قانون األحوال المدنية وتعديالته رقم  9لسنة 1002
المادة 2
يسمممه امملا النممانون ( قممانون اوحمموال المدنيممة لسممنة  ) 1002ويعمممب ممه اممخ تمماريي ن م

م

الج يدة ال سمية.
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت

الا النانون المعان المخصصة لهما ادنما م اما

لم تدل الن ينة عله غي ذلك :
الوزي  :الوزي الداخلية .
الدائ ة  :دائ ة اوحوال المدنية والجوازات .
المدي  :ادي عام الدائ ة .
المكتب  :اكتب اوحوال المدنية والجوازات .
اايخ المكتب  :الموظف المسؤول عخ اعمال اوحوال المدنية والجوازات
السممجب المممدن

دائ ة اختصاصه .

 :سممجب اوسمماذ الممل تسممجب يممه البيانممات الخاصممة اوسم اوردنيممة وواقعممات

اوحوال المدنية استنادا اله الوثائق الثبوتية .
سممجب الساسممب ا ل م

 :السممجب الم ممتمب علممه يانممات السممجب المممدن وقيممود الب اقممات ود ممات

العائلة وجوازات السف وا قيود اخ ى ين راا المدي .
سجب الواقعات  :السجب الل تدون يه واقعات اوحوال المدنية .
السممجب  :السممجب المممدن م سممجب الساسممب ا لم وا سممجب اخم ينم ر المممدي حسممب انت ممه
السال .
الواقعة  :كب حادثة احوال ادنية اخ وودة او زواج او طالق او و اة واا ين ا عنها .
الوثينة  :كب استند يثبم او يؤيمد طلبما امخ ال لبمات المندامة م م شمان امخ شمؤون اوحموال
المدنية ما

ذلك التبليغ واوخبار والبيان .

التبليغ  :الوثينة الت يس راا المكلف التبليغ عند حدوث م وودة او و اة .
اوخبار  :الوثينة الت يس راا ال بيب او النا لة عنمد حمدوث الموودة او اما يسم ر ال بيمب عنمد
حدوث الو اة .
البيان  :كب اس ر يصدر عخ مايخ المكتب الواقعة ننال عخ سجب الواقعات إلدخالها م السمجب
المدن .
شهادة النيد  :وثينة تع ه عخ م اخ قيود األحوال المدنية

 :ال قم المخصص للمواطخ األردن

ال قم الوطن

ال قم المتسلسب  :ال قم المخصص لألجنب

سجالت الدائ ة .

سجالت الدائ ة و نا ألحكام الا النانون.
محكام عااة
المادة 3

يتوله المكتب

دائ ة اختصاصه اا يل :

م  .تسجيب البيانات الخاصة أس األردنييخ

السجب المدن وقيد الواقعات وإصدار ال مهادات

المتعلنممة همما والب اقممات ال خصممية ود ممات العائلممة وجمموازات السممف و ممق احكممام امملا النممانون
وتثبي ال قم الوطن عله كب انها .
ب .تسجيب واقعات الوودة والو اة والزواج وال الق لألجانب اذا حدث

المملكة ش ي ة عدم

تعارضها اع محكام النانون وإصدار ال هادات المتعلنة ها.
المادة 4
م  .يع يخ لكب اكتب اايخ يعاونه اساعد او اكثم يتموله اوشم ال علمه العممب وتنفيمل م دائم ة
اختصاصه وينوب اساعد عنه عند غيا ه .
ب .يعد

كب اكتب :

 .2سجب الساسب ا ل .
 .1م سجب اخ ين ر المدي .
ج .يسدد المدي نماذج السجالت والبيانات الت تدون يها.
المادة 5
م  .يتم تح اكتب او اكث

المدائ ة يخمتص نيمد الواقعمة واصمدار الب اقمات ال خصمية ود مات

العائلة وشهادات النيد لالردنييخ المنيميخ

الخارج .

ب .تستفظ قنصليات المملكة د ات لنيد التبليغات عخ الواقعات وطلبات السصول علمه الب اقمات
ال خصية ود ات العائلة وشهادات النيد وت سلها اله المكتب المختص .
المادة 6
يعتب صسيسا كب تسجيب لواقعة حدث وردنم

م دولمة اخم ى اذا تمم و نما وحكمام قموانيخ تلمك

الدولة عله او يتعارض الا التسجيب اع قوانيخ المملكة وعله اوردن الموجود

الخارج ان

يبلغ قنصلية المملكة او الدائ ة حسب انت ه السال عخ كمب واقعمة طبنما للمواعيمد واوجم ا ات
المنصوص عليها
المادة 7

الا النانون.

