
 
 0202لسنة ( 41)نظام رقم 

تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصالحية المكانية لمحاكم الصلح معدل لنظام نظام 
 والبداية واالستئناف

 

 
 

 (1)المادة   
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصالحية المكانيةة لمحةاكم ) يسمى هذا النظام 

ويعمةةل بةة  مةةخ تةةا يي نشةة د  ةة  ال  يةةدة (  5002الصةةلح والبدايةةة وانسةةتسنا  لسةةنة 
 .ال سمية

 
 (5)المادة   

تعتب  محةاكم الصةلح المبينةة ادنةاد مشةكلة بمو ةم احكةام هةذا النظةام ويشةمل ا تصاصة ا 
لسةنة ( 64)المكان  انلوية وانقضية والمناطق الوا دة    نظام التقسيمات اندا ية  قةم 

نظةةام يحةةل محلةة  و لةةى الو ةة  المبةةيخ ا ا  كةةل واي تعةةديالت تطةة ا  ليةة  او اي  5000
 :من ا

 االختصاص اسم المحكمة الرقم

 لوا  قصبة  ماخ  محكمة صلح  ماخ 1

 لوا  القويسمة محكمة صلح  نوم  ماخ 2

 لوا  ما كا محكمة صلح ش ق  ماخ 3
 لوا  ال امعة محكمة صلح شمال  ماخ 4
 لوا  وادي السي  محكمة صلح غ م  ماخ 5
 لوا  سحام محكمة صلح سحام 6
 لوا  ال ي ة محكمة صلح ال ي ة 7
 لوا  الموق  محكمة صلح الموق  8
 لوا  نا و  محكمة صلح نا و  9

لةةوا  قصةةبة السةةلط ولةةوا  مةةاح  وال حةةي   محكمة صلح السلط 11
 واقضية العا ضة و ي و ي ا وي قا

 لوا  الشونة ال نوبية  محكمة صلح الشونة ال نوبية 11

 لوا  دي   ال         محكمة صلح دي   ال 12

 لوا   يخ الباشا      محكمة صلح  يخ الباشا 13

لةةةواس  قصةةةبة ال  قةةةا  وال اشةةةمية وقضةةةاس    محكمة صلح ال  قا  14
 بي يخ والضليل

 قضا  ان  ق             محكمة صلح ان  ق 15

 لوا  ال صي ة           محكمة صلح ال صي ة 16

لةةةوا  قصةةةبة مادبةةةا واقضةةةية   ينةةةة ومةةةا يخ    محكمة صلح مادبا 17
 وال يصلية

 لوا  ذيباخ وقضاس  الع يض ومليح  محكمة صلح ذيباخ 18



 لواس  قصبة ا بد والوسطية   محكمة صلح ا بد 19

 لوا  ال مثا  محكمة صلح ال مثا 21

 لوا  الكو ة محكمة صلح الكو ة 21
 لوا  بن  كنانة         محكمة صلح بن  كنانة 22

 لوا  انغوا  الشمالية محكمة صلح انغوا  الشمالية 23
 لوا  بن   بيد            محكمة صلح بن   بيد 24

 لوا  الم ا  الشمال    محكمة صلح الم ا  الشمال  25

 لوا  الطيبة محكمة صلح الطيبة 26
الم  ق والباديةة الشةمالية الب بيةة لواس  قصبة  محكمة صلح الم  ق وال الدية 27

واقضةةةةية بلعمةةةةا وا حةةةةام والمنشةةةةية وسةةةةما 
 الس حاخ وحوشا

لةةةةوا  الباديةةةةة الشةةةةمالية واقضةةةةية صةةةةبحا وام     محكمة صلح البادية الشمالية 28
 ال مال ودي  الك   وام القطيخ

 قضا  ال ويشد             محكمة صلح ال ويشد 29

   ش وقضاس  المصطبة وب ما لوا  قصبة محكمة صلح   ش 31
لةةةةواس  قصةةةةبة   لةةةةوخ وك  ن ةةةةة وقضةةةةاس                محكمة صلح   لوخ 31

 ص  ة و   اخ
 الوية قصبة الك ك و قوع والقط انة محكمة صلح الك ك 32
 لوا  الم ا  ال نوب  وقضا  مؤام  محكمة صلح الم ا  ال نوب  33

 المو ملوا  القص  وقضا   محكمة صلح القص  34
محكمةةةةةةةةة صةةةةةةةةلح انغةةةةةةةةوا   35

         ال نوبية

 لوا  انغوا  ال نوبية وقضا  غو  الم   ة

 لوا         محكمة صلح    36

 الوية قصبة الط يلة وبصي ا والحسا         محكمة صلح الط يلة 37

لةةةوا  قصةةةبة معةةةاخ واقضةةةية ايةةةل والم يبةةةة   محكمة صلح معاخ 38
 واذ ح

 قضا  ال    ال   محكمة صلح  39
 لوا  البت ا  محكمة صلح البت ا  41
 لوا  الشوبك              محكمة صلح الشوبك 41

 لوا  الحسينية            محكمة صلح الحسينية 42

 لوا  قصبة العقبة وقضا  وادي   بة محكمة صلح العقبة 43
 الديسةلوا  القوي ة وقضا                 محكمة صلح القوي ة 44

               
 
 
 
     

 



