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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (  )31من الدستور

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2020

نأمر بوضع النظام اآلتي:

المادة ( )1

يسمى هذاا النظذام ( نظذام المركبذات المحجذوزة لسذنة  )2020ويعمذ بذه مذن تذاريخ نفذره جذي الجريذدة
الرسمية.

المادة ( )2

أ -يكذون للكلمذات والعبذارات التاليذذة يثمذا وردت جذي هذذاا النظذام المعذاني المنصصذة لهذذا أدنذاه مذا لذذم
تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون  :قانون التنفيا.

الو ازرة  :و ازرة العدل.

الوزير :وزير العدل.

اللجنة  :اللجنة المفكلة بموجب أ كام المادة ( )6من هاا النظام.

الدائرة  :دائرة التنفيا.

رئيس التنفيا :رئيس الدائرة.

مأمور التنفيا :مأمور تنفيا الدائرة.

مكذذان الحجذذا  :المكذذان المعذذد لحف ذ المركبذذات المحجذذوزة زيلذذة جت ذرة الحجذذا وج ذ أ كذذام هذذاا النظذذام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المركبات المحجوزة :المركبات التي صدر قرار بحجاها من الجهات القضائية المنتصة.

ب -تعتمذذد التعذذاريو الذواردة جذذي القذذانون يثمذذا ورد الذذن

على غير ذلك.

عليهذذا جذي هذذاا النظذذام مذذا لذذم تذذدل القرينذذة

المادة ( )3

أ -لغايذذات تنفيذذا أ كذذام هذذاا النظذذام ال يجذذوز جذذا أح مركبذذة أو جذذك جاهذذا ال جذذي امذذا ن الحجذذا

وبموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المنتصة.

ب -يقوم مأمور التنفيا باإلجراءات الالزمة جميعها لتسهي تنفيذا قذ اررات الحجذا علذى المركبذات وجذ
أ كام القانون وهاا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة ( )4

وبناء على قرار الحجذا بتنظذيم محضذر جذا
أ -يقوم موظفو الضابطة العدلية عند جا المركبات
ً
يتضذذمن وصذذم المركبذذة المحجذذوزة و التهذذا عنذذد الحجذذا والتذذاريخ الذذاح وقذذع جيذذه الحجذذا ومكانذذه وج ذ

نموذج ورقي أو الكتروني معد لهاه الغاية.

ب  -تسلم المركبة المحجوزة ونسنة عن محضر الضبط الى مكان الحجا وتتذولى الجهذة التذي تسذلم
اليهذذا المركبذذة المحجذذوزة مطابقتهذذا بمحضذذر الضذذبط والتقذذاي صذذور جوتوغراجيذذة لهذذا وارجاقهذذا بالمحضذذر

وترس نسنة من المحضر ومرجقاته الى مأمور التنفيا.

المادة ( )5

أ .ال يجوز جا المركبات ال جي أما ن الحجا التي اعتمدتها الو ازرة لهاه الغاية.

ب -ي ارعذذى قب ذ

والمتطلبات التي ن

ف ذ المركبذذة المحجذذوزة جذذي أمذذا ن الحجذذا أن يكذذون المكذذان مسذذتوجيا كاجذذة الفذذروي
عليها هاا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج -تلتذذام الجهذذة التذذي تسذذلم اليهذذا المركبذذة المحجذذوزة باتنذذاذ التذذدابير واإلجذراءات الالزمذذة كاجذذة للحفذذا
عليها تحت زائلة المسؤولية القانونية.

د -ت ذذاود ال ذذو ازرة الجه ذذات القض ذذائية المعني ذذة والجه ذذات اسمني ذذة كاج ذذة وغيره ذذا بأس ذذماء أم ذذا ن الحج ذذا
المعتمدة لديها ومواقعها.

المادة ( )6

أ -تفك جي الو ازرة لجنة برئاسة أمين عام الو ازرة وعضوية ك من:-

1-مدير مديرية شؤون المحا م نائبا للرئيس.

2-مأمور تنفيا عمان.

3-مندوب عن مديرية اسمن العام يسميه مديرها.

4 -مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية يسميه أمين عمان أو رئيس البلدية.

5 -مدير و دة الرقابة الداخلية جي الو ازرة.

