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 : الملخص

الغرامات التي تترتب على المخالفين يهدف البحث الحالي إلى توضيح نظام محاكم البلديات ومخالفات رخص المهن في االردن وما هية  
إلى هذه األنظمة والتعليمات وقد عمل الباحث على توضيح أهم المحاور المطلوبة في البحث الحالي من خالل العودة إلى البيانات 

ى مبالغ مترتبة  الثانوية الموجودة على شبكة اإلنترنت وكانت أهم هذه المحاور ما يلي قانون األبنية الجديد، خصومات وإعفاءات عل
 . 2006لألمانة والبلدّيات، قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 

  :المقدمة

 . 2018وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة  م. الطراونة أقر مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس 

محكمة بلدية مشتركة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس ويتيح مشروع القانون للبلديات المتجاورة تشكيل 
 القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.

ألحكام قوانين: الحرف والصناعات، والبلديات، وتنظيم   وتختص محاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خالفا  
المدن والقرى، والصحة العامة، والزراعة، والسير، ورسوم خدمات المكاتب المهنية، ورخص المهن، مع اضافة قوانين : الغذاء، والصناعة  

 والتجارة، والمواصفات والمقاييس، والسياحة. 

ة من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية "، وأن يحدد نظام خاص يصدر  % للبلدي75وألغى المشروع "تخصيص ما نسبته  
لهذه الغاية النسبة المخصصة لكل بلدية، فضال  عن تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى بنك تنمية 

 في النظام.  المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقا  للنسب المحددة

ويبدأ المجلس صباح يوم بعد غد الثالثاءمناقشة آخر القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة االستثنائية وهو القانون المعدل لقانون  
 . 2018التقاعد المدني لسنة 

 2006قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 

 - 1المادة 

 ( ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2006سنة يسمى هذا القانون )قانون تشكيل محاكم البلديات ل

 - 2المادة 

 تعني كلمة )البلدية( حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.

 - 3المادة 

 - تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق االجراءات التالية: -أ
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 بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة المانة عمان الكبرى. -1
 بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات االخرى. -2

 انون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في ق -ب

( من هذا القانون  4واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خالفا  الحكام القوانين المذكورة في المادة )
 دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح. 

 م او اكثر من مالك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة. يعين لمحكمة البلدية قاض او اكثر ومدع عا –ج

 تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقالل القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين. -د

 المالية االخرى.تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعالواتهم وحقوقهم  -هـ

 تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .  -و

 - 4المادة 

 تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خالفا الحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي
 - درة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:انظمة صا

 . 1953( لسنة 16قانون الحرف والصناعات رقم )-أ

 . 1955( لسنة 29قانون البلديات رقم )-ب

 . 1966( لسنة 79قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )-ج

 مكافحة المالريا. بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية و 1971( لسنة 21قانون الصحة العامة رقم ) -د

 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها. 1973( لسنة 20قانون الزراعة رقم )  -هـ

 . 2001( لسنة  47قانون السير رقم )  -و

 ة امانة عمان الكبرى.بالنسبة الى محكم 1977( لسنة 7قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم ) -ز

 . 1985( لسنة 21قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم ) -ح

 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى. 1985( لسنة 20قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ) -ط

 . 1999( لسنة 28قانون رخص المهن رقم )-ي

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

552 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية. أي تشريع اخر يخول محكمة -ك

 - 5المادة 

 يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل.  -أ

 بلدية وفقا  للتشريعات التي تسري عليهم. يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعالواتهم وسائر حقوقهم المالية من ال  -ب

يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم الشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية احكام التشريعات   -ج
 المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية. 

 واوراقها ومطبوعاتها. تؤمن البلدية االبنية الالزمة لمحكمة البلدية ولوازمها  -د

 - 6المادة 

ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ) صندوق محكمة البلدية( تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات   -أ
 التي تحكم بها.

 دية . يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البل -ب

%( من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقا  75يخصص لكل بلدية ما نسبته )  -ج
 لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن. 

 - 7المادة 

ة اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا  يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلي
 القانون واي تشريع اخر ذي عالقة. 

 - 8المادة 

ترسل محكمة البلدية جدوال باالحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خالل عشرة ايام   -أ
 من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. 

