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 وتعديالته 2020لسنة  60من نظام المركبات المحجوزة رقم  19صادرة بموجب احكام المادة رقم 

 

 

 ( 1المادة )   

 

 

( ويعمممب ا مما مممن تمماريخ 2021( لسممنة 1تسمممه همملت التعليمممات تعليمممات أممماكن حجممز المركبممات رقممم )
 .نشرها في الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   



 

 

وتعديالتممه حياممما ورد  2020( لسممنة 60تعتمممد التعمماريو الممواردة فممي نظممام المركبممات المحجمموزة رقممم )
 .النص علي ا في هلت التعليمات

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

 :يلتزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بادارته بما يلي

 

مركبمة المحجموزة واسمم أ. إنشاء سجب عام ورقي و الكتروني لكافمة المركبمات المحجموزة يت ممن رقمم ال
 .المالك ورقم الق ية ودائرة التنفيل المعنية وتاريخ دخول وخروج المركبة

 

 :ب. تنظيم ملف خاص ورقي والكتروني لكب مركبة محجوزة لديه يدون ويحفظ فيه ما يلي

شاصمي اسم المالك ورقم الق ية ودائرة التنفيل المختصة ورقم المركبمة ونوع ما وموديل ما ولون ما ورقمم ال
ورقم المحرك ووصف حال كاممب للمركبمة ومح مر حجمز ال مابعة العدليمة ومح مر اسمتالم المركبمة 
الخماص بسمماحة الحجممز وتمماريخ دخممول المركبممة وخروج ما وايممان فيممما إزا كممان هنالممك حجمموزات لج ممات 

ا فممي أخممرو وتحفممظ فيممه اذوراا زات العالقممة بممما في مما الصممور الفوتو رافيممة للمركبممة التممي تممم التقا  مم
 .مكان الحجز من الداخب وجميع ج ات ا

 



ج. جرد كافة محتويات المركبة ووصف ا وتحريزهما وتصمويرها صمورة فوتو رافيمة وتسمليم ا إلمه مم مور 
 .التنفيل المختص بموجب ضبط لحفظ ا حسب اذصول

 

ي د. تنظمميم مح ممر اسمممتالم المركبممة المحجممموزة وفممي النمممموزج المعتمممد ممممن مديريممة  ممم ون المحمماكم فممم
الوزارة ويحدد فيه رقم الق ية التنفيلية واسم دائمرة التنفيمل المختصمة واسمم المالمك ورقمم المركبمة ونوع ما 
وموديل ا ولون ا ورقم الشاصي ورقم المحرك وتاريخ دخول المركبة وايان فيما إزا كان هناك حجوزات 

صمممور فوتو رافيمممة  لج مممات أخمممرو والج مممة  البمممة الحجمممز و حالمممة المركبمممة ووصمممف كاممممب ل ممما و رفممماا
 .واضحة للمركبة المحجوزة من الداخب وجميع ج ات ا

 

( سمماعة مممن تمماريخ امسممتالم إلممه 24ه. إرسممال مح ممر امسممتالم ومرفقاتممه خممالل مممدة م تزيممد علممه )
ممم مور التنفيممل المخممتص يممدويار و الكترونيممار مممن خممالل أنظمممة الممراط املكترونممي أو اواسممعة الفمماك  أو 

 .من قبب مديرية   ون المحاكم اإليميب المعتمد

 

و. راممط اذنظمممة المحوسممبة بممما في مما نظممام الحجممز و دخممال المركبممات وكمماميرات المراقبممة إلكترونيممار مممع 
كممب مممن وحممدة الرقابممة الداخليممة ومديريممة  ممم ون المحمماكم ودوائممر التنفيممل المعنيممة وتمموفير أج ممزة المممراط 

 .الالزمة

 

ز. تسمممية ضممابط ارتبمماك أو أكاممر لممدو أممماكن الحجمممز للمتابعممة مممع المموزارة ودوائممر التنفيممل المختصمممة 
لالسممتعالم عممن المركبممات وتزويممد مركممز المموزارة ودوائممر التنفيممل المختصممة ومديريممة اذمممن العممام   إدارة 

يميب الللين يتم التنفيل الق ائي ارقم هاتف واضح ومتاح عله مدار الساعة ومن خالل الفاك  أو اإل
 .اعتمادهما من قبب مديرية   ون المحاكم

