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موالي �ضاحب اجلاللة الها�ضمّية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني املعّظم، حفظه اهلل ورعاه،  

ال�ّضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

في�سعدين  اأن اأرفع اإىل مقامكم ال�سامي، اأطيب حتيات الوالء املقرتن باالعتزاز بقيادتكم الها�سمّية  با�سمي وبا�سم   

املجل�س الق�سائّيّ وكافة الق�ساة النظامّيني، مقرتنًا بتجديد العهد بالعمل اجلاّد الدوؤوب التزامًا بتوجيه جاللتكم يف خدمة 

وطننا و�سعبنا.

واأما بعد،،،   

فاأ�سع بني يدي جاللتكم التقرير ال�سنوّي عن اأعمال املحاكم النظامّية خالل العام 2015، بعد عر�سه على املجل�س   

2014 مت�سمنًا تقييم  الق�سائّيّ وموافقته عليه، اإعمااًل لن�ّس املادة الثامنة من قانون ا�ستقالل الق�ساء رقم )29( ل�سنة 

العمل ومتابعة االإجناز.

�ضّيدي �ضاحب اجلاللة الها�ضمّية ،،  

و�سيادة  العدالة  منظومة  تطوير  اأجل  من  حثيثًا  ن�ساطًا  املا�سي،  العام  مدار  على   ، النظامّيّ الق�ساء  �سهد  لقد   

القانون، باعتبارها �رضورة قيمية بحّد ذاتها، وباعتبارها واحدة من اأهم ركائز التحديث والتطوير، �ساعني اإىل الو�سول 

اإىل اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال البالغ االأهمية حلياة الدولة وحيويتها وازدهارها.

وانطالقًا من تقاليد قيادتكم الها�سمّية  يف البناء الرتاكمي لالإجنازات، نوؤكد، ملقامكم ال�سامي اأّننا نبني و�سنبني   

على االإجنازات التي حتققت �سابقًا، كعمل موؤ�س�سي بروح الفريق الواحد، وبح�س امل�سوؤولية الوطنية العالية، مما انعك�س 

اإيجابًا على جودة االأحكام واإ�ساعة الطماأنينة التي تلعب دورًا مهمًا يف ال�سعور بالعدالة والنزاهة واحلياد واال�ستقالل.

ومن هذا املنطلق ارتبط الق�ساء النظامّيّ باالأهداف الوطنية التي حّددتها الر�سائل امللكية ال�سامية املوجهة لل�سلطة   

الق�سائّية واحلكومات املتعاقبة املتعلقة باحلوكمة الر�سيدة، وكذلك ميثاق النزاهة الوطنية التي حددت الركائز االأ�سا�سية 

لعملية االإ�سالح وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتاأ�سيل القيم والقواعد ال�سلوكية يف موؤ�س�سات الدولة وحماية حقوق 

االإن�سان.

وبناًء عليه يعمل الق�ساء النظامّيّ وفق ا�سرتاتيجية �ساملة مبا يتواءم مع اال�سرتاتيجية ال�ساملة لقطاع العدالة،   

ويف هذا املجال مت ت�سكيل جلنة ق�سائية لتحديث املرتكزات االأ�سا�سية لالإطار اال�سرتاتيجي ال�سامل، والعمل اجلاد وفق 

اإطار ا�سرتاتيجي ناظم و�سامل ووا�سح ال�ّسيا�سات  واالأهداف واالآليات مبا ي�سكل مرجعية مع املوؤ�س�سات العاملة كافة يف 

قطاع العدالة، ومبا يحقق م�ساركة حقيقية تبعًا للروؤية ال�ساملة مع املحافظة على خ�سو�سية الق�ساء النظامّي ومتيزه يف 

اأدائه ملهامه.

كلمة رئيس المجلس القضائيّ
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من  تعد  االأداء  يف  وال�سفافية  النزاهة  فاإن  الوطنية  النزاهة  وثيقة  التي ج�سدتها  وال�سفافية  النزاهة  ففي جمال   

، من خالل م�ساركته الفاعلة مع اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة االإجناز 
ّ
االأولويــــات املّلحة التي يتبناها املجل�س الق�سائي

لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتاأكيدًا لهذا التعاون وا�ستمراره واالإطالع على جمريات االأمور فاإن اللجنة الق�سائّية 

امل�سكلة لهذه الغاية تتوا�سل مع اللجنة امللكية واملجل�س الق�سائّيّ لتقدمي اأي عون ترغب اللجنة من خالله اال�ستفادة من 

خرباتهم.

ويف جمال امل�ساءلة التاأديبية مار�س املجل�س الق�سائّيّ �سلطة اإ�سدار عقوبات تاأديبية بحق الق�ساة املخالفني من   

خالل تو�سيات املجال�س التاأديبية وفق اأحكام قانون ا�ستقالل الق�ساء.

نقابة  جملة  خالل  من  باأول  اأواًل  تن�رض  والقرارات  كافة،  املحاكم  يف  علنية   املحاكمات  فاإن  ال�سفافية  جمال  ويف   

املحامني اأو من خالل العديد من املواقع االإلكرتونية، اإ�سافة اإىل ن�رض قرارات املجل�س الق�سائّيّ على املوقع االإلكرتويّن 

للمجل�س، مما يوؤدي الطالع اجلمهور عليها مما ي�سكل رقابة �سعبية على ما ي�سدر من قرارات واجتهادات واإجناز دون 

اإبطاء، كما ي�سكل اّطالعًا لذوي االهتمام املهني املتخ�س�س لي�سار اإىل اال�سرت�ساد بها اأو التعليق عليها، هذا باالإ�سافة اإىل 

توزيع االجتهادات اخلا�سة بقرارات الهيئة العامة ملحكمة الّتمييز على ال�سفارات العربية و االأجنبية كافة الإي�سالها اإىل 

اجلهات املعنية مما يحقق الغر�س ذاته.

التبليغات  واإجراء  املحاكم  مبخاطبة  للمحامني  ال�سماح  خاللها  من  يتم  اإلكرتونية  املحاكم  جلعل  خطط  وهناك   

واال�ستعالم ب�سكل اإلكرتوين مبا يوؤدي اإىل �رضعة االإجراءات واملحاكمات مبا يحقق العدالة الناجزة.    

املتعلقة  االأمور  كافة  يف  وعادلة  مو�سوعية  ومعايري  اأ�س�س  قرارات  من  ي�سدره  فيما  الق�سائّيّ  املجل�س  ويعتمد   

بالق�ساة، وفق اأحكام القانون ووفق اأعلى درجات النزاهة وال�سفافية من حيث اختيار وترفيع الق�ساة واإنهاء خدماتهم 

وغري ذلك من االأمور التي ن�س عليها قانون ا�ستقالل الق�ساء.

ويف جمال رفع الكفاءة فقد اأوىل املجل�س الق�سائّيّ التاأهيل والتدريب عنايته اخلا�سة، من خالل اإ�رضاك الق�ساة يف   

دورات �ساملة ومكثفة وندوات متخ�س�سة، واإيفادهم للح�سول على ال�سهادات املتخ�س�سة لنيل الدرجات العلمية العليا، 

لرفد املحاكم والغرف املتخ�س�سة بق�ساة متخ�س�سني، باالإ�سافة للرتكيز على قواعد ال�سلوك الق�سائّيّ وعلى ا�ستقاللية 

القا�سي يف اأحكامه، واأن يحقق يف اأحكامه معايري املحاكمات العادلة.

ويف هذا املجال �سارك يف الدورات والّندوات واملحا�رضات الداخلّية )1463( قا�سيًا، موزعني على )96( فعالية،   

ويف امل�ساركات اخلارجّية �سارك )144( قا�سيا موزعني على )72( فعالية.

ويف هذا املجال مت ا�ستحداث هيئات ق�سائية متخ�س�سة بنظر الق�سايا التجارية والبنوك  واالفال�س والعمالية   

الق�سائّيّ  التخ�س�س  اأن  املجل�س  اإميانًا من  االأ�رضي واالأحداث  الفكرية واملطبوعات والعنف  وامللكية  البحرية  والتجارة 

ي�ساعد يف توفري اأحد اأهم عنا�رض البيئة اخل�سبة لتحقيق العدالة، لكون الفهم العميق والقدرة العالية على التطبيق تقرب 

امل�سافات بني االأحكام وت�سيِّق م�ساحات اخلالف يف فهم الن�سو�س والق�سايا فيتولد من ذلك مبادئ عامة نهج الق�ساة على 

اال�سرت�ساد بها يف ق�سائهم.

  ونهج املجل�س الق�سائّيّ يف جمال التخ�س�س بتو�سيع دائرته تنفيذًا ال�سرتاتيجية الق�ساء لالأعوام املقبلة، �سمن 

خطة مدرو�سة ت�سمل اإعداد الق�ساة املتخ�س�سني وت�سكيل حماكم متخ�س�سة اأ�سيلة وفرعية �سمن التخ�س�س ذاته ح�سب 

احلاجة ووفق االإمكانيات املتاحة.

ويف جمال التعاون الق�سائّيّ مت التوقيع على االن�سمام لالإحتاد العربي للق�ساء االإداري يف القاهرة لتبادل التجارب   

واخلربات الق�سائّية والقرارات الق�سائّية بني الدول املن�سمة لالإحتاد. كما اأنه مت رفد الدول العربية ال�سقيقة وبناء على 
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طلبها بالعدد املطلوب واملمكن من ق�ساتنا لاللتحاق بق�سائهم من خالل اإعارتهم لتلك الدول اأو متديد اإعارتهم لها، حيث 

يتواجدون يف حماكم دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والكويت والبحرين، باالإ�سافة اإىل الق�ساة 

الذين  مت منحهم اإجازة بدون راتب للغاية ذاتها.

كما اأ�سبح املعهد الق�سائّيّ االأردين مركزًا عربيًا للتدريب ي�ستقطب الوفود الق�سائّية العربية واالأجنبية لال�ستفادة   

من التجربة االأردنية اأحكامًا واإدارة مما يوؤكد على امل�ستوى الرفيع الذي و�سل اإليه ق�ساوؤنا االأردين.

ويف جمال التعاون مع قطاع العدالة يتوىل املجل�س الق�سائّيّ بالتعاون مع وزارة العدل واالأجهزة الر�سمية واالأمنية   

تقدمي وحتديث اخلدمات للمتقا�سني وبال�رضعة املمكنة وبكل �سهولة وي�رض، مبا يف ذلك االنفتاح على منظمات املجتمع املديّن 

للغاية ذاتها.

ويف هذا املجال قام املجل�س الق�سائّيّ بالرد على كافة االأمور املتعلقة بالق�ساء النظامّي يف التقارير املتعلقة باأو�ساع   

حقوق االإن�سان يف االأردن، بهدف تعزيز وحماية احلق يف املحاكمة العادلة ويف �سبيل النهو�س بالنظام الق�سائّيّ ومتكينه من 

اأداء املهام املنوطة به.

اأعمال املحاكم فكان عدد الق�سايا الواردة يف هذا العام )412854( ق�سية، مت ف�سل )411861(  اأما يف جمال   

الق�سايا  وت�سكل   ،)%76( املنظورة  للق�سايا  ن�سبة  املف�سولة  الق�سايا  وت�سكل   ،)%100( حوايل  اإجناز  بن�سبة  ق�سية، 

املدورة من جمموع الق�سايا املنظورة )24%( علما باأن عدد الق�ساة العاملني من كافة الدرجات )966( قا�سيًا.

�ضّيدي  �ضاحب اجلاللة،،،  

  لقد حقق االأردن املرتبة )102/41( بني دول العامل يف موؤ�رض »�سيادة القانون لعام 2015« ال�سادر عن م�رضوع 

العدالة العاملي، قيا�سًا بدول اأخرى م�سمولة يف التقرير، واملرتبة )31( يف موؤ�رض ا�ستقالل الق�ساء على م�ستوى ال�رضق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا، والثاين عربيًا.

وي�سري التقرير اإىل اأن ترتيب االأردن يف موؤ�رض العدالة املدنية على م�ستوى العامل )102/31(، وبرتتيب )31/4(   

هو  اجلنائية  العدالة  موؤ�رض  ح�سب  االأردن  ترتيب  اأن  اإىل  اأي�سا  وي�سري  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رضق  م�ستوى  على 

)102/34( وبرتتيب )31/6( على م�ستوى ال�رضق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.

