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 الجريدة الرسمية

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة

 ( مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور 31 بمقتضـــى المــــادة )

 11/9/2022وبنـاء على ما قــرره مجلـــو الــــــوزراء بتاريــخ 

 -نأمر بوضع النظا  اآلتي :
 

 2022( لسنة 57نظا  رق  )

 مرك  زها الثقافي نظا 
 

 من قانون أمانة عمان  (35يادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )

 2021( لسنة 18) رق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ويعمضضضي ( 2022لسضضضنة  )نظضضضا  مركضضض  زهضضضا الثقضضضافيالنظضضضا   هضضضذا يسضضضمى -1المضضضـادة

 با من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 

المعضاني الم صصضة  يكون للكلمات التالية  يثمضا وردت فضي هضذا النظضا  -أ -2المادة

 -قرينة على مير ذلك:ال ما ل  تدللها ادناه 
 

 .قانون أمانة عمان : القانون

 أمانة عمان الكبرى. : األمانة

  كا  القانون.ألمرك  زها الثقافي المنشأ  وفقا  : المرك 

 مجلو المرك . : المجلو 

 رئيو المجلو . : الرئيو 

 أمين عمان أو رئيو لجنة األمانة  سب مقتضى الحال. : األمين

 دير التنفيذي للمرك .الم : المدير 
 

تعتمد التعاري  الواردة في القضانون  يثمضا ورد الضنص عليهضا فضي هضذا  -ب

 النظا  ما ل  تدل القرينة على مير ذلك.

 
 

 يتمتع المرك  بالش صية االعتبارية واالستقالل المالي وا داري.   -أ -3المادة

 يكون المقر الرئيو للمرك  في مدينة عمان.   -ب
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 الجريدة الرسمية

يهدر المرك  الى نشر الوعي الثقافي بين أفضراد المجتمضع ورفضع مسضتوى  -4ادةالم

التنمية الثقافية واال تماعية ودع  ا بدا  بالتعاون مع الجهات الم تصة 

 -من خالل ما يلي:

 تع ي  وتنمية الحو بالمس ولية المجتمعية وتشجيع العمي التاوعي. -أ

ة األعمضضضضضال وا بضضضضضدا  تحفيضضضضض  الااقضضضضضات وتمكينهضضضضضا، ودعضضضضض   ريضضضضضاد -ب

 التكنولو ي الثقافي الفني والتربوي وميرها  في المجتمع.

تع ي  قضي  التضيخي والتعضاون والتسضامح  بضين أفضراد المجتمضع بمضا ي ضد   -ج

 تكامي الثقافات وتنوعها.

 المحافظة على الموروع الثقافي وتنوعا واستدامتا. -د

 تماعيضضضة والحمايضضضة تحسضضضين الوضضضضع اال تمضضضاعي وتع يضضض  العدالضضضة اال -ـهضضض

المجتمعيضضضة ألفضضضراد المجتمضضضع ومضضضرس القضضضي  واالتجاهضضضات ا يجابيضضضة 

وتحقيضضضق تكضضضاف  الفضضضرخ بتوزيضضضع خضضضدمات المركضضض  وأنشضضضاتا علضضضى 

 كافة شرائح المجتمع.

 تمكين المرأة والشباب اقتصاديا ومعرفيا وتحسين أوضاعه .  -و

بضضرامم  دمضضم األشضض اخ ذوي ا عاقضضة فضضي المجتمضضع مضضن خضضالل تقضضدي   -ز

 وأنشاة وخدمات له .

تاضضوير واسضضتدامة بيئضضة آمنضضة ومسضضا ات للعضضائالت للترفيضضا وممارسضضة  -ح

 االنشاة الم تلفة.
 تحسين الوضع الصحي والبيئي في المجتمع. -ط

نقضضضي المعضضضارر وال بضضضرات وتعمضضضي  التجضضضارب النا حضضضة داخضضضي المملكضضضة  -ي           

 وخار ها .