 العام استئناف االحكام التي تصدرها محكمة البلدية خالل المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.  للنائب -ب

 - 9المادة 

المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية    -أ البلدية  تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة 
 رجة القطعية.المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الد
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( من  4يتم احالة االحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا الحكام القوانين واالنظمة المبينة في المادة )  -ب
 هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها الى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى احكامه لتنفيذها حسب االصول.

البلدية ممن يحملون الدرجة يجوز لوزير العدل بناء    -ج البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة  على تنسيب قاضي محكمة 
 الجامعية االولى في القانون على االقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.

 - 10المادة 

 تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه.  -أ

نون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل يلغى القا -ب
 منها الصادر وفقا الحكام هذا القانون.

 - 11المادة 

 لمجلس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 - 12المادة 

 لفون بتنفيذ احكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء مك

 قانون األبنية الجديد 

تطبق أحكام هذا النظام على األراضي واألبنية ومشاريع اإلعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى اي شخص طبيعي   -٣المادة  
باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع   او اعتباري او وزارة او دائرة حكومية او سلطة محلية او بلدية او هيئة او مؤسسة رسمية او عامة

 لتشريعات خاصة بها. 

وفق   -٤المادة   التنظيم  منطقة  في  االراضي  تستعمل  التفصيلية  او  الهيكلية  التنظيمية  المخططات  على  ترد  احكام  اي  مراعاة  مع 
 - االستعمالت التالية:

 المناطق السكنية •
 المناطق التجارية •
 االستعمال مناطق ابنية متعددة  •
 المناطق الصناعية  •
 مواقف السيارات •
 المباني العامة •
 المكاتب واالدارات •
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 يراعى في منطقة التنظيم السكنية اضافة لالحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي:  - ٥المادة 

 خرى ترد على مخطط التنظيم المقرر.تستعمل منطقة التنظيم السكنية إلقامة االبنية السكنية او اي استعماالت ا - أ
للمجلس وضع احكام خاصة لمناطق تنظيم األبنية السكنية واالستعماالت االخرى الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة وفقا  لإلجراءات   -ب

 الواردة في القانون. 
 ا المجلس لهذه الغاية وفقا  لما يلي: يجوز السماح بإستعمال المناطق السكنية للغايات المبينة أدناه بموجب تعليمات يصدره  -ت

 - بقرار من المجلس على:  .1
أقامة المستشفيات الخاصة والفنادق والنزل واألجنحة الفندقية والمدارس الخاصة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور   - أ

كل منها وبنسبة مئوية  المسنين وما في حكمها شريطة توفير ضعف األرتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور ل 
%(، وباقي األحكام حسب مخطط التنظيم المصدق للقطعة وعلى ان ال تقل مساحة االرض عن  50للبناء ال تزيد على )

 . 1/2017/ 1(، دونمات لغاية اقامة المستشفيات والمدارس باستثناء القائم والمرخص منها قبل التاريخ 3)
 فنادق والنزل واألجنحة الفندقية والمطاعم. استعمال االبنية القائمة لغايات اقامة ال -ب

بقرار من اللجنة المختصة لتوفير الخدمات المحلية المتمثلة في الصيدلية ومحطات المياه ومحالت بيع الزهور وعيادة طبيب  .2
لية عام ومحالت بيع المجمدات والبقالة ومحال الخضار والفواكه والمكتبة وحالق رجال وحالق سيدات وخدمات صيانة منز 

 ورياض االطفال والحضانات والتي يشترط ان تكون في الطابق االرضي من المبنى.
بقرار من رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية لممارسة اعمال من المنزل كالترجمة والطباعة وتصميم االزياء وتصميم مواد   .3

ة واالدارية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات )تطوير  تسويقية واعالنية ورسم معماري ودراسات واستشارات واعمال الخدمات المالي
تصميم برامج وتصميم مواقع إلكترونية(، والبيع والتسويق من خالل االنترنت والحياكة والتطريز واغراض الزينة كالمجوهرات 

نات، الحلويات(، وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع والمربيات والمخبوزات )المعج
 وتحضير الخضار وتحضير االعشاب والبقوليات والكبيس بأنواعها وتصنيع الجميد. 