 



ح. وضممع لوحممة فممي مكممان بممارز فممي سمماحات الحجممز تبممين بشممكب واضممح مقممدار المبلمم  المحممدد مقااممب 
 .( من نظام المركبات المحجوزة15حفظ المركبات المحجوزة عن كب يوم وفقا ذحكام المادة )

 

ن مالممك المركبممة وفقممار للنممموزج المعتمممد مممن قبممب مديريممة ك. إصممدار وصممب مممالي بممالمبل  المسممتوفه ممم
الش ون المالية في الوزارة عله ثالث نسخ، عله أن تسلم نسخة منه لمالك المركبة وتحفظ نسمخة فمي 
ملف المركبة المعد ل ا في مكان الحجز مع امحتفاظ بالنسمخة الاالامة فمي )جلمد وصمول المقبوضمات( 

 .لدو مكان الحجز

 

 

 ( 4 المادة )  

 

 

يقمموم ممم مور التنفيممل المعنممي باسممتالم المحاضممر التممي تممم بموجب مما الحجممز وفقممار لمحاضممر يممتم توقيع مما 
 . حسب اذصول

 

 

 ( 5المادة )   

 

 

 : يجب أن تت من ساحات الحجز مايلي

 



ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة وأن تكون متصلة ا ا لغايات  -1
 .كبات ومعاينت ا لغايات إجراء المزاد في المحافظات التي يحددها الوزيرعرض المر 

 

قاعمة مخصصمة للممزاد وامسمتقبال والمعاينمة ومج مزة بالخمدمات والمرافم  الصمحية المناسمبة كافمة  -2
وأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات وأن تتموافر في ما اإلنمارة الكافيمة والحراسمة ال مرورية بمما في ما أنظممة 

 . فاء والعوار  وأن تت من أنظمة محوسبةاإل

 

 .مغسلة للمركبات وفني لتشغيب المركبات باإلضافة إله الوسائب المساعدة للمعاينة -3

 

 .أن يكون له مداخب ومخارج خاصة .4

 

 

 ( 6المادة )   

 

 

 :تحدد مساحة أماكن الحجز حسب المحافظة وفقار لما يلي -1

 

( متر مراع ويسمح اتقسيم ا بما م يزيد 100000أ. محافظة العاصمة : مساحة مكان الحجز في ا )
 .عله ثالثة مواقع

 



( متمر مرامع ويسممح اتقسميم ا بمما م يزيمد 50000ب. محافظة الزرقاء : مساحة مكان الحجمز في ما )
 .عله ثالثة مواقع

 

تر مراع ويسمح اتقسميم ا بمما م يزيمد علمه ( م30000ج. محافظة اراد: مساحة مكان الحجز في ا )
 .ثالثة مواقع

 

( متممر مراممع ويسمممح اتقسمميم ا بممما م يزيممد علممه 10000د. محافظممة البلقمماء : مسمماحة مكممان الحجممز )
 .موقعين

 

 : المحافظات التالية .5

 

ة محافظمة الكمرك( )محافظمة العفيلمة ( )محافظمة معمان ( )محافظمة العقبمة( )محافظمة م دبما( )محافظمم)
 .( متر مراع5000المفرا ( ) محافظتي جرش وعجلون ( لكب مكان حجز في ا )

 

تحمممدد أممماكن حجمممز المحافظمممات فمممي المنممما   القريبمممة ممممن الشممموار  الرئيسمممية وأن يكمممون الموقمممع  -2
 .مخدومار بالماء والك رااء و بكة امتصامت

 

ت القريبمة ممن بع م ا المبع  للوزير صالحية الموافقة عله اعتماد سماحة حجمز واحمدة للمحافظما -3
 . وزلك ادمج ا في ساحة واحدة وفقار لمقت ه الحال

 

 



 ( 7المادة )   

 

 

للممموزير صمممالحية إعمممادة النظمممر فمممي مسممماحات أمممماكن الحجمممز ) التخفمممي  او الزيمممادة ( كلمممما اقت ممم  
 .ال رورة لللك

 

 

 ( 8المادة )   

 

 

 . نقب أو تسليم المركبات إله ساحة الحجز

 

تكمون أجمور ايليمات المسمتخدمة لنقمب المركبمات المحجموزة ) الم مبو ة ( داخمب المحافظمة زات مما  .1
 :كما يلي

