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َذٍ عجدهللا انثبَ ٙاثٍ انذظ ٍٛيهك انًًهكخ االردَٛـــخ انٓبشًٛـــخ
ثًمتضـــٗ انًــــبدح (  ) 53يـــــــٍ اندطتــــــــــــــــــــــــــــــــــٕر
ٔثُـبء عهٗ يب لــزرِ يجهـــض انــــــٕسراء ثتبرٚـــــخ 3135/5/3
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
َابو رلى ( )323نظُخ 3135
َابو رطٕو تصبرٚخ انعًم نؽٛز األردٍَٛٛ
صبدر ثًمتضٗ انفمزح (ج) يٍ انًبدح ( )33يٍ لبٌَٕ انعًم رلى ( )5نظُخ 3555

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انًننبدح ٚ -3ظنننًٗ ْنننذا انُانننبو (َانننبو رطنننٕو تصنننبرٚخ انعًنننم نؽٛنننز األردَٛنننٍٛ
نظنننننُخ ٚٔ )3135عًنننننم ثنننننّ ينننننٍ تنننننبرٚخ َشنننننزِ ـننننن ٙانجزٚننننندح
انزطًٛخ.
انًبدح ٚ -3ظتٕـٗ يٍ صبدت انعًم رطى إصدار تصزٚخ عًم مٔ تجدٚدِ نظُخ
مٔ نجننشء يننٍ انظننُخ يمنندارِ ( )211دُٚننبر عننٍ ك نم عبيننم ـنن ٙكبـننخ
انمطبعبد ٔاالَشطخ االلتصبدٚخ ثبطتثُبء يب ٚه-:ٙ
م )355( -يبلنننّ ٔخًظنننخ ٔطنننجعٌٕ دُٚنننبرا عنننٍ كنننم عبينننم نننندٖ
انًؤطظنننبد ٔانشنننزكبد انعبيهنننخ ـننن ٙلطنننبع صنننُبعخ األنجظنننخ
ٔانًذٛكبد انًظجهخ ندٖ ْٛئخ االطتثًبر ـ ٙانًُبطك انتًُٕٚخ.
ة )511( -تظعًبلخ دُٚبر عٍ كم عبيم ٚشٚد عهٗ انعبيم االٔل ـنٙ
انًُشل أ يٍ ـ ٙدكًّ كبنجظتبَ ٙأ انطبْ.ٙ
ج )3111( -منؿ دُٚبر عٍ كم عبيم ـ-:ٙ
 -3يذالد انًظبج انًزخصخ ٔـك انتشزٚعبد اد انعاللخ.
 -3انًالْ ٙانهٛهٛخ ٔانجبراد ٔاندٚظكٕ .
د )3211( -منفننننبٌ ٔمرثعًبلننننخ دُٚننننبر عننننٍ كننننم عبيننننم يننننٍ ٔ٘
انًٓننبراد انًتةصصننخ سٚننبدح عهننٗ االعننداد مٔ َظننت انعًبنننخ
انٕاـدح انًظًٕح ثٓب.
ْـ )3211( -منؿ ٔارثعًبلخ دُٚبر عٍ كم عبيم يٍ عًبل انًٛبٔيخ
نهتصزٚخ انذز ـ ٙانمطبع انشراع.ٙ
ٔ )3511( -منؿ ٔتظعًبلخ دُٚبر عٍ كم عبيم يٍ عًبل انًٛبٔيخ
نهتصزٚخ انذز ـ ٙلطبع ا َشبءاد مٔ انتذًٛم ٔ انتُشٚم أ يٍ
ٚمزر ٔسٚز انعًم اعتجبرْى يٍ ْذِ انفئخ.
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انًبدح  -5مٚ -ظتٕـٗ يٍ صبدت انعًم عٍ كم عبيم ينٍ انعًنبل انًشنبر اننٓٛى
ـ ٙانًبدح ( )3يٍ ْنذا انُانبو يجهنػ اضنبـ ٙيمندارِ ( )311دُٚنبر
عُد كم اصدار تصزٚخ عًم أ عُد تجدٚدِ.
ةٚ -تى تٕرٚند انًجهنػ انًشنبر انٛنّ ـن ٙانفمنزح (م) ينٍ ْنذِ انًنبدح اننٗ
ْٛئخ تًُٛخ ٔتطٕٚز انًٓبراد انًُٓٛخ ٔ انتمُٛخ.
انًننبدح  -2تظننتٕـٗ انزطننٕو ٔانًجهننػ االضننبـ ٙانًشننبر انٓٛننب ـننْ ٙننذا انُاننبو
اعتجبرا يٍ تبرٚخ -:
م -مٔل دخٕل نهعبيم إنٗ انًًهكخ دٌٔ إصدار تصزٚخ عًم .
ة -اَتٓننبء خننز تصننزٚخ عًننم نهعبيننم ٔعننٍ كننم انظننُٕاد انتنن ٙنننى
ٚصدر ثٓب تصزٚخ عًم.
ج -ثهٕغ انعبيم طٍ ثًبَ ٙعشزح طُخ شزٚطخ دخٕننّ انًًهكنخ لجنم
ْذِ انظٍ.
انًبدح  -5تظتٕـ ٙانٕسارح انجدالد انتبنٛخ-:
م )311( -يبلننخ دُٚننبر ثنندل اطننتجدال يعبيهننخ اطننتمداو عبيننم نننى ٚنندخم
انًًهكخ ثعبيم خنز لجنم اصندار تصنزٚخ انعًنم ننّ عهنٗ مٌ ٚتذًنم
يكتت اطتمداو ٔاطتةداو انعبيه ٍٛثبنًُبسل ْذا انًجهػ ـ ٙدبل كبٌ
انعبيننم يننٍ انعننبيه ٍٛـنن ٙانًُننبسل ٔطٓبتٓننب ٔثظننتبَٓٛٛب ٔيننٍ ـننٙ
دكًٓى.
ة )31( -عشزح دَبَٛز ثدل م٘ يٍ انةديبد انتبنٛخ-:
 -3إجبسح انةزٔج ٔانعٕدح.
 -3اصدار ٔثٛمخ انًؽبدرح انُٓبلٛخ (خزٔج ثال عٕدح).
 -5اصدار ثطبلخ تصزٚخ عًم ثدل ـبلد.
 -2اصدار ٔثٛمخ عدو انًًبَعخ نؽبٚبد صزؾ يظتذمبد انضًبٌ
االجتًبع ٙنهعبيم ؼٛز األردَ.ٙ
انًبدح  -5تظتٕـٗ يٍ صبدت انعًم ؼزايخ تأخٛز يمدراْب ( )%51يٍ لًٛنخ
رطى تصزٚخ انعًم ـ ٙدبل اَتٓبء يدح تصزٚخ انعًم ٔعندو تجدٚندِ
خالل تظعٕٚ ٍٛيب يٍ تبرٚخ االَتٓبء.
انًبدح ٚ -5صدر ٔسٚز انعًم انتعهًٛبد انالسيخ نتُفٛذ مدكبو ْذا انُابو ثًب ـنٙ
نك اطض اصدار تصبرٚخ انعًم ٔ انًُب ج انةبصخ ثٓب .
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انًننبدح ٚ -5هؽننٗ َاننبو رطننٕو تصننبرٚخ عًننم انعًننبل ؼٛننز األردَٛنن ٍٛرلننى ()55
نظُخ  3132عهٗ اٌ ٚظتًز انعًنم ثبنتعهًٛنبد ٔانمنزاراد انصنبدرح
ثًمتضبِ انٗ اٌ تهؽٗ مٔ تعدل مٔ ٚظتجدل ؼٛزْب ثٓب.
3135/5/3