ب -تجتمذع اللجنذذة بذدعوة مذذن رئيسذها أو نائبذذه عنذد غيابذذه مذرة كذ شذهرين علذذى اسقذ أو كلمذذا دعذذت

الحاجذة ويكذون اجتماعهذذا قانونيذا بحضذذور أغلبيذة أعضذذائها علذى أن يكذذون مذن بيذذنهم رئذيس اللجنذذة أو
نائبذذه وتتنذذا تنسذذيباتها وق ارراتهذذا بأغلبيذذة أص ذوات أعضذذائها وعلذذى العضذذو المنذذالم أن يبذذين اسذذباب

منالفته خطيا.

ج -يسذذمي رئذذيس اللجنذذة ا ذذد مذذوظفي الذذو ازرة أمذذين سذذر لهذذا يتذذولى تذذدوين محاضذذرها و فذ سذذجالتها
وقيودها وق ارراتها.

المادة ( )7

تت ذذولى اللجن ذذة رس ذذم السياس ذذة العام ذذة جيم ذذا يتعلذ ذ بأم ذذا ن الحج ذذا وتقي ذذيم ومراجع ذذة الف ذذروي واسس ذذس

الواجب تواجرها جي أمذا ن الحجذا وجذي مذالكي هذاه اسمذا ن أو مذن يقومذون بودارتهذا وخاصذة الفذروي
المتعلقة بالجاهاية وباسمن والسالمة العامة وتقديم التوصيات بالك للوزير.

المادة ( )8

أ -ينفأ جي مديرية شؤون المحا م جي الو ازرة سج ورقي أو الكتروني يسمى (سذج أمذا ن الحجذا)

تسج جيه أسماء أما ن الحجا المعتمدة والتقارير الناصة بها والمنالفات المسذجلة بحقهذا ن وجذدت

والعقوبات المتناة وسائر اسمور المتعلقة بها.

ب -تتولى الو ازرة من خالل مديرية شؤون المحا م وو دة الرقابة الداخلية وبالتنسي مع دوائذر التنفيذا
متابعة أما ن الحجا والتأ د من استيفائها الفروي التي تحددها الو ازرة ومراقبة مدى التاام مذالكي تلذك

اسما ن أو من يقومون بودارتها بالفروي المحددة جي هاا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج -1 -تلتام الجهات الماكورة جي الفقرة (ب) من هاه المادة بتقديم تقرير للوزير ك شهرين أو كلمذا
اقتضت الحاجة يتضذمن وصذم المركبذات المحجذوزة وأمذا ن الحجذا ومذدى التذاام مالكيهذا أو القذائمين

علذ ذذى دارتهذ ذذا بالفذ ذذروي المطلوبذ ذذة والمنالفذ ذذات المسذ ذذجلة بحقهذ ذذم مذ ذذع توصذ ذذيات الجهذ ذذات ذاتهذ ذذا بهذ ذذاا

النصوص على أن يتضمن هاا التقرير المركبات التي مضذى علذى جاهذا مذدة تايذد علذى سذنة دون
أح اجراء.

 2ترس الذو ازرة نسذنة مذن التقريذر المفذار اليذه جذي البنذد ( )1مذن هذاه الفقذرة لذرئيس التنفيذا المعنذيالتناذ ما يلام من اجراءات قانونية.

د -يفذذك الذذوزير لجنذذة للنظذذر والتحقي ذ جذذي الفذذكاوى المقدمذذة الذذى الذذو ازرة بنصذذوص امذذا ن الحجذذا
والمركبات المحجوزة.

المادة ( )9

أ -للذذوزير جذذي ذذال وجذذود منالفذذات مسذذجلة بحذ أمذذا ن الحجذذا أو مالكيهذذا أو القذذائمين علذذى دارتهذذا
اتناذ ما يلي:-

 1ناار الجهة المنالفة لتصويب المنالفة خالل المدة التي يحددها جي اإلناار. 2غالق مكان الحجا للمدة التي يراها مناسبة. 3غالق مكان الحجا بفك دائم.4-الطلب من دائرة المفتريات الحكومية مصدرة كفالة سن التنفيا أو جاء منها.

