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 لرسميةالجريدة ا

 ة الهاشميـــة ــلمملكة االردنيـنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك ا

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 7/8/2022 وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2022( لسنة 46نظام رقم )

 قوبات السالبة للحرية نظام وسائ  وآليات تنفيذ بدائ  الع

ثانياً( من قانون  ةمكرر 25المادة )( من 5الفقرة )صادر بمقتضى 

  1960( لسنة 16العقوبات رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسمى هذا النظام )نظام وسائ  وآليات تنفيذ بدائ  العقوبةات السةالبة للحريةة  -1المادة 

  اريخ نشره  ي الجريدة الرسمية.( ويعم  بم من ت2022لسنة 
 

يكةةةون للكلمةةةات والعبةةةارات التاليةةةة نيثمةةةا وردت  ةةةي هةةةذا النظةةةام المعةةةاني  -2المةةةادة 

 -:المخصصة لها عدناه ما لم تدل القرينة على  ير ذلك
 

 قانون العقوبات. : القانون

 وزارة العدل. : الوزارة

 وزير العدل. : الوزير

صةةة  ةةي الةةوزارة لعشةةراف علةةى تنفيةةذ المختمديريةةة ال : المديرية

 بدائ  العقوبات المحكوم بها.

ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابل 

 رتباط اال

الةةةوزير عو مةةةن  مةةةن ةةةي المحكمةةةة المسةةةمى موظةةةف ال :

 للقيام بالمهام المنصو  عليها  ي هذا النظام. يفوضم

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المعتمدة

و ةةةق و المتسسةةةات المعتمةةةدة مةةةن الةةةوزير عالةةةوزارات  :

 عنكام هذا النظام.

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةوار

 اإللكتروني

جهةةاز إلكترونةةي يسةةتخدم للمراقبةةة اإللكترونيةةة لموقةةع  :

الشخص المعني ضةمن خصةائص معينةة بحيةث ال يعيةق 

 النشاط الطبيعي.
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 الجريدة الرسمية

تقريةةر الحالةةةة 

 االجتماعية

 مالتقرير الذظ يعده ضابل االرتباط لحالةة المشةتكى علية :

 ببةةدائ  العقوبةةات السةةالبة للحريةةة  لغايةةات الحكةةم عليةةم

 بدال عظ منها ببدائ  عخر .  عو الست

تقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 المتابعةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالدوري

العقوبةةة السةةالبة   يخةةالل تنفيةةذ بةةد إعةةداده تقريةةر يةةتم :

 .همد  التزام المحكوم عليم بتنفيذ للحرية نول

تقريةةر التقيةةيم 

 النهائي

التقريةةر المعةةد مةةن الجهةةة المعتمةةدة نةةول مةةد  التةةزام  :

لبة للحرية خةالل العقوبة السا المحكوم عليم بتنفيذ بدي 

 .االمحكوم بهالمدة 
 

 

تسةةرظ عنكةةام هةةذا النظةةام  ةةي نةةال الحكةةم بةةأظ مةةن بةةدائ  العقوبةةات السةةالبة  -3المةةادة 

 -وهي: للحرية المنصو  عليها  ي القانون

 المجتمعية.  الخدمة -ع 

 المراقبة المجتمعية.  -ب
 المراقبة اإللكترونية.  -ج

 كن محددة.نظر ارتياد المحكوم عليم عما  -د

 

  -لغايات تنفيذ عنكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصالنيات التالية: -4المادة 

على تنفيذ بدائ  العقوبات السالبة للحرية لد  الجهات المعتمدة  اإلشراف  -ع

 ومتابعتها.

ر ع تقارير المتابعة الدورية نول مد  التزام المحكوم عليم بتنفيةذ بةدي   -ب

 بة السالبة للحرية الى قاضي تنفيذ العقوبة.العقو

العمةة   وعنةةواعالتنسةةيق مةةع الجهةةات الشةةريكة  ةةي اقتةةراح بةةرامب تأهيةة    -ج

 للمنفعة العامة داخ  الجهة المعتمدة. 

التنسةيق والتعةاون مةع كا ةةة الجهةات المعنيةة نةةول تنفيةذ بةدائ  العقوبةةة    -د

 السالبة للحرية.

