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 الجريدة الرسمية

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة
 ـــــــــــــــــــــــــورـــ( مــــن الدستــــ  31بمقتضـــــى المــــــادة ) 

 ــان  والنـــــــــــــــوابوبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعي

 نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 

 -واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :
 

2021( لسنــة 18قانـون رقــم )  

 قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 2021يساامى ااالا القـــااـانون ) قانــااـون أمانااة عمااان لسنـــااـة  -1المااادة 

 ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
 

يكااون للكلمااال والعبااارال التاليااة ديثمااا وردل فااي ااالا القااانون  -2المااادة 

 -المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 رئيس الوزراء. : الرئيس

 أمانة عمان الكبرى. : األمانة

مجلاااس األماناااة أو لجناااة األماناااة المشاااكلة  : المجلس

 وفق أدكام الا القانون.

أمااين عمااان أو رئاايس لجنااة األمانااة دساا   : األمين

 مقتضى الحال.

رئااااايس الجهااااااز انداري والتن يااااالي فاااااي  : مدير المدينة

 األمانة.

مرافاااااااااااااااااق 

 األمانة

مااااا تملكااااه األمانااااة ماااان أرا   وعقااااارال  :

ومنشاا ل مثاال الحاادائق العامااة والمتن اااال 

والمالعااا  والمياااادين والشاااوار  وال ااارق 

وأثاثهااا وتجهي اتهااا والحمامااال والمواقاا  

العامااااة والمجساااامال الجماليااااة والنصاااا  

التلكارياااااة والناااااوافير ولوداااااال العنوناااااة 

والمكتبال العامة وخ او  الخادمال التابعاة 

 نة وغيراا مما تملكه األمانة أو تديره.لألما
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 الهيئة المستقلة لالنتخاب . : الهيئة

األردني اللي يقيم عادة ضمن ددود منا ق  : المقيم

األمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخار 

يقااايم فياااه أدياناااا علاااى أن ال يساااتعمل دقاااه 

االنتخااابي فااي أكثاار ماان من قااة ماان منااا ق 

 األمانة.

 ائرة األدوال المدنية والجوازال.د : الدائرة

أي شخص استحق عليه مبلغ ماالي لألماناة  : المكل 

بمقتضااى أدكااام ااالا القااانون أو أي تشااري  

 آخر.
 

 

األمانة مؤسسة أالية تتمت  بشخصاية اعتبارياة ذال اساتقالل  -أ -3المادة 

مالي وإداري تعين ددوداا بمقتضى أدكام الا القانون ولهاا 

ل المنقولااة وغياار المنقولااة والتصاارن فيهااا ماان تملااك األمااوا

خاااالل المجلاااس ولهاااا اراااراء التصااارفال القانونياااة رميعهاااا 

 ومباشرة انرراءال القضائية بتوكيل المحامين.

تتمتااا  األماناااة بانع ااااءال والتساااهيالل التاااي تتمتااا  بهاااا  -ب

 الوزارال والمؤسسال الرسمية العامة. 

ايال وال تسري عليها أدكام أي تعتبر األمانة بلدية لجمي  الغ -ج

تشري  آخر إذا تعارضت أدكامه م  أدكام االا القاانون ماالم 

 ينص على خالن ذلك في الا القانون.

لمجلس الوزراء بناء على تنساي  الارئيس تحدياد أو توساي   -د 

 أو تضييق ددود األمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ساااكانية  لألماناااة فتصاااب  إذا ُضااامت أي بلدياااة أو تجمعاااال  -ااااـ

األمانة الخلا  القاانوني والاواقعي لهاا وتنتقال اليهاا أموالهاا 

 المنقولة وغير المنقولة ودقوقها والت اماتها.
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تعتباار انرااراءال والقاارارال الصااادرة قباال ن اااذ أدكااام ااالا  -و

القااانون المتعلقااة باألمانااة صااحيحة ومنتجااة آلثاراااا وكأنهااا 

 نص على خالن ذلك .صادرة بمقتضاه مالم ي

 

يتكااون مجلااس األمانااة ماان عاادد ماان األعضاااء يحاادده مجلااس   -أ-4المااادة 

الوزراء على ان يكون ثلثاا أعضاائه منتخباين انتخاباا مباشارا 

ويعااين الثلااب الباااقي بقاارار ماان مجلااس الااوزراء بناااء علااى 

تنسااااي  الاااارئيس  علااااى ان يحاااادد عاااادد األعضاااااء وشاااارو  

اءال الترش  واالنتخاب لعضوية المعينين منهم وفئاتهم وإرر

 المجلس وال عون االنتخابية بمور  نظام يصدر لهله الغاية.
يقسم مجلس الوزراء األمانة إلى دوائار انتخابياة ويحادد عادد  -ب

 األعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه.
إضافة الى مقاعد األعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار  -ج

 قرة )أ( من االه الماادة  تخصاص للنسااء نسابة ال إليها في ال

%( ماان عاادد أعضاااء المجلااس المنتخبااين يااتم 25تقاال عاان )

ملؤاا من المرشاحال غيار ال اائ ال باالنتخاباال والحاصاالل 

على أعلى نسبة أصوال لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها 

ولهله الغاية يقرب الكسر إلى عادد صاحي  وفاي داال تسااوي 

واذا لاام  ن  نساا  يجااري رئاايس االنتخاااب القرعااة بياانهاااله ال

يتوافر العدد الم لوب من المرشاحال فياتم التعياين بقارار مان 

مجلااس الااوزراء بناااء علااى تنسااي  الاارئيس فااي داادود اااله 

النسبة من ضمن الناخبال المساجالل فاي قاوائم النااخبين فاي 

 من قة األمانة. 

ر ماان مجلاااس يعااين األمااين مااان بااين أعضاااء المجلاااس بقاارا -د 

الااوزراء بناااء علااى تنسااي  الاارئيس ويحاادد راتبااه وعالواتااه 

 ودقوقه في قرار تعيينه .
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لكاال أردنااي مقاايم ضاامن داادود منااا ق األمانااة وأكماال ثماااني  -أ -5المااادة 

عشرة سنة من عمره في التاريخ اللي يحدده مجلس م وضي 

الهيئة الحق في انتخااب اعضااء المجلاس اذا كاان مساجال فاي 

 الجداول االنتخابية النهائية لهله االنتخابال. ادد
 -يحرم من ممارسة دق االنتخاب من كان: -ب

 مجنونا او معتواا . -1
 محجورا عليه ألي سب  ولم يرف  الحجر عنه. -2

علااى المحاااكم ت ويااد الاادائرة فااي بدايااة شااهري كااانون الثاااني  -ج 

وتموز مان كال سانة أو أي تااريخ آخار تحادده الهيئاة  بجميا  

دكااام الق عيااة الصااادرة عنهااا والمتعلقااة بااالحجر وانفااال  األ

وانعسار على أن تكون متضمنة األساماء الكاملاة لألشاخا  

الصادرة بحقهم تلك االدكام وأرقامهم الو نية عند ن اذ أدكاام 

 الا القانون .  

تتخل الدائرة ما يلا م مان إراراءال لشا   اساماء األشاخا    -د  

مان عااادم إدرارهااام فاااي الجاااداول المتاااوفين مااان قيودااااا لضااا

 االنتخابية.
 

