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 الجريدة الرسمية

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـة الهاشمية 

 ـــورـــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 13بمقتضـــى المــــادة ) 

 31/33/0203 وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الوزراء بتاريـخ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 0203( لسنة 321نظام رقم )

 مانة عمانلمجلس أنظام االنتخابات والطعون االنتخابية 

 قانون أمانة عمان ( من1)صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة 

 0203( لسنة 38رقم ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناةلمجلاس أمانظاام االنتخاباات والطعاون االنتخابياة )يسمى اما النظام  -3المادة 

 ن ره في الجريدة الرسمية. تاريخ( ويعمه با من 0203عمان لسنة 

 

الهيئاة المساتقلة وقانون عمان  أمانةتعتمد التعاريف الواردة في قانون  -0المادة 

 حيثما ورد النص عليها في اما النظام .لخنتخاب 
 

  -( عضوا على النحو التالي :10يتكون مجلس األمانة من ) -أ -1المادة 
 انتخابا مباشرا. بين( عضوا منتخ00) -3

 .ين ( عضوا معين31) -0
 المقاعاااد المخصصاااة لهااان وفقاااا ألحكاااام  ء( نسااااء ياااتم ماااه6) -1

 ( من قانون أمانة عمان.1الفقرة ) ( من المادة )
 

يتم تعيين األعضاء المعيناين بقارار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاى  -ب

  -تنسيب الرئيس من الفئات التالية:

 الرسمية . ممثلي الدوائر -3
 ممثلي غرف الصناعة والتجارة . -0
 االشخاص ذوي الخبرة . -1
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 الجريدة الرسمية

 -:يفي مجلس األمانة ما يل العضو المعين ي ترط في - 

 كامه األالية.ن يكون أ .3
ماان عمااره فااي اليااوم األول لقاارار  نيع اارالو ةمساااخالأكمااه  .0

 .التعيين
 أن يكون غير منتم ألي ح ب سياسي غير اردني. .1

يااا بجنايااة أو دنحااة مخلااة بال اارف أن يكااون غياار محكااوم عل .1

 .العامة واألسخق
 أن يكون غير محكوم عليا باإلفخس ولم يستعد اعتباره قانونا. .1
 ن ال يكون عضوا في مجلس األمة.أ .6

 

العمليااة االنتخابيااة بجميااع مراحلهااا  المسااتقلة لخنتخاااب تاادير الهيئااة -أ -1المااادة 

 ويتولى مجلسالنظام  وقانون أمانة عمان واماوفقا ألحكام قانونها 

 -ما يلي:في قانون الهيئة  د  افة  لى ما ور المفو ين
 

 عاااداد الموازناااة الخاصاااة بالعملياااة االنتخابياااة ورفعهاااا لمجلاااس  -3

 الوزراء إلقراراا.

  قرار الجداول ال منية لعملية  عداد دداول الناسبين والترشح. -0
 

بنااء علاى  عداد دداول الناسبين من سخل دائرة األحوال المدنية  -1

مكااان  قامااة الناسااب فااي قيااود األحااوال المدنيااة وتحديااد البيانااات 

 التي يجب أن يتضمنها ددول الناسبين.
آليااة االعتااراض علااى دااداول الناااسبين والماادد ال منيااة تحديااد  -1

 .الخزمة لملك والفصـه في الطلبات واالعترا ات المتعلقة بها
 اعتماد دداول الناسبين النهائية. -1
ة التقادم بطلباات الترشاح واالعتاراض عليهاا والفصاـه آليتحديد   -6

 فيها واالنسحاب من الترشـح لخنتخابات.
النظر في طلبات الترشح المحالة  ليها من لجان االنتخاب والبت   -1

 فيها .
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 الجريدة الرسمية

 أسس الدعاية االنتخابية.اعتماد  -8
 دراءات عملية االقترال والفرز وتدوين محا ر االقترال تحديد  -9

ورزم أوراق  هاااااواسااااتخرا  النتااااائ  و عخن تجميااااعوالفاااارز و

المحا ااـر ونقلهااا وغيراااا ماان األحكااام و اإلدااراءات المتعلقااة 

 .بهمه العملية
 ها أو  لغائها.نتحديد أوراق االقترال الصحيحة وحاالت بطخ  -32
 أو تمديد امه المدة. وانتهائا تحديد أوقات بداية االقترال   -33
  عااادة االقتاارال أو الفاارز حاااالت  لغاااء نتااائ  االنتخاااب وتحديااد  -30

 أو كليهما. 
اعتماد النتائ  النهائية لخنتخابات و عخنها ون راا في الجريدة  -31

 الرسمية.
االحتفااااأ بااااوراق االقتااارال ومحا ااار االقتااارال والفااارز وكافاااة  -31

 وثائج العملية االنتخابية.
 