 (، من الفقرة )ت(، من هذه المادة. 1تستوفى رسوم مباٍن متعددة االستعمال عن االستعماالت الواردة في البند )  -ث
واالستعماالت الواردة في الفقرة )ت(، من هذه المادة او  للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها اضافة أي مهنة او استعمال الى المهن   -ج

 شطب اي منها. 

 خصومات وإعفاءات على مبالغ مترتبة لألمانة والبلدّيات 

ي، المفروضة عن   رف الصحِّّ بموجب قرار مجلس الوزراء، سيتّم منح خصم على ضريبة األبنية واألراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصَّ
الحاليَّة وال نة  أكانت  السَّ التنظيم وخارجه، )بحسب تنظيم قطعة األرض( سواء   السكنيَّة والزراعيَّة داخل حدود  للمباني  ابقة،  السَّ نوات  سَّ

رة للغير، بنسبة ) فع النَّقدي، و)10مستغلَّة من مالكيها أو مؤجَّ فع اإللكتروني، وذلك حّتى نهاية يوم 15%( في حال الدَّ %( في حال الدَّ
 م. 30/ 2022/6

نة الحاليَّة   ي، المفروضة عن السَّ رف الصحِّّ كما شمل القرار، منح خصم على ضريبة األبنية واألراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصَّ
دة االستعمال، والمنشآت السياحيَّة واالستثماريَّة، داخل حدود التنظ ناعيَّة ومتعدِّّ نوات السابقة، للمباني التجاريَّة والصِّّ بحسب يم وخارجه )والسَّ

فع النَّقدي، و)20تنظيم قطعة األرض(، وبنسبة ) فع اإللكتروني، وذلك حّتى نهاية يوم  25%( في حال الدَّ  .م2022/6/30%( في حال الدَّ
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ابقة بنسبة ) نوات السَّ %(، في حال  100وتضّمن القرار كذلك، اإلعفاء من غرامات ضريبة األبنية واألراضي والمعارف، المتحقِّقة عن السَّ
 .م6/30/ 2022تسديد، وذلك حّتى نهاية يوم ال

ي المترّتبة على المكّلفين، شريطة أن يكون   رف الصحِّّ كما سمح القرار بتقسيط ضريبة األبنية واألراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصَّ
 .م، مع االحتفاظ بالخصومات الواردة أعاله6/30/ 2022آخر قسط في نهاية يوم 

ا بتسديد ضريبة األبنية واألراضي والمعارف ورسوم مساهمة الّصرف الصّحي، المترتِّّبة عليهم خالل الفترة ما بين أّما المكّلفون الذين قامو 
م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فيتّم منحهم الخصمين األّول والثاني أعاله في بداية العام المقبل، على أن يتّم حسم الخصم  1/1/2022

 .التشجيعي

التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضالت الطُّرق المترّتبة لصالح البلدّيات وأمانة عّمان، فقد قّرر مجلس الوزراء منح وفيما يخصُّ رسوم  
فع النَّقدي، و)20خصم للمكّلفين بنسبة ) فع اإللكتروني، وذلك حّتى نهاية يوم 25%( في حال الدَّ  .م6/30/ 2022%( في حال الدَّ

البلدّيات وأمانة عّمان، بواقع )  كما تّم منح خصم على أثمان فع نقدا ، باإلضافة إلى  25فضالت الطُّرق المترتِّّبة لصالح  الدَّ %( عند 
ماح بتقسيط رسوم التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضالت الطُّرق على المكلَّفين، حّتى نهاية يوم   .م6/30/ 2022السَّ

%( من األجور المترتِّّبة 25إعفاء مستأجري أمالك البلديَّات وأمانة عمَّان الُكبرى بنسبة )وبخصوص اإليجارات، قّرر مجلس الوزراء  
 .م6/30/ 2022عليهم، في حال قيامهم بالتَّسديد حّتى نهاية يوم 

و    2022ألعوام  %( ل25كما تضمَّن القرار إعفاء المستثمرين الذين أبرمت معهم البلديَّات وأمانة عمَّان الُكبرى عقود استثمار بنسبة )
 .م2021