ب -للذذوزير اتنذذاذ اإلج ذراءات الالزمذذة بنصذذوص المركبذذات المحجذذوزة عنذذد اتنذذاذ ق ذ اررات بغل ذ مكذذان

الحجا الموجودة جيه بما جي ذلك نقلها سما ن جا أخرى ان استدعت الحاجة على أن يتحم مالك
مكان الحجا المنالم أو من يقوم بودارته النفقات الناجمة عن ذلك.

ج -يح لمالك مكان الحجا الاح صذدر قذرار بوغالقذه بفذك دائذم أو مذن يقذوم بودارتذه التقذدم بطلذب
جديذذد للذذو ازرة مس ذذتوا الفذذروي الت ذذي يتطلبهذذا ه ذذاا النظذذام واح تعليم ذذات تصذذدر بمقتض ذذاه بعذذد ذذال
سنوات من تاريخ اإلغالق ويتم اعتماد مكان الحجا بمواجقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

د -تلذذام الجهذذة التذذي صذذدر القذرار بمصذذادرة جذذاء مذذن كفالذذة سذذن التنفيذذا المقدمذذة منهذذا أو مصذذادرتها
املذذة بتقذذديم كفالذذة جديذذدة أو كفالذذة تغطذذي الذذنق

السماح لها بمباشرة جا المركبات لديها.

الحاص ذ جذذي كفالتهذذا سذذب مقتضذذى الحذذال قب ذ

المادة ( )10

يفتري جي أما ن الحجا ما يلي:-

أ -أن تحاي بأسوار بارتفاع متر ونصم دا أدنى وتعلوها أسالك شائكة وبفك يؤمن مايتها.

ب -أن تكون ارضيتها من النرسانة أو معبدة أو أح مادة أخرى تصلح لالك بما جيها سا ات التسلم
والتسليم.

ج -أن تتضذذمن قاعذذة منصصذذة للم ذااد ولالسذذتقبال والمعاينذذة ومجه ذاة بالنذذدمات والم ارج ذ الصذذحية

المناسبة كاجة.

د -أن تكون مجهاة بأنظمة ماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاا يغطي مسا ة المكان.

هذ  -أن تتواجر جيها اإلنارة الكاجية والحراسة الضرورية بما جيها أنظمة اإلزفاء والطوارئ.

و -أن تتضمن أنظمة محوسبة.

ز -أن توجر اآلليات الالزمة لنق المركبات المحجوزة.

ح -أن تتضذذمن سذذا ات خاصذذة للم ذاادات العلنيذذة كجذذاء مذذن سذذا ات الحجذذا المعتمذذدة ومتصذذلة بهذذا
لغايذذات عذذرم المركبذذات ومعاينتهذذا قب ذ اج ذراء الم ذااد أو لغايذذات اج ذراء الم ذااد جذذي المحاجظذذات التذذي
يحددها الوزير.

ي -أح شروي أخذرى يقررهذا الذوزير بموجذب تعليمذات تصذدر لهذاه الغايذة بمذا جذي ذلذك تحديذد مسذا ة
مكان الحجا سب المناز والتقسيمات الجغراجية والمحاجظات وتحديد أجور اآلليات المستندمة جذي
جا المركبات.

المادة ( )11

ضاجة الى الفروي الواردة جي المادة ( )10مذن هذاا النظذام تلتذام الجهذة التذي تطلذب اعتمادهذا مكانذا

للحجا بتقديم ما يلي:-

أ -سند ملكية اسرم أو عقد ايجارها مصدق سب اسصول.

ب -سج تجارح.

ج -صورة عن بطاقة اس وال الفنصية للمفوم بالتوقيع عن الفركة أو المؤسسة.

د -شذذهادة علذذم محكوميذذة لمقذذدم زلذذب االعتمذذاد وللمفذذوم بذذالتوقيع عذذن الفذذركة أو المؤسسذذة ولكاجذذة
العاملين والقائمين على ادارة السا ة.

هذ -التراخي

والتصاريح الالزمة من الجهات المنتصة سب أ كام التفريعات الناجاة.

و -و يقة تأمين على مكان الحجا ضد أية اضرار تلح بالمركبات المحجذوزة وبالقيمذة التذي تتناسذب

مع سعة هاا المكان.