لكاال ماان أدرج اساامه فااي راادول الناااخبين النتخابااال أعضاااء  -أ -6المااادة 

المجلااس أن يترشاا  لهااله العضااوية إذا تااوافرل فيااه الشاارو  

 -التالية:
 ان يكون أردنيا منل عشر سنوال على االقل . -1
ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمساية مان عماره  -2

 في اليوم األول من المدة المحددة لتقديم  لبال الترش .
ان تكااون اسااتقالته قااد قاادمت قباال شااهر ماان باادء موعااد  -3

 الترشااا  اذا كاااان عضاااوا فاااي مجلاااس األماااة أو مو  اااا 

أو مسااتخدما فااي أي وزارة أو دائاارة دكوميااة أو مؤسسااة 

 رساامية عامااة أو مؤسسااة عامااة أو بلديااة أو ايئااة عربيااة

دولية وعلى أي متعاقاد ما  األماناة الراغا  أو اقليمية أو  

في الترش  لعضوية المجلس إنهاء عقده معهاا خاالل االه 

 المدة.
 ألي د ب سياسي غير أردني. ياأن ال يكون منتم -4
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أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشارن  -5

 واالخالق العامة.
ر ولااام أن يكاااون غيااار محكاااوم علياااه باااانفال  أو انعساااا -6

 يستعد اعتباره قانونياً.
أن يحصال علااى بااراءة ذماة ماان األمانااة عناد تقديمااه  لاا   -7

 الترش .
علااى الراغاا  فااي الترشاا  لعضااوية المجلااس أن ياادف   مبلااغ  -ب

خمسمائة  دينار ويقيد الا المبلغ إيراداً لصندوق األماناة غيار 

قاباال لالسااترداد اال اذا تاام رفااش  لاا  ترشااحه فيسااترد ااالا 

 غ.المبل
يصدر مجلس الوزراء قراراً باجرراء انتخاباال مجلاس األماناة  -ج

وتحااادد الهيئاااة تااااريخ االقتااارا  وينشااار القااارار فاااي الجريااادة 

 الرسمية.
تشر  الهيئة باتخاذ انرراءال الالزمة لالنتخاباال قبال أربعاة   -د

 اشهر من التاريخ المحدد لالقترا .
 ألدكاامي  مرادلهاا وفقاا تدير الهيئة العملية االنتخابية في رم -اـ

 قانونها والا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه.
 

مااادة المجلاااس أربااا  سااانوال تبااادأ مااان تااااريخ نشااار نتاااائ   -أ -7الماااادة 

االنتخابال فاي الجريادة الرسامية وتنتهاي واليتاه بانتهااء تلاك 

 المدة أو بحله وفقا ألدكام الا القانون.
  الارئيس دال المجلاس قبال لمجلس الوزراء بناء علاى تنساي -ب

انتهاء مدته ما  بياان االساباب المباررة وتشاكيل لجناة األماناة 

لتقااوم مقامااه الااى دااين انتهاااء مدتااه أو انتخاااب مجلااس رديااد 

على ان تجرى االنتخابال خالل مدة ستة اشهر من تاريخ دال 

المجلس وإذا لم يتم االنتخااب خاالل االه المادة يعاود المجلاس 

إلاااى داااين انتهااااء مااادة المجلاااس  مالاااه المنحااال لممارساااة أع

 السابقة.
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للاارئيس أن يؤراال انتخابااال المجلااس لماادة ال ت يااد علااى سااتة  -ج

اشااااهر إذا اقتضاااات المصاااالحة العامااااة أو سااااالمة االنتخاااااب 

وإذا انتهاات مادة التأرياال وتعالر إرااراء االنتخاباال يتخاال  ذلاك  

 مجلس الوزراء القرار المناس  بشأنها.

المجلاس ألي ساب  فياتم تعياين باديل عناه  إذا شغر مقعد عضو -د

اذا كان معينااً  أماا إذا كاان منتخباا فيحال محلاه المرشا  الالي 

يليه دس  نتائ  االنتخابال في سجالل الهيئة إذا كان ال ي ال 

محت ظااا بشاارو  العضااوية  وإال فالاالي يليااه فااجذا لاام يتااوافر 

مرشاا  وفقااا لمااا اااو منصااو  عليااه فااي اااله ال قاارة يعااين 

س مان بااين النااخبين عضاوا لماالء المقعاد الشااغر مماان الارئي

تتوافر فيه شرو  الترش  وتنتهي عضويته وفقااً ألدكاام االه 

 ال قرة بانتهاء مدة المجلس .

إذا نقص عدد أعضااء المجلاس عان النصااب القاانوني بساب   -اـ

فقاادان العضااوية فللاارئيس بموافقااة مجلااس الااوزراء أن يكماال 

لين يلونهم بعدد األصوال اذا كانوا العدد من بين المرشحين ال

ال ي الون محت ظين بشرو  العضوية فجن لم يتاوافر ذلاك فمان 

بااين الناااخبين الاالين يحااق لهاام الترشاا  علااى أن تنتهااي ماادة 

عضاااويتهم بانتهااااء مااادة المجلاااس  و لاااه وبموافقاااة مجلاااس 

الااوزراء اعتبااار المجلااس ماانحالً وعنااد ذلااك يااتم تشااكيل لجنااة 

 م المجلس وفقاً ألدكام الا القانون.األمانة لتقوم مقا

 

ينتخ  المجلس فاي أول رلساة يعقاداا نائباا لألماين مان باين   -أ -8المادة 

االعضاااء المنتخبااين باالنتخاااب السااري  ويعتباار فااائ ا ماان 

يحصل على أعلى االصوال  وعناد تسااوي األصاوال يجاري 

األمااااين القرعااااة بااااين المرشااااحين ويبلااااغ الاااارئيس بنتيجااااة 

 وتنشر في الجريدة الرسمية . االنتخاب
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على األمين وأعضاء المجلس في أول رلسة يعقداا المجلس  -ب

قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلاك 

  -في محضر الجلسة:
)أقسااام بااااي العظااايم أن أكاااون مخلصاااا للملاااك وللاااو ن وأن 

يا  أدافظ على الدساتور والقاوانين واألنظماة وأن أقاوم بجم

 وارباتي بشرن وأمانة وإخال  دون تحي  أو تميي ( .

يجتم  المجلس بدعوة من األمين أو نائبه عند غيابه مرة كل  -ج

شااااهر علااااى االقاااال فااااي رلسااااة عاديااااة ويكااااون ارتماعااااه 

واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضاائه علاى أن يكاون 

ا  من بينهم األمين أو نائبه  ويتخل المجلاس قراراتاه باالرما

او بأغلبياااة أعضاااائه الحاضااارين  وعناااد تسااااوي األصاااوال 

يرر  الجان  اللي صول معه رئيس الجلسة  وعلى العضو 

المخاااال  تثبيااات مخال تاااه فاااي محضااار االرتماااا  والتوقيااا  

عليهااا  وإذا لاام يتااوافر النصاااب فلألمااين تحديااد موعااد رديااد 

لهاالا االرتمااا   ويكااون االرتمااا  الثاااني قانونياااً  إذا دضااره 

 ثلب أعضاء المجلس على االقل .