م  .و يجوز ننب م اخ السجالت المنصوص عليهما م الفنم ة ( ب ) امخ الممادة (  ) 4امخ املا
النانون خارج المكتب م وتعتب البيانات الواردة

ال السجالت س ية .

ب .اذا اصدرت سل ة ق ائية او سمل ة تسنيمق قم ارا فسمص امل السمجالت او اوطمال عليهما
وجممب ان ينتنممب الناض م المنتممدب او المممدع العممام الممه المكتممب الممل تسفممظ ممه اممل السممجالت
لفسصها واوطال عله م انها.
المادة 8
م  .لكممب شممخص ان يسصممب علممه صممورة اوصممب عممخ النيممود الوثممائق المتعلنممة ممه او اصمموله او
ف وعه او ازواجه ويجوز اع ا ال الصورة لغيم ام اذا ثبم للممدي او امخ يفوضمه ان و
انهم اصلسة يها .
ب .للجهات ال سمية طلب صورة اوصب عخ م سجب او قيد .
المادة 9
تعتب السجالت ما تسويه اخ يانات وصور استخ جة عنها حجة صستها اا لم يثبم عكسمها
او

النها او تزوي اا سكم ق مائ ق عم وعلمه جميمع الجهمات ال سممية او اواليمة اوعتمماد

عله البيانات المنيدة

ال السجالت

ق ايا اوحوال المدنية.

المادة 20
و يجوز و اوظف اخ اوظف الدائ ة ان يسجب م واقعة او يباشم م عممب امخ اعمالهما اذا
كان اوا اتعلنا ه او زوجه او اقار ه او اصهار حته الدرجة ال ا عة و م امل السالمة ينموم
العمب رئيسه المباش او احد اوظف المكتب تكليف اخ رئيسه.
المادة 22
م  .عله اايخ المكتب او اساعديه تلن التبليغات واج ا النيد السجالت حمال تلنيهما اباشم ة م
وعليهم تسجيب كب واقعة قيدت

سجالت الواقعات او تلنوا يانا عنها

السجب المدن خالل

ثالثة ايام اخ تاريي قيداا او امخ تماريي وصمول البيمان الخماص هما م وعلميهم ارسمال يمان المه
المكتب المختص خالل المدة ذاتها الواقعات الت قيدت سمجالتهم اذا كمان تسمجيلها م السمجب
المدن لمي
عليها

امخ اختصاصمهم م وو يجموز ان يمدون م السمجب الممدن او البيانمات المنصموص
المادة (  ) 3اخ الا النانون .

ب .يد ع للمختار (  ) 500ل

عخ كب واقعة وودة او و اة يكون الزاا سكم النمانون مالتبليغ

عنهمما وتص م ل المبممالغ المسممتسنة لممه اممخ النفنممات العااممة للممدائ ة ن م ار اممخ المممدي موجممب
ك و ات شه ية يصادق عليها اايخ المكتب المختص.
المادة 21

عله اايخ المكتب م

حالة ر

ه تسجيب م واقعة ان ي ع اوا اله المدائ ة مملك ة اسمببة

خالل سبعة ايام م وعله المدي ان يبد رايه ن ار يعلم ه صاحب ال ان خالل ثالثيخ يواا امخ
تاريي ر ع اوا اليه .
المادة 23
م  .يتم التبليغ عخ الوودة م لدى م اكتب خالل ثالثميخ يواما امخ تماريي حمدوثها علمه اونمموذج
الممل تعممد الممدائ ة لهممل الغايممةم واذا لممم يكممخ م الجهممة التم حممدث

يهمما المموودة اكتممب يكممون

التبليغ المه المختمار المل عليمه ان يبلمغ المكتمب التما ع لمه خمالل ثالثميخ يواما امخ تماريي تبليغمه
الواقعة .
ب .اذا تم الوودة خارج المملكة يجب التبليغ عنها خالل تسعيخ يواا اخ تاريي حدوثها .
ج .تستو ه اخ المبلغ غ ااة انداراا ع
عليها

ة دناني اذا تم التبليمغ عمد ا م الممدد المنصموص

الفن تيخ ( م ) و ( ب ) اخ ال المادة.

المادة 24
م  .اوشخاص المكلفون التبليغ عخ الوودة ام :
 .2الوالد او الوالدة .
 .1م اخ اوقارب البالغيخ حته الدرجة ال ا عة .
 .3اوطبا وامدي و المؤسسمات كالمست مفيات ودور الموودة م والسمجون والمسماج الصمسية م
وغي اا عخ الوودات الت تنع يها .
 .4النا لة النانونية .
 .5المختار .
ب .و ينبب التبليغ او اخ المكلفيخ ه المنصوص عليهم
اسؤولية التبليغ اتدرجة حسب التسلسب المبيخ

الفن ة ( م ) امخ امل الممادة وتكمون

تلك الفن ة .

