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 ( 1المادة )   

 

( ويعمممب  ممه  مم   2001يسمممه امملا النظممام ) نظممام تبليممغ االوراق القضممائية بواسممطة الشممركات لسممنة 
 . تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  2المادة )   

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في املا النظمام المعماني المةصصمة لدما ادنماه  ما لمم تمد  
 : القرينة عله غير ذلك

 . قانون اصو  المحاكمات المدنية النافل المفعو  القانون 

 . وزارة العد  الوزارة

 . وزير العد  الوزيمر



 . الشركة المعتمدة وفقا الحكام القانون لتبليغ االوراق القضائية داخب المملكة او خارجدا الشركمة

 . الشةص المعي  في الشركة ليتوله تبليغ االوراق القضائية  وظف الشركة

 

 ( 3ادة ) الم  

 

أ . تتممموله الشمممركة بواسمممطة  وظفيدممما ى  االومممافة المممه  ممما ورا تبليمممغ االوراق واالعالنمممات القضمممائية 
المعينممي   موجمما نظممام اعمموان القضممال النافممل المفعممو  ى تبليممغ االوراق القضممائية وفقمما الحكممام القممانون 

 . والا النظام

 ع  الجدات المبينة ادناه بنال عله طلا الةصمب . تقوم الشركة بتبليغ االوراق القضائية الصادرة 
: 

 . المحاكم النظا ية .1

 . دوائر التنفيل .2

 . الكاتا العد  .3

 ( 4المادة )   

 

 : يشترط في الشركة  ا يلي

 . أ . ان تكون  سجلة وفقا لالصو  القانونية وبراسما  ال يقب ع   ائة الف دينار

ب . ان تقممدم كفالممة حسمم  تنفيممل  اسممم المموزير  االوممافة لوظيفتممه  ممالمبلغ المملا يحممدده لضمممان قيا دمما 
 .  مدا دا

 

 



 ( 5المادة )   

 

 

تلتزم الشركة بتعيي  عمدد كمام  م  المموظفي  لتبليمغ االوراق القضمائية وتقمديم كشمف  اسممائدم للموزير 
ى وعلممه الشممركة ا ممعار المموزير  مماا ت ييممر  واصممدار  طاقممات خاصممة لكممب  ممندم  ةتو ممة  ةمماتم المموزارة

 . يطرا عله الكشف

 ( 6المادة )   

 

 : يشترط في تعيي   وظف الشركة  ا يلي

 . أ . ان يكون اردني الجنسية وحاصال عله  دادة الثانوية العا ة عله االقب

 . ب . غير  حكوم  جناية او  جنحة  ةلة  الشرم او االداب العا ة

جمماد دورة تاايليممة تنظمدمما المموزارة  الطريقممة التممي يحممدداا المموزير تشمممب فممي برنا جدمما ج . ان يجتمماز بن
 :  صورة خاصة اال ور التالية

 . الجدات المةتصة  اصدار االوراق القضائية .1

 . البيانات التي تتضمندا ورقة التبليغ .2

 . الحكام القانون  االجرالات والوسائب الواجا اتباعدا في تبليغ االوراق القضائية وفقا .3

 ( 7المادة )   

 

 : أ . يلتزم  وظف الشركة  ما يلي

تسلم االوراق القضائية و رفقاتدا    قلم المحكمة او المدائرة المةتصمة لتبلي دما واعادتدما لمصمدراا  .1
 .  ريطة توقيعدا    المستلم في الحالتي 



 . المحافظة عله سرية االوراق القضائية .2

 :  وظف الشركة  ا يليب . ويحظر عله 

 . اجرال أا تبليغ يتعلق  احد اقاربه .1

 . اجرال أا ت يير في ورقة البيانات في ورقة التبليغ .2

 . االحتفاظ لنفسه  اا صورة ع  ورقة التبليغ .3

 . قبو  أا ادية نقدية او عينية    طالا التبليغ او المطلوب تبلي ه .4

 ( 8المادة )   

 