املال  الف�ساد و�سون  االأداء ومكافحة  والنزاهة وح�سن  العدالة  مبادئ  نقوم مبتابعة وحتديث وتطوير  و�سوف   

العام بالتعاون مع قطاع العدالة واجلهات الر�سمية ذات العالقة مبا يف ذلك الت�ساور والتوا�سل واحلوار مع موؤ�س�سات 

املجتمع املديّن.

اإن ما حتقق يف هذا العام واالأعوام ال�سابقة هو خطوات على طريق التحديث والتطوير امل�ستمر، لذلك يقوم املجل�س الق�سائّيّ 

باإجراء عمليات التقييم يف كل عام كجزء هام من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ملا تنطوي عليه من اأهمية يف قيا�س م�ستوى 

االإجناز وفقًا للخطط املو�سوعة ويف االإطار الزمني املو�سوع لتنفيذ املهام املنبثقة عنها ووفقًا للموارد املتاحة.

لذلك نقوم بتحديث ا�سرتاتيجية املجل�س الق�سائّيّ لالأعوام املقبلة مبا يتواءم مع اال�سرتاتيجية ال�ساملة لقطاع   

العدالة ووفق االأهداف اال�سرتاتيجية.

ففي جمال ا�ستقالل الق�ساء و�سمان املحاكمة العادلة ي�سعى املجل�س  لتح�سني ترتيب االأردن عامليًا يف موؤ�رضات   

ا�ستقالل الق�ساء. وحت�سني نوعية وجودة االأحكام الق�سائّية وزيادة ن�سبة ف�سل الق�سايا الواردة وانخفا�س عدد الق�سايا 

املدورة.
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وحياد  ونزاهة  با�ستقالل  اجلمهور  ثقة  ن�سبة  زيادة  خالل  من  القانون  ب�سيادة  اجلمهور  ثقة  تعزيز  جمال  ويف   

الق�ساء مبا ير�سي �سيادة القانون بعدالة ونزاهة، والتاأكيد على العالنية يف التقا�سي واإ�سدار االأحكام ون�رض القرارات 

الق�سائّية ال�سادرة عن املحاكم العليا داخل اململكة وخارجها.

ويف جمال موؤ�رض بيئة االأعمال واإنفاذ العقود ال�سادر عن موؤ�س�سة التمويل الدولية اإحدى موؤ�س�سات البنك الدويل   

الدولية  املعايري  مع  يتنا�سب  مبا  املجال  هذا  يف  العمل  لتطوير  طريق  خطة  وو�سع  عنها،  املحددة  املعايري  مبراجعة  قمنا 

لتح�سني ترتيب االأردن �سمن هذا املوؤ�رض العاملي.

ويف جمال تعزيز التعاون واالنفتاح املن�سبط مع منظمات املجتمع املديّن وو�سائل االإعالم من خالل حت�سني وزيادة   

االت�سال والتوا�سل وتدفق املعلومات مع موؤ�س�سات املجتمع املديّن واملوؤ�س�سات االإعالمية ذات االهتمام بقطاع العدالة، مبا 

يةالق�ساء. ال يتعار�س مع خ�سو�سَّ

�ضّيدي �ضاحب اجلاللة،   

اأكرُر، االعتزاز بثقتكم الغالية، واأ�ساأُل اهلل، جّلت قدرته، اأن يحفظ وطننا اآمنًا م�ستقرًا بقيادة جاللتكم ال�سجاعة،   

واأن ي�سدّد على طريق اخلري ُخطاكم، لتحقيق ما فيه اخلري ل�سعبنا ووطننا واأمتنا.

 وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

  

القا�ضـي ه�ضام التل

رئيـ�س املجلـ�س الق�ضائّي

رئيـ�س حمـكمـة الّتمييز
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)1( أعمال المجلس القضائيّ
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)1( أعمال المجلس القضائيّ

:
ّّ
1/1  اأعمال املجل�س الق�ضائي

ة االآتية: 
ّ
 )262( قرارًا، متحورت حول االأمور الق�سائي

ّّ
اأ�سدر املجل�س الق�سائي

العــــــدداملو�ضوع

79امل�ساركات اخلارجّية 

24انتدابـات )متديد ، اإنهاء ( 

34تخ�سي�س ق�ساة ) غرف حقوقية، جزائية، اأحداث ، وغيـــــــره ... (  

5ترفيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

2تعيينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

4قرارات متعلقة باملجال�س التاأديبية 

3تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

5قرارات متعلقة بالبعثات العلمية ) اإيفاد،متديد، اإنهاء ، ا�ستنكاف (  

28تكليــــف ق�ساة بالعمل يف هيئات ق�سائية اأو للقيام باأعمال ق�سائية متنوعة اأو جلان   

8اإعارات ) اإعارة ، متديد ( 

8اإجازات دون راتب )منح ، متديد ( 

5التقاعد واال�ستـــــــــيداع 

9حتديد مراكز عمل لق�ساة بعد انتهاء بعثات/اإعارات/ اإجازات دون راتب 

6ت�سمية ق�ساة حما�رضين يف املعهد الق�سائّي

6الزيادات ال�سنوية 

1العقوبـــــــــــــات 

8عالوة موؤهل علمي

27متفرقــــــــــــــات ) اإقرار التقرير ال�سنوي ، منح عالوة موؤهل ، براءة ت�سكيالت ، اإذن مبالحقة ، اتفاقيات ...(  
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يف جمال الّت�ضريعات:    2/1

• اإ�سدار )26( قانونًا جديدًا، و)24( قانونًا معداًل، و�سدر )74( نظامًا جديدًا و)58( نظامًا معداًل، وهذه 	 مت 

 من خالل التطبيق العملي لها يف الق�سايا احلقوقية 
ّ
القوانني واالأنظمة على عالقة مبا�رضة مع الق�ساء النظامي

واجلزائية واالإدارية.

•  وبخ�سو�س االأمور املتعلقة بالق�ساة مت اإ�سدار االأنظمة االآتية:	

 نظام تنظيم عمل القا�سي املتدرج رقم )46( ل�سنة 2015.. 1

ني رقم )45( ل�سنة 2015.. 2
ّ
ة للق�ساة النظامي

ّ
 نظام اخلدمة الق�سائي

ة رقم )43( ل�سنة 2015.. 3
ّ
 على املحاكم النظامي

ّّّ
 نظام الّتفتي�س الق�سائي

 نظام ت�سكيل حمكمة بلدية العامرية اجلديدة رقم )35( ل�سنة 2015.. 4

 االأردين املعدل رقم )93( ل�سنة 2015.. 5
ّّ
 نظام املعهد الق�سائي

:
ّ
الكادر الق�ضائي     3/1

•  العاملني منهم وغري العاملني )966( قا�سيًا منهم )176( قا�سيًا من االإناث.	
ّ
بلغ عدد الق�ساة الكلي

• بلغ عدد الق�ساة غري العاملني )55( قا�سيًا موزعني على النحو االآتي:-	

 مت متديد اإعارة )25( قا�سيًا اىل حماكم دولة االمارات العربية املتحده. . 1

 مت اإعارة اثنني من ال�سادة الق�ساة اإىل حماكم اأبو ظبي. . 2

 مت ابتعاث )9( ق�ساة للح�سول على درجة الدكتوراة.. 3

 مت املوافقة على اإجازة )16( قا�سيًا بدون راتب بناء على طلبهم.. 4

• مت اإحالة )3( ق�ساة على اال�ستيداع.	

• مت اإنتهاء خدمات )8( ق�ساة منهم )2( على التقاعد احلكومي لبلوغ ال�سن القانوين، و)6( على التقاعد.	



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

18

4/1   اأعداد الق�ضاة ح�ضب الدرجات

مالحظــــاتعـدد الق�ضــاة الكـليالدرجــــــة

6 معـــــــــــــــــار81العليا

4 جماز دون راتب

6 معــــــــــــار60اخلا�سة

8 معــــــــــار92االأوىل

2 جماز دون راتب

4 معـــــــــــــــــــار109الثانية

 4 جماز دون راتب

2 مبعــــــــــــوث

3 معــــــــــــار165الثالثة

1 جماز دون راتب

2 مبعـــــــــوث

2 حمال على اال�ستيداع

3 جماز دون راتب  189الرابعة

2 مبعــــــــــــوث

2 مبعوث138اخلام�سة

1 جماز دون راتب

1 حمال على اال�ستيداع

1 جماز دون راتب132ال�ساد�سة

1 مبعــــــــــــوث

96655املجموع

5/1  اأعداد الق�ضاة ح�ضب اجلن�س والدرجة

	
املجمـــــوعانثـــــــــىذكـــــرالدرجـــــه

81081العليا

58260اخلا�سة

88492االأوىل

1036109الثانية

15312165الثالثة

16623189الرابعة

7662138اخلام�سة

6567132ال�ساد�سة

790176966املجموع
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موؤ�ضر �ضيادة القانون:   6/1

اأظهر م�رضوع �سيادة القانون ال�سادر عن م�رضوع العدالة الدويل لعام 2015 اأن ترتيب االأردن يف العامل )102/41( 

دولة �سملها التقرير، وبرتتيب )31/8( دولة على م�ستوى ال�رضق االأو�سط و�سمال افريقيا.

ويعترب م�رضوع العدالة الدويل باأنه منظمة عاملية م�ستقلة وغري ر�سمية تقوم بن�رض )موؤ�رض �سيادة القانون( الذي 

يهدف اإىل قيا�س ممار�سة االأ�سخا�س ب�سكل عام ل�سيادة القانون عمليًا ويف املواقف والظروف احلياتية اليومية حول 

العامل ويعتمد قيا�سه على االإجابات التي تديل بها العينة امل�ساركة يف اال�ستطالع ويجري احت�ساب املوؤ�رض دوليًا يف 

جمموعات دول م�سنفة ح�سب الدخل العام للفرد.

وي�سري التقرير اإىل اأن ترتيب الدول العربية التي �سملها التقرير كاالآتي:

الرتتيب الدويلالدولة

102/27االإمارات العربية املتحدة

102/41االأردن

102/43تون�س

102/55املغرب

102/68لبنان

102/86م�رض

ّة اأن ترتيب االأردن على م�ستوى العامل )102/31( وعلى م�ستوى ال�رضق االأو�سط )31/4( 
وي�سري موؤ�رض العدالة املدني

والثاين عربيًا.

االأو�سط  ال�رضق  م�ستوى  وعلى   )102/34( هو  العامل  م�ستوى  على  االأردن  ترتيب  اأن  اجلنائية  العدالة  معدل  وي�سري 

)31/6(، والثاين عربيا.

االن�ضمام لالحتاد العربي للق�ضاء االإداري:    7/1

 بالتوقيع على وثيقة النظام االأ�سا�سي لالحتاد العربي للق�ساء 
ّّ
بتاريخ 2015/12/12 قام رئي�س املجل�س الق�سائي

 على قرار جمل�س 
ً
 رقم )236( ل�سنة 2015 تاريخ 2015/11/19 وبناء

ّّ
 على قرار املجل�س الق�سائي

ً
االإداري بناء

عن  نيابة  االأ�سا�سي  النظام  على  بالتوقيع  املجل�س  رئي�س  بتفوي�س   2015/12/2 تاريخ   )7068( رقم  الوزراء 

احلكومة االأردنية.



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

20



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

21

)2( أعمال ديوان تفسير القوانين
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ن من رئي�س حمكمة الّتمييز واثنني 
ّ
قام الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني امل�سكل مبوجب املادة )123( من الد�ستور املكو

من ق�ساتها واأحد كبار موظفي االإدارة يعينه جمل�س الوزراء، باالإ�سافة اإىل ع�سو من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة 

بالتف�سري ينتدبه الوزير، باإجناز )9(قرارات و هي القرارات التف�سريية االآتية :

قرار رقم )2015/1( تاريخ 2015/2/9     1/2

• املطلوب تف�سريه على �سوء املادة )32( من قانون مقاويل االن�ساءات رقم )13( ل�سنة 1987 وتعديلها مبقت�سى 	

اإذا كان يحق لنقيب مقاويل االن�ساءات الرت�سح النتخابات الدورة  2014، فيما  القانون املعدل رقم )4( ل�سنة 

القادمة للنقابة.

اإن املطلوب تف�سريه هو اإ�سقاط حكم القانون على واقعة معينة ولي�س تف�سريًا لن�س قانوين م�سوب بالغمو�س اأو   *
قابل للتاأويل غري وا�سح الداللة والتي هي مهمة الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني، ومبا اأن املطلوب تف�سريه 

هو عبارة عن طلب راأي اأو فتوى اأو م�سورة يقت�سي الإ�سدارها البت يف الوقائع واإنزال حكم القانون على حالة 

خا�سة وهو اأمر يخرج عن اخت�سا�س الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني(. 