ج .اذا تك م ر تبليممغ واقعممة المموودة تعتمممد تلممك الت م تممم التبليممغ عنهمما اممخ قبممب ال ممخص اوولممه
التبليغ م واذا تساوى المبلغان

الدرجة تسجب الواقعة اوسبق

التبليغ .

المادة 25
م  .يجب ان ي مب انموذج التبليغ البيانات اوتية :
 .2يوم الوودة وتاريخها وساعتها ودقينتها واكانها .
 .1اسمممم المولمممود وجنسمممه ( ذكممم ا او انثمممه ) علمممه ان و يكمممون اوسمممم اخالفممما للنممميم الدينيمممة
واوجتماعية او يه اساذ النظام العام .

 .3اسم كب اخ الوالديخ اخ ثالثة اناطع ورقمه الوطن وجنسيته وديانته واسب اقااتمه واكمان
قيد المدن ورقمه .
حالة وودة تواايخ او اكث اضا ة اله اا امو انصموص عليمه م الفنم ة ( م ) امخ امل

ب.

المادة يعد تبليغ لكب انهم عله حد اع ذك ساعة الوودة ودقينتها .
المادة 26
تس ر شهادة الوودة عد قيد الواقعة عله اونموذج الل ين

المدي لهل الغاية .

المادة 27
اولود قبب التبليغ عخ وودته م يجب التبليغ عخ وودته ثم و اته م ااا اذا ولد ايتا عد

اذا تو

ال ه السادذ اخ السمب يكون التبليغ انصورا عله و اته وتعااب حالة و اة التوائم و نا لمما
ورد

الفن ة ( ب ) اخ المادة (  ) 25اخ الا النانون .

المادة 28
اذا حصممل وودة م اثنمما السممف خممارج المملكممة يجممب التبليممغ عنهمما الممه الننصممب اوردنم

م

الجهة الت ينصداا المسا او اله المكتب المختص منت ه المادتيخ (  ) 6و (  ) 23اخ الا
النانون .
المادة 29
م  .كممب اممخ وجممد طفممال حممديل المموودة عليممه تسممليمه الممه ا كممز ال م طة م المممدن والممه اختممار
الن ية

الن ى الت و يوجد يها ا كز لل

يها اع تسليم اا وجد عليه اخ اال
ب .عله ا كز ال

طة م ابينا الزاان والمكان والظ ول الت وجمد

وغي اا .

طة او المختار تنظيم اس

الواقعة يبيخ يه عم المولود عد اوسمتنناذ

م ا طبيممب السكواممة والعالاممات الفارقممة يممه ليسمملم اممع المولممود الممه احممدى المؤسسممات او
اوشممخاص المعتمممديخ اممخ وزارة التنميممة اوجتماعيممة م لتبليممغ واقعممة المموودة الممه اامميخ المكتممب
لتممدوينها خممالل الم مدة النانونيممة المن م رة عممد اختيممار اسممما انتسلممة اناسممبة للمولممود ووالديممه
ويعتب ديخ الدولة دينا للمولود واذا ظه اخ يدع نسب ال فب اليه م عد تدويخ واقعمة الموودة
السجالت وا ز حكما ق ائيا ق عيا للك يلسق ال فب ه وتغي اوسما تبعا لللك .
ج .اذا كان المولود الل عث عليه ايتا م عله ال م طة ان تمنظم اس م ا مللك عمد اوسمتنناذ
ا طبيب السكواة عخ عم ال فب ووق و اته واسبا ها م ويتم تسجيب الو اة

ال السالة

م سممجب الواقعممات م وو يع ممه اسممم للمولممود او اذا ادعممه احممد والديممه نسممبه اليممه وا م ز حكممما
ق ائيا ق عيا للك.

المادة 10
م  .اذا كان المولود غي ش ع م ال يلك اسم اوب او اوم او كليهما اعا
نا عله طلب خ

سجب الموودة ( او

انهما او اخ م انهما اؤيدا سكم ق ائ ق ع ) وعله اايخ المكتب ان

يختار اسما للوالديخ م ويعتب اطال كمب تسمجيب لموودة تمم خال ما وحكمام امل الممادة يمما يتعلمق
لك اسم اوب واوم .
ب .ال غم اما ورد
الملكوريخ

الفنم ة ( م ) امخ امل الممادة اذا تمم وودة المولمود غيم ال م ع لمدى

المادة (  ) 24الفن ة ( م ) ند (  ) 3و (  ) 4يملك اسمم اوم الوالمدة وعلمه ااميخ

المكتب اختيار اسم انتسب لالب .
المادة 12
اذا لممم يصم ال اوسممم السنينم لوالممد اولممود غيم شم ع او اسممم احممداما قبممب تسممجيب واقعممة
الوودة م للوالديخ او احداما الس ور ااام اايخ المكتب واوقم ار نسمب المولمود اليمه موجمب
تص يح خ

اؤيدا سكم ق ائ ق ع .