لألمين أو ألغلبية أعضاء المجلس أن ي لباوا دعاوة المجلاس  -د

لالنعقاااد فااي رلسااة غياار عاديااة لبحااب أمااور محااددة  وعلااى 

األمين دعوة المجلس في اله الحالة إلى االرتما  خالل مادة 

 ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ال ل .
رااداول أعمالهااا ألعضاااء المجلااس تبلااغ مواعيااد الجلسااال و -ـااا

بال ريقاااة التاااي يقررااااا المجلاااس بماااا فاااي ذلاااك الوساااائل 

 انلكترونية قبل عقداا بيومين على األقل.

تكون رلسال المجلس علنية أو بالوسائل االلكترونياة ويحاق  -و

لكل موا ن ذي مصلحة مباشرة في أي موضو  مدرج علاى 

موضو  علاى ان ردول األعمال ان يشارك في مناقشة ذلك ال

تؤخل القرارال بحضاور األعضااء فقاي ويجاوز عقاد رلساال 

 سرية في القضايا التي يرااا األمين او المجلس ضرورية.



3474 
 
 

 الجريدة الرسمية

تدون قرارال المجلس ووقاائ  الجلساال فاي محاضار ويوقا   -ز

عليها األمين واألعضاء و تنشر القرارال على موق  األماناة 

مرادلهااا القانونيااة وبااأي وساايلة يحاادداا األمااين بعااد اكتمااال 

 واندارية. 
 يختاااااار األماااااين مااااان باااااين ماااااو  ي األماناااااة أميناااااا لسااااار  -ح

المجلاااس  يتاااولى تنظااايم رااادول أعمالاااه وتساااجيل محاضااار 

رلساته ود اظ القياود والمعاامالل الخاصاة باه  والقياام باأي 

 مهمة يكل ه المجلس بها أو األمين .
 

ه دكما ويعتبر مقعد أي ي قد األمين أو عضو المجلس عضويت -أ -9المادة 

 -منهم شاغرا في أي من الحاالل التالية:
 

إذا تغياا  دون عاالر مشاارو  يقبلااه المجلااس عاان دضااور  -1

ثاااالل رلساااال متتالياااة أو عااان ماااا مجموعاااه ثلاااب عااادد 

 الجلسال التي عقداا المجلس خالل سنة .
إذا عمااال محامياااا أو خبيااارا أو مستشاااارا فاااي قضاااية ضاااد   -2

ه أو ل ورااه أو ألي ماان أقاربااه دتااى األمانااة أو أصاابحت لاا

 الدرراااة الثانياااة من عاااة فاااي أي مااان المشااااري  التنموياااة 

 أو االسااااااتثمارية أو الخدميااااااة التااااااي يتااااااولى المجلااااااس 

إقراراا  وتساتثنى مان ذلاك العقاود وال وائاد النارماة عان 

كونه عضوا في شركة مساامة عامة شاري ة أن ال يكاون 

ا أو مو  اا فيهاا أو مديرا لها أو عضوا في مجلاس إدارتها

 وكيالً أو مستشارا لها .

إذا فقد أياا مان الشارو  التاي يجا  توافرااا فياه بمقتضاى  -3

 أدكام الا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه .

إذا امتن  عن التوقي  على قرارال المجلس لثالل رلساال  -4

 متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية  .
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لعضو عضويته بقارار مان الارئيس إذا ارتكا  ي قد األمين أو ا -ب

 خ أ أو مخال ة رسيمة أو ألحق ضررا بمصال  األمانة .
 -تنتهي العضوية في المجلس باالستقالة وفقاً لما يلي : -ج

تاااتم اساااتقالة األماااين خ ياااا بكتااااب يقااادم للااارئيس وتعتبااار  -1

 االستقالة نافلة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها .
ساااتقالة عضاااو المجلاااس بكتااااب يقااادم إلاااى المجلاااس تاااتم ا -2

وتعتبر االستقالة نافلة مان تااريخ تساجيلها فاي أماناة سار 

 المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس .
يقااوم األمااين بتبليااغ الاارئيس ب قااد العضااو مركاا ه فااي المجلااس  -د

خااالل ماادة ال ت يااد علااى ساابعة أيااام ماان تاااريخ وقوعااه ويبلااغ 

و منتخبا وينشر قرار فقد العضوية الرئيس الهيئة اذا كان العض

 في الجريدة الرسمية .

 

يحت ظ نائ  األمين بمرك ه ما دام المجلس قائماا وفاي داال   -أ -10المادة 

 شغور الا المرك  ألي سب  كان يتم انتخاب نائ  لألمين  .

تتم استقالة نائ  االمين من مرك ه بكتاب يقدم الى المجلس  -ب

 ة من تاريخ موافقة المجلس عليها.وتعتبر االستقالة نافل

يمن  نائ  األمين وأعضاء المجلس باستثناء األمين مكافأة  -ج

شهرية تحادد قيمتهاا بقارار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى 

 تنسي  الرئيس المستند الى توصية األمين.

 

 -يتولى المجلس المهام والصالديال التالية : -11المادة 
 

نوية وراادول التشااكيالل  والموازنااة إقاارار الموازنااة الساا   -أ

التأشاايرية لألمانااة والحسااابال الختاميااة ورفعهااا للاارئيس 

 للمصادقة عليها .
إقاااارار المي انيااااة العموميااااة لألمانااااة ورفعهااااا للاااارئيس  -ب  

 للمصادقة عليها.  
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إقااارار مشااااري  الخ اااي االساااتراتيجية ودليااال ادتياراااال   -ج

ميااة واالسااتثمارية األمانااة ماان المشاااري  التنمويااة والخد

 المرفوعة له من األمين.
الموافقاااة علاااى العقاااود واالت اقياااال ومااالكرال الت ااااام    -د

والتوأمااة علااى أن تقتاارن بموافقااة الاارئيس إذا كاناات ماا  

 رهة من خارج المملكة. 
إقرار البرام  المعدة لتحقيق التنمية المساتدامة بمشااركة  -اـ

 المجتمعال المحلية. 
قييم نتائ  الخ ي التن يلية التي يعرضها عليه مناقشة وت  -و 

 األمين وإقراراا. 
 إقرار عنونة منا ق األمانة .  -ز 
 إقرار المخ ي الشمولي للمدينة .  -ح
الموافقااة علااى اسااتثمار أمااوال األمانااة  المنقولااة وغياار   - 

 المنقولة وتحديد بدالل استثماراا .