ٔزٖر
اخلارجٗٔ ٛظؤُٔ املػرتبني

ٌائب رئٗض
الٕزراء ٔٔزٖر دٔلٛ

أميَ حصني الضفدٙ

رئٗض الٕزراء
ٔٔزٖر الدفاع

الدكتٕر رجائ٘ صاحل املععر

ٔزٖر
املٗآ ٔالرٙ

الدكتٕر عىر الرزاز

ٔزٖر الرتبٗٔ ٛالتعمٗي
ٔٔزٖر التعمٗي العال٘ ٔالبحح العمى٘ ٔٔزٖر الضح ٛبالٕكالٛ

املٍّدط رائد وظفر ابٕ الصعٕد

ٔزٖر
الداخمٗٛ

الدكتٕر ٔلٗد شامل املعاٌ٘
ٔزٖر
االدار ٚاحملمٗٛ

ٔزٖر
العده

شالو ٛمحاد الصحٗي
ٔزٖر
العؤُٔ الصٗاشٗٔ ٛالربملاٌٗٛ

الدكتٕر بصاً مسري التمٌّٕ٘

املٍّدط ٔلٗد "ذل٘ الدَٖ" املضرٙ

املٍّدط وٕش ٜحابض املعاٖطٛ

ٔزٖر األٔقاف
ٔالعؤُٔ ٔاملكدشات اإلشالوٗٛ

ٔزٖر
دٔل ٛلتطٕٖر األداء املؤشص٘

ٔزٖر
الصٗاحٔ ٛاآلثار

الدكتٕر عبد الٍاصر وٕش ٜابٕ البضن
ٔزٖر
الضٍاعٔ ٛالتجارٔ ٚالتىَٕٖ

الدكتٕر طارق ذلىد احلىٕرٙ
ٔزٖر
األظػاه العاؤ ٛاإلشلاُ

املٍّدط فالح عبداهلل العىٕش

ٖاشرٓ عاصي غٕظٛ

ٔزٖر دٔلٛ
لمعؤُٔ الكإٌٌٗٛ

وبارك عم٘ أبٕ ٖاوني

ٔزٖر
االقتضاد الرقى٘ ٔالرٖادٚ

املٍّدط وجٍ ٜمحداُ غراٖبٛ

ٔزٖر
الجكافٔٔ ٛزٖر العباب

الدكتٕر ذلىد شمٗىاُ أبٕ رواُ

دلد ذلىد ظٕٖلٛ
ٔزٖر
املالٗٛ

الدكتٕر عسالدَٖ ذل٘ الدَٖ كٍاكرْٖ

ٔزٖر
الطاقٔ ٛالجرٔ ٚاملعدٌٗٛ

املٍّدشِ ٛال ٛعاده زٔات٘

ٔزٖر
السراعٔٔ ٛزٖر البٗئٛ

املٍّدط إبراِٗي صبح٘ العحاحدٓ

ٔزٖر التدطٗط ٔالتعأُ الدٔل٘ ٔٔزٖر دٔل ٛلمعؤُٔ االقتضادٖٛ

ذلىد ذلىٕد العصعض

ٔزٖر
دٔل ٛلعؤُٔ اإلعالً

مجاٌ ٛشمٗىاُ غٍٗىات
ٔزٖر
التٍىٗ ٛاالجتىاعٗٛ

بصى ٛوٕش ٜاشحاقات
ٔزٖر
الٍكن

املٍّدط أمنار فؤاد اخلضأٌٛ
ٔزٖر
دٔل ٛلعؤُٔ رئاش ٛالٕزراء

ٔزٖر
العىن

شاو٘ كاون دأٔد

ٌضاه فٗضن البطاٍٖٛ
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