المادة 11
اسممتثنا اممخ احكممام المممواد (  ) 29و (  ) 10و (  ) 12اممخ امملا النممانون م يسظ م علممه اامميخ
المكتب ذك اسم الوالد او الوالدة او كليهما اعا وان طلب اليه ذلك

م اخ السمالتيخ التماليتيخ

:
م  .اذا كان الوالدان اخ المسارم .
ب .اذا كان الوالدة اتزوجة وكان المولود اخ غي زوجها .
الزواج وال الق
المادة 13
م  .عله الجهات المختصة تنظميم عنمود المزواج ووثمائق ال مالق ان تثبم عليهما الم قم الموطن
واكان النيد المدن ورقمه لكب اخ الزوجيخ وان تندم خالل ثالثيخ يواا نسمخة امما تنظممه المه
اايخ المكتب الل حدث الواقعة دائ ة اختصاصه .
ب .عله اايخ المكتب تنفيل العنمود وال مهادات م السمجب الخماص عمد ختمهما والتاشمي عليهما
قم الواقعة .
المادة 14
عله المسماكم المختصمة تبليمغ المكتمب الواقمع مدائ ة اختصاصمها موجمب اونمموذج المعمد لهمل
الغاية ما يصدر اخ احكام نهائية الزواج او

النه او سماد او ال مالق او الت ليمق او الفسمي

او التف يممق او اثبممات النسممب او نفيممه وذلممك خممالل سممبعة ايممام اممخ تمماريي صممدور السكممم الن ع م
لتسجيلها

السجب الخاص للك .

المادة 15
م  .ينوم اايخ المكتب عد قيد الزواج او ال الق او م امخ اوحكمام المملكورة م الممادة ( ) 14
اخ الا النانون

سجب الواقعات التاشي عله النيد المدن للزوجيخ او الم لنيخ او احمداما.

ب .تس ر ال هادات الخاصة الزواج او ال الق عد قيد الواقعة عله اونموذج المعد لهل الغايمة
نا عله طلب م اخ الزوجيخ او الم لنيخ.
الو يات
المادة 16
م  .يتم التبليمغ عمخ الو يمات المه م اكتمب او المه المختمار م الجهمة التم و يوجمد يهما اكتمب
وذلك خالل اسبو اخ تاريي حدوثها او ثبوتها ا نا ها د ت عائلة المتو ه و اقته .
ب .عله المختار ا الغ المكتب الو اة خالل خمسة ع
ج .تستو ه اخ المبلغ غ ااة انداراا ع

يواا اخ تاريي تبليغه ها .

ة دناني اذا تم التبليمغ عمد الممدة المنصموص عليهما

الفن تيخ ( م ) و ( ب ) اخ ال المادة .
المادة 17
م  .اوشخاص المكلفون التبليغ عخ الو اة ام :
 .2اصول او و او زوج المتو ه .
 .1اخ ح

الو اة اخ اقارب المتو ه البالغيخ .

 .3ال بيب المكلف اثبات الو اة .
 .4صاحب المسب او ادي

او ال خص النائم ادارته اذا حدث الو اة

است فه او اسب اعد

للتم يض او الجا او ندق او ادرسة او سجخ او م جهة اخ ى .
 .5المختار .
ب .تكون اسؤولية التبليغ اخ المكلفميخ مه المنصموص علميهم م الفنم ة ( م ) امخ امل الممادة
اتدرجة حسب التسلسب الوارد

تلك الفن ة .

ج .يجب السصول عله تص يح الد خ اخ البلديمة او الم كمز اوانم او المختمار ويمزود المكتمب
نسخة انه .
المادة 18
م  .يجب ان ي تمب انموذج التبليغ عله البيانات اوتية :
 .2يوم الو اة وتاريخها وساعتها ودقينتها واكانها .

 .1اسم المتو ه وجنسه وجنسيته وديانته .
 .3سبب الو اة .
 .4اكان وودة المتو ه وتاريخها واسب اقااته .
 .5اسم والد المتو ه ووالدته اخ ثالثة اناطع .
 .6اكان النيد المدن ورقمه وال قم الوطن للمتو ه .
ب .اذا كان المتو ه اجهول ال خصية يتم التبليغ عخ الو ماة امخ قبمب ال م طة وي مق مس م
ي تمب عله تندي عم المتو ه وسبب الو اة وا
الواقعة

يانات ض ورية م وينوم ااميخ المكتمب نيمد

سجب خاص ين ر المدي .