مااا يعاا ز دور تشااكيل لجااان ت وعيااة خيريااة لألدياااء  م  -ي

 الموا نة بينهم  م  تحديد األعمال المنا ة بها. 
من  التبرعال والهبال والهدايا وقبولها  على أن يقترن   -ك 

قبااول التبرعااال بموافقااة مجلااس الااوزراء إذا كاناات ماان 

 مصدر غير أردني أو من خارج المملكة.
الموافقاااة علاااى تعياااين مااادقق دساااابال قاااانوني لتااادقيق   -ل 

 المانة.دسابال ا
 مناقشااااااة أي مواضااااااي  ومراسااااااالل ترفاااااا  لااااااه ماااااان     -م

 األمين  واتخاذ القرار المناس  بها .
تقاااديم التوصااايال واالقتراداااال لت اااوير ورفااا  مساااتوى    -ن

 الخدمال المقدمة من األمانة .
الموافقة على إنشاء مراك  ثقافية ذال شخصية اعتبارية  - 

وال عالياااال  واساااتقالل ماااالي وإداري تعناااى بالنشاااا ال

الثقافية المتنوعة بهادن نشار الاوعي الثقاافي باين أفاراد 

  .المجتم  بمختل  أعمارام وتنوعاتهم
 وض  نظام داخلي ينظم عمل المجلس.   - 
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للمجلس في سبيل أداء مهاماه وصاالدياته بمورا  أدكاام االا  -12المادة 

 -القانون القيام بما يلي :
 أو ماان مااو  ي األمانااة  تشااكيل لجااان ماان بااين أعضااائه   -أ

أو باالشتراك بينهم لدراسة أي أمر من األمور المعروضاة 

لااه ورفاا  توصااياتها لااه التخاااذ  ةعليااه أو تقااديم المشااور

 القرار المناس  .
باسااتثناء الصااالديال المنصااو  عليهااا فااي ال قاارال )أ(  -ب

( 23( و)21( والمااااااواد )11و)ب( و)ج( مااااان المااااااادة )

للمجلاس ت اويش اللجاان أياا مان ( من االا القاانون 29و)

صااالدياته بشاارو  وقيااود ولماادة محااددة ولااه إلغاااء ااالا 

 الت ويش أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا.
التعاقد م  ايئاال متخصصاة أو مؤسساال علمياة أو فنياة  -ج

أو استشارية شري ة عادم تاوفر االه االختصاصاال داخال 

 كادر األمانة. 
ومسؤولياتها الى رهال اخارى  انا ة أي من مهام االمانة  -د

ذال اختصا  دكومية كانت او االية وللمجلس صاالدية 

انشاء المشاري  التي تدير تلك المهام والمسؤوليال او ان 

 يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون م  الغير.

 

على الرغم مما ورد في أي تشري  آخر  تتولى األمانة ضمن -أ -13المادة 

ل رهازااااا االداري والتن يااالي المهاااام دااادوداا ومااان  خاااال

 -والصالديال التالية :

إعداد مشاري  الخ ي االستراتيجية والتنموية لألمانة بما  -1

يتوافق ما  السياساال واالساتراتيجيال الو نياة ورفعهاا 

 للمجلس .
إعااداد الموازنااة الساانوية والموازنااة التأشاايرية لألمانااة  -2

و اااائ  وإعاااداد ( سااانوال ورااادول تشاااكيالل ال3لمااادة )

 الحساب الختامي .
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إعااداد المخ ااي الشاامولي للمدينااة بالتنساايق ماا  الجهااال  -3

 المعنية والبلديال المجاورة .
إعااداد المخ  ااال التنظيميااة بمسااتوياتها كافااة وتحديااد  -4

االساااتعماالل لمناااا ق التنظااايم وتن يااالاا بعاااد إقرارااااا 

 وصدوراا .
عياااين عرضاااها تخ ااايي الشاااوار  وتعاااديلها وإلغا ااااا وت -5

 واستقامتها.

المحافظاااة علاااى اوياااة المديناااة والماااورول الحضااااري   -6

والتاارال العمرانااي فيهااا وذلااك ماان خااالل دراسااة وتحديااد 

األبنياة والمواقاا  التراثيااة وتقييمهاا و تصااني ها  وتحديااد 

 بيعااااة التاااادخل فيهااااا وترشاااايحها علااااى سااااجل التاااارال 

ودراساة  العمراني بالتنسيق م  وزارة السايادة واآلثاار 

 لبااااال ت ااااوير المواقاااا  التراثيااااة  ووضاااا  السياسااااال 

واألنظماااة والتعليماااال والدراساااال الحضااارية المتعلقاااة 

 بالح ا  على الترال العمراني لمنا قها.

عنوناااة األديااااء والشاااوار  والمياااادين وتساااميتها فاااي  -7

 المدينة وترقيمها وترقيم البنايال الواقعة عليها.
ل لباال االفاراز والتقسايم لق ا   إصدار ومان  الموافقاال -8

 األراضي واألبنية.
 

إصاادار وماان  أذونااال األشااغال ورخااص إعمااار األبنيااة  -9

وااادمها وتغيياار أشااكالها واسااتعمالها ولألمانااة ت ااويش 

ااااااله الصاااااالديال أو أي منهاااااا للمكاتااااا  والشاااااركال 

 الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.

والصااناعال  بمااا إصاادار وماان  رخااص المهاان والحاارن  -10

في ذلاك الم ااعم والمالااي العاماة وأمااكن التسالية وماا 

في دكمهاا والمكاتا  المهنياة  وغيرااا وتنظايم شاؤونها 

بتعياااين األمااااكن التاااي تماااار  فيهاااا أعمالهاااا  وتحدياااد 

 مواعيد فتحها  وإغالقها.
 إصدار ومن  رخص انعالنال وتنظيم شؤونها. -11
العقارال وفق شرو  محاددة من  دقوق ت وير األبنية و -12

 ومقابل رسوم تحدد بمور  نظام يصدر لهله الغاية. 
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تحديد وتنظيم ومراقبة األبنياة المخال اة والعقاارال التاي  -13

 عدلت مخ  ال التنظيم للمنا ق التي تق  ضمنها.
 التصرن ب ضالل ال رق والتنسي  ببيعها أو استغاللها. -14
لغايااال الن اا  العااام وفقااا اسااتمالك األراضااي والعقااارال  -15

اا  لمخ  ال االستمالك والمخ  اال التنظيمياة أو شارا

ب رياق الشااراء المباشاار  ولهاا دااق التصاارن بالعقااارال 

 المستملكة. 
باساااتثناء ال ااارق النافااالة تصاااميم الشاااوار   وال ااارق  -16

 وفتحهااا وانشااا اا وتعبيااداا وإقامااة  أعمااال بناااء عليهااا 

يهااا أثاثهااا ووسااائل السااالمة أو أساا لها أو أعالاااا بمااا ف

المروريااة عليهااا وتحديااد شاارو   وأسااس وباادالل تمديااد 

خ و  الخدمال التي تقاام فوقهاا أو عليهاا أو تحتهاا مان 

قباال مؤسسااال وشااركال الخاادمال ومناا  أي اعتااداءال 

 عليها .

تخ ااايي وتنظااايم ومراقباااة دركاااة النقااال والمااارور علاااى  -17

جدارتهاااا مااا  ال ااارق داخااال دااادود األماناااة والمسااااامة ب

الجهااال األخاارى المعنيااة وت ويراااا باسااتخدام الوسااائل 

والحلااااول التقنيااااة واسااااتي اء الرسااااوم الالزمااااة لااااللك 

واستق اب االستثمارال في إدارة المواقا  العاماة  وفاي 

 إدارة ومراقبة الشوار  وال رق. 
ت بيق استراتيجية النقل العام وت ويراا واالستثمار فيه  -18

ووضااا  أساااس وشااارو   لتنظااايم ااااله وإدارة خدماتاااه 

 شران عليها  وإدامتها .الخدمال وان
شاران تصميم وإنشاء خ و  تصري  مياه األم اار وان -19

 على تن يلاا وصيانتها اذا تم  تكلي  الغير بللك .
تصااميم وتحديااد سااعة ومواصاا ال األرصاا ة واأل اااري   -20

 والج ر وإنشا اا وإدامتها.
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بر ومواصاا اتها  وإنشااا اا وإدارتهااا تعيااين مواقاا  المقااا -21

ومراقبتها  ووق  الدفن فيهاا  ونقال الجثاامين بالتنسايق 

م  الجهال المختصة  وإصادار التصااري  الخاصاة باللك 

 ومن  االعتداء عليها والمحافظة على درمتها.
تعيااااين مواقاااا  األسااااواق العامااااة وإنشااااا اا وإدارتهااااا  -22

ي أي منهاا ودظار وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباا  فا

 البي  خاررها ومراقبة األوزان والمكاييل فيها .
تعيااين مواقاا  المسااالخ وإنشااا اا وإدارتهااا وانشااران  -23

عليها ومراقبتها  ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وداالتها 

 وإرازتها لالستهالك البشري .
تنظيااا  مرافاااق األماناااة ورمااا  ونقااال وإدارة الن اياااال  -24

حديااد  ريقااة التعاماال معهااا وتحديااد مواقاا  وتاادويراا وت

 المكبال وتشغيلها  وإدارتها  واالستثمار فيها.