ز -كفالة سن تنفيا بنكية أو شيك بنكي مصدق وجقا س كام نظام المفذتريات الحكوميذة والتعليمذات
الصادرة بمقتضاه.

ح -وصم كام لمكان الحجا.

المادة ( )12

أ -تقوم دائرة المفتريات الحكومية بناء على زلذب الذو ازرة بذوعالن زذرح عطذاء لغايذات اعتمذاد مكذان

الحجا وإ الة العطاء وج أ كام نظام المفتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب  -اذا تعارت
جميعهذ ذذا جيجذ ذذوز

والمحاجظات.

ج -تنص ذ

الة عطاء اعتماد أمذا ن الحجذا علذى جهذة وا ذدة إلدارتهذا جذي محاجظذات المملكذة

التذ ذذه علذ ذذى عذ ذذدة جهذ ذذات سذ ذذب مقتضذ ذذى الحذ ذذال و سذ ذذب التقسذ ذذيمات الجغراجيذ ذذة

المبذذالم المسذذتوجاة بموجذذب العطذذاء المنصذذوص عليذذه جذذي الفق ذرتين (أ) و(ب) مذذن هذذاه

المادة لصالح الناينة العامة.

المادة ( )13

أ -علذى الذرغم ممذذا ورد جذي هذاا النظذذام للذوزير المواجقذذة لجهذات كوميذة أو للبلذذديات أو سمانذة عمذذان

الكبرى أو سح جهة مملوكة سح منها بالكام على انفاء اما ن للحجا وج الفذروي واس كذام التذي
يقررها الوزير لهاه الغاية.

ب -يحدد الوزير النسبة التي تستوجيها الو ازرة من ايذرادات امذا ن الحجذا المنصذوص عليهذا جذي الفقذرة
(أ) من هاه المادة وآلية استيفائها.

المادة ( )14

أ -للوزير تحديد آليذة توزيذع المركبذات المحجذوزة علذى أمذا ن الحجذا بموجذب تعليمذات يصذدرها لهذاه

الغاية.

ب -يلام مالك مكان الحجا أو من يقوم بودارته بتنظيم ملذم ورقذي أو الكترونذي لكذ مركبذة محجذوزة

لديه تدون جيه جميع اإلجذراءات التذي تجذرى عليهذا وتحفذ جيذه اسوراق ذات العالقذة بهذا كاجذة بمذا جذي
ذلك صورة عن محضر الحجا ومرجقاته.

المادة ( )15

يستوجى مقاب

ف المركبات المحجوزة جي أما ن الحجا مذن مذالكي تلذك المركبذات دينذار وا ذد جذي

اليوم عن ك مركبة تفغ مسلحة ال تايد على ( )20متذ ار مربعذاو ودينذاران جذي اليذوم الوا ذد عذن كذ
مركبة تفغ مسا ة تايد على ( )20مت ار مربعا.

المادة ( )16

للو ازرة ومن خالل مديرياتها المعنية الح جي الرقابة اإلداريذة والماليذة والتذدقي المذالي واإلدارح علذى

أما ن الحجا وج الفروي واس كام الواردة جي هاا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة ( )17

يلذذام مالذذك مكذذان الحجذذا أو مذذن يقذذوم بودارتذذه بالمحاجظذذة علذذى المركبذذات المحجذذوزة وتسذذهي مهمذذة

الجهات المعنية جي الو ازرة عند القيام بمهام الرقابة اإلدارية والمالية على مكان الحجا بأح وقت.

المادة ( )18

للوزير اتنذاذ اإلجذراءات الالزمذة بحذ المركبذات المحجذوزة واسمذا ن التذي كانذت تحجذا جيهذا قبذ نفذاذ
أ كام هاا النظام.

المادة ( )19

يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيا أ كام هاا النظام بما جي ذلك تعليمات الرقابة واإلشراا على
أما ن الحجا.

المادة ( )20

يلغذذى نظذذام المركبذذات المحجذذوزة رقذذم ( )20لسذذنة  2018علذذى أن يسذذتمر العم ذ بالتعليمذذات الصذذادرة
بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وجقا س كام هاا النظام.

2020/6/14

عبد هللا الثاني ابن الحسين