المادة 19
ينوم المكتب تس ي شهادة الو اة عله اونموذج المعد لهل الغاية ن ار اخ المدي .
المادة 30
اممع ا اعمماة احكممام المممادة (  ) 17اممخ امملا النممانون م تنمموم النيممادة العااممة للنمموات المسمملسة
وادي ية اواخ العام وادي ية الد ا المدن ودائ ة المخا ات العااة تبليغ المدائ ة عمخ و يمات
انتسبيها المادة 32
عله النائب العام او اساعد

حالمة تنفيمل السكمم اعمدام شمخص تنظميم انمموذج تبليمغ الو ماة

يزود ه اايخ المكتب خالل اسبو لتسجيب ال الواقعة .
المادة 31
تصسيح قيود اوحوال المدنية :
م  .يتم تصسيح اوخ ما الماديمة والكتا يمة المواردة م قيمود اوحموال المدنيمة نم ار يصمدر عمخ
لجنة اؤلفة اخ اايخ المكتب واساعد ويتم تصسيح قيود اوحوال المدنية المتعلنة اسم العائلة
واسم المولود غي ال

ع واسم اللنيط ن ار اخ لجنمة ي مكلها الممدي العمام ئاسمته اسمتنادا

اله الوثائق ال سمية .
ب .يتم تصسيح البيانات المتعلنة تاريي الموودة واكانهما اسمتنادا ل مهادات الموودة اوصملية او
سجب واقعات الوودة ن ار اخ لجنة ي كلها المدي العام ئاسته.
ج .يتم تغيي ا اخ البيانات الواردة

قيود اوحوال المدنية ماا امخ الممدي نما علمه قم ار

ق ائ اكتسب الدرجة الن عيمة م وو تسممع المدعاوى المتعلنمة تغييم تماريي الموودة او اكانهما
عد انن ا خم

سنوات عله لوغ صاحب النيد سخ ال شد.

د .يممتم تغيي م يانممات قيممود اوحمموال المدنيممة المتعلنممة الجنسممية او الديانممة او اكممان اوقااممة او
المتعلنة مالزواج و النمه و سماد او ال مالق والت ليمق والتف يمق والفسمي او اثبمات النسمب او

نفيه نا عله ق ار ق ائ اكتسب الدرجة الن عية او وثينة صادرة عخ جهة رسمية اختصة.
اـ .تنام دعاوى تغيي يانات قيود اوحوال المدنية ااام المساكم المختصة اخ قبمب صماحب النيمد
او وليه اذا كان اوا يتعلق اوسم او تاريي الوودة او اكانها او الجنسية او اوقااة او اخ قبمب
ا شخص ذ اصلسة اذا تعلق اوا الو اة او واقعة الزواج او ال الق او النسب واا يتفم
عخ ا انها.
و .يمثب الدائ ة

المدعاوى التم تنمام عليهما المسماا العمام الممدن او امخ يفوضمه خ يما امخ

اوظف المدائ ة ويمثلهما م المدعاو التم تنيمهما المسماا العمام الممدن او ااميخ المكتمب م
دائ ة اختصاصه.
المادة 33
تنام دعاوى تصسيح قيود اوحوال المدنية المسجلة لدى قناصب المملكة ااام المسماكم المختصمة
المنصوص عليها

المادة (  ) 35اخ الا النانون.

المادة 34
م  .اذا تم التبليغ عخ الوودة او الو اة عد المدة النانونيةم خالل السنة اووله اخ تماريي الواقعمة
داخب المملكة وخالل سنتيخ خارجها م يسجب اايخ المكتمب امل الواقعمة م سمجالته عمد النيمام
التس يات الالزاة والتسنق اخ صسة التبليغ .
ب .عله ال غم اما ورد
م وق

الفن ة ( م ) اخ امل الممادة م يجموز تسمجيب المولمود غيم ال م ع

نا عله كتاب اخ وزارة التنمية اوجتماعية .

المادة 35
م  .امع ا اعماة محكمام الفنم ة ( ب ) امخ امل المممادةم تخمتص اسماكم الصملح مالنظ م دعمماوى
إلغمما او تصممسيح قيممود األحمموال المدنيممة م سممجب الواقعممات و م السممجب و م سممجالت وزارة
الصسةم كما تختص النظ

دعاوى قيد الوودة والو اة وتثبي التفاصيب والواقعات الخاصمة

ها اذا كان التبليغ عخ الوودة والو اة عمد انن ما الممدة المنصموص عليهما م الممادة ( ) 34
اممخ امملا النممانون وعلممه المممدعه الممل لممي

لممه رقممم وطنم او قيممد اممدن ار مماق شممهادة جنسممية

صادرة عخ الدائ ة اع وئسة الدعوى م كما وللمسكممة م امل المدعاوى سمما م

ينمة ت ااما

ض ورية للتثب اخ التفاصيب والواقعات الخاصة الوودة والو اة.
ب .تمارذ اساكم الصملح صمالحية النظم م المدعاوى المنصموص عليهما م الفنم ة ( م ) امخ
ال المادة الت تنام اخ األشخاص المنيميخ
المتعلنة الصالحية المكانية .

