول  مةتص من مولفي األمانا

 أن يكون التفويض خطيا  ومحددا .

 

تعفى من رسوم يوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها  -27المادة

 الصادرة بمقتضى أحكام الا القانون.

 

يصاادر مجلااس الااوزراء بناااء علااى تنسااي  المجلااس األن مااة  -28المااادة

 الالزمة لتنفيل أحكام الا القانون.
 

لقاارارات الصااادرة بمقتضااى أحكااام ااالا تنشاار التعليمااات وا -29المااادة

القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلاى 

 الموقع االلكتروني الرسمي لألمانة.
 

 ( 20يلغاااى قاااانون رخاااص المهااان لمديناااة عماااان رقااام )  -أ-30الماااادة

( 11على أن يساتمر العمال بأحكاام الماادة ) 1985لسنة 

( 4فاي الماادة ) شار لليهااتصدر التعليمات الممنه الى أن 

( 1ماان ااالا القااانون  كمااا يسااتمر العماال بالجاادو  رقاام )

الملحاا  بااه للااى أن يصاادر الن ااام المنصااوص عليااه فااي 

 ( من الا القانون.18المادة )
المكات  المهنية لمدينة عماان خدمات يلغى قانون رسوم    -ب

علااى أن يسااتمر اسااتيفاء رسااوم  1977( لساانة 7رقاام )

نياااة وفقاااا  ألحكاماااه الاااى أن يصااادر الن اااام المكاتااا  المه

 ( من الا القانون.18المنصوص عليه في المادة )

يسااتمر العماال باألن مااة والتعليمااات والقاارارات الصااادرة     -ج

بمقتضى القانونين المشار اليهما فاي الفقارتين )أ( و)ب( 

من اله الماادة  الاى أن تلغاى أو تعاد  أو يساتبد  غيرااا 

 الا القانون.بها وفقا ألحكام 
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 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل أحكام الا القانون. -31المادة

 

 
 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية
  املكلف  /ووزير الشؤون السياسية والربملانية

  سني كريشانتوفيق حممود ح
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير الرتبية والتعليم    
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس
 

 وزير
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 جارحممد مجيل موسى الن
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير  
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل

 داتالدكتور امحد نوري حممد الزيا
 
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

    الدكتور حممد حممود حسني العسعس 

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 ةالدكتور صاحل علي حامد اخلرابش
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

    الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
  البيئة

 ة خالد حممد الردايدهالدكتور معاوي
  

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
 