2/2   قرار رقم )2015/2( تاريخ 2015/2/9 .

• املطلوب تف�سريه على �سوء املواد )96( من الد�ستور االأردين ل�سنة 1952 وتعديالته، واملادتني )125( و)126( 	

و)69/د( من النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�سنة 2013 هو:

بيان فيما اإذا كان يجوز للنائب يف معر�س ال�سوؤال اأن يطالب ذكر اأ�سماء االأ�سخا�س.. 1

بيان فيما اإذا كان يجوز اأن يكون حمل ال�سوؤال طلب وثائق فقط.. 2

بيان فيما اإذا كان يجوز طلب وثائق يف معر�س ال�سوؤال.. 3

اإن احلق املمنوح للنائب وفق اأحكام الد�ستور والنظام الداخلي يقت�رض على اال�ستفهام عن اأمر يجهله يف �ساأن   *
اأو  اإليها  اأو رغبته يف التحقق من ح�سول واقعة و�سل علمه  من ال�سوؤون التي تدخل يف اخت�سا�سات الوزراء 

ا�ستعالمه عن نية احلكومة يف اأي اأمر من االأمور، وال ي�سمل طلب وثائق اأو ذكر اأ�سماء اأ�سخا�س.

قرار رقم )2015/3( تاريخ 2015/3/9.   3/2

• املطلوب تف�سريه على �سوء املادة )22( من قانون التقاعد املديّن رقم )34( ل�سنة 1959 وتعديالته، واملواد )3( 	

واملواد   2008 ل�سنة   )16( رقم  العاملية  اال�سالمية  العلوم  قانون جامعة  و)4( و)7/ب/2( و)8( و)9( من 

)7/3/اأ،ج( و)8( و)15( و)18( من قانون موؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر االإ�سالمي رقم )32( ل�سنة 2007:

• لبيان فيما اإذا كانت جامعة العلوم اال�سالمية تعترب موؤ�س�سة عامة اأو موؤ�س�سة ر�سمية عامة.	

• وبيان فيما اإذا كان يجوز اجلمع بني راتب التقاعد الذي يتقا�ساه اأي �سخ�س عن خدمته يف احلكومة وبني راتبه 	

من اجلامعة.

فاإنه ينتفي عن اجلامعة �سفة املوؤ�س�سة الر�سمية العامة وال بد هنا من اال�سارة واإن كانت اأموال اجلامعة تعترب   *
اأمواال عامة فاإن ذلك لغايات حمايتها اإذ اإنها ال تدار وفقــــًا لقواعد اإدارة املال العام، وبناء عليه يجوز اجلمع بني 

2.  أعمال الديوان الخاص بتفسير القوانين
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راتب التقاعد الذي يتقا�ساه اأي �سخ�س عن خدمته يف احلكومة وبني راتبه من اجلامعة باعتبار اأن اجلامعة لي�ست 

موؤ�س�سة عامة ر�سمية باملعنى الوارد يف الفقرة )ب( من املادة )22( من قانون التقاعد املديّن رقم )34( ل�سنة 

1959 وتعديالته.

قرار رقم )2015/4( تاريخ 2015/4/22.    4/2

• املطلوب تف�سريه على �سوء املادة )17( من قانون القوات امل�سلحة االأردنية رقم )3( ل�سنة 2007 واملادة )50( 	

من القانون املديّن رقم )42( ل�سنة 1976. 

• بيان فيما اإذا كان اجلواز الت�رضيعي مبنح ال�سخ�سية االعتبارية املقررة يف ن�س الفقرة )و( من املادة )17( من 	

قانون القوات امل�سلحة االأردنية تن�رضف داللته ومراميه اإىل اأي من�ساأة لدى القوات امل�سلحة االأردنية / اجلي�س 

العربي ي�ستلزم االأمر منحها �سخ�سية اعتبارية ومبا يلبي ويتوائم مع احتياجات القوات امل�سلحة االأردنية مبا يف 

ذلك اإن�ساء اإذاعة خا�سة بها تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية اأم اأن االأمر مقت�رض على )ال�سناديق( املن�ساأة لدى القوات 

امل�سلحة ح�رضًا.

اإن قانون القوات امل�سلحة رقم )3( ل�سنة 2007 يجيز اإ�سدار اأنظمة الأي جهة تابعة للقوات امل�سلحة مهما كانت   *
ت�سميتها واأن تتمتع بال�سخ�سية االعتبارية وباال�ستقالل املايل واالإداري �سواء اأكانت على �سكل حمطة اإذاعية اأو 

تلفزيونية خلدمة اأغرا�س القوات امل�سلحة اأو ما تقت�سيه ال�رضورة ال�ستحداث مثل هذه املرافق.

قرار رقم )2015/5( تاريخ 2015/8/31:   5/2

• املطلوب تف�سريه على �سوء املواد )1/317( و)327( و )344( من قانون التجارة رقم )12( ل�سنة 1966واملواد 	

ة رقم )24( ل�سنة 1988واملادة )2/41( من قانون 
ّ
)1/63( و)1/152( من قانون اأ�سول املحاكمات املدني

نقابة املحامني رقم )11( ل�سنة 1972 وتعديالته واملادة )3/14/ب، د/1( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

ة وال�سيا�سية ل�سنة 1966. 
ّ
املدني

• لبيان فيما اإذا كانت عبارة )االأعمال االحتياطية ل�سيانة حقوقه( الواردة يف الفقرة )4( من املادة )327( من 	

قانون التجارة تعطي احلق للمفل�س باأن يلجاأ اإىل الق�ساء من خالل توكيل حماٍم منفرد للدفاع عن حقوقه ا�ستقالال 

عن وكيل التفلي�سة.

اإن االأعمال االحتياطية الواردة بطلب التف�سري تعطي احلق  وعليه فاإن الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني يجد   *
للمفل�س اأن يلجاأ للق�ساء مبا�رضة وب�سكل منفرد للدفاع عن حقوقه وا�ستقالاًل عن وكيل التفلي�سة اأو من خالل 

توكيل حماٍم اإذا اقت�سى االأمر  �رضورة توكيل حماٍم لهذه الغاية.

6/2   قرار رقم )2015/6( تاريخ 2015/8/31:

• ة رقم )82( ل�سنة 2013 وتعديالته.	
ّ
املطلوب تف�سريه على �سوء املواد )19/د( و)104( من نظام اخلدمة املدني

• لبيان فيما اإذا كانت عبارة )�سائر حقوقهم املالية( الواردة يف الفقرة )ج( من املادة )8( من قانون هيئة مكافحة 	

الف�ساد وعبارة )وحتدد �سائر ال�سوؤون املتعلقة بكل منهم وحقوقهم( الواردة يف الفقرة )د/1( من نظام اخلدمة 

ي�سغلون وظائف  الف�ساد يف ظل وجود عبارة )وال  واأع�ساء هيئة مكافحة  لرئي�س  االإجازات  بدل  ت�سمل  ة 
ّ
املدني

عامة( الواردة يف الفقرة )اأ( من املادة )8( من قانون الهيئة ذاته.

وعليه فاإن الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني يرى اأن عبارة �سائر حقوقهم املالية ت�سمل بدل االإجازات للرئي�س   *
واأع�ساء الهيئة واإن هذه احلقوق يقررها جمل�س الوزراء.
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7/2   قرار رقم )2015/7( تاريخ 2015/10/19:

• املطلوب تف�سريه على �سوء املواد )21( و)22( و)23( و)24( من قانون الدين العام واإدارته رقم )26( ل�سنة 	

2001 قبل تعديله.

• لبيان فيما اإذا كان ميلك جمل�س الوزراء وفقًا الأحكام املادة )24( من قانون الدين العام واإدارته وقف العمل 	

بقرار �رضيان اأحكام املادتني )22( و)23( من القانون ذاته وللمدة اأو املدد التي يراها منا�سبة.

وحيث قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2014/11/26 مبوجب قراره رقم )6743( وقف العمل   *
من  اعتبارًا  �سنوات  ثالث  ملدة  اأعاله  )ثانيا(  البند  يف  اإليه  امل�سار   2001/9/25 تاريخ   )4215( رقم  بقراره 

تاريخ 2014/11/26 مبوجب �سلطته التقديرية وال�سالحية الت�رضيعية املمنوحة له، ومبا اأن فرتة عدم العمل 

باملادتني )22( و)23( ومبوجب قرار جمل�س الوزراء املنوه عنه �سابقـــــــــًا ما زالت قائمة فاإنه ال يوجد ما يحظر 

اأو نق�سًا وفق ما يراه منا�سبًا وموؤدى  على جمل�س الوزراء ا�ستعمال هذه ال�سالحية و�سمن هذه املدة متديدًا 

هذا اجلواز اأن جمل�س الوزراء ميلك �سالحية وقف العمل بقرار �رضيان اأحكام املادتني )22( و)23( من قانون 

بال�سالحيات  القانون  من   )24( املادة  الأحكام  تنفيذا  منا�سبة  يراها  التي  املدد  اأو  للمدة  واإدارته  العام  الدين 

املمنوحة له بها.

8/2   قرار رقم )2015/8( تاريخ 2015/10/19:

• اإن املطلوب تف�سريه على �سوء املواد )2( و)42( و)45( من قانون املطبوعات والن�رض رقم )8( ل�سنة 1998 	

وتعديالته، واملادة )114( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم )9( ل�سنة 1961 وتعديالته، واملادة )11( 

من قانون اجلرائم االإلكرتونية رقم )27( ل�سنة 2015.

• بيان فيما اإذا كان الن�رض على املواقع االإلكرتونية ومواقع التوا�سل االجتماعي الذي يت�سمن قدحًا اأو ذمًا اأو 	

قانون  من   )11( املادة  بحكم  اأم  والن�رض  املطبوعات  قانون  من  و)45(   )42( املادتني  بحكم  م�سمواًل  حتقريًا 

اجلرائم االإلكرتونية.

• بيان فيما اإذا كانت جميع اإجراءات املحاكمة يف الق�سايا املتعلقة بالن�رض امل�سار اإليها يف البند )1( اأعاله م�سمولة 	

بحكم املادة )42( من قانون املطبوعات والن�رض اأم بحكم املادة )114( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

املادة )11( من  اأو املقرتفة خالفًا الأحكام  الذم والقدح املرتكبة  اأن جرائم  وعليه وتاأ�سي�سا على ما تقدم نقرر   *
قانون اجلرائم االإلكرتونية من خالل املواقع االإلكرتونية ومواقع التوا�سل االجتماعي ت�رضي عليها هذه املادة 

واملادة )114( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية ولي�س املادتني )42( و)45( من قانون املطبوعات والن�رض.

9/2   قرار رقم )2015/9( تاريخ 2015/10/28:

• اإن املطلوب تف�سريه على �سوء املواد )2/اأ،ب( و)13( و)21( من قانون تطوير وادي االأردن رقم )19( ل�سنة 	

1988 وتعديالته، واملواد )60( و)449( و)455( و)1135( و)1183( من القانون املديّن رقم )43( ل�سنة 

1976، واملادة )9( من قانون معدل لالأحكام املتعلقة باالأموال غري املنقولة رقم )51( ل�سنة 1958 وتعديالته، 

واملادة )2/8( من قانون ت�سوية االأرا�سي واملياه رقم )40( ل�سنة 1952، وقرار جمل�س الوزراء رقم )1022( 

يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1981/2/11.
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• بيان فيما اإذا كان اأي ا�ستمالك يتم وفقًا الأحكام قانون تطوير وادي االأردن يعترب ا�ستمالكا مطلقا حلق امللكية وجلميع 	

احلقوق املتفرعة عنه مبا يف ذلك حق الت�رضف وحقوق االنتفاع.

• بيان فيما اذا كانت االرا�سي التي يتم ا�ستمالكها وفقًا لقانون تطوير وادي االردن اأو امل�سجلة با�سم اخلزينة العامة 	

تعد اأموااًل عامة.

• اإذا كان �سدور قرار با�ستمالك االأرا�سي امل�ستثناة من الت�سوية يعد ا�ستمالكًا حلق امللكية االحتمالية وما 	 بيان فيما 

يتفرع عنها من حقوق عينية.

• على 	 يقت�رض  امل�ستثناة  االأرا�سي  يف  احلقوق  مدعي  كان حق  اإذا  فيما  بيان  باالإيجاب  ال�سابق  ال�سوؤال  كان جواب  اإذا 

املطالبة بالتعوي�س يف حال ثبوت اإدعائه.