دثةةةةة دوريةةةةاً بالجهةةةةات المعتمةةةةدة لتنفيةةةةذ تزويةةةةد المحةةةةاكم بقائمةةةةة مح -هةةةةـ

بةةةةةدائ  العقوبةةةةةات السةةةةةالبة للحريةةةةةة مر قةةةةةا بهةةةةةا مةةةةةذكرات التفةةةةةاهم 

  .المبرمة معها وقائمة باألعمال والبرامب التأهيلية المتانة
 عظ مهام عخر  ورد النص عليها  ي هذا النظام. -و
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تبةةع اإلجةةراءات لحكةةم بةةأظ مةةن بةةدائ  العقوبةةات السةةالبة للحريةةة تغايةةات ال -5المةةادة 

 -التالية:

إعةةداد تقريةةر الحالةةة االجتماعيةةة و ةةق بالمحكمةةة ضةةابل االرتبةةاط  تكلةةف  -ع

  ملف القضية . وتزوده ب لهذه الغاية  النموذج المعد

يقوم ضةابل االرتبةاط بإعةداد تقريةر الحالةة االجتماعيةة متضةمناً التنسةي   -ب

 . ير عم للمحكمةو اكثر من بدائ  العقوبة السالبة للحرية عوببدي  

تصةةةدر المحكمةةةة قرارهةةةا ببةةةدي  العقوبةةةة السةةةالبة للحريةةةة و قةةةا ألنكةةةام   -ج

 القانون.
بةدي  عقوبةة سةالبة للحريةة بحةق المحكةوم عليةم تصدر المحكمة مةذكرة    -د

اذا نكةم  ، ومةذكرة إعةالموجاهيةاالحكةم   اذا كةانتضمن تفاصةي  الحكةم ت

  الحكم بمثابة الوجاهي. كان
  

بعةةد اكتسةةاب الحكةةم الدرجةةة القطعيةةة ترسةة  نسةةخة مةةن قةةرار الحكةةم وتقريةةر  -6المةةادة 

 تنفيةةذالحالةةة االجتماعيةةة وخالصةةة الحكةةم إلةةى قاضةةي تنفيةةذ العقوبةةة لغايةةات 

 -و قا لعجراءات التالية:المحكوم بها بدائ  العقوبات السالبة للحرية 

ونيةةاً لةةد  تنفيذيةةة  ةةي السةةج  المخصةةص ورقيةةاً عو الكترالقضةةية القيةةد ت  -ع

 قاضي تنفيذ العقوبة وتعطى رقماً متسلسال. 

خالصةة  و متضةمنا المحضةر التنفيةذظ للقضةية التنفيذيةةيتم إعةداد ملةف  -ب

مةذكرة نضةور  و مةذكرة تنفيةذ بةدائ  العقوبةات السةالبة للحريةة و الحكم

 .للمحكوم عليم، وقرار الحكم وتقرير الحالة االجتماعية

المديريةةة لغايةةات البةةدء  إلةةى ية التنفيذيةةةملةةف القضةة رسةة  صةةورة مةةنت  -ج

 بالتنفيذ.
 

 -للمديرية، تتبع اإلجراءات التالية: ةالتنفيذيالقضية لف مبعد ورود صورة  -7المادة 

لةةوارد  ةةي سةةج  خةةا  لةةد  ا ةالتنفيذيةةالقضةةية يةةتم قيةةد صةةورة ملةةف   -ع

 المديرية ورقياً عو الكترونياً ويعطى رقماً متسلسالً. 

ملف خا  متضمناً البيانات المطلوبة والتفاصةي  الالزمةة عةن  يتم اعداد -ب

المحكوم عليم وصةورة عةن قةرار الحكةم ونمةاذج التقةارير الالزمةة لتنفيةذ 

 البدائ .
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تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المعتمدة والمحكوم عليةم بوضةع خطةة  -ج

 لتنفيذ بدي  العقوبة السالبة للحرية. 

ة الجهة المعتمدة لتنفيذ بدي  العقوبة السةالبة للحريةة تقوم المديرية بمخاطب -د

 وكيفية تنفيذه بموج  كتاب مباشرة.