عله الشركة عند قيا دما بتبليمغ اروراق القضمائية داخمب المملكمة اتبمال ارصمو  المنصمو  عليدما  -أ
 .في القانون 

 

إذا كان المطلوب تبلي ه اروراق القضائية  قيما في بلد خمارج المملكمة وكمان  وطنمه فيمه  عروفما   -ب
وفقا  لالتفاقيات الدوليمة المصمادق فعله الشركة أن تقوم بتبلي ه حسا ارصو  المتبعة في بلد إقا ته و 

 .عليدممما وأن تقوم بتقديم الوثائق المؤيدة لقيا دا  إجرال الا التبليغ

  

 ( 9المادة )   

 

أ . تلتزم الشركة  اجرال تبليغ االوراق القضائية داخب المملكمة خمال   مدة ال تزيمد علمه سمبعة ايمام  م  
وال تتجماوز ثالثمي  يو مما اذا كمان التبليمغ لشممةص يقميم خممارج  تماريخ تسملم  وظممف الشمركة لورقمة التبليممغ

 . المملكة



ب . تتحمب الشركة المسمؤولة عم  االخطمال التمي يرتكبدما  وظمف الشمركة فمي تبليمغ االوراق القضمائية 
 . وتكون  لز ة  اعادة التبليغ عله نفقتدا الةاصة

 ( 10المادة )   

 

 : تعلقة  ما يليتحتفظ الشركة  سجالت لقيد البيانات الم

 . أ . االوراق التي تسلمتدا الجرال تبلي دا وتاريخ تسلمدا لدا

 . ب . تاريخ تبليغ االوراق للمطلوب تبلي ه

 . ج . اسم الموظف اللا قام  التبليغ

 ( 11المادة )   

 

ة  مما أ .  عد اعتماد  جلس الوزرال للشركة ينظم عقمد بيندما وبمي  الموزير تلتمزم  موجبمه وبصمورة خاصم
 : يلي

 . تحديد  ناطق عملدا وفقا لما يقرره الوزير لقيا دا  مدا دا وفقا الحكام القانون والا النظام .1

(    الا النظام وتةويب الوزير حمق 4تقديم كفالة حس  تنفيل وفقا الحكام الفقرة )ب(    المادة ) .2
 .  صادرتدا ى  صورة كلية او جزئية ى في حا  عدم التزا دا  مدا دا وواجباتدا

 . التقيد  االجور المحددة وفقا الحكام الا النظام .3

اقبمة ادائدمما وقيا دما  مدا دما وفقمما الحكمام القمانون وامملا حمق المموزارة فمي اال مرام علممه الشمركة و ر  .4
 . النظام

دفم  غرا مة ال تقمب عشمري  دينمارا وال تزيمد علمه خمسمي  دينمارا عم  كمب تبليمغ حسمبما يقمرره الموزير  .5
في حا  عدم قيام أا  م   موظفي الشمركة بتبليمغ االوراق القضمائية او تبلي دما  صمورة  ةالفمة الحكمام 

 . لنظام عله ان تضاعف العقوبة في حا  تكرار المةالفةالقانون والا ا



ال ال اعتماد الشركة  قمرار  م   جلمس الموزرال بنمال علمه تنسميا الموزير فمي حما  اسمتمرار اامالدما  .6
او تقصيراا في القيام  مدا دا وواجباتدا او  ةالفتدا الحكمام القمانون واملا النظمام او اسمتمرار أا  م  

 . (    اله الفقرة5مةالفة المنصو  عليدا في البند ) وظفيدا في ارتكاب ال

ب. تعتبر االحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه فمي الفقمرة )أ(  م  امله الممادة جمزلا ال يتجمزا 
 .    الا النظام

 ( 12المادة )   

 

 ئية وطرق استيفائدايحدد الوزير االجور التي تتقاودا الشركة  قابب خد اتدا في تبليغ االوراق القضا
. 

 ( 13المادة )   

 

 

 . يصدر الوزير التعليمات الالز ة لتنفيل احكام الا النظام

 

23/ 5/ 2001 

 

 