ال فة الغ ية وذلمك غمض النظم عمخ األحكمام

ج .عند صدور حكم ق مائ ق عم
تاريي الا النيد

نيمد واقعمة وودة او و ماة دون تسديمد اليموم وال مه يعتبم

اليوم األول اخ ال ه األول اخ تلك السنة اا لم يكخ انالك قيد خالل ذلك
م ت

د .عله ال غم اما ورد

يع اخ يكون ال سم عخ م دعوى تنام منت مه احكمام املا

النانون خمسة دناني عند تنديمها ويستو ه خمسة دناني عند اخ اج اعالم السكم الصادر يها
المادة 36
اسب النيد:
يتم قيد ال خص

المكتب الل ينيم

دائ ة اختصاصه .

المادة 37
لكب رب اس ة السق

تغييم اكمان اقااتمه علمه د تم العائلمة والب اقمة ال خصمية اسمتنادا المه

وثائق ثبوتية و نا عله طلب اوقع انه .
المادة 38
الب اقة ال خصية ود ت العائلة:
م  .علممه كممب اردن م يزيممد عم م
شخصيةم ويجوز ص ل

علممه س م ع م ة سممنة ان يسص مب اممخ م اكتممب علممه

اقممة

اقمة شخصمية لممخ امم دون السادسمة ع م ة امخ العمم عمد اوا نمة

ول اوا .
ب .اذا اصبح اوردن رب اس ة عليه ان يسصب عله د ت عائلة خالل تسمعيخ يواما امخ تماريي
عند زواجه .
ج .اذا اكتسب م شخص الجنسية اوردنية عليه ان يتندم خالل تسعيخ يواا اخ تماريي اكتسما ه
تلك الجنسية اله المكتب الل ينيم ضمخ دائ ة اختصاصه بيانات عخ مس ته للتسمجيب السمجب
المدن .
د .اذا ند او تخله م اردن عخ الجنسية اوردنيمة عليمه خمالل سمتيخ يواما تسمليم د تم العائلمة
والب اقة ال خصية العائدة له و اقات اخ ند او تخلمه عمخ الجنسمية اوردنيمة امخ عائلتمه المه
الدائ ة او المكتب الل كان اسجال لديه او اله قنصلية المملكة ذات العالقة .
المادة 39
تعتبم الب اقممة ال خصممية اثباتمما لل خصممية ودلمميال علممه صممسة البيانممات الممواردة يهمما وو يجمموز
للجهات السكواية او غي اا اواتنا عخ اعتماداا .
المادة 40
يصدر المدي ق ارا يسدد يه شكب كب اخ الب اقة ال خصية ود تم العائلمة واستموى كمب انهمما
والبيانات الواجب إثباتها

م انهما .

المادة 42
يصممدر المممدي ق م ارا يسممدد يممه نممماذج طلممب السصممول علممه الب اقممة ال خصممية ود ت م العائلممة
وتجديداما وال هادات والمسمتندات الواجمب ار اقهما واوجم ا ات التم تتبمع للسصمول علمه كمب
انهما ويعفه طالب م انها اخ الصاق طوا ع الواردات عله ال النماذج .
المادة 41
م  .تكممون اممدة صممالحية الب اقممة ال خصممية او د ت م العائلممة ع م سممنوات اممخ تمماريي صممدرواا
ويجب استبدال م انهما خالل ثالثة اشه اخ تاريي انتها ادتها .
ب .تكون ادة صالحية الب اقة ال خصية خم

سنوات لمخ ام دون الثاانة ع

ة اخ العم .

المادة 43
عله صاحب الب اقة ال خصية او د ت العائلة ان يبلمغ المكتمب المل ينميم م دائم ة اختصاصمه
كمب امما ي م ا اممخ تغييم علممه البيانممات الممواردة يهمما خممالل ثالثمميخ يوامما اممخ تمماريي حصممول امملا
التغيي .
المادة 44
تندم طلبات اوردنييخ المنيميخ خارج المملكة للسصول عله الب اقمة ال خصمية او د تم العائلمة
او استبدالها او استخ اج دل اقد او تالف اله قنصليات المملكة او اله الدائ ة .
المادة 45
عله صاحب الب اقة ال خصية او د ت العائلة

حالة الفندان او التلف تبليغ المكتب المخمتص

خالل ثالثيخ يواا اخ تاريي الفندان او التلف وعليه ان ي لب دل افنود او تمالف طبنما للنمماذج
واوج ا ات المن رة .
المادة 46
و يجوز و شخص السصول عله اكث اخ