اتخاااذ االدتيا ااال وانرااراءال الالزمااة للمحافظااة علااى  -25

 الصحة العامة ومن  ت شي األوبئة واألمرا . 
مكافحااااة الحشاااارال والقااااوار  وال واداااا  وناااااقالل  -26

لكاالب وترخيصاها األمرا  الخ رة منها والرقابة على ا

والتعامل م  الضالة منها والوقاياة مان أخ ارااا وإعاداد 

 أماكن نيوائها.
إنشاء وت وير وإدارة أمالك األماناة وإدامتهاا وصايانتها  -27

 واستثماراا.
تعيااين مواقاا  الحاادائق العامااة والمتن اااال وال ضاااءال  -28

الحضااارية وإنشاااا اا وإدارتهاااا  ومراقبتهاااا والمحافظاااة 

 عليها.
إعااااداد باااارام  التنميااااة المجتمعيااااة نقراراااااا ورفعهااااا  -29

للمجلاااس ومتابعاااة تن يااالاا لتحقياااق التنمياااة المساااتدامة 

 والمساامة بالمشاري  التنموية والخدمال العامة. 
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أي مهاام أو مساؤوليال يتعاين عليهاا القياام بهاا بمقتضااى  -30

 أدكااااام أي تشااااري  آخاااار بمااااا ال يتعااااار  ماااا  أدكااااام 

 الا القانون.
 

لألمانة أن تقوم بأي من انرراءال التالية على ن قة المتسب   -ب

 أو مالااك أو شاااغل أي عقااار أو منشاا ل إذا لاام يقاام بااأي ماان 

 -اله انرراءال بعد إنلاره بللك :
 

 إزالاااة واااادم أي أبنياااة أو إنشااااءال مؤقتاااة أو متداعياااة  -1

أو خ رة أو مشواة للمنظر العام والبيئاة المحي اة بحياب 

 مكراااة صااحية سااواء أكاناات مرخصااة فااي األصاال تشااكل 

 أم غير مرخصة. 
إزالااة أي آليااة أو مركبااة مهملااة أو أي راا ء منهمااا أو أي  -2

 أنقا  أو د ام أو مخل ال أو براكيال.
معالجااة الوارهااال والجاادران الخارريااة ألي بناااء يشااكل  -3

قسماً من عقار تعتبره األمانة سيء المنظر أو يشوه الحي 

 أو المدينااااة وبحارااااة إلااااى  ااااالء أو تنظياااا   أو الشااااار 

 أو تحسين.

 إلااا ام ماااالكي أو شااااغلي األراضاااي المكشاااوفة بتساااويراا  -4

أو اتخاذ أي إراراء آخار تاراه مناسابا د ا اا علاى المنظار 

 العام والبيئة المحي ة.

 

 -تعمل األمانة بالتنسيق م  الجهال ذال العالقة على ما يلي : -14المادة 
ة اسااتثمارية راذباة ومت ااورة لتشااجي  االسااتثمار إيجااد بيئاا -أ

 -داخل ددوداا بموافقة المجلس من خالل ما يلي:
رلب االستثمارال واستق اب الم ورين لتنمية وت وير  -1

 وتأايل مرافقها.

إنشاااااااء أذر  اسااااااتثمارية ندارة واسااااااتثمار أموالهااااااا  -2

 ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.
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 -كل من : تنظيم مواق  -ب

 المدار  والجامعال والكليال.  -1
المتااااااد  والمكتباااااال العاماااااة والناااااوادي الثقافياااااة  -2

 والرياضية واالرتماعية وال نية.
 المستش يال والمراك  الصحية ودور العبادة . -3
السااااادال والحاااادائق العامااااة والمتن اااااال ومواقاااا   -4

 الخدمال والمرافق العامة.
بالكهرباء والغاز والمياه واالتصااالل تنظيم ت ويد السكان  -ج

وخااادمال البناااى التحتياااة  والمشااااركة فاااي تحدياااد مواقااا  

 مح ال التحويل والضخ.
إدارة األزماااااال واتخااااااذ االدتيا اااااال الالزماااااة لوقاياااااة   -د

األشاااخا  والممتلكاااال مااان األخ اااار واألضااارار راااراء 

ال يضاااااانال والسااااايول والثلاااااوج والحرائاااااق والكاااااوارل 

رى والحاد مان اآلثاار المتوقعاة عناد دادوثها ال بيعية األخ

 وإغاثة المنكوبين منها.
 رعاية األماكن السيادية واألثرية واستغاللها . -اـ

 

ماا  مراعاااة أدكااام قااانون الرقابااة والت تااي  علااى األنشاا ة  -15المااادة 

االقتصاااادية والتشاااريعال ذال العالقاااة تتاااولى األماناااة ضااامن 

 -ددوداا الرقابة على :
 

 شوار  وال رق  واألرص ة ومن  التجاوز والتعدي عليها.ال  -أ
 إنشاء األبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعماالتها . -ب
الح ريال واألنقا  والتأكاد مان نقلهاا لألمااكن المخصصاة  -ج

 لها.
 المحالل والمهن والحرن والصناعال المختل ة.  -د
 االغلية والمياه. -اـ
  اللودال وانعالنال.  -و
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األعمال المقلقة للراداة أو المساببة للضوضااء أو المضارة   -ز

 بالصحة والسالمة العامة .
 البس ال والباعة المتجولين.  -ح
الحيواناااال وال ياااور المعاااادة للااالب  واتخااااذ االدتيا ااااال   - 

الالزمااااة لمناااا  ذبحهااااا خااااارج األماااااكن المخصصااااة لهااااا  

 ومراقبة ذبحها والتخلص من بقايااا .
 المكاره وازالتها .من     -ي

 الدواب المستخدمة في النقل والجر.  -ك 
 مرافق األمانة ومن  العبب فيها.    -ل

 

األمين او رئيس المجلس ويمثل األماناة لادى الجهاال كافاة  -أ -16المادة 

واااو المسااؤول المباشاار عاان ماادير المدينااة ويتااولى المهااام 

 -والصالديال التالية :

جاان المنبثقاة عان المجلاس وأي انشران على عمال الل -1

 لجان أخرى لها عالقة بعمل األمانة.
 إقرار الخ ي التن يلية التي ترف  له من مدير المدينة .  -2
إقرار دليل ت ويش الصالديال اللي يرفا  لاه مان مادير  -3