• بيان فيما اإذا كانت االأرا�سي التي انح�رضت عنها مياه البحر امليت والتي تقع �سمن حدود املناطق التابعة ل�سلطة وادي 	

االأردن وانك�سفت عنها املياه يف منطقة الوادي تعد ملكا للدولة.

فيما يتعلق بال�ضوؤال االأول:  *

فاإن اال�ستمالك املطلق ل�سلطة تطوير وادي االردن ي�سمل كافة عنا�رض امللكية مبا فيها حق الت�رضف وحق االنتفاع 

وحق االرتفاق.

فيما يتعلق بال�ضوؤال الثاين:   *

فاإن االأرا�سي التي يتم ا�ستمالكها وفقًا لقانون تطوير وادي االأردن اأو امل�سجلة با�سم اخلزينة العامة فاإنها تعد 

اأمالكًا واأموااًل عامة باعتبار اأن �سلطة وادي االأردن موؤ�س�سة عامة ر�سمية ومن االإدارات امللحقة بالدولة.

فيما يتعلق بال�ضوؤال الثالث:  *

فاإن قرار ا�ستمالك االأرا�سي امل�ستثناة من الت�سوية يعد ا�ستمالكًا حلقوق امللكية املحتملة بكافة معانيها وعنا�رضها 

مبا يف ذلك اأي ملكية حمتملة وما يتفرع عن ذلك من حقوق عينية اأو اأي ادعاء.

فيما يتعلق بال�ضوؤال الرابع:  *

فاإن اال�ستمالك الذي يجري من قبل �سلطة وادي االأردن وفقًا لقانونها يعترب ملكية لها دون اأي منازع وتقت�رض 

احلقوق املدعى بها مبواجهتها فقط بالتعوي�س العادل وفقًا للقانون وال يجوز املنازعة مبلكية هذه االأموال والتي 

تعترب حكمًا اأمواًلً واأمالكًا عامة.

فيما يتعلق بال�ضوؤال اخلام�س:  *

فاإن االأرا�سي التي انح�رضت عنها مياه البحر امليت والتي تقع �سمن املناطق التابعة ل�سلطة وادي االأردن وانك�سفت 

عنها املياه يف منطقة الوادي هي اأمالك عامة ملك للدولة.



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

26



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

27

)3( أعمال المحاكم
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1/3  اأعمال املحاكم

• بلغ عدد الق�سايا الواردة يف جميع املحاكم )412960( ق�سية، مت ف�سل )412464( ق�سية عدا الق�سايا املنظورة اأمام 	

املحاكم البلدية التي تنظر خمالفات ال�سري ورخ�س املهن وغريها من املخالفات. 

• القادم )131441( 	 للعام  الق�سايا املدورة  ال�سابق )130945( ق�سية، وبلغ عدد  العام  الق�سايا املدورة من  بلغ عدد 

ق�سية.

• بلغت ن�سبة االإجناز قيا�سًا بالق�سايا الواردة )100%(، ون�سبة االإجناز قيا�سًا مبجموع الق�سايا املنظورة )%76(.	

2/3  اأعمال حمكمة التمييز:

• بلغ عدد الق�ساة يف املحكمة )32( قا�سيًا موزعني على )6( هيئات.	

• بلغ عدد الق�سايا اجلزائية واحلقوقية الواردة )6817( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها )4634( ق�سية، 	

وت�سكل الق�سايا اجلزائية الواردة )2183( ق�سية.

• 	 )4911( املف�سولة  احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سية،   )6993( املف�سولة  واجلزائية  احلقوقية  الق�سايا  بلغت 

ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية املف�سولة )2082( ق�سية.

• بلغ عدد الق�سايا احلقوقية واجلزائية املدورة )3700( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها )2930( ق�سية، 	

وت�سكل الق�سايا اجلزائية )770( ق�سية.

• بلغت القرارات ال�سادرة عن رئي�س حمكمة التمييز اأو من يفو�سه باالإذن بتمييز الق�سايا ال�سادرة عن حمكمة 	

اال�ستئناف وقيمتها ال تزيد على ع�رضة اآالف دينار اأو غري مقدرة القيمة، اأو يف االأمور امل�ستعجلة )3395( منها 

)3316( ق�سية واردة و)79( ق�سية مدورة من العام املا�سي مت ف�سل )3323( ق�سية.

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )213( ق�سية.	

اأعمال املحكمة االإدارّية العليا:    3/3

• بلغ عدد الق�ساة )7( ق�ساة.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )288( ق�سية، وبلغ عدد الطلبات الواردة )24( طلبًا.	

• بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )269( ق�سية، وبلغ عدد الطلبات املف�سولة )24( طلبًا.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )5( ق�سايا، وبلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )24( ق�سية.	

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )41( ق�سية.	

3.  أعمال المحاكم
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اأعمال املحكمةاالإدارّية :    4/3

• بلغ عدد الق�ساة )4( ق�ساة.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )580( ق�سية، وبلغ عدد الطلبات الواردة )39( طلبًا.	

• بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )549( ق�سية، وبلغ عدد الطلبات املف�سولة )39( طلبًا.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )182( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )213( ق�سية.	

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )145( ق�سية.	

اأعمال حمكمة ا�ضتئناف عّمان:    5/3

• بلغ عدد الق�ساة يف املحكمة )77( قا�سيًا.	

• 	 )19041( منها  احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سية،   )36577( الواردة  واحلقوقية  اجلزائية  الق�سايا  عدد  بلغ 

ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية الواردة )17536( ق�سية.

• بلغت الق�سايا احلقوقية واجلزائية املف�سولة )36677( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية املف�سولة )19133( 	

ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية املف�سولة )17544( ق�سية.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )4163( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها )4155( والق�سايا 	

اجلزائية )8( ق�سايا.

• منها 	 احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سية،   )4063( القادم  للعام  املدورة  واجلزائية  احلقوقية  الق�سايا  عدد  بلغ 

)4063( ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية )0( ق�سية.

•  بلغ عدد الطلبات الواردة )589(طلبًا واملدور من العام ال�سابق )380( طلبًا، مت اإجناز )432( طلبًا، واملدور 	

للعام القادم )537( طلبًا.

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة مبا فيها الطلبات )475( ق�سية.	

اأعمال حمكمة ا�ضتئناف اإربد:    6/3

• بلغ عدد الق�ساة يف املحكمة )30( قا�سيًا .	

• 	 )7710( منها  احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سية،   )12634( الواردة  واحلقوقية  اجلزائية  الق�سايا  عدد  بلغ 

ق�سايا، وت�سكل الق�سايا اجلزائية الواردة )4924( ق�سية.

• بلغت الق�سايا احلقوقية واجلزائية املف�سولة )12681( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية املف�سولة )7752( 	

ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية املف�سولة )4929( ق�سية.

• بلغ عدد الق�سايا احلقوقية واجلزائية املدورة من العام ال�سابق )938( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها 	

)887( ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية )51( ق�سية.
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• وت�سكل 	 ق�سية،   )845( منها  احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سية   )891( القادم  للعام  املدورة  الق�سايا  عدد  بلغ 

الق�سايا اجلزائية )46( ق�سية. 

• بلغ عدد الطلبات الواردة )72( طلبًا واملدور من العام ال�سابق )27( طلبًا، مت اإجناز )65( طلبًا، واملدور للعام 	

القادم )34( طلبًا.

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة مبا فيها الطلبات )423( ق�سية.	

اأعمال حمكمة ا�ضتئناف معان:    7/3

• بلغ عدد الق�ساة يف املحكمة )7( ق�ساة .	

• بلغ عدد الق�سايا اجلزائية واحلقوقية الواردة )1556( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها )749( ق�سية، 	

وت�سكل الق�سايا اجلزائية الواردة )807( ق�سايا.

• 	 )794( املف�سولة  احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سايا،   )1604( املف�سولة  واجلزائية  احلقوقية  الق�سايا  بلغت 

ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية املف�سولة )810( ق�سايا.

• بلغ عدد الق�سايا احلقوقية واجلزائية املدورة من العام ال�سابق )186( ق�سية، ت�سكل الق�سايا احلقوقية منها 	

)180( ق�سية، وت�سكل الق�سايا اجلزائية )6( ق�سايا.

• وت�سكل 	 ق�سية،   )135( منها  احلقوقية  الق�سايا  ت�سكل  ق�سية   )136( القادم  للعام  املدورة  الق�سايا  عدد  بلغ 

الق�سايا اجلزائية )3( ق�سايا.

•  بلغ عدد الطلبات الواردة )31( طلبًا واملدور من العام ال�سابق طلب )1(، مت اإجناز )31( طلبًا، واملدور للعام 	

القادم طلب )1(.

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة مبا فيها الطلبات )226(.	

اأعمال حمكمة اجلنايات الكربى:    8/3

• بلغ عدد الق�ساة يف املحكمة )26( قا�سيًا موزعني على )8( هيئات.	

• وبلغ 	 )1454(ق�سية  الواردة  الق�سايا  عدد  وبلغ  ق�سية   )877( ال�سابق  العام  من  املدورة  الق�سايا  عدد  بلغ 

جمموع  الق�سايا املنظورة )2331(ق�سية..

• بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )1418( ق�سية. 	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )913( ق�سية.	

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )56( ق�سية.	
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9/3   اأعمال حماكم البداية:

• يبلغ عدد حماكم البداية )16( حمكمة، ت�سمل كافة حمافظات اململكة منها )5( حماكم يف عمان.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )104917( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )101883( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام املا�سي )28847( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )31881( 	

ق�سية.

• انظر اأعمال حماكم البداية تف�سيال من خالل اجلدول رقم )2( اأعمال حماكم البداية املرفق �سمن املالحق.	

10/3  اأعمال املحاكم ال�ضلحية:

• يبلغ عدد املحاكم ال�سلحية يف اململكة )48( حمكمة موزعة على كافة االألوية واملناطق.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )232951( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )235730( ق�سية. 	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )86662( ق�سية وبلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )83883( 	

ق�سية. 

• انظر اأعمال حماكم ال�سلح تف�سيال من خالل اجلدول رقم )3( اأعمال حماكم ال�سلح املرفق �سمن املالحق.	

11/3  اأعمال املحاكم ال�ضريبية:

• تتكون املحاكم ال�رضيبية من حمكمة ا�ستئناف �رضيبة الدخل، وحمكمة ا�ستئناف �رضيبة العقبة االقت�سادية، 	

وحمكمة البداية ال�رضيبية، وحمكمة بداية العقبة ال�رضيبية.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )2704( ق�سية.	

• بلغ عددالق�سايا الواردة اىل هذه املحاكم )2518( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )2742( ق�سية .	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )2480( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة لدى حمكمة ا�ستئناف ال�رضيبة )759( ق�سية، مت ف�سل )829( ق�سية منها بن�سبة 	

اإجناز )%109(.

• 	 )139( القادم  للعام  املدورة  الق�سايا  عدد  وبلغ  ق�سايا،    )209( ال�سابق  العام  من  املدورة  الق�سايا  عدد  بلغ 

ق�سية.

• بلغ عدد ق�ساة املحكمة )11( قا�سيًا، ويبلغ عبء القا�سي ال�سنوي )69( ق�سية.	
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• بلغ عدد الق�سايا الواردة لدى حمكمة بداية ال�رضيبة )1729( ق�سية، مت ف�سل )1877( ق�سية منها بن�سبة 	

اإجناز )%109(.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )2460( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )2312( 	

ق�سية.

• بلغ عدد ق�ساة املحكمة )12( قا�سيًا، ويبلغ عبء القا�سي ال�سنوي )144( ق�سية.	

12/3  اأعمال املحاكم اجلمركّية:

• تتكون املحاكم اجلمركية من حمكمة ا�ستئناف اجلمارك، وحمكمة ا�ستئناف جمارك العقبة االقت�سادية، وحمكمة 	

بداية اجلمارك، وحمكمة بداية جمارك العقبة االقت�سادية.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )1489( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )2081( ق�سية، وبلغ عدد الق�سايا املف�سولة )2410( ق�سايا.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )1160( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق لدى حمكمة ا�ستئناف اجلمارك )111( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة لدى حمكمة ا�ستئناف اجلمارك )880( ق�سية، مت ف�سل )896( ق�سية منها بن�سبة 	

اإجناز )%102(.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )95( ق�سية.	