ة وشركة فايزر األمريكيَّة، بكميَّة تكفي لعالج )  19ووافق مجلس الوزراء على اتِّّفاقيَّة لتوريد عالج كوفيد   ( مريض،  8000بين وزارة الصحَّ
 .وبقيمة إجماليَّة تبلغ مليونّي دوالر

ر مجلس الوزراء قبول استقالة أربعة من أعضاء مجلس م ة وهم:  على صعيد آخر، قرَّ ضي ُسلطة منطقة العقبة االقتصاديَّة الخاصَّ فوَّ
 .شرحبيل ماضي، ومحمود خليفات، وسليمان النجادات، وعبدهللا ياسين

ضين،   ضيَّة وهم: حمزة عصام هاني الحاج حسن / نائبا  لرئيس مجلس المفوَّ ر المجلس تعيين اربعة أعضاء في مجلس المفوَّ كما قرَّ
 .ورمزي حامد الكباريتي، وعبدهللا محمَّد النجاداتومحمَّد غالب أبو طالب، 

ر المجلس تعيين سميرة محمَّد خلف الّزعبي أمينا  عامَّا لوزارة االقتصاد الرَّقمي والرِّيادة للشؤون اإلداريَّة والماليَّة،   علما  بأنَّه تمَّ اإلعالن  وقرَّ
ل الرَّقمي. اليوم عن شاغر أمين عام وزارة االقتصاد الرَّقمي والرِّيادة  للتحوَّ
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(، قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان يدخل حيز التنفيذ، مقالة منشورة على الموقع اإللكتروني الرسمي ٢٠٢٢أمانة عّمان، )
،  2022- 10- 18، تمت الزيارة بتاريخ:  ps://www.almamlakatv.comhttألمانة عمان الكبرى من خالل الرابط اإللكتروني التالي:  

 مساءا .  09:53الساعة: 

، مقالة تم نشرها على موقع الغد األخباري 53(، “األمانة”. تعديالت على قائمة المهن المنزلية ورفع عددها لـ ٢٠٢١مؤيد أبو صبيح، )
 مساءا .  10:15، الساعة:  2022-10- 18ريخ: ، تمت الزيارة بتاhttps://alghad.comعبر الرابط اإللكتروني التالي: 

( إصدار  ٢٠٢٠األمانة،  التالي:    351(،  الرابط  عبر  الرسمي  األردنية  األنباء  وكالة  موقع  على  منشورة  مقالة  منزلية،  مهن  رخصة 
https://www.petra.gov.joمساءا . 12:19، الساعة: 2022- 10-19مت الزيارة بتاريخ: ، ت 

(، رخصه المهن في االردن .الوثائق المطلوبة، اصدار، تجديد، الغرامات و المخالفات، مقالة منشورة على ٢٠١٩الحياري اإلقتصادي، )
 مساءا .   01:12، الساعة:  2022-10-19، تمت الزيارة بتاريخ:  lhiary.com/?p=1934http://www.aالرابط اإللكتروني التالي:  

( ملكاوي،  التالي:  ٢٠٢١صالح  اإللكتروني  الرابط  على  منشورة  مقالة  إلكترونيا"،  "متاحة  واإلعالنات  المهن  نظام  خدمات  جميع   ،)
https://www.almamlakatv.com :مساءا . 03:14، الساعة:  2022-10-19، تمت الزيارة بتاريخ 

( التالي:  ٢٠١٨بترا،  اإللكتروني  الرابط  على  منشورة  مقالة  األردنية،  األنباء  وكالة  البلديات،  محاكم  لتشكيل  المعدل  يقر  النواب   ،)
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=26151&lang=ar&name=local_news  :٢٦، تمت الزيارة بتاريخ -

 مساءا . ٠١:٣٩، الساعة: ٢٠٢٢- ١٠

ما )د.  الخضري،  التالي:  ٢٠١٦جد  اإللكتروني  الرابط  عبر  للرأي،  الرسمي  الموقع  على  منشورة  مقالة  الجديد،  األبنية  قانون   ،)
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 . 2006تشكيل محاكم البلديات لسنة قانون 

Abstract: 

The current research aims to clarify the municipal court system and violations of professions licenses in Jordan, and what 

are the fines imposed on violators of these regulations and instructions. Following the new building law, discounts and 

exemptions on amounts owed to the municipality and municipalities, the Municipal Courts Formation Law of 2006 . 
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