اقة شخصية واحدة او د ت عائلة واحد م ويلتزم

ا از م انهما اله الجهات المختصة كلما طلب اليه ذلك م كمما و يجموز و اسمؤول م امل
الجهمات اوحتفماظ همما او حجزاما و سممبب كمان او م حممالت التزويم او التالعممب امع وجمموب
اشعار الدائ ة للك .
المادة 47
و يجمموز لالشممخاص ال بيعيمميخ او اوعتبممارييخ ممما م ذلممك المموزارات والممدوائ والمؤسسممات
العا اة والجااعات والمعااد والمدارذ ان ينبلوا او يسمتخداوا او يسمتبنوا م خمداتهم شخصما

اردنيا صفته اوظفما او اسمتخداا او طالبما او اذا كمان حاصمال علمه الب اقمة ال خصمية او د تم
العائلة لمخ ام دون السادسة ع

ة اخ العم .

المادة 48
الفنادق او المسؤوليخ عمخ ادارة اما يماثلهما امخ اواماكخ المف وشمة المعمدة ويموا

عله ادي

الجمهور م ان يثبتوا

سجالتهم البيانات الموضسة

الب اقة ال خصية او د ت العائلمة لكمب

اخ النزو .
المادة 49
يعاقب السب

ادة و تنب عخ سنة وو تتجاوز ثالث سنوات كب اخ :

م  .زور او ك ممط او غيمم او حمملل او ممدل او تالعممب عممخ قصممد مم السممجب المممدن او سممجب
الواقعممات او د ت م العائلممة او الب اقممة ال خصممية او ال ممهادات الت م تصممدراا الممدائ ة او م اممخ
اكاتبها .
ب .قدم يانات كاذ ة نصد السصول عله د ت عائلة او

اقة شخصمية لنفسمه او ل مخص اخم

او وقع شهادة كاذ ة ل الب السصول عله د ت العائلة او الب اقة ال خصية .
ج .اذا كان ا تكب م اخ او عال المواردة م الفنم تيخ ( م م ب ) السما نتيخ اوظفما م المدائ ة
يعاقب األشغال ال اقة المؤقتة ادة و تنب عخ ثالث سنوات وو تتجاوز خم

سنوات .

المادة 50
يعاقب السب

ادة و تنب عخ سمتة مشمه وو تزيمد علمه ثمالث سمنوات او غ اامة االيمة و تنمب

عخ اائة دينار وو تزيد عله خمسماية دينارا او كلتا العنو تيخ اعا كب اخ :
م .وجدت اعه

اقمة شخصمية او د تم عائلمة صمورة غيم ا م وعة او انتسمب اسمم الغيم يمما

يتعلق د ت العائلة او الب اقة ال خصية .
ب .اع ه الب اقة ال خصية او د ت العائلة اله شخص اخ ليستعملها او رانها لديه انا مب م
انفعة اهما كان .
ج .اتلف عخ قصد

اقته ال خصية او د ت العائلة او ادعه كل ا فندان محدااما .

المادة 52
اإلضا ة إله ال سوم المنصوص عليها
م .تستو

الدائ ة ابلغا اندار ع

 .2لغ الثاانة ع

الا النانون :

ة دناني اخ كب مردن :

ة اخ العم ولم يسصب عله

اقة شخصية.

 .1مصبح رب مس ة ولم يسصب عله د ت عائلة و نا ألحكام الفن ة (ب) اخ المادة  38امخ املا
النانون .

ب .تستو

الدائ ة ابلغا اندار خمسون دينارا اخ كب اخ اكتسب الجنسية األردنيمة مو نمداا

مو تخله عنها ولم يلتزم إحكام الفن تيخ (ج) و(د) اخ المادة ( )38اخ الا النانون.
المادة 51
يعاقب كب اخ خالف احكام م اخ المواد (  ) 45او (  ) 47او (  ) 48اخ الا النمانون غ اامة
و تنب عخ خمسة وع

يخ دينارا وو تزيد عله اائة دينار .