• بلغ عدد ق�ساة املحكمة )7( ق�ساة، ويبلغ عبء القا�سي ال�سنوي )126( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق لدى حمكمة بداية اجلمارك )1333( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة لدى حمكمة بداية اجلمارك )1120( ق�سية، مت ف�سل )1451( ق�سية منها بن�سبة 	

اإجناز )%129(.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )1002( ق�سية.	

• بلغ عدد ق�ساة املحكمة )8( ق�ساة، ويبلغ عبء القا�سي ال�سنوي )140( ق�سية.	

اأعمال حماكم االأحداث:  13/3

• ان واإربد والزرقاء.	
ّ
 تتكون حماكم االأحداث من )3( حماكم متخ�س�سة، موزعة يف عم

•  بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )341(ق�سية،وبلغ عدد الق�سايا الواردة )4977(ق�سية.	

•  بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )2425( ق�سية.	

•  بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )1263( ق�سية.	
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اأعمال حمكمة اأحداث عّمان:   1/13/3

• عدد الق�ساة )2(.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )167( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )2564( ق�سية، 	

• بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )2425( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )306( ق�سايا.	

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )1282( ق�سية.	

3/13/2  اأعمال حمكمة اأحداث الزرقاء:

• عدد الق�ساة )قا�ٍس واحد(.	

• بلغ املدور من العام ال�سابق )94( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )1050( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )754( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )390( ق�سية.	

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )1050( ق�سية.	

3/13/3  اأعمال حمكمة اأحداث اإربد:

• عدد الق�ساة )قا�ٍس واحد(.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )80( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )1363( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املف�سولة )877( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املدورة للعام القادم )566( ق�سية.	

• بلغ عبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )1363( ق�سية.	
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)4( أعمال مديرية التفتيش القضائيّ
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 لعام 2015 هي االآتية:- 
ّّ
اإّن االأعمال التي مت اإجنازها يف جهاز الّتفتي�س الق�سائي

ال�ضكاوى امل�ضجلة اأواًل : 

40عدد ال�سكاوى االإجمايل  

17التن�سيب باحلفظ 

19التن�سيب باتخاذ اإجراء 

4قيد الدرا�سة

ال�ضكاوى املدورة من عام 2014 ثانياً : 

20عدد ال�سكاوى املدورة

18التن�سيب باحلفظ

2التن�سيب باتخاذ اإجراء 

-املدور 

اأعمال الّتفتي�س على ق�ضاة املحاكم  ثالثاً : 

489عدد الق�ساة الذين مت الّتفتي�س عليهم وو�سع تقاريرهم ال�سنوية.  

4890 عدد الق�سايا التي مت تدقيقها لغايات اإعداد التقارير ال�سنوية للق�ساة.

�ستورية حيث �سدر”نظام 
ّ
 مبا يتوافق مع قانون ا�ستقالل الق�ساء والتعديالت الد

ّّ
رابعاً : مت تعديل نظام الّتفتي�س الق�سائي

 رقم 43 ل�سنة 2015”. 
ّّ
الّتفتي�س الق�سائي

 .
ّ
 و�سدرت املوافقة عليها من قبل املجل�س الق�سائي

ّّ
خام�ضاً:  مت و�سع تعليمات خا�سة بعمل جهاز الّتفتي�س الق�سائي

تتم جميع  بحيث   2016 عام  يف  فعليًا  تطبيقه  و�سيتم   
ّّ
الق�سائي الّتفتي�س  الأعمال جهاز  نظام حو�سبة  اإجناز  مت   : �ضاد�ضاً 

اإجراءات العمل من خالل النظام املحو�سب. 

�ضابعاً: مت اإن�ساء ديوان م�ستقل جلهاز الّتفتي�س يحتوي على نظام عمل متكامل من حيث اإجناز املعامالت “�سادر ووارد” 

ب�سكل منف�سل عن مركز الوزارة وكذلك كادر اإداري م�ستقل. 

4. أعمال مديرية التفتيش القضائيّ:
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على �سوء تعديل قانون ا�ستقالل الق�ساء واخلطة اال�سرتاتيجية لعام 2016 واجلوالت الّتفتي�سية التي اأجريت عام 2015 

فاإن جهاز الّتفتي�س يو�سي باالآتي: 

اأواًل:  زيادة عدد املفت�سني والكادر االإداري ليتالءم مع عدد الق�ساة واالأعباء التي تقع على عاتق جهاز الّتفتي�س 

.
ّ
 مبوجب نظام الّتفتي�س الق�سائي

ّّ
الق�سائي

 يبني اأق�سامه واأعماله.
ّّ
ثانيًا: اإن�ساء موقع الكرتوين خا�س بجهاز الّتفتي�س الق�سائي
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)5( أعمال النيابة العامة
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اأعمال رئا�ضة الّنيابة العاّمة.    1/5

• ة )8243( ق�سية موزعة وفق االآتي:	
ّ
بلغ عدد الق�سايا الواردة لرئا�سة الّنيابة العام

1954حمكمة اجلنايات الكربى

4801حمكمة ا�ستئناف عمان

795حمكمة ا�ستئناف اإربد

128حمكمة ا�ستئناف معان

249حمكمة اأمن الدولة

41حمكمة ال�رضطة

62وزارة العدل

96جرائم اقت�سادية

105دعاوى احلكومة

12ق�سايا االإعدام

8243املجموع

2/5   اأعمال النائب العام يف عمان:

• ي�سمل منطقة اخت�سا�س كل من دوائر االدعاء العام يف حماكم بداية عمان وجنوب عمان و�سمال عمان وغرب 	

عمان و�رضق عمان والزرقاء والكرك وال�سلط ومادبا وحماكم �سلح فقوع واملوقر واجليزة و�سحاب وناعور 

والر�سيفة واالزرق وذيبان واملزار اجلنوبي والق�رض وعي وغور ال�سايف وال�سونة اجلنوبية وعني البا�سا ودير 

عال.

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )43255( ق�سية، وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق )48628( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املنجزة )42138( ق�سية، بن�سبة اإجناز تعادل )%86(. 	

• تعادل 	 زيادة  بن�سبة  ق�سية   )6490( القادم  للعام  املدور  وبلغ  ق�سية،   )5373( ال�سابق  العام  من  املدور  بلغ 

 .)%14(

3/5   اأعمال النائب العام يف اإربد:

• ي�سمل منطقة اخت�سا�س دوائر االدعاء العام يف حماكم بداية اإربد وجر�س واملفرق وعجلون وحماكم ال�سلح يف 	

الرمثا الطيبة و بني عبيد و االأغوار ال�سمالية والكورة وبني كنانة والروي�سد والبادية ال�سمالية واملزار ال�سمايل 

والو�سطية.

5. أعمال النيابة العامة:
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• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )3995( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )13423( ق�سية، وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق )17418( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املنجزة )13181( ق�سية، بن�سبة اإجناز تعادل )%75(. 	

• بلغ املدور للعام القادم )4237( ق�سية بن�سبة زيادة تعادل )%25(.	

4/5   اأعمال النائب العام يف معان:

• ي�سمل منطقة اخت�سا�س دوائر االدعاء العام يف حماكم بداية معان والطفيلة والعقبة وحماكم ال�سلح يف ال�سوبك 	

واحل�سينية واجلفر والبرتاء وب�سريا واحل�سا والقويرة.

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )1317(ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )3103( ق�سايا، وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق )4420( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املنجزة )2999( ق�سية، بن�سبة اإجناز تعادل )%68(. 	

• بلغ املدور للعام القادم )1421( ق�سية بن�سبة زيادة تعادل )%32(.	

اأعمال الّنائب العام لدى حمكمة اجلنايات الكربى:   5/5

• بلغ عدد الق�سايا املدورة من العام ال�سابق )441( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا الواردة )1453( ق�سية، وبلغ املجموع مع املدور من العام ال�سابق )1894( ق�سية.	

• بلغ عدد الق�سايا املنجزة )1472( ق�سية، بن�سبة اإجناز تعادل )%78(. 	

• بلغ املدور للعام القادم )422( ق�سية بن�سبة تعادل )%22(.	
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)6( أعمال دائرة
المحامي العام المدنيّ
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الق�ساة يتولون املرافعة والدفاع يف ق�سايا احلكومة لدى املحاكم يف  العام املديّن من عدد من  يتكون جهاز دائرة املحامي 

اململكة على النحو االآتي:

يبلغ عدد امل�ساعدين يف مركز الدائرة يف ق�رض العدل خم�سة ع�رض م�ساعدًا يتولون املرافعة يف ق�سايا اخلزينة اأمام حمكمة 

ال�سادرة  االأحكام  تنفيذ  يتولون متابعة  ال�رضعية كما  بداية عمان وحمكمة �سلح عمان واملحكمة  ا�ستئناف عمان وحمكمة 

مل�سلحة اخلزينة يف دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان وحمكمة عمان ال�رضعية.

االأحكام  وتنفيذ  احلكومة  ق�سايا  يف  والدفاع  املرافعة  يتولون  العدل  ق�رض  خارج  اآخرين  م�ساعدين  املديّن  العام  للمحامي 

ال�سادرة مل�سلحتها يف حماكم بداية غرب عمان و�سمال عمان و جنوب عمان و �رضق عمان و الزرقاء و ال�سلط و عجلون و 

الكرك و جر�س و مادبا و املفرق و معان و العقبة و الطفيلة و اأربعة م�ساعدين لدى حمكمة ا�ستئناف اإربد وحمكمة بداية اإربد.

يتوىل املرافعة والدفاع يف ق�سايا احلكومة لدى حمكمة ت�سوية االأرا�سي واملياه عدد من املوظفني املنتدبني من قبل املحامي 

 على تن�سيب مدير عام دائرة االأرا�سي وامل�ساحة.
ً
العام املديّن بناء

ويتوىل املرافعة والدفاع يف ق�سايا احلكومة لدى حماكم ال�سلح يف االألوية روؤ�ساء الُكتاب لدى هذه املحاكم .

 على تن�سيب من عطوفة مدير عام 
ً
ة موظفون منتدبون من املحامي العام املديّن بناء

ّ
ويتوىل املرافعة يف ق�سايا االأحوال املدني

ة 
ّ
االأحوال املدني

االأركان امل�سرتكة   على تن�سيب رئي�س هيئة 
ً
بناء املديّن  العام  املنتدبني من قبل املحامي  الع�سكريني  الق�ساة  ويتوىل عدد من 

املرافعة والدفاع يف ق�سايا القوات امل�سلحة االأردنية .

 على 
ً
ويتوىل اأمر املرافعة يف ق�سايا االأمن العام يف ق�رض العدل/عمان/�سابط حقوقي منتدب من املحامي العام املديّن بناء

تن�سيب من مدير االأمن العام وكذلك يتوىل املرافعة بق�سايا الدرك �سباط حقوقيون بتن�سيب من مدير عام قوات الدرك.

 على تن�سيب عطوفة 
ً
يتوىل اأمر املرافعة يف الق�سايا املتعلقة بدائرة احلراج موظفون منتدبون من املحامي العام املديّن بناء

مدير مديرية احلراج. 

ويتوىل املحامي العام املديّن وم�ساعدوه واملنتدبون من املدعني العامني وروؤ�ساء الُكتاب يف حماكم اململكة املرافعة والدفاع 

يف الق�سايا املتعلقة باجلهات احلكومية �سبه امل�ستقلة، وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذه الهيئات واملوؤ�س�سات هي هيئات معنوية 

وتتمتع بال�سخ�سية االعتبارية ولها اأن توكل املحامني يف الق�سايا املتعلقة بها اأو اأن تنيب عنها املحامي العام املديّن وبالرغم 

من هذا الن�س وتوافر حمامني معينني لدى هذه الدوائر اأو حتى وجود دوائر قانونية متكاملة لديها اإال اأنها ال زالت م�ستمرة 

بالطلب من املحامي العام املديّن اأن ينوب عنها يف الق�سايا املتعلقة بها وهذا ما ي�سبب ازدواجًا وهدرًا للوقت واجلهد واملال 

وزيادة العبء على دائرة املحامي العام املديّن.

االأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة 

حمكمة اال�ضتئنافحماكم ال�ضلححماكم البداية

املدور من عام 14732014 1920 1581

الوارد خالل عام 1911126120102015 

املجمــــوع3483 3181 3492

املف�ســــول189513971830

املـــــدور1653 1784 1597 

6. أعمال دائرة المحامي العام المدنيّ
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االأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة/ عمان

حمكمة الّتمييزحمكمة اال�ضتئنافحمكمة ال�ضلححمكمة البداية

املدور من عام 40780012795562014

الوارد خالل عام 2165183921302015

املجمـــوع62313181671686

املف�ســول145499413145

املـــدور4788191258541

 االأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى خمتلف دوائر التنفيذ يف اململكة )عدا املركز / عمان(

املدور من عام  2014 2054 ق�ضية

الوارد خالل عام  2015 1401 ق�سية

املجمــــوع3455  ق�سية

املف�ســــول1253 ق�سية

املـــــدور2202 ق�سية

االأعمال املتعلقة بق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان

املدور من عام 2014 3791 ق�ضية

الوارد من 2014/1/12 ولغاية 2015/11/30 397 ق�سية

املنفذ من 2014/1/12 ولغاية 2015/11/30 408 ق�سية

مدور اأعداد الق�سايا التنفيذية لغاية 2015/11/30    3780 ق�سية

و هناك فروقات يف الق�سايا التنفيذية الأن الكثري من الق�سايا التنفيذية يتم ت�سويتها عن طريق وزارة املالية اأو يتم الت�سديد 

عن طريق مديرية االأموال العامة.

وبلغ جمموع املبالغ املح�سلة حل�ساب دائرة تنفيذ عمان/ اخلزينـة من2015/1/1 ولغاية 2015/11/30 )1338939( 

دينارًا.

جمموعة  ما   2015 لعام  اململكة  حماكم  كافة  يف  اخلزينة  التنفيذ/  دوائر  حل�ساب  املُح�سلة  املبالغ  جمموع  بلغ  وقد 

اأنُه مت حت�سيل الكثري من اأموال اخلزينــة )ق�سايا قدمية( وتوريدها حل�ساب  )2247729( دينارًا، وجتدر االإ�سارة اإىل 

االإيرادات العامة كما مت حت�سيل الكثري من اأموال اخلزينــة )ق�سايا اخلزينة( عن طريق وزارة املالية ومل تدخل هذه املبالغ 

يف اإح�سائية الدائرة.

وتوفريًا للوقت واجلهد واملال مت خماطبة معايل وزير املالية بخ�سو�س الق�سايا التنفيذية التي تقل قيمتها عن )100( 

دينار العتبارها منفذة ومنتهية ومت عمل ك�سوفات من دوائر التنفيذ بكافة حماكم اململكة بهذه الق�سايا.
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)7( أعمال المعهد القضائيّ
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ة فاإّن املعهد 
ّ
نظرا الأهمية اال�ستمرار يف برامج تاأهيل الق�ساة وتدريبهم ومتكينهم معرفيًا ملواكبة اأف�سل املمار�سات الق�سائي

 االأردين يعمل و�سمن  روؤيته ور�سالته ومن خالل نهج  طموح على ترجمة اأهدافه و برامج عمله اإىل اإجناز ومتيز. 
ّّ
الق�سائي

قراأ مع 
ُ
 االأردين رقم 93 ل�سنة 2015 والذي ي

ّّ
ومواكبة للم�ستجدات �سدر هذا العام النظام املعدل لنظام املعهد الق�سائي

النظام االأ�سلي رقم 6 ل�سنة 2010 نظامًا واحدًا كما مت اإقرار التعديل على التعليمات ال�سادرة مبوجبه واإعادة ت�سكيل 

جمل�س اإدارة املعهد على �سوء �سدور النظام املعدل. 

 )الّتدريب االإعدادي(
ّّ
اأواًل :  برنامج دبلوم املعهد الق�ضائي

 حلاملي درجة البـكالوريو�س فـي  القـانون عـلى االأقل ومينح من 
ّ
 غري اأكادميي

ّ
 برنامج تاأهيلي

ّّ
برنامج دبلوم املعهد الق�سائي

ة ومدته ثالث �سنوات درا�سية. 
ّ
 التـي توؤهله لتويل الوظائف الق�سائي

ّّ
يجتاز هذا البـرنـامج �سهـادة دبلوم املعهد الق�سائي

قبول دفعة جديدة من ق�ساة امل�ستقبل والعاملني يف وزارة العدل يف املعهد

مع نهاية العام 2014 مت اإعادة ت�سكيل جلنة م�سابقة القبول و ت�سمية اللجنة امل�ساندة لها ومن ثم عقد االمتحان الكتابي 

لـ )108( مت�سابقني م�ستوفني لل�رضوط من اأ�سل )138( مقدم طلب من القانونيني العاملني يف الوزارة تقدم منهم )32( 

 )28( ال�سخ�سية ومتكن  املقابلة  و  ال�سفهي  لالمتحان  العالمات  ت�سل�سل  الكتابي وبح�سب  االمتحان  ناجحًا يف  مت�سابقًا 

ال�سري يف  املعهد ومت  للدرا�سة يف  مقاعد  مللء خم�سة  العدل متهيدًا  ملعايل وزير  النتائج  تقرير  النجاح  ورفع  مت�سابقًا من 

امل�ستقبل  املعهد من برنامج ق�ساة  اأنه مت قبول )68( طالبًا و طالبة يف  اإىل  اإ�سافة  االأ�سول   اإجراءات ت�سجيلهم ح�سب 

  طالبة للفوج الثامن ع�رض 2015/2014   تف�سياًل : )37( طالب 
ً
وان�سحبت طالبتان  لي�سبح املجموع الكلي )71( طالبا و

و )34( طالبة .

اأنهى الطلبة  جميع الفرتات الزمنية لل�سنة الدرا�سية االأوىل  من دبلوم املعهد ومت اإدخال عالمات طلبة الدبلوم  للفوج الثامن 

ع�رض على نظام و قاعدة بيانات القبول و الت�سجيل  كما مت اإجراء تقييم  للهيئة التدري�سية من الطلبة من خالل ا�ستبيان 

التقييم املعد لهذه الغاية واإعداد التقومي ال�سنوي اجلديد لعام 2016 الذي اأقره جمل�س اإدارة املعهد ح�سب االأ�سول.

و�سمن تزويد الطلبة باملهارات الالزمة عقدت دورة خا�سة للطالب حول كيفية ا�ستخدام موقع ق�سطا�س و توزيع ح�سابات 

جمانية لغايات ن�رض املعرفة القانونية و البحث العلمي و دورات يف اللغة االإجنليزية واإحلاق طلبة الدبلوم يف دورة يف اللغة 

الفرن�سية.

ويف جمال التبادل الثقايف مت  اإيفاد الطالبة مي�سلني زيادات للم�ساركة يف دورة تدريبية ملدة اأ�سبوعني للتعرف على النظام 

 الفرن�سي بتنظيم من املدر�سة الوطنية للق�ساء خالل اإجازة الطالب بني الفرتتني الرابعة واخلام�سة من ال�سنة 
ّّ
الق�سائي

االأوىل لربنامج الدبلوم.وذلك بعد اإجراء مقابالت لعدد من الطلبة املتميزين يف اللغة الفرن�سية من قبل جلنة �سمت مدير 

 يف ال�سفارة الفرن�سية يف عمان ومدر�سة اللغة الفرن�سية.  
ّّ
املعهد وامللحق الق�سائي

ّ
 و التخ�ض�ضي

ّ
ثانياً : برنامج الّتدريب امل�ضتمر

  لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني كذلك 
ّّ
 من الربامج الرئي�سة التي ينه�س بها املعهد الق�سائي

ّ
عد

ُ
 ي�سار اإىل اأّن هذا الربنامج ي

 على ا�ستبانة حتديد االحتياجات التدريبية 
ً
 املعهد خطة تدريبية �سنوية  بناء

ّ
عد

ُ
االإداريني العاملني يف وزارة العدل حيث ي

تراعي  كما  للدورات  التقييم  عمليات  اإىل  اإ�سافة   
ّّ
الق�سائي املجل�س  بالتن�سيق مع  الق�ساة  ال�سادة  على  توزيعها  يتم  التي 

ة والقانونية.
ّ
اخلطة امل�ستجدات الت�رضيعية والق�سائي

7. أعمال المعهد القضائيّ: 
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 لل�سادة الق�ساة واملوظفني يف 
ّ
 االأرديّن نفّذ  اخلطة التدريبية املعتمدة للتدريب امل�ستمر

ّ
ومما يبعث ال�رضور اأن املعهد الق�سائي

وزارة العدل لعام 2015  بن�سبة اإجناز و�سلت  100% وذلك  يف  االأقاليم الثالثة  )ال�سمال والو�سط واجلنوب( وبالت�ساوي 

ة والقانونية و�سمن  
ّ
حيث �سملت اخلطة تدريب )1443( قا�سيًا ومدعيًا عامًا من كال اجلن�سني ويف �ستى املوا�سيع الق�سائي

خطة مدرو�سة الختيار املدربني من الق�ساة  املخت�سني وذوي اخلربة يف املوا�سيع التدريبية املدرجة على اخلطة التدريبية.

 يبني  الدورات التي عقدت لل�ّضادة الق�ضاة واملدعني العامني و االإداريني يف وزارة 
ّ
 تف�ضيلي

ّ
جدول تو�ضيحي

العدل ومن كال اجلن�ضني

اناثذكورامل�ضاركونعدد الدوراتامل�ضاركني

الدورات  املتخ�س�سة التي عقدت لل�ّسادة الق�ساة 

واملدعني العامني 

11014431144299 دورات

12119771180797 دورةالدورات التدريبية ملوظفي وزارة العدل   

جدول يبني الدورات التدريبية التي عقدها املعهد خالل العام 2015 وجمموع امل�ضاركني جلميع الفئات

عدد امل�ضاركنيعدد الدوراتالدورات التدريبية  التي عقدها املعهد ح�ضب الفئة امل�ضاركة

1101443 دوراتالدورات  املتخ�س�سة التي عقدت لل�ّسادة الق�ساة واملدعني العامني.

1211977 دورةالدورات التدريبية ملوظفي وزارة العدل

الدورات التدريبية التي عقدت الأ�سقاء من الدول العربية من كل من 

دولة فل�سطني ومملكة البحرين

212 دورتان تدريبيتان

11185دورةدورات جلهات حكومية وخا�سة.

2443617 دورةاملجموع

ر�ضم بياين يبني الزيادة يف اأعداد امل�ضاركني من ال�ّضادة الق�ضاة لالأعوام الثالثة :2013 و2014 و2015 

2013 2014 2015
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 و الدويّل
ّ
 والعربي

ّ
ثالثاً:الّتعاون املحلي

 وتبادل اخلربات  نفذ 
ّّ
ة واالأجنبية يف جماالت التدريب الق�سائي

ّ
 والهيئات العربي

ّّ
بهدف تعزيز التعاون بني املعهد الق�سائي

املعهد العديد من الن�ساطات كا�ستقبال الوفود الزائرة من كل من املوؤ�س�سة االأملانية للتعاون القانوين الدويل IRZ وموؤ�س�سة 

 يف ال�سفارة الفرن�سية.
ّ
 الفرن�سي

ّّ
 وامللحق الق�سائي

ّ
الم الدويّل و�سيادة القانون واالحتاد االأوروبي

ّ
ماك�س بالنك لل�س

 من اجلمهورية الليبية  ومدير معهد 
ّ
 القا�سي ثريا الوزير ووفد ق�سائي

ّ
 الفل�سطيني

ّ
كما زار املعهد، مدير املعهد الق�سائي

راوؤول ولنربغ  حلقوق االن�سان يف ال�سويد وممثلني عن املعهد الدمناركي ملناه�سة التعذيب.

 االأرديّن برناجمًا  الأحد الدار�سني يف املدر�سة 
ّ
ويف اإطار التعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ساء يف فرن�سا نظم املعهد الق�سائي

 االأرديّن يف جمال عدالة االأحداث خالل  الفرتة ما بني 22 �سباط اإىل 
ّ
والذي زار االأردن لالطالع على جتربة العمل الق�سائي

12 اآذار 2015 والذي وجه ر�سالة �سكر للمعهد على ما قدمه من جهد الإجناح زيارته التدريبية .

مذكرات التفاهم

• الم الدويل و�سيادة القانون.	
ّ

 االأرديّن وموؤ�س�سة ماك�س بالنك لل�س
ّ
توقيع مذّكرة تفاهم بني املعهد الق�سائي

• توقيع مذّكرة تفاهم مع جمعية البنوك يف االأردن. 	

