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المادة ( )1

تسمممه همملت التعليمممات (تعليمممات تنظمميم عمممل الكاتممب العممدل المممرخص لسممنة  )2015ويعمممل ا مما م
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة ( )2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت فمي هملت التعليممات المعماني الم صصمة ل ما ادنمات مالم تمدل ال رينمة
عله غير ذلك:-

الو ازرة  :و ازرة العدل.

الوزير  :وزير العدل.

الم نة  :زاولة اعمال الكاتب العدل المرخص

اللجنة  :لجنة شؤون كاتب العدل المرخص

الكاتب العدل  :الكاتب العدل المرخص

السجل  :سجل الكاتب العدل المرخص

النظام  :نظام ترخيص الكاتب العدل رقم ( )22لسنة 2015

المادة ( )3

أ -يشكل الوزير لجنة تسمه (لجنة شؤون الكاتب العدل المرخص) كونه

رئمي

وأعاماال ي ي مل

عددهم ع اثني .

ب -تتوله اللجنة الم ام التالية :

1د ارسممة بلتممات تممرخيص وتجديممد تممرخيص الكاتممب العممدل والتنسمميب للمموزير النتيجممة التممي حصمملعلي ا بالب الترخيص .

2التأكمد م تنفيممل الكاتمب العممدل المممرخص للم مام المكلمما ا مما م تامه احكممام النظممام والتعليممماتالصادرة موجته .

3النظر في الم الفات والشكاوى حق الكاتب العدل المرخص والتنسيب للوزير ات ماذ ما يلمزم ماجراالات .

4-أي

ام اعمال اخرى يكلف ا ا ا الوزير .

ج -تجتممع اللجنممة اممدعوة م رئيسم ا كلممما دعم

الحاجممة الممه ذلممك ويكممون اجتماع مما قانونيمما حاممور

جميع أعاائ ا وتت ل ق اررات ا اإلجماع او أغلتية أصوات أعاائ ا .

المادة ( )4

أ -ينشأ في الو ازرة سجل يسمه (سجل الكاتب العدل المرخص ).

ب -يدون في السجل المعلو ات التالية:-

1-اسم الكاتب العدل وعنوانه ورقم هاتفه وبريدت ايلكتروني .

2-رقم الترخيص وتاري ه وتاريخ تجديدت وانت ائه .

3-الع وبات التأديتية المت لة ح ه .

4-تاريخ ان اال عمله وسحب ترخيصه واستاا ما .

5-ارقام الرخص المتعل ة مكان مارسة عمله وتاريخ انت ائ ا .

الكاتب العدل المرخص واسم الج ة التي اصدرت ا .

6-ارقام وتواريخ كتب ال ترة الم د ة

7-اي أ ور اخرى تراها اللجنة ناستة.

ج -يكلا الوزير وظفاً أو اكثر

الو ازرة لل يام ما يلي:-

1-اإلشراف عله سجل الكاتب العدل المرخص وتدوي المعلو ات المطلوبة وتحديث ا استمرار.

2انشاال لا خاص كل كاتب عدل رخص تحفظ ه كافة األوراق والوثائق المتعل مة مه وال م ارراتالمت لة ح ه .

3اسممت م ايختممام والوثممائق م دكتمماب العممدل المرخصممي المنت ممي ترخيص م م واصممدار نسممخ بتممقايصل ع المعا ت التي قا وا إجرائ ا .

4-است م المعا ت التي يتم توريدها للو ازرة شكل ش ري وحفظ ا اضتارة خاصة .

المادة ( )5

يلتزم الكاتب العدل المرخص ما يلي:-

أ -ان يمموفر المكتممب ال مماص عملممه وفممق الف مرة (أ) م المممادة ( )9م النظممام خ م ل  30يو ماً م
تاريخ نحه الترخيص .

ب -وضممع رخصممة زاولممة ايعمممال ورخصممة الم م فممي كتتممه فممي كممان ظمماهر للعيممان واارازهمما حممي
الطلب .

ج -ايحتفمماد اممدفتر خ مماص مرقم و تسلسممل ي ممدون فيممه كاف ممة ايعمممال التممي انجزه مما وتمماريخ انجازه مما
واسماال ابراف ا.

د -اجراال المعا لة التي ي وم التصديق علي ما علمه ثم س نسمخ يثتم

علي ما المرقم المتسلسمل للمعا لمة

وتاريخ اجرائ ا ورقم الترخيص .