 
 

 -قيق اهدافا القيا  بما يلي:للمرك  في سبيي تح -5المادة

تنفيضضذ السياسضضات واالسضضتراتيجيات والبضضرامم التضضي تحقضضق اهضضدار المركضض   -أ

 وتاويرها.

تنفيضذ وتاضضوير المشضاريع والمبضضادرات ومتابعتهضا بالشضضراكة مضع م تلضض   -ب

 الجهات المحلية والدولية.

تأهيضضي الشضضباب لسضضوق العمضضي مضضن خضضالل تنفيضضذ مبضضادرات وعقضضد دورات  -ج

عمضضضي تدريبيضضضة وبضضضرامم الحضضضرر اليدويضضضة بالتعضضضاون مضضضع كافضضضة  وورو

 الجهات.
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تأسضضيو وتاضضوير الفضضرق الفنيضضة والثقافيضضة وتنفيضضذ األنشضضاة والفعاليضضات  -د

 والمهر انات والمشاركة فيها داخي المملكة وخار ها .

تاويرعالقضضات التعضضاون مضضع المنظمضضات الدوليضضة وبنضضاء عالقضضات شضضراكة  -هضضـ

 لي والفني للمشاريع التنموية وميرها.واستقااب الدع  الما

تاضضوير عالقضضة المركضض  بضضالمراك  والهيئضضات المت صصضضة بشضض ون ثقافضضة  -و

 الافي والمرأة والش ون الثقافية عامة.

اعداد دراسضات ومسضو ات ميدانيضة لتحديضد ا تيا ضات المجتمضع المحلضي  -ز

 بالتعاون والتنسيق مع الجهات الم تصة.

نفسي واال تماعي وتقدي  خدمات االرشاد وبرامم اعداد خاق الرفاه ال -ح

التنميضضضة البشضضضرية وتنفيضضضذ ال ضضضدمات المجتمعيضضضة كالمشضضضاهدات االسضضضرية 

وبضضضدائي العقوبضضضات السضضضالبة للحريضضضة وميرهضضضا بالتنسضضضيق مضضضع الجهضضضات 

 الم تصة . 

 تاوير وتحسين المرافق المشجعة على االبتكار واالبدا .   -ط
ت واألقراخ المدمجة وميرها من وسائي إيدار ونشر الكتب والمجال -ي

 المعلومات التعليمية والثقافية.

 أية أنشاة أو أعمال أخرى تكون الزمة لتحقيق أهدار المرك . -ك

 
 

يكون للمرك  مجلو يعين رئيسا ونائبا بقرار من رئيو الوزراء على  -أ -6المادة

 -أن يكون من بينهما األمين وعضوية كي من:
 مدير المدينة. -1
اثنين من موظفي األمانضة ال تقضي در تهمضا عضن األولضى مضن الفئضة  -2

 األولى يسميهما األمين لمدة سنتين .

أربعضضة أشضض اخ مضضن المجتمضضع المحلضضي يسضضميه  رئضضيو الضضوزراء  -3

 لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون المدير مقررا  للمجلو يتولى تنظي  ا تماعاتا وتضدوين محاضضر  -ب

 تنفيذ قرارتا و فظ قيوده وسجالتا .  لساتا ومتابعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 -يتولى المجلو المها  والصال يات التالية: -7المادة

 إقرار السياسة العامة للمرك  وال اق والبرامم الالزمة لتنفيذها.  -أ

 إقرار ال دمات واألعمال واألنشاة التي يقو  بها المرك .  -ب

 ريع المتعلقة بعمي المرك  .إقرار البرامم والمبادرات والمشا  -ج

ومضضذكرات التفضضاه  والتوأمضضة التضضي الموافقضضة علضضى العقضضود واالتفاقيضضات    -د

 يبرمها المرك  وتفويو من يقو  بالتوقيع عليها نيابة عنا.