 المدينة.
 التوقي  على العقود التي يقراا المجلس وي وضه بها . -4
 إدارال الشركال . تمثيل األمانة في مجالس -5
تمثيل األمانة في االرتماعال والماؤتمرال  والمنظماال  -6

والهيئال الدولية التي تكاون األماناة عضاوا فيهاا  علاى 

 أن تؤخل موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة.
اتخااااذ انراااراءال التاااي تك ااال المحافظاااة علاااى دقاااوق  -7

 ة.األمانة  والدفا  عن مصالحها بال رق القانوني
توقي  ملكرال الت ااام واالت اقياال والبروتوكاوالل بماا  -8

فيها ات اقيال التوأمة بعد إقراراا من المجلاس علاى أن 

يقترن الا انقرار بموافقة الرئيس إذا كانات ما  رهاال 

 من خارج المملكة.
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عر  مشرو  موازناة األماناة وخ  هاا االساتراتيجية  -9

 .واالستثمارية على المجلس نقراراا
وضاااا  راااادول أعمااااال المجلااااس وعاااار  المواضااااي    -10

والمراسالل التي يت ل  عرضاها علاى المجلاس التخااذ 

 القرارال الالزمة بشأنها.
أي مهااام أخاارى تنااا  بااه بمقتضااى أدكااام ااالا القااانون   -11

واألنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشري  آخر 

 أو ما ي وضه به المجلس.

 مهااام األمااين وصااالدياته عنااد غيابااه  يمااار  نائاا  األمااين -ب

 أو شغور مرك ه ألي سب  من األسباب.
لألمين ت ويش أي من صالدياته المنصو  عليها في الا  -ج

القانون واألنظمة الصاادرة بمقتضااه لنائباه   أو ألي عضاو 

من أعضاء المجلس أو لمادير المديناة  أو ألي مان ماو  ي 

 خ يا ومحدداً. األمانة شري ة أن يكون الا الت ويش

 

ماادير المديناااة اااو رئاايس الجهااااز انداري والتن ياالي فاااي  -أ -17المااادة 

األمانااة والمسااؤول عاان مراقبااة وضاامان دساان سااير العماال 

 -فيها ويتولى المهام والصالديال التالية:
 إدارة ق اعال األمانة ومتابعة أدائها . -1
رضااه إعااداد الهيكاال التنظيمااي لألمانااة ورفعااه لألمااين لع -2

 على المجلس نقراره .
تن ياال قاارارال المجلااس بجشااران األمااين ومتابعااة تن ياال  -3

 العقود التي تبرمها األمانة م  الغير.
انشااران علااى صاايانة وإدامااة مرافااق األمانااة وأموالهااا  -4

 والمحافظة عليها.
 إعااااااداد مشااااااارو  الموازناااااااة السااااااانوية والمي انياااااااة  -5

انال المالية الختامية العمومية  وردول التشكيالل والبي

ورفعها لألمين في الوقت المحدد وااللتا ام ببنودااا بعاد 

 إقراراا.
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إعاااداد  الموازناااة التأشااايرية لاااثالل سااانوال والخ اااي  -6

االستراتيجية و التن يلياة و دليال ادتياراال األماناة مان 

المشاري  التنموية والخدمية ودليل ت ويش الصالديال 

 ورفعها لألمين. 

عة تحصيل إيرادال األماناة واألمار بصارن الن قاال متاب -7

وإصااادار الحاااواالل المالياااة وفقاااا لألنظماااة والقااارارال 

 بمقتضى أدكام الا القانون. الصادرة 

انشران على تأايل كوادر األمانة وتدريبها بهدن رفا   -8

 قدراتهم وك اءاتهم فنيا وإداريا.

 ة. متابعة تن يل الخ ي االستراتيجية والتن يلي -9

 رفاا  تقرياار لألمااين بااالتقييم الساانوي والنصاا  ساانوي  -10

و الربعاااي عااان أداء ق اعاااال األماناااة وعرضاااها علاااى 

 المجلس.
 أي مهام أخرى يكل ه بها األمين أو المجلس . -11

ويشااااترك فااااي  يحضاااار ماااادير المدينااااة رلسااااال المجلااااس  -ب

 مناقشاتها دون أن يكون له دق التصويت .

أمااام األمااين والمجلااس عاان األعمااال ماادير المدينااة مسااؤول  -ج

  .المكل  بها

 

اعتباارا مان تااريخ ن ااذ أدكاام االا القاانون يشاتر  فاي مان  -أ -18المادة 

 -يعين مديرا للمدينة في األمانة أن يكون:

 أردني الجنسية. -1
داصااال علااى الشااهادة الجامعيااة األولااى داادا أدنااى فااي  -2

اعية أو تخ ايي الهندسة  المدنية أو المعمارياة أو الصان

 المدن ويكون مسجالً في نقابة المهندسين .

من ذوي الخبرة و االختصا  في مجاالل عمل األماناة  -3

( 5( سنوال  منها ما ال يقال عان )10لمدة ال تقل عن )

 سنوال في و ي ة إشرافية او قيادية .



3486 
 
 

 الجريدة الرسمية

غيااار محكاااوم علياااه بجناياااة أو رنحاااة مخلاااة بالشااارن  -4

 .واالخالق واآلداب العامة
يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يع ى من منصبه بقرار  -ب

من مجلس الوزراء بناء على تنساي  مان الارئيس المساتند 

إلى توصية المجلس في المجموعاة الثانياة مان ال ئاة العلياا 

 وفق أدكام نظام الخدمة المدنية .

 

رية على الرغم مما ورد في أي تشري  آخر تادار الماوارد البشا -19المادة 

 -في األمانة من خالل:
تعيين عمال ومستخدمي ومو  ي األمانة وإددال الو ائ   -أ

وإلغائهااا وفااق راادول تشااكيالل و ااائ  ملحااق بالموازنااة 

 السنوية لألمانة.
تنظيم شؤون ماو  ي األماناة ومساتخدميها بمورا  نظاام  -ب

 مااو  ي األمانااة علااى أن يتضاامن ااالا النظااام بشااكل خااا  

 -ما يلي :
ة مهااام وواربااال األمانااة ماان خااالل ايكاال تنظيمااي إدار -1

 ووص  و ي ي .
تحديد األدكام المتعلقاة بحقاوقهم وواربااتهم ودررااتهم  -2

وأسااس الترفياا   والترقيااة والنقاال والعاا ل وانرااراءال 

 التأديبية بحقهم  وانرازال بأنواعها .
أسااااس المكافاااا ل والحااااواف  ون قااااال الساااا ر والتنقاااال  -3

 واني اد.
س اندالاااة علاااى التقاعاااد وأدكاااام مااان  الرواتااا  أسااا -4

 التقاعدية.
 تأايلهم وتدريبهم ورف  ك اءتهم بشكل خا . -5
أي شاااؤون تتعلاااق بهااام وتراعاااي دقاااوقهم المكتساااابة  -6

 ومراك ام القانونية القائمة.
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لألمانااااة إنشاااااء صااااناديق لمو  يهااااا ل سااااكان وللتكافاااال  -ج

ة اعتباريااة االرتماااعي ولالدخااار تتمتاا  كاال منهااا بشخصااي

مسااتقلة وتحاادد سااائر االدكااام المتعلقااة بااأي منهااا بمااا فااي 

ذلاااك مواردااااا المالياااة ونسااا  اشاااتراك الماااو  ين فيهاااا 

و ريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوره 

 الصرن منها بمقتضى أنظمة تصدر لهله الغاية.
ة يتمت  مو  و األمانة اللين يحددام األمين بصا ة الضااب  -د

العدليااااة لغايااااال تن ياااال أدكااااام ااااالا القااااانون واالنظمااااة 

 والتعليمال الصادرة بمقتضاه.