ه -ايحتفاد اضتارة يثت

علي ا رقم ا وسنة انشائ ا ورقم ترخيص الكاتمب العمدل لحفمظ المعما ت

التي قام اتصدي ا حسب التسلسل والتاريخ رف ا ا ا الوصول المالية وايحتفاد ا ا في كان آ

.

و -تتليممال اينمملارات والتتليالممات وايخطممارات العدليممة ع م بريممق الشممركات المعتمممدة للتتليممال م قتممل
الو ازرة .

ز -تسليم نس ة ع كل عا لة قام انجازها في اليوم ايخير
رف ا ا ا الوصول المالية .

كل ش ر للج ة المعنية في المو ازرة

ح -تسليم جميع المعا ت والوثائق وايختام والرخص تاشرة اله الج ة المعنية في الو ازرة فمي حمال
ان اال عمله ألي ستب

األستاب .

ط -ارشفة المعا ت التي قام إنجازها وارسال نس ة الكترونية ن ا اله الو ازرة شكل يو ي .

ى -ت ديم بلب تجديد الترخيص ال اص ه خ ل ( )30يو اً

تاريخ انت ائه .

المادة ( )6
تمنح الو ازرة رخصة للكاتب العدل المرخص تحتوي عله اسمه وتاريخ نحه الترخيص وتماريخ انت ائمه
ورقم الرخصة وقعه

الوزير و تو ة

تم الو ازرة .

المادة ( )7

تنشممر الممو ازرة اسممماال كتمماب العممدل المرخصممي واسممماال المنت ممي ترخيص م م ألي سممتب فممي صممحيفتي
يو يتي

حليتي عله األقل ،وعله الموقع ايلكتروني للو ازرة .

المادة ( )8

للمموزير ممنح ( )100تممرخيص كحممد اعلممه لمزاولممة اعمممال الكاتممب العممدل تمموزع علممه حافظممات المملكممة
كايتي:-

)·(30ترخيصاً في حافظة عمان.

)·(10تراخيص لمحافظة الزرقاال .

)·(10تراخيص لمحافظة اربد.

)·(5تراخيص لمحافظة الع تة.

)·(5تراخيص لمحافظة التل اال.

)·(5تراخيص لمحافظة جرش.

)·(5تراخيص لمحافظة عجلون.

)·(5تراخيص لمحافظة المفرق.

)·(5تراخيص لمحافظة اد ا .

)·(5تراخيص لمحافظة الكرك .

)·(5تراخيص لمحافظة الطفيلة .

)·(5تراخيص لمحافظة عان .

المادة ( )9

يلتممزم الكاتممب العممدل طتاعممة جلممود وصممول توضممات وفممق النممموذج المعتمممد م الممو ازرة يتكممون كممل
وصل ن ا

اربع نسخ عله النحو التالي :-

أ -نس ة ايااال :تسلم للدافع

ب -نس ة حمراال :ترفق ع المعا لة التي ي وم الكاتب العدل المرخص اجرائ ا وتحفظ في سج ته .

ج -نس ة صفراال :ترفق ع نس ة

المعا لة التي قام الكاتب العدل الممرخص اجرائ ما عنمد توريمد

المتالال الم توضة .

د -نس ة زرقاال :يتم ايحتفاد ا ا في جلد وصول الم توضات.

المادة ( )10

علمه الكاتممب العممدل الممرخص ايلتمزام اترحيممل وصمول الم توضممات علممه دفتمر اليو يممة ،علممه ان يسمملم
الدفتر تاشرة اله الج ة المعنية في الو ازرة في حال ان اال عمله ألي ستب

ايستاب .

المادة ( )11

أ -ي وم الكاتمب العمدل الممرخص ات مديم وصمول الم توضمات الصمادرة م قتلمه المه الكاتمب العمدل فمي
المحكممة التممي ي ممع كتتممه ضممم اختصاصم ا لي مموم اتمدقي ا واصممدار اوا ممر ال ممت

ال اصممة ا مما ليممتم

ايممداع الرسمموم المسممتح ة الممه حاسممب المحكمممة والتأكممد م المرف ممات المتمثلممة النس م ة الصممفراال م
وصول الم توضات ونس ة ع المعا لة .

ب -يلتزم الكاتب العدل المرخص ادفع اي فروقات الرسوم المشمار الي ما فمي الف مرة السما ة لمحاسمب
المحكمة اناال عله تكليا الكاتب العدل في المحكمة .

وزير العدل

د .سام التل وني