الّندوات وور�س العمل التي عقدت يف اإطار الّتعاون املحلّي و العربّي و الدويّل

 و الدويّل �سارك املعهد يف تنظيم العديد من الّندوات وور�س العمل التي جاءت على 
ّ
 والعربي

ّ
�سمن اإطار التعاون املحلي

النحو االآتي:

• ة والتحقيق يف حاالت العنف القائم على املراأة باعتبارها جرائم دولية 	
ّ
ة الدولي

ّ
دورتان تدريبيتان حول التحقيقات اجلنائي

يعة للعدالة يف الفرتة ما بني 2-20 اب و�سارك 
ّ

 ومنظمة اال�ستجابة ال�رض
ّّ
عقدتا يف االأردن بالتعاون بني املعهد الق�سائي

يف الدورتني )50( م�ساركا من االأردن والعامل من بينهم ثالثة من ال�سادة الق�ساة وثالثة من ال�ّسباط من مديرية االأمن 

العام وثالث �سيدات من منظمات املجتمع املديّن من االأردن.

•  حول مطابقة القوانني الوطنية مع اتفاقيات حقوق االإن�سان ملوؤ�س�سات املجتمع املديّن بالتعاون بني 	
ّ
تنظيم لقاء تن�سيقي

 االأردين.
ّّ
معهد راوؤول ولنربغ  حلقوق االإن�سان يف ال�سويد واملعهد الق�سائي

• �سة االأملانية للتعاون الدويّل القانويّن. 	
ّ

ة بالتعاون مع املوؤ�س
ّ
ندوة حول ت�سبيب االأحكام الق�سائي

• ندوة حول اجلرائم املالية مع املدر�سة الوطنية للق�ساء وال�سفارة الفرن�سية يف عمان. 	

• الم و�سيادة القانون. 	
ّ

 بالتعاون مع موؤ�س�سة ماك�س بالنك لل�س
ّ

عدد من الّندوات حول  القانون الد�ستوري

•  للتنمية واملنظمة الدولية لقانون التنمية واإعادة 	
ّ
 بالتعاون مع البنك االأوروبي

ّ
عدد من الّندوات حول القانون التجاري

االإعمار. 

•  لل�سادة الق�ساة مع ال�سفارة الفرن�سية.	
ّ

حما�رضة حول الق�ساء االإداري

• عدد من احللقات النقا�سية على مدى ثالثة �سهور �سارك فيها 45 قا�سيًا ومدعيًا عامًا  و 39 من اأفراد ال�سابطة العدلية 	

اإعداد امل�سبوطات واملحا�رض وتنظيمها   واآلية وكيفية 
ّ
من جهاز االأمن العام تركزت حول التحقيق االأويّل واالبتدائي

واآلية اإ�سناد التهم وخرج امل�ساركون بتو�سيات  مت رفعها اإىل معايل وزير العدل ملخاطبة اجلهات املعنية ملتابعتها.

•  ور�سة عمل حول التعريف بقانون الطريان املديّن .	
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• كذلك عقد املعهد دورات تدريبية مبوجب مذكرات التعاون يف جمال التدريب  لكوادر  من الق�ساء الع�سكري واالأمن العام 	

ة وهيئة 
ّ
ة و�سارك كل من املركز الوطني حلقوق االإن�سان ووزارة الداخلي

ّ
والدفاع املديّن وقوات الدرك واملخابرات العام

 ونقابة املحامني يف 
ّ
 االأرديّن وديوان املظامل ومديرية الق�ساء ال�رضطي

ّ
مكافحة الف�ساد وديوان املحا�سبة والبنك املركزي

الّندوات والدورات التدريبية التي عقدت يف اإطار التعاون  الدويّل الإميان املعهد باأن اجلهات املذكورة ذات �سلة مبوا�سيع 

الدورات ولتعميم الفائدة.

بناء القدرات املوؤ�ّض�ضّية

االأردن( ومت . 1 الق�ساء يف  )دعم تطوير  االأوروبي  امل�رضوع  بالتعاون مع  للمعهد   ا�سرتاتيجية  اإعداد خطة  على  العمل 

ت�سكيل فريق عمل من االإداريني يف املعهد ووزارة العدل للعمل على ذلك. 

 واملتطلبات االإدارية يف العمل.  . 2
ّّ
اعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد للمعهد مبا يتالئم مع نظام املعهد الق�سائي

اإعداد اخلطة التنفيذية للمعهد  لعام  2016 يف اإطار حماور ا�سرتاتيجية العدل.. 3

 وال�سفافية ورفعه اإىل مركز  امللك عبد اهلل الثاين . 4
ّ
ز االأداء احلكومي

ّ
اإعداد تقرير اال�سرتاك بجائزة امللك عبد اهلل لتمي

2 /8/ 2015 ، ومتت الزيارة امليدانية للمـعهد من قبل  2 /367/21( تاريخ  للتميز مبوجب كتاب رقم )م ق / 

مقـيمي جائزة امللك عبد اهلل الثــاين للــتميز بتاريخ 15- 16 /2015/11.

 ودرا�ستها من قبل خمتلف االأق�سام املعنية يف املعهد.  . 5
ّّ
متت مراجعة  اإجراءات عمل املعهد الق�سائي

العمل على اإن�ساء قاعدة بيانات جديدة للمكتبة وما يزال النظام قيد التجريب والتعديل وذلك ح�سب حاجة العمل. . 6

ة لربنامج دبلوم . 7
ّ
 على اخلطة الدرا�سي

ً
رفد املكتبة مبجموعة من الكتب القانونية ومبا يلبي حاجات متلقي اخلدمة وبناء

 كذلك جتليد و اإعادة جتليد ملجموعة من الكتب املوجودة يف املكتبة. 
ّّ
املعهد الق�سائي

مة ويجري العمل على موقع اإلكرتوين جديد . 8
ّ
مت طرح عطاء حتديث وتطوير موقع املعهد االإلكرتوين على ال�رضكة امل�سم

باللغتني العربية واالإجنليزية. 

درا�سة اإمكانية ا�ستحداث التعلم عن بعد Distance Learning يف املعهد ملا يف ذلك من توفري للوقت واجلهد وتعظيم الفائدة . 9

املتوخاة من هذه الو�سيلة للتعلم.

 اجلديد
ّّ
مبنى املعهد  الق�ضائي

 اجلديد املنوي 
ّّ
بعد جهد متوا�سل وبدعم من االحتاد االأوروبي مت االنتهاء من خمططات الت�سميم ملبنى املعهد الق�سائي

اإن�ساءه يف حو�س الرونق اأرا�سي وادي ال�سري القريبة من منطقة الدوار ال�سابع . 

كما مت االنتهاء من طرح عطاء التنفيذ واملبا�رضة فعليًا بتنفيذه بعد اأن مت اأخذ جميع مالحظات املعهد يف خمططات الت�سميم 

 
ّّ
كمتطلبات التعليم احلديثة يف القاعات واملدرج كذلك مواقف ال�سيارات واملطاعم وغريها، مما يجعل روؤية املعهد الق�سائي

يحت�سن  املعهد  اأن  علمنا  ما  اإذا  خا�سة  تتحقق   
ّّ
الق�سائي للتدريب  ودوليًا  واإقليميًا  حمليًا  مركزًا  يكون  اأن  يف  االأردين 

.
ّ
ال�سكرتاريا الدائمة لل�سبكة االأوروبية العربية للتدريب الق�سائي
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المالحق
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جدول رقم )1( اأعمال جميع املحاكم لعام 2015

مدور 2015 ف�ضل 2015 املجموع  وارد 2015 مدور 2014  ا�ضم املحكمة  

3772 10316 14088 10133 3955 حمكمة الّتمييز

24 293 317 312 5 املحكمة االإدارية العليا

213 588 801 619 182 املحكمة االإدارية

913 1418 2331 1454 877 حمكمة اجلنايات الكربى

5664 51490 57154 51459 5695 حمــاكم اال�ستئناف

 1160  2410  3570  2081  1489 املحاكم اجلمركية

2480 2742 5222 2518 2704 املحاكم ال�رضيبية

5 59 64 59 5 حمكمة اأمالك الدولة

184 1479 1663 1480 183 حمكمة ت�سوية االأرا�سي

 32378  101280  133658  104811 28847 حماكم البداية

83883 235730 319613 232951 86662 املحاكم ال�سلحية

1262 4056 5318 4977 341 حماكم االأحداث

131938 411861 543799 412854 130945 املجموع
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جدول رقم )2(  اأعمال حماكم البداية خالل عام  2015 

مدور ا�ضم املحكمـــة

2014

مدور الف�ضلاملجموعالوارد

2015

ن�ضبة الف�ضل

 اإىل  الوارد

 عدد

الق�ضاة

العبء ال�ضهري  

املجموع / عدد 

الق�ضاه 

9944730%87242341432138231139025بدايــــة   عمان

1009841%756681275686784784بدايــة  �رضق عمان

9015496%15675873744053132127بدايــة  غرب عمان

9717759%331095951290593553550بدايــة  �سمال عمان

10118633%293884561139485402854بدايــة جنوب عمان

94221015%39361839022326173504976بدايــــــة اإربد

9718729%20591106513124107112413بدايــــة الزرقاء 

9410800%21535851800454762528بدايـــــة  ال�سلط

997602%803340942123362850بدايــــة  املفرق

997484%700269133912656735بدايـــــة  الكرك

1075587%587234729342504430بدايــــة  عجلون

928330%425221326382045593بدايـــــة  جر�س

975201%1448611005836169بدايـــــة  معان

1016341%345170320481718330بدايـــــة  العقبة

935410%317173420511612439بدايـــــة  مادبا

1014147%8350358650878بدايـــــة  الطفيلة

97200669%2884710491713376410188331881جمموع االأعمال
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جدول رقم )3( اأعمال حماكم ال�ضلح

مدور 2015الف�ضلاملجموعالواردمدور 2014ا�ضم املحكمــــة

2152841377629054910613799�سلح  عمـان

29741323716211137782433�سلح  �رضق عمان

33251066313988105373451�سلح  غرب عمان

62891762723916175636353�سلح  �سمال عمان

28341295715791127463045�سلح جنوب عمان

1496126069410302470616324�سلح اإربد

50781777922857170915766�سلح الزرقـاء 

20304549657935633016�سلح  ال�سـلط

23631018512548100752473�سلح   املفـرق

16634844650745211986�سلح  الكــرك

20565259731551532162�سلح  عجـلون

24856835932065642756�سلح  جــر�س

266215624222241181�سلح  معــان

16154907652246621860�سلح  العقبــة

795377245673649918�سلح  مادبــا

219177719961728268�سلح  الطفيلـة

572124818201101719�سلح ناعــور

26116858946970192450�سلح  الر�سيفـة

11238249441183�سلح  ذيبـــان

875209529701995975�سلح املزار اجلنوبي

1898451034838196�سلح املزار ال�سمايل

4714819514748�سلح عــــي

2529211173943230�سلح الق�ســـر

2412314713017�سلح  الروي�سد
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مدور 2015الف�ضلاملجموعالواردمدور 2014ا�ضم املحكمــــة

9043280418431351049�سلح عني البا�سـا

567209626632271392�سلح ديــر عال

186103912251045180�سلح ال�سونة اجلنوبيـة

7093554426331911072�سلح �سحــــاب

573192925022065437�سلح اجليــــزة

266656922642280�سلح املوقــــر

582147420561595461�سلح غور ال�سـايف

1117818916524�سلح احل�سينيــة

3911615511738�سلح ال�سوبـــك

19851049212�سلح اجلفــــر

239204522842059225�سلح البتـــراء

3232936130457�سلح القويـــرة

750262533752550825�سلح  االأغوار ال�سمالية

19305121705150521999�سلح  الرمثــــا

14643059452327171806�سلح الكــــورة

8941756265016011049�سلح بني كنانـــة

13683317468534531232�سلح بني عبيــد

6642549142368�ســلح االأزرق

3007331033643390�سلح الطيبـــة

7432439831286�سلح فقــــوع

1928381030769261�سلح البادية ال�سمالية

2598001059732327�سلح الو�سطيه 

6139645737879�سلح الب�سريا 

1416317715225�سلح احل�سا 

8666223295131961323573083883املجمــــــوع

تابع جدول رقم )3( اأعمال حماكم ال�ضلح
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عدد املكــانالتاريـــخرقــم القـرارامل�ضاركـــــــــة