 

 .( دينارار 40أ. المركبات الصغيرة )

 

 .( دينارار 55ب. المركبات المتوسعة )

 

 .( دينار90ج. المركبات الكبيرة                                          )



 

 . ( دينارأ180ة قا رة ومقعورة                           )د. المركبات فئ

 

 إزا كان نقب المركبة المحجوزة من محافظة إله محافظة أخرو في اف إله أجور -2

 

 :النقب المحددة بمقت ه الفقرة )أ( من هلت المادة المبال  التالية

 

 ( دينارأ للنقب داخب محافظات إقليم الوسط25) -أ

 

 .ار للنقب من محافظات إقليم الشمال إله محافظات إقليم الوسط( دينار 35) -ب

 

 .( دينارأ للنقب من محافظات إقليم الجنوب إله محافظات إقليم الوسط45) -ج

 

 .( دينارأ لنقب من محافظات إقليم الشمال إله محافظات إقليم الجنوب واالعك 55) -د

 

 .عة( لنقب المركبات المحجوزة وفقار للحاجةيتوجب عله مكان الحجز ت مين آليات )ونش أو راف -3

 

م يترتب أي أجور للنقب عله مالك المركبة المحجوزة ) الم بو ة( إزا تم تسليم ا من قبب مالك ما  .
 .إله ساحة الحجز

 



 

 ( 9المادة )   

 

 

فممي حممال عممدم التممزام مالممك المركبممة اممدفع أجممور اممدل حفممظ المركبممات المحجمموزة أو أجممور النقممب ذممماكن 
 .الحجز فيصار إله استيفائ ا من ثمن المركبة عند ايع ا بالمزاد العلني وفقار ذحكام قانون التنفيل

 

 

 ( 10المادة )   

 

 

تبمممع ذكامممر ممممن ج مممة فيمممتم توزيمممع فمممي حمممال اعتمممماد أكامممر ممممن مكمممان حجمممز داخمممب المحافظمممة الواحمممدة ت
 المركبات المحجوزة عله هلت اذماكن ، وف  أس  يعتمدها الوزير ل لت الغاية

 

 

 ( 11المادة )   

 

 

 :تتم عملية الرقابة واإل راف عله أماكن الحجز من خالل

 



 .أ. مراجعة تسجيب كاميرات المراقبة المراو ة إلكترونيار مع الوزارة وام ال  علي ا

 

 .الجومت التفتيشية الدورية والمفاجئةب. 

 

ج. التفتيش عله اذنظمة المحوسبة وجاهزيت ا ومعابقت ا مع الموجود فعليار عله أرض الواقع ويشمب 
 .زلك التدقي  عله النواحي المالية واإلدارية

 

 .د. الشكاوو الواردة

 

 

 ( 12المادة )   

 

 

تقوم دائرة المشتريات الحكومية اناء عله  لمب وزارة العمدل بعمرح ععماء لغايمات اعتمماد أمماكن حجمز 
المركبات عله مستوو المملكة كاملمة ومسمتوو المحافظمات ، علمه أن تععمه اذولويمة إلحالمة الععماء 

 .عله مستوو المملكة

 

 

 ( 13المادة )   

 



 

( ممممن النظمممام إعمممادة النظمممر فمممي الشمممروك 6الممممادة ) للممموزير انممماءر علمممه توصممميات اللجنمممة المشمممكلة فمممي
واذسمم  الواجمممب توافرهمما فمممي أممماكن الحجمممز وفممي ممممالكي همملت اذمممماكن والشممروك المتعلقمممة بالجاهزيمممة 

 . واذمن والسالمة العامة في أماكن الحجز المعتمدة

 

 

 ( 14المادة )   

 

 

( ممممن النظمممام اتخممماز اإلجمممراءات 6للممموزير انممماء علمممه تنسممميب اللجنمممة المشمممكلة بموجمممب أحكمممام الممممادة )
 .الالزمة بح  المركبات المحجوزة واذماكن التي كان  تحجز في ا قبب نفاز أحكام النظام

 

 

 ( 15المادة )   

 

 

 .للوزير إصدار القرارات الالزمة لتنفيل أحكام هلت التعليمات

 

 وزير العدل

 



 د. أحمد الزيادات

 

 

 

 