 يكون لكه ناسب صوت واحد . -ب

الخزماااة إلداااراء  ياااة التنفيم يصااادر مجلاااس المفو اااين التعليماااات - 

عمان وقانون الهيئاة  أمانةمانة بمودب قانون األانتخابات مجلس 

بمااا فااي ذلااك ادااراءات الترشااح  اااما النظاااموالمسااتقلة لخنتخاااب 

 .واالنتخاب لعضوية مجلس األمانة  

 

نتخاباات الكه ناساب ساخل سمساة ع ار يوماا مان تااريخ ن ار نتاائ   -أ -1المادة 

جريدة الرسمية أن يقدم  لى محكمة البداية التاي في المجلس األمانة 

 -دعوى بما يلي: تقع دائرتا االنتخابية  من استصاصها

الطعان فاي صااحة انتخااب أي عضاو ماان أعضااء مجلاس األمانااة  -3

وتثبيت انتخااب غياره لتلاك العضاوية وللمحكماة فاي اامه الحالاة 

للتحقااج ماان صااحة سبااراء  لجنااة قبااه  عااادة فاارز األصااوات ماان

 ب.االنتخا
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 الجريدة الرسمية

  لغاااء نتيجااة االنتخاااب كلااا أو بعضااا لوقااول مخالفااة فيااا ألحكااام  -0

اما النظام قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة لخنتخاب و

 من شانها التاثير في نتيجتا.
قاااانون أصاااول  موفقاااا ألحكااااتنظااار المحكماااة فاااي دعاااوى الطعااان  -ب

ن يوماا يالفصاه فاي الادعوى ساخل ثخثاالمحاكمات المدنياة وعليهاا 

ويبلا   لاى  ويكون قرارااا قطعياا على من تاريخ وروداا  ليهاأحدا 

 . الهيئة وين ر في الجريدة الرسمية
 

( مان اامه الماادة ب ذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة ) - 

يقضي بإلغاء عملية االنتخاب كلها تحادد الهيئاة موعادا دديادا فاور 

أمانااة عمااان ا ألحكااام قااانون صاادور القاارار إلدااراء االنتخاااب وفقاا

وتعتمد فاي االقتارال الثااني والهيئة المستقلة لخنتخاب واما النظام 

دداول االنتخاب التي اعتمدت في االقترال األول وعلى الرئيس فاي 

 .سخل امه المدة األمانةتعيين لجنة مؤقتة تدير  حالةامه ال

مان اامه الماادة ( ب ذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضاى الفقارة ) -د

عملية االنتخاب تحادد الهيئاة موعادا دديادا بعض من يقضي بإلغاء 

أماناة عماان فور صدور القرار إلدراء االنتخاب وفقا ألحكام قانون 

والهيئة المستقلة لخنتخاب واما النظام وتعتمد فاي االقتارال الثااني 

 األول.في االقترال  دداول االنتخاب التي اعتمدت

( مان اامه الماادة برار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة ) ذا كان ق -اـ

بإبطااال عضااوية احااد أعضاااء مجلااس األمانااة فتطبااج أحكااام  يقضااي

 ( من قانون أمانة عمان. 1الفقرة )د( من المادة )

 
 

يباشر العضو الجديد المي يحه محه عضاو شاغر مركا ه ألي سابب مان  -6المادة 

 ين  شعارا بملك من الرئيس.األم ياألسباب عضويتا اعتبارا من تلق
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 عااخن قبااه  األمانااة التااي اتخااماا مجلااسوالقاارارات تعتباار اإلدااراءات  -1المااـادة 

مان األساباب صاحيحة  ساببألي  فيااعضـو  أعضائا أو بطخن انتخاب

 ونافمة.
 

31/33/0203 

 

 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة المحلية 

  توفيق محمود حسين كريشان
 رئيس الوزراء

 ر الدفاعووزي

 الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة
 

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان حمزة الشريدة

 وزير 
 المياه والري 

 محمد جميل موسى النجار

 الشؤون السياسية والبرلمانية  وزير
 ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة

 المهندس موسى حابس موسى المعايطة
 

 وزير
 النقل  

 المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
 

 وزير التربية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 الدكتور احمد نوري محمد الزيادات 
 

 وزير    
 رئاسة الوزراءدولة لشؤون 

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف حميدي محمد الفايز

 وزير 
 المالية

 الدكتور محمد محمود حسين العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة المعدنية 

 الدكتور صالح علي حامد الخرابشة
    

 وزير
 الزراعة  

   اتالمهندس خالد موسى شحادة الحنيف

 

 وزير
  دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أيمن رياض سعيد المفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

 الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة

 وزير
 الداخلية  

 الفراية مازن عبدهللا هالل

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 احمد قاسم ذيب الهناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف محمود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 لهواريالدكتور فراس إبراهيم ارشيد ا

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 الدكتور خيري ياسر عبدالمنعم عمرو
 