 لألمااااين توكياااال محااااام  أو اكثاااار للاااادفا  عاااان مااااو  ي  -اااااـ

أو مستخدمي أو عمال األمانة في دال مقاضااتهم مان قبال 

 الغير بسب  قيامهم بمهامهم ووارباتهم.

 

 فاي األول مان شاهر كاانون الثااني تبدأ السنة المالية لألمانة  -أ -20المادة 

وتنتهااي فااي الحااادي والثالثااين ماان شااهر كااانون األول ماان 

 السنة ذاتها. 
يرف  األمين الحسابال المالية المدقًقاة عان السانة المنتهياة  -ب

للمجلس نقراراا خالل أربعة أشهر من انتهائها وترف  إلى 

 الرئيس لتصديقها بعد إقراراا.

ة ودقوقهااا لاادى الغياار أمااواال عامااة يااتم تعتباار أمااوال األماناا -ج

 تحصااايلها وفقاااا ألدكاااام قاااانون تحصااايل األماااوال العاماااة 

 أو بال ريقة التي تحصل بها أموال األمانة.

ال يجاااوز الحجااا  علاااى األماااوال غيااار المنقولاااة التاااي تعاااود   -د

لألماناااة وعلاااى المنقاااوالل التاااي تكاااون مخصصاااة لتقاااديم 

العائاادة لألمانااة والتاااي  خاادماتها باسااتثناء المبااالغ النقدياااة

 يجوز الحج  عليها. 

يجااوز لألمانااة الحصااول علااى التصااني  االئتماااني لغايااال  -اااـ

االقتااارا  وإصااادار الساااندال الخاررياااة  علاااى أن تصااادر 

 تعليمال لهله الغاية.
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تسجل أماوال األماناة غيار المنقولاة باسام األماناة وال يتصارن  -21المادة 

 -فيها اال وفقا لما يلي:
رار ماان الاارئيس بناااء علااى تنسااي  األمااين المسااتند إلااى بقاا - أ

توصية المجلس  في داالل التصارن فيهاا بالهباة أو التبار  

 أو البي  باستثناء فضالل ال رق .

بقاارار ماان  المجلااس بناااء علااى تنسااي  األمااين فااي دااال بياا    - ب

فضالل ال رق أو ران أو مبادلة اله األموال أو تخصيصاها 

 ى أن يخضاااا  قاااارار التخصاااايص لغايااااال الن اااا  العااااام علاااا

أو التااأرير لموافقااة الاارئيس إذا كااان لماادة ت يااد علااى خمااس 

 سنوال.
 

 -تتكون الموارد المالية لألمانة مما يلي: -أ -22المادة 

الضااااارائ  والرساااااوم والعوائاااااد والبااااادالل والغراماااااال  -1

الم روضة بمور  أدكام الا القانون واألنظمة الصاادرة 

 آخر ينص على استي ائها.بمقتضاه أو أي تشري  
 ري  المشاري  االستثمارية . -2
 انيرادال المالية الناتجة عن من  دقوق الت وير.  -3
المساااعدال والهبااال والتبرعااال والماان  شااري ة موافقااة -4

 مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 
 

لألمانة ان تستوفي عن الخضار وال واكه التاي تعار  فاي  -ب

ق رسوما تعين مقاديراا او نسبها وكي ية اساتي ائها األسوا

 بمور  انظمة تصدر لهله الغاية. 
 

يستوفى من اصحاب األمالك المتاخمة لجانبي ال ريق ما ال  -ج

%( من مجماو  ن قاال إنشااء االا ال رياق 50ي يد على )

بما فيها التعبيد والت فيت وإنشاء الجادران االساتنادية وفقاا 

 الغاية.لنظام يصدر لهله 

تبقااااى الضاااارائ  والرسااااوم والباااادالل لألمانااااة المتحققااااة   -د

بمقتضاااى التشاااريعال المعماااول بهاااا قبااال ن ااااذ أدكاااام اااالا 

 القانون واربة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
 



3489 
 
 

 الجريدة الرسمية

للمجلااس أن يقتاار  أمااواال ماان أي رهااة داخليااة شااري ة  -أ -23المااادة 

ياة التاي ساين ق موافقة الرئيس على الجهة المقرضاة والغا

من أرلها ومقدار ال ائدة وكي ية السداد وأي شارو  خاصاة 

 قد يستل مها الحصول على الا القر  .

إذا كاناااات معاملااااة االقتاااارا  خارريااااة أو تسااااتل م ك الااااة  -ب

الحكومة فيج  الحصول على موافقة مجلس الاوزراء علاى 

 ذلك .
 

د األماناة ألدكاام تخض  االبنياة واألراضاي الواقعاة ضامن دادو -24المادة 

قانون ضريبة االبنية واألراضاي داخال مناا ق البلاديال او أي 

 قانون يحل محله.

 

باساااتثناء األوراق المالياااة  تساااتوفي األماناااة مااان مشاااتري  -أ -25ةالمااااد

األموال المنقولة التي تبا  في الما اد العلناي ضامن دادوداا 

 % ( من بدل الم ايدة األخير. 5رسماً بنسبة )

ري رمي  البياو  باالم اد العلناي بماا فاي ذلاك البياو  التاي تج -ب

تتم في دوائر التن يل بوسا ة داللين بموافقة األمين أو بالم اد 

انلكترونااي ولألمانااة تلاا يم رسااوم الداللااة فااي م لاا  كاال ساانة 

 مالية بالم اد العلني.

 

 تقت   وتحول لألمانة بقرار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى -أ -26المادة 

  -تنسي  الرئيس نسبة من:
الرسااوم والضاارائ  والباادالل المسااتوفاة عاان المشااتقال  -1

الن  يااة المسااتوردة أو المنتجااة فااي المملكااة ماان النساابة 

المقررة للبلديال بمقتضاى قاانون البلاديال أو أي تشاري  

 يحل محله.

النسبة المقررة للبلاديال بمقتضاى قاانون البلاديال أو أي  -2

ماان الرسااوم التااي تسااتوفى بمقتضااى تشااري  يحاال محلااه 

 قانون السير عن رخص اقتناء المركبال.  
تقت   وتحول لألمانة الغرامال التي تستوفى عن مخال اال  -ب

قانون السير وعن المخال ال الصحية والبلدياة داخال دادود 

 األمانة .
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تقيااد الااواردال التااي تحصاالها الحكومااة بمقتضااى أدكااام ااالا  -27المااادة 

أمانااال لمصاالحة األمانااة ويجااوز إرااراء عماال مقاصااة القااانون 

ساانوية  فيمااا بينهااا ومااا بااين مااا اااو مسااتحق للحكومااة لاادى 

 األمانة.