المادة 53
و يؤخل اوسباب المخففة التندي ية عند ض م اخ العنو ات المنصوص عليها م الممواد (
 ) 49و (  ) 50و (  ) 52اخ الا النانون .
المادة 54
يستو ه عند اصدار م اخ الوثائق المدرجة ادنا ال سوم التالية :
ديناران

اقة شخصية
اقة شخصية دل تالف

ثالثة دناني

اقة شخصية دل افنود

خمسة دناني
ديناران

د ت عائلة

ثالثة دناني

د ت عائلة دل تالف

خمسة دناني

د ت عائلة دل افنود
شهادة زواج

دينار واحد

شهادة طالق

دينار واحد

شهادة وودة

دينار واحد

شهادة و اة

دينار واحد

شهادة النيد ايا كان نوعها
رسم طلب تصسيح قيد

دينار واحد
الساسب اول

خمسة دناني

المادة 55
م .للمممدي او اممخ يفوضممه خ يمما ان يف م ض علممه م شممخص ي لممب السصممول علممه ممدل
افنودة او دل د ت افنود تنديم كفالة اصدقة لدى الكاتب العدل مبلغ و ينب عخ ع
وو يزيد عله خمسيخ دينارا وول ا ة واذا ند شخص

اقممة

ة دنماني

اقته ال خصية او د تم عائلتمه للمم ة

الثانية خالل ثالث سنوات م ال يص ل له دل م انهما او اذا د ع دل الكفالة .

ب .للمدي مو اخ يفوضه خ يا اوستعاضة عخ الكفالة العدلية المنصموص عليهما م الفنم ة (م)
اخ ال المادة تنمديم تعهمد خ م انا مب ابلمغ ع م ة دنماني م حمال طلمب السصمول علمه مدل
اقة شخصية افنودة مو دل د ت عائلة افنود.
المادة 56
م .عله كب مردن يزيد عم

عله الثاانة ع

ة سمنة ان يصم ال لمدى المدائ ة خمالل سمنتيخ امخ

تاريي نفاذ محكام الا النانون المعدل عمخ عنوانمه وان يلتمزم تبليمغ المدائ ة عمخ م تغييم ي م ا
عله الا العنوان خالل ثالثيخ يواا اخ تاريي التغيي .
ب .تثب الدائ ة العناويخ المص ال عنها منت ه محكام الفن ة (م) امخ امل الممادة علمه قاعمدة
يانات خاصة للك.
ج.علممه ال م غم اممما ورد م م ت م يع اخ م م يعتمممد العنمموان المص م ال ممه لغايممات التبليغممات
الن ائية والتبليغات اإلدارية والمالية الصادرة عمخ الموزارات والمدوائ السكوايمة والمؤسسمات
ال سمية العااة والمؤسسات العااة والبلديات.
د .تستو

الدائ ة ابلغا اندار ع

ة دناني

حمال عمدم اولتمزام إحكمام الفنم ة (م) امخ امل

المادة.
اـ .2.للدائ ة اخل صمة األردن مو المنيم

المملكة وتن ما لهمل الغايمة قاعمدة يانمات خاصمة

ها.
 .1للمسمماكم والمموزارات والممدوائ ال سمممية والمؤسسممات والهينممات العااممة والبلممديات وم جهممة
مخ ى يوا ق عليها الوزي استخدام البيانات المتعلنة البصمة المنصوص عليها م البنمد ()2
اخ ال الفن ة لغايات معمالها.
و .يصدر الوزي نا عله تنسيب المدي التعليمات الالزاة لتنفيل محكام ال المادة.
محكام ختااية
المادة 57
علممه كممب رب اس م ة ان يتنممدم الممه المكتممب المنمميم ممدائ ة اختصاصممه بيانممات د ت م العائلممة عممخ
اوحوال المدنيمة الخاصمة ما اد اسم ته خمالل المواعيمد المنم رة وطبنما للتعليممات التم يسمدداا
المدي لهل الغاية .
المادة 58

م  .لغايات الا النانون تعن عبارة ( رب اوس ة ) :
 .2اوب و

حالمة و اتمه او نمد الجنسمية اوردنيمة او تخليمه عنهما يكمون رب اوسم ة الزوجمة

واذا كان له اكث اخ زوجة يص ل لكب زوجة اع اووداا د ت عائلة نيد ادن انفصب .
 .1الزوجممة م حالممة نممد رب اوس م ة او غيبتممه المنن عممة عممخ المملكممة وذلممك لغايممات التسممجيب
المدن .
 .3اكب اووود سنا اخ غي المتزوجيخ

حالة و اة رب اوس ة وزوجته .

ب .يجوز للمدي تنسيب اايخ المكتب اتخاذ ق ار اعلب تسديد رب اوسم ة م السماوت التم لمم
ي د عليها نص

ال المادة .

المادة 59
يسممق للم م مة األردنيممة الم لنممة او األرالممة او المتزوجممة اممخ اجنب م السصممول علممه د ت م عائلممة
استنب موجب قيد ادن انفصب اذا رغب

للك .

المادة 60
لمجل

الوزرا اصدار اونظمة الالزاة لتنفيل احكام الا النانون .

المادة 62
يلغه قانون األحوال المدنية رقم (  ) 34لسنة  2973وتعديالته .
المادة 61
رئي

الوزرا والوزرا اكلفون تنفيل محكام الا النانون .