 (3)المادة   
تعتب  محاكم البداية المبينة ادناد مشكلة بمو م احكةام هةذا النظةام ويشةمل ا تصاصة ا  -أ

المكان  المحا ظات وانلوية وانقضية والمناطق الوا دة    نظام التقسيمات اندا ية  قم 
نظام يحل محل  و لةى الو ة  المبةيخ واي تعديالت تط ا  لي  او اي  5000لسنة ( 64) 

 :ا ا  كل من ا

 االختصاص اسم المحكمة الرقم

 محا ظة العاصمة  محكمة بداية  ماخ 1

 محا ظة البلقا   محكمة بداية السلط 2

 محا ظة ال  قا               محكمة بداية ال  قا  3

 بامحا ظة ماد   محكمة بداية مادبا 4

 محا ظة الك ك محكمة بداية الك ك 5
 محا ظة ا بد    محكمة بداية ا بد 6

 محا ظة الم  ق محكمة بداية الم  ق 7
 محا ظة   ش محكمة بداية   ش 8
 محا ظة   لوخ               محكمة بداية   لوخ 9

 محا ظة الط يلة محكمة بداية الط يلة 11
 محا ظة معاخ محكمة بداية معاخ 11
 محا ظة العقبة  محكمة بداية العقبة 12

 لوا  ال مثا    محكمة بداية ال مثا 13

 لوا  ال صي ة             محكمة بداية ال صي ة 14

 
تحال  ميع الد اوى البداسية الحقوقية والبداسية ال  اسية المنظو ة لدى كل مخ محكمة  -م

 نةوم  بداية  ماخ ومحكمة بداية شمال  ماخ ومحكمة بداية غ م  مةاخ ومحكمةة بدايةة

 .  ماخ ومحكمة بداية ش ق  ماخ الى محكمة بداية  ماخ
 
 

 (6)المادة   
يشمل ان تصا  المكان  لمحاكم انستسنا  المنشاة بمو م احكام قانوخ تشكيل المحاكم 

 :النظامية ما يل 
محةةاكم البدايةةة والصةةلح  ةة  محا ظةةات العاصةةمة والبلقةةا  : محكمةةة اسةةتسنا   مةةاخ . 1

 5000لسةنة ( 64) والكة ك وذلةك و ةق نظةام التقسةيمات اندا يةة  قةم وال  قا  ومادبةا 

 . واي تعديالت تط ا  لي  او اي نظام يحل محل 
محةاكم البدايةة والصةلح  ة  محا ظةات ا بةد والم ة ق و ة ش : محكمة استسنا  ا بةد . 2

واي تعديالت تط ا  5000لسنة ( 64) و  لوخ وذلك و ق نظام التقسيمات اندا ية  قم 

 . لي  او اي نظام يحل محل  
محاكم البداية والصةلح  ة  محا ظةات معةاخ والعقبةة والط يلةة : محكمة استسنا  معاخ  .3

واي تعديالت تط ا  لية  او  5000لسنة ( 64) وذلك و ق نظام التقسيمات اندا ية  قم 

 . اي نظام يحل محل 



 (2)المادة   
النظامية ، كما ن يعمل باي ن  و د    اي نظام تلبى اننظمة المتعلقة بتشكيل المحاكم 

 . 5002/ 2/ 11. تتعا ض احكام مع احكام هذا النظام 
 
 
 

نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصالحية المكانية ) 5002لسنة  65نظام  قم 
 6111وتعديالتةة  المنشةةو   ةة  العةةدد ( 5002لمحةةاكم الصةةلح والبدايةةة وانسةةتسنا  لسةةنة 

المعةةدل  5002-04-14والسةةا ي بتةةا يي  5002-04-14بتةةا يي  5645الصةة حة   لةةى
نظةةام معةةدل لنظةةام تشةةكيل محةةاكم الصةةلح والبدايةةة ) 5016لسةةنة  100بنظةةام معةةدل  قةةم 

المنشةو   ة  ( 5016وتحديد الصالحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية وانستسنا  لسنة 
-03-01والسةةا ي بتةةا يي  5016-11-14بتةةا يي  4251 لةةى الصةة حة  2311العةةدد 
نظام معدل لنظةام تشةكيل محةاكم الصةلح ) 5011لسنة  5المعدل بنظام معدل  قم  5014

( 5011والبدايةةة وتحديةةد الصةةالحية المكانيةةة لمحةةاكم الصةةلح والبدايةةة وانسةةتسنا  لسةةنة 
والسةا ي بتةا يي  5011-05-01بتةا يي  404 لةى الصة حة  2635المنشو     العةدد 

نظةةام معةةدل لنظةةام تشةةكيل ) 5050لسةةنة  16المعةةدل بنظةةام معةةدل  قةةم  55-15-5014
محاكم الصلح والبداية وتحديد الصالحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية وانستسنا  لسنة 

والسةا ي  5050-05-05بتةا يي  514 لى الصة حة  2415المنشو     العدد ( 5050
 5050-01-01بتا يي 

 
نظةام تشةكيل ) 5002لسةنة  65بعةد بانسةم الم تصة  نظةام  قةم  والمشا  إلية  هنةا و يمةا

محاكم الصلح والبداية وتحديد الصالحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية وانستسنا  لسنة 
 .وتعديالت ( 5002

 
 