اذا استحق مبلغ لألماناة بمقتضاى أدكاام االا القاانون أو أي  -أ -28المادة 

تشري  آخر  ولم يدف  خالل شهر من تاريخ استحقاقه يبلاغ 

فياه ساب  اساتحقاق المبلاغ المكل  بهلا المبلغ إنالاراً يباين 

ومقداره والمدة التي استحق عنها ووروب دفعه خاالل مادة 

 شهر من تاريخ التبليغ.

يبلغ المكلا  اننالار بتساليمه ايااه ويعتبار التبلياغ واقعااً إذا  -ب

بلااغ انناالار إلااى مكااان إقامتااه األخياار المعاارون أو أرساال 

لصااق بالبريد المسجل إلى عنواناه األخيار المعارون أو بان

ثباال مقابل التوثياق والتصاوير وتوقيا  شاااد علاى األقال ن

واقعااة انلصاااق  أو بااأي وساايلة تثباات بوضااوح أن المكلاا  

 استلم التبليغ.

يحق لكل مكل  أن يعتر  لدى األمانة على صحة أو قيماة  -ج

الم البة وله أن يرف  بللك دعوى لادى المحكماة المختصاة 

ر الاارد علااى االعتاارا  خااالل ثالثااين يوماااً ماان تبلغااه قاارا

% من المبلغ الم لوب منه او ان يقدم 10شري ة ان يدف  

تأميناااً توافااق عليااه المحكمااة بشااأن اعتراضااه إلااى أن يااتم 

 ال صل في دعواه.

 

إذا لاام ياادف  المبلااغ الم الاا  فيااه خااالل الماادة المحااددة فااي  -د

ال قاارتين )أ( و)ج( ماان اااله المااادة أو لاام يقباال اعتراضااه 

حصااايل األماااوال المساااتحقة لهاااا بوساااا ة دائااارة فلألماناااة ت

 التن يل.

 
يجاااوز وضااا  مالداااق للموازناااة السااانوية ويعمااال بهاااا بعاااد  -أ -29المااادة 

 إقراراا من المجلس وتصديقها من الرئيس.
 يجااوز نقاال المخصصااال فااي الموازنااة ماان فصاال الااى آخاار  -ب

أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء علاى تنساي  
 األمين .
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يجاا  أن ال تتجاااوز الن قااال مااا خصااص لهااا ماان موازنااة  -ج

 السنة السابقة  إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .

 

تاانظم انرااراءال الالزمااة ندارة صااندوق األمانااة والمحافظااة  -30المااادة 

عليه وكي ية القبش والصرن ومساك الادفاتر وقياد الحساابال 

ي وغياار ذلااك ماان ووضاا  الموازنااة الساانوية والحساااب الختااام

 األمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهله الغاية.

 

لألمااين أو ماان ي وضااه الت تااي  والتاادقيق علااى كافااة مرافااق  -31المااادة 

األمانااة وأعمالهااا ومهامهااا واال ااال  علااى رمياا  معامالتهااا 

والقرارال فيها والتأكد مان ت بياق معاايير الن اااة والشا افية 

انرراءال والعقوبال الالزمة لحسان ساير المعتمدة وله اتخاذ 

 العمل.

 

تتولى األمانة وضمن ددوداا كافة مهام وصالديال سال ال   -32المادة 

تنظاايم الماادن وتشااكيالتها الااواردة فااي قااانون تنظاايم الماادن 

والقرى واالبنية أو أي قانون آخار يعدلاه أو يحال محلاه علاى 

لتنظاايم ضاامن أن تحاادد كافااة األمااور المتعلقااة  بااالتخ يي وا

ددود األمانة بما فاي ذلاك عوائاد التنظايم والتحساين بمورا  

نظام يصدر لهاله الغاياة  ولغاياال االه الماادة تشاكل سال ال 

 تنظيم المدن في االمانة على النحو التالي :

 مجلااااااس التنظاااااايم األعلااااااى لألمانااااااة برئاسااااااة الاااااارئيس  -أ

 -وعضوية كل من:

 األمين  نائباً للرئيس. -1

 ستثمار .رئيس ايئة اال -2

 مدير عام دائرة األراضي والمسادة . -3

 أمين عام وزارة البيئة .-4

 ثار .أمين عام وزارة السيادة واآل-5

 مستشار ديوان التشري  والرأي. -6

 نقي  المهندسين األردنيين. -7

 خبير في شؤون التخ يي الحضري يسميه الرئيس . -8
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 -كل من:اللجنة اللوائية برئاسة األمين وعضوية   -ب

 نائ  األمين  نائباً للرئيس. -1
 مدير المدينة . -2
 نائ  مدير المدينة لشؤون التخ يي. -3
 اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان . -4

اللجان المحلية مان ماو  ي األماناة بقارار مان االماين بنااًء  -ج

 على تنسي  مدير المدينة.
 

اء علاااى الااارغم مماااا ورد فاااي أي تشاااري  آخااار لألماناااة إرااار -33الماااادة 

الدراسااال ووضاا  التصاااميم الهندسااية لمشاااريعها وانشااران 

 عليها وتن يلاا بوسا ة كوادراا .

 

تشكل محكمة أماناة عماان بمورا  نظاام خاا  يصادر بنااء  -أ -34المادة 

علااى تنسااي  رئاايس الااوزراء المسااتند الااى توصااية مجلااس 

أماناااة عماااان الكبااارى وفقااااً ألدكاااام قاااانون تشاااكيل محااااكم 

 البلديال.
كل مان ارتكا  أي مخال اه ألدكاام االا القاانون أو أي نظاام  -ب

صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاق  بعد ادانتاه 

بغرامااة ال تقاال عاان مائااة دينااار و ال ت يااد علااى خمساامائة 

 دينار.

على الرغم مما ورد فاي ال قارة )ب( مان االه الماادة ت باق  -ج

لعقوبال المقررة لهاا األدكام المتعلقة بالجرائم االنتخابية وا

المنصو  عليها في قانون االنتخاب لمجلاس الناواب علاى 

 انتخابال مجلس األمانة.
 

يصاادر مجلااس الااوزراء األنظمااة الالزمااة لتن ياال أدكااام ااالا  -أ -35المااادة 

القاااانون بماااا فيهاااا األنظماااة التاااي تمكااان األماناااة مااان القياااام 

لى ان تحادد بمهامها ومسؤولياتها الواردة في الا القانون ع

فيها الرسوم والبدالل  واألمانال والتعويضال والعوائد التي 

 تستوفيها األمانة لقاء اله المهام والمسؤوليال.

تبقااى األنظمااة والتعليمااال  والقاارارال الم بقااة فااي األمانااة  -ب

 بموراا  التشااريعال األخاارى نافاالة الم عااول الااى أن تعاادل 

 أو تلغى أو يستبدل غيراا بها.
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 رئيس الوزراء و الوزراء مكل ون بتن يل أدكام الا القانون. -36ة الماد

 

 

 

 

 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
 مد اخلصاونةالدكتور بشر هاني حم

 

 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  

 دي حممد الفايزنايف محي

 وزير  
 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   
 ؤون رئاسة الوزراءدولة لش

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 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  

   اض سعيد املفلحأمين ري
 

 وزير 
 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 

 امساعيل اخلرابشة حممود عواد 
 

 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 

 سليمان النابلسي"حممد سالمة" فارس 

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 