الموافقضضضضضة علضضضضضى االسضضضضضتعانة بضضضضضال برات فضضضضضي م تلضضضضض  المجضضضضضاالت  -هضضضضضـ

 والت صصات بما في ذلك توكيي المحامين.

 لضضضضضى فضضضضضتح الفضضضضضرو  للمركضضضضض  وفقضضضضضا  التفاقيضضضضضات تبضضضضضر  الموافقضضضضضة ع    -و

 لهذه الغاية . 

 اقرار الهيكي التنظيمي للمرك  .     -ز

مناقشة واقرار الموازنة السنوية للمرك  والبيانات الماليضة ال تاميضة     -ح

 والتقرير السنوي عن أعمالا. 

ا تشضضضكيي اللجضضضان الدائمضضضة والم قتضضضة لمسضضضاعدتا علضضضى القيضضضا  بمهامضضض   -ط 

 بمقتضى قرار تشكيلها. وتحديد مهامها ويال ياتها

تحديد الحواف  والمكافضيت للعضاملين المتميض ين فضي المركض  بمقتضضى     -ي

 تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 تعيين محاسب قانوني لتدقيق  سابات المرك  وتحديد اتعابا.     -ك

و العربيضضضضة الموافقضضضضة علضضضضى مشضضضضاركة المركضضضض  بالفعاليضضضضات المحليضضضضة     -ل

 والدولية.

اقرار التعليمات الالزمة لعمي المرك  بما في ذلك تحديد بدل ال دمات     - 

التضضي يقضضدمها والبضضدالت الماليضضة التضضي تصضضرر ألعضضضاء اللجضضان التضضي 

 يشكلها المجلو.

 أي أمور أخرى ذات عالقة بأهدار المرك  يعرضها الرئيو عليا.     -ن

 

دعوة مضضن رئيسضضا أو نائبضضا عنضضد ميابضضا كلمضضا دعضضت يجتمضضع المجلضضو بضض -أ -8المضضادة

الحا ة ويكون ا تماعا قانونيا بحضور ما اليقي عن املبيضة أعضضائا 

علضضى ان يكضضون الضضرئيو او نائبضضا مضضن بيضضنه  ويت ضضذ قراراتضضا باملبيضضة 

 أيوات أعضائا.

للمجلضو دعضوة مضضن يضراه مضن ذوي ال بضضرة واالختصضاخ لالسضضتئناس  -ب

ة عليضا دون ان يكضون لضا  ضق التصضويت برأيا فضي األمضور المعروضض

 على قراراتا.
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يسضضمي األمضضين مضضن بضضين مضضوظفي األمانضضة مضضديرا تنفيضضذيا  للمركضض  يتضضولى  -أ -9المضضادة

 -المها  والصال يات التالية:

 تنفيذ قرارات المجلو. -1
متابعة أعمال المرك  وانشاتا واالشرار على سير اعمالضا بمضا فضي  -2

 لية.ذلك ش ونا االدارية والما

يرر البدالت الماليضة والمكافضيت للعضاملين فضي البضرامم والمشضاريع  -3

 التي ينفذها المرك  وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

التوقيضضع علضضى العقضضود واالتفاقيضضات ومضضذكرات التفضضاه  التضضي يفوضضضا  -4

 المجلو بالتوقيع عليها.

علضضضى  اقتضضضراح المشضضضاريع واالنشضضضاة ال ايضضضة بضضضالمرك  وعرضضضضها -5

 المجلو القرارها .

اعداد مشرو  الموازنة السنوية للمرك  والبيانضات الماليضة ال تاميضة  -6

 والتقرير السنوي عن أعمالا ورفعها للمجلو.

التنسضضضيق والمتابعضضضضة مضضضضع الجهضضضضات المانحضضضة للحصضضضضول علضضضضى مضضضضنح  -7

 للمشاريع التي ينفذها المرك .
بمهامضضا بمضضا فضضي ذلضضك الالزمضضة لمسضضاعدتا علضضى القيضضا  تشضضكيي اللجضضان -8

 التاوعية والمالية وا دارية والفنية. 