يتم العم  على متابعة تنفيذ بدي  العقوبة السالبة للحرية مةن خةالل تقةارير  -هـ

عةةن طريةةق القيةةام بزيةةارات دوريةةة رقابيةةة مةةن قبةة   عوالمتابعةةة الدوريةةة 

قاضةةي  إلةةىر عهةةا  االرتبةةاط ويةةتمضةةابل  عوالموظةةف المعنةةي  ةةي المديريةةة 

 تنفيذ العقوبة.

عنةةد انتهةةاء المحكةةوم عليةةم مةةن تنفيةةذ بةةدي  العقوبةةة السةةالبة للحريةةة تقةةوم  -و

الةذظ العقوبةة المديرية بإعداد كتاب انتهةاء التنفيةذ ومخاطبةة قاضةي تنفيةذ 

 يتولى تسديد الحكم.

 

 يةةتم إصةةدار الحكةةمظةةام مةةن هةةذا الن( 6و)( 5) تينالمةةاد عنكةةاممةةع مراعةةاة  -8المةةادة 

 -و قا لعجراءات التالية:وتنفيذه  اإللكترونيةبالمراقبة 

تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة اإللكترونية بديالً عةن العقوبةة   -ع

ن يتضةمن عالفنيةة والتقنيةة علةى  اإلمكانةاتالسالبة للحرية بعد التأكد مةن 

 عو منطقةةة جغرا يةةةةبدد القةةرار المةةةدة الزمنيةةة والنطةةةاك الجغرا ةةي المحةةة

  كليهما.ب معين عومسار ب

يصةةدر قاضةةي تنفيةةذ العقوبةةة مةةذكرة نضةةور للمحكةةوم عليةةم بالمراقبةةة  -ب

 اإللكترونية.

البيانةات علةى  إدخةالضةابل االرتبةاط يةتم إلةى المحكوم عليم  نضورعند   -ج

لمراجعتهةا العقوبةة نظام السوار اإللكتروني ويةتم إعادتهةا لقاضةي تنفيةذ 

 ثبت منها.والت

قاضةةي  إشةةرافرتبةةاط تركيةة  السةةوار اإللكترونةةي تحةةت االيتةةولى ضةةابل   -د

 تنفيذ العقوبة. 

يةةتم تنظةةيم محضةةر بعمليةةة تركيةة  السةةوار اإللكترونةةي مةةن قبةة  ضةةابل  -هةةـ

 .االرتباط و قا للنموذج المعد لهذه الغاية

التةزام  تتولى مديرية العمليات والسيطرة  ي مديرية األمن العةام متابعةة   -و

المحكوم عليم بالنطاك الجغرا ي المحدد وخالل الفتةرة الزمنيةة المحةددة 

 بالتقارير الالزمة.العقوبة للمراقبة وتزويد قاضي تنفيذ 
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المحكوم عليم بالمراقبة االلكترونية المفروضةة عليةم بمةا  إخالل ي نال   -ز

ة ضةبل الضةابطة العدلية ع ةراد ي ذلةك العبةث بالسةوار االلكترونةي، علةى 

القةانوني  المقتضةى المحكوم عليم وتوديعم لقاضي تنفيةذ العقوبةة التخةاذ

 ثانياً( من القانون. ةمكرر 25و قا ألنكام المادة )

عنةةد انتهةةاء مةةدة الحكةةم بالمراقبةةة اإللكترونيةةة عو إصةةدار قةةرار بةةالرجوع  -ح

يةتم عةةرض األمةر علةةى قاضةي تنفيةةذ العقوبةةة و ةةق عنكةام القةةانون عنهةا 

جراءات  ةك السةوار االلكترونةي وتنظةيم محضةر بةذلك مةن قبة  للسير بةإ

 . االرتباطضابل 
 

السةةوار اإللكترونةةي لتنفيةةذ بةةدي  نظةةر ارتيةةاد المحكةةوم عليةةم  عنةةد اسةةتخدام -9المةةادة 

  ةةي المراقبةةة االلكترونيةةة المنصةةو  عليهةةا إجةةراءاتمحةةددة تطبةةق  عمةةاكن

 ام.( من هذا النظ8من المادة ) ب( إلى )ح(من ) فقراتال

 

الجهات التي ينفذ لديها بةدي  المديرية يعتمد الوزير بناء على تنسي  مدير  -10 المادة