اعضضضداد التعليمضضضات الالزمضضضة لتاويرعمضضضي المركضضض  ورفعهضضضا للمجلضضضو  -9

  قرارها.

 تمثيي المرك  لدى الغير. -10

التنسيب للمجلو بأي أمضور إداريضة وفقضا لمضا يقتضضيا سضير العمضي  -11

 في المرك .
 و أو األمين.أي مها  اخرى يكلفا بها المجل -12

 

للمضضدير تفضضويو أي مضضن يضضال ياتا المنصضضوخ عليهضضا فضضي هضضذا النظضضا   -ب

والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين فضي المركض  علضى أن 

 يكون التفويو خايا ومحددا.
 

 

مانة ومن الموظفين الذين يتكون الجهاز التنفيذي للمرك  من موظفي األ -10المادة

 المرك  وفقا للتشريعات المعمول بها .  يكلفون بالعمي في
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يكون للمرك  موازنة مستقلة، وتبدأ سنتا المالية فضي اليضو  األول مضن  -أ-11المادة

شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليضو  الحضادي والثالثضين مضن 

 شهر كانون األول من السنة ذاتها.

 -تتكون الموارد المالية للمرك  مما يلي: -ب
 

 ما يريد لا في الموازنة السنوية لألمانة. -1
 الدع  المالي الذي يقد  للمرك  من قبي أي  هة رسمية او عامة. -2
البدل المالي الضذي يتقاضضاه المركض  عضن األعمضال وال ضدمات التضي  -3

 يقدمها.
المضضنح والهبضضات والمسضضاعدات والتبرعضضات وأي مضضوارد أخضضرى تضضرد  -4

لضو الضوزراء عليهضا إذا إليا ويقبلها المجلضو شضرياة موافقضة مج

 كانت من مصدر مير أردني.

يفضضتح للمركضض   سضضاب أو أكثضضر لضضدى البنضضوك المحليضضة التضضي يعتمضضدها  -ج

المجلو تود  فيا أموالا ويت  الصرر مضن الحسضاب وفقضا لتعليمضات 

 يصدرها المجلو لهذه الغاية.

يت  تنظي   سابات المرك  وسجالتا وسائر معامالتا المالية وتحديد  -د

لمفوضين بالتوقيع نيابة عنا في األمور المالية بمقتضى التعليمضات ا

 المشار اليها في الفقرة )ج( من هذه المادة .

 

 التي تتمتع بها األمانة.يتمتع المرك  باالعفاءات والتسهيالت  -12المادة

 
 

تض ول الضى المركض  األمضوال المنقولضة وميضر المنقولضة والحقضوق العائضدة -أ-13المادة

 ك  زها الثقافي وااللت امات المترتبة عليا.لمر

تعتبضر العقضضود واالتفاقيضات المبرمضضة مضع مركضض  زهضا الثقضضافي قبضي نفضضاذ  -ب

أ كا  هذا النظا  وكأنها مبرمة مع المرك  في كضي مضا اشضتملت عليضا 

 من  قوق والت امات.

 

 

 

 

 

 

   



6778 
 

 الجريدة الرسمية

 نظا  .يصدر المجلو التعليمات الالزمة لتنفيذ أ كا  هذا ال -14المادة
 

11/9/2022 

 

 

 

 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

 خلصاونةالدكتور بشر هاني حممد ا
 

 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
 قل الن 

 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

 اجلازي الدكتور ابراهيم مشهور حديثة
 

 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
  شؤون املتابعة والتنسيق احلكوميدولة ل 

 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 

 اسم ذيب اهلناندةامحد ق
 

 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 

  يعقوب بين مصطفىوفاء سعيد 

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
 