مةةذكرات ، وتبةةرم الةةوزارة الخدمةةة المجتمعيةةة وبةةدي  المراقبةةة المجتمعيةةة

 الجهات تتضمن كا ة التفاصةي  الالزمةة لضةمان نسةن تنفيةذهذه تفاهم مع 

 .هذين البديلين
 

الخدمة المجتمعية وبةدي  المراقبةة المجتمعيةة لةد  الجهةات يتم تطبيق بدي   -11المادة

 -المعتمدة و قا لعجراءات التالية:

 الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليم الوارد من المديرية.تسلم  -ع

 المكان المخصص لتنفيذ العقوبة المحكوم بها. إلىالمحكوم عليم  إرشاد -ب

شةةراف علةةى تنفيةةذ بةةدي  الجهةةة المعتمةةدة لع مةةنتسةةمية ضةةابل ارتبةةاط  -ج

العقوبة السالبة للحرية بما ال يمس كرامة المحكوم عليم ويراعي سةرية 

عثنةاء تطبيةق بةدي  العقوبةة  اإلعاقةوخصوصية النوع االجتماعي وذوظ 

 السالبة للحرية.

متابعة مد  التزام المحكوم عليم بتنفيذ بدي  العقوبة السالبة للحرية مةن   -د

بل ارتباط الجهةة المعتمةدة والمحكةوم عليةم علةى خالل توقيع ك  من ضا

 النموذج المعد لهذه الغاية.
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التقيةةةيم النهةةةائي مةةةن قبةةة  الجهةةةة المعتمةةةدة عنةةةد تقريةةةر تعبئةةةة نمةةةوذج  -هةةةـ

 بدي  العقوبة السالبة للحرية. تنفيذانهاء المحكوم عليم 

إرسال ملف المحكوم عليةم إلةى الةوزارة لتقةوم بر عةم إلةى قاضةي تنفيةذ    -و

 لعقوبة مع كا ة التقارير.ا

قصةةةر بةةةااللتزام بالتنفيةةةذ تقةةةوم الجهةةةة  عواذا لةةةم ينفةةةذ المحكةةةوم عليةةةم     -ز

المعتمةةدة بةةإبالم المديريةةة لر ةةع تقريةةر لقاضةةي تنفيةةذ العقوبةةة التخةةاذ 

 المنصو  عليها  ي القانون. اإلجراءات
 

ال نالةة التكةرار القطعية الصةادرة  ةي الجةن  و يمةا خة األنكامللمحكمة  ي  -12المادة 

اكثةةر مةةن بةةدائ   عون تقضةةي ببةةدي  عوبنةةاء علةةى تقريةةر الحالةةة االجتماعيةةة 

  -التالية: اإلجراءاتالعقوبات السالبة للحرية بعد اتباع 

 إلةىيقةدم طلة  اسةتبدال عقوبةة الحةبس ببةدي  العقوبةة السةالبة للحريةة   -ع

 .المحكمة مصدرة القرار

عداد تقرير الحالة االجتماعية للمحكوم بإضابل االرتباط  تكلف المحكمة -ب

 ملف القضية. إلىعليم وتوريده 

 ةةي نةةال صةةدور قةةرار مةةن المحكمةةة يقضةةي باسةةتبدال عقوبةةة الحةةبس    -ج

الخاصةة بهةذا  اإلجةراءاتبدائ  العقوبات السالبة للحريةة تتبةع  بإند 

 البدي  المنصو  عليها  ي هذا النظام.

 

مةةن الجهةةة االلكترونيةةة الةةواردة  ةةي هةةذا النظةةام  تطبةةق عنكةةام المراقبةةة -13المةةادة 

علةةى بةةدائ  التوقيةةف القضةةائي المنصةةو  عليهةةا  ةةي القضةةائية المختصةةة 

ذظ مكررة ( مةن قةانون اصةول المحاكمةات الجزائيةة بالقةدر الة114المادة )

 . تتوا ق  يم مع طبيعتم
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 ام.يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ عنكام هذا النظ -14المادة 

 

7/8/2022 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 
 ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 ونةالدكتور بشر هاني حممد اخلصا
 

 وزير الرتبية والتعليم  
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 ازيالدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجل
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
    

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  املتابعة والتنسيق احلكومي دولة لشؤون 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 ذيب اهلناندةامحد قاسم 
 

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  ب بين مصطفىوفاء سعيد يعقو

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
 