امل�ضاركني

اجتمـاع اجلمعية العمومية ملحكمة اال�ستثمار 

العربيـــــة 

235و

2014/248

1ال�سعوديـة2015/1/6-4

الدورة التدريبيـة االإقليمية ال�ساد�سة يف جمال القانون 

الدولـــي االإن�سانــي

2الكويـت2014/2332015/1/22-18

2مالطـا22-2014/2612015/1/23موؤمتر العدالة اجلنائية ومكافحة االإرهاب 

2�سوي�سـرا25-2015/12015/1/30املوؤمتر الدويل لعدالــة االأحــداث 

امل�ساركة �سمن وفد م�سارك برئا�سة وزير العدل يف 

زيارة ر�سمية ل�سلطنة ُعمان 

1ُعمـان2015/102015/1/28-26

امل�ساركة �سمن الوفد امل�سارك يف فعاليات الدورة 

الثالثة للقمة احلكومية

1االإمـارات2015/162015/2/11-9

دورة بعنوان �سيادة ثقافة القانـون: اكت�ساف 

ا�ستجابات فعالة لتحديات العدالة واالأمن 

2مالطـا2015/82015/2/20-16

االجتماع التا�سع للجنة املعنية بدرا�سـة القانون 

العربي اال�سرت�سادي حلماية حقوق امللكية الفكرية

1لبنـان2015/112015/2/25-23

1بريطانيا23-2015/152015/2/25موؤمتر القمــــة للقانون الدويل 

موؤمتر ق�سائي دويل بعنوان املناخ الق�سائّيّ الداعم 

لال�ستثمــــار 

1م�ســر2015/312015/2/28-26

موؤمتر الدوحة الدويل ملناق�سة امل�ساكل االجتماعية 

لذوي االإعاقة الب�رضيـة 

1قطــر2015/332015/3/3-1

املوؤمتر اخلتامي للمرحلة الثالثة من برنامج العدالة 

االأوروبية املتو�سطية 

2اإ�سبانيا2015/432015/3/11

املرحلة االأوىل من الربنامج التدريبي :

Administration of Justice
29و و38 و 

2015/ 41

8هولنـدا2015/3/31-22

املوؤمتر التا�سع ع�رض لروؤ�ساء اأجهـزة الّتفتي�س 

الق�سائّيّ يف الدول العربيـة 

2لبنـان2015/22015/3/25-23

موؤمتر تعزيز قدرات القا�سـيات لتوفيـر قيادة 

ق�سائية تقوم على اأ�سا�س العدالة بني اجلن�سني 

2تونـ�س2015/422015/3/29-27

جدول رقم )4( امل�ضاركــات اخلارجّية للق�ضـــاة ل�ضنــــة 2015
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عدد املكــانالتاريـــخرقــم القـرارامل�ضاركـــــــــة

امل�ضاركني

املوؤمتر الثالث والع�رضين ملديري املعاهد الق�سائّية 

العربية 

1م�سـر2015/572015/4/8-6

موؤمتر االأمم املتحدة الثالث ع�رض ملنع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية 

2قطــر12 و 2015/722015/4/13

زيارة ر�سمية اإىل جمل�س الدولة الفرن�سي للتعرف 

ميدانيًا على عمل جمل�س الدولة حمكمة الّتمييز 

واملجل�س الد�ستوري 

46/ و 

2015/56

3فرن�سـا2015/4/18-14

اجلل�سة اخلا�سة بالدعوى رقم )12/1( اأمام حمكمة 

اال�ستثمار العربية 

1م�سـر2015/682015/4/21

رحلة درا�سية ا�ستطالعية لالطالع على  جتربة بلجيكا 

يف جمال عدالة االأطفال واإجراءات التحقيق وف�س 

النزاعات واملحاكمة 

2015/26

2015/50

5بلجيكـا2015/4/25-21

زيارة درا�سية اإىل ا�سبانيا تتعلق مبوا�سيع تنفيذ 

االأحكام املدنّية وتعزيز ثقة اجلمهور باجلهاز 

الق�سائّيّ 

8ا�سبانيـا2015/342015/5/8-3

زيارة املحكمة االإدارية االحتادية لالطالع على هيكلية 

واأداء املحكمة االإدارية يف جمهورية اأملانيا االحتادية  

5اأملانيـا2015/452015/5/8-4

2015/24 ندوة حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية 

و2015/55

الواليات 2015/5/14-11

املتحدة

4

موؤمتر حول اأثر االتفاقيـات الدولية على القوانني 

الوطنية يف جمال التعاون الق�سائّي

1االإمارات2015/952015/5/14-13

اجتماع االإدارات املخت�سة بتقنية املعلومات لدى 

الّنيابة العاّمة وهيئات التحقيق واالدعاء العام 

2لبنـان2015/1022015/5/27-25

اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سبكة االأوروبية 

العربية للتدريب الق�سائّيّ 

3اجلزائر2015/832015/5/27-26

ور�سة عمل اإقليمية بعنوان التعاون عرب احلدود للحد 

واملنع من متويل االأعمال االإرهابية 

2015/32 و 

2015/52

1م�رض2015/5/29-27
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عدد املكــانالتاريـــخرقــم القـرارامل�ضاركـــــــــة

امل�ضاركني

االجتماع الت�ساوري خلرباء القطاع الق�سائّيّ 

)القطاع الق�سائّيّ والقانون الدويل االإن�ساين(

1�سوي�رضا28 و 2015/972015/5/29

املوؤمتر التمهيدي ملناق�سة الربوتوكول اخلا�س 

باإن�ساء احتاد عربي للمحاكم االإدارية 

3م�سـر30 و 2015/1002015/5/31

تدريب �سباط ال�رضطة الفل�سطينية على االإجراءات 

ال�سليمة يف التحقيق 

1فل�سطني2015/1112015/6/5-5/30

Legislation : 5/31-2015/79املرحلة االأوىل من الربنامج التدريبي

2015/6/10

3هولندا

الربنامج التدريبي الذي تنظمه اأكادميية العدل 

الرتكية وذلك �سمن اإطار تبادل اخلربات بهدف 

االطالع على االأنظمة الق�سائّية يف البلدين واآليات 

عملها .

7تركيـا2015/282015/6/6-1

موؤمتر نحو حت�سني اأداء الق�ساء/اللجنة االأوروبية 

CEPEJ لكفاءة العدالة

3تونـ�س2015/1132015/6/2-1

املوؤمتر اخلام�س لروؤ�ساء النيابات العامة يف الدول 

العربية 

1لبنـان2015/612015/6/3-1

موؤمتر القا�سيات يف الوطن العربي: حتديات ، عقبات 

، اإجنازات 

1م�سـر2015/982015/6/8-6

زيارة درا�سية يف جمال مكافحة الف�ساد وغ�سيل 

االأموال الأجهزة اإنفاذ القانون 

1اإ�سبانيا2015/1032015/6/12-7

1�سوي�رضا2015/1082015/6/9زيارة درا�سية اإىل �سوي�سـرا 

1املغـرب15-2015/1152015/6/16املوؤمتر الدويل حول الت�رضيع اجلنائي 

109 و زيارة درا�سية اإىل تون�س 

2015/119

1تونـ�س2015/6/17-15

زيارة اإىل تركيا ل�رضح التجربة االأردنية الرائدة يف 

جمال الرعاية البديلة لالأطفال من خالل نظام االأ�رض 

البديلة 

1تركيـا2015/1412015/7/30-26
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عدد املكــانالتاريـــخرقــم القـرارامل�ضاركـــــــــة

امل�ضاركني

1املغـرب27-2015/1332015/7/29ور�سة عمل اإقليمية حول املناف�سة 

دورة تدريبية بعنوان يف �سبيل ن�رض ثقافة �سيادة 

القانون 

1مالطـا2015/1102015/7/31-27

امللتقى العلمي حول اللجوء واأبعاده االأمنية 

وال�سيا�سية واالجتماعية 

1ال�سعودية2015/1532015/9/3-1

ور�سة تدريبية حول اأ�ساليب التحقيق واملقا�ساة 

املتعلقة مبكافحة ظاهرة االإرهابيني املقاتلني االأجانـب 

2مالطــا2015/1302015/9/11-8

زيارة درا�سية حـول دعم كبار امل�سوؤولني الق�سائّيني 

يف ا�ستجابة العدالة اجلنائية لالإرهاب 

1لبنــان2015/1992015/10/8-6

1فرن�سـا12-2015/1522015/10/14زيارة للمدر�سة الوطنية للق�ساء يف باري�س 

املرحلة الثانية من الربنامج التدريبي : 

Administration of Justice
9املغـرب2015/1902015/10/21-18

اجلل�سة اخلتامية مللتقى تايوان الدويل حول االأمن 

االإقليمي واجلرمية العابرة للحدود

1تايـوان2015/1972015/10/23-18

1م�سـر19-2015/1982015/10/20فعاليات اجلمعية العامة ملحكمة اال�ستثمار العربيـة 

اجتماع ملناق�سة املوا�سيع املتعلقة بطلبات ت�سليم 

املجرمني وامل�ساعدات الق�سائّية االأخرى ذات ال�سلة 

2االإمارات2015/2082015/10/20-19

التدريب يف ور�سة عمل بعنوان النهج القائم على 

حقوق االإن�سان يف اإدارة العدالـة 

1املغـرب2015/2172015/10/22-19

ور�سة عمل تدريبية حول العقوبات البديلة يف نظم 

العدالة اجلنائية احلديثة 

1املغـرب2015/2212015/10/28-24

3اأملانيـا25-2015/2192015/10/28املنتدى ال�سابع ع�رض للمدعني العامني 

زيارة لدولة �سنغافورة لالطالع على اأحدث و�سائـل 

ف�سل املنازعات املتعلقة باال�ستثمار والتعرف على 

الو�سائل التكنولوجيا احلديثة يف خدمة الق�ساء 

2�سنغافوره2015/1862015/10/30-26
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عدد املكــانالتاريـــخرقــم القـرارامل�ضاركـــــــــة

امل�ضاركني

تدريب م�ست�سارين قانونيني يف جهاز االأمن الوقائي 

الفل�سطيني حول االإجراءات ال�سليمة يف التحقيق 

2015/223-10/30

2015/11/6

1فل�سطني

امل�ساركة يف جلنة الق�ساة املحكمني يف املحاكمة 

ال�سورية االإقليمية 

1تونـ�س2015/1622015/11/5-2

تنفيذ دورة تدريبية خا�سة بالق�ساة واملدعني العامني 

حول حرية الراأي والتعبري يف القوانني الوطنية 

والدولية 

2015/2072015/11/4-3

2015/12/2-1

1البحرين

زيارة عمل اإىل تون�س من اأجل تبادل اخلربات يف 

تاأ�سي�س �سجل وطني لق�سايا التعذيب 

2تونـ�س2015/2062015/11/6-3

ور�سة عمل بعنوان التعاون الدويل يف جمال 

التحقيقات املالية وغ�سل االأموال ومالحقة االأ�سول 

2م�سـر2015/2302015/11/16-15

تدريب لور�ستي عمل حول حماية حقوق االأ�سخا�س 

املوقوفني لدى اأجهزة اإنفاذ القانون 

1اجلزائر2015/2242015/11/25-15

1م�سـر2015/2282015/11/19الدورة 31 ملجل�س وزراء العدل العرب 

املوؤمتر ال�سنوي الذي تنظمه اجلمعية الدولية لقانون 

اللجوء والق�ساء 

2املغـرب2015/2342015/11/27-23

موؤمتر حول احلوار االإقليمي الثاين للمنظمة الدولية 

للهجرة حول تبادل اخلربات واملمار�سات االبتكارية 

PAVE سمن اإطار م�رضوع�

1لبنـان2015/2312015/12/3-1

اجتماع للخرباء حول االأحكام الق�سائّية اخلا�سة 

مبو�سوعات حرية التعبري واحل�س على الكراهية 

2لبنـان2015/2322015/12/3-2

ور�سة عمل حول:

 Countering The Use Of  Internet for  terrorist
  Purposes for Judges, Prosecutors  and

Investigators

1مالطـا2015/2142015/12/3-2

تدريب �سباط التحقيق يف جهاز االأمن الوقائي 

الفل�سطيني حول االإجراءات ال�سليمة يف التحقيـــــق 

1فل�سطني2015/2522015/12/17-5

Legislation :2املغـرب6-2015/2382015/12/10املرحلة الثانية من الربنامج التدريبي
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عدد املكــانالتاريـــخرقــم القـرارامل�ضاركـــــــــة

امل�ضاركني

3تونـ�س8-2015/2532015/12/10الدورة الرابعة ال�سرتداد االأموال املنهوبة 

االجتماع ال�سابع والثالثني للمكتب الدائم الحتاد 

احلقوقيني العرب 

1لبنان2015/2292015/12/13-10

احتفالية جمل�س الدولة امل�رضي باإن�ساء االحتاد 

العربي للمحاكم االإدارية 

2م�سـر2015/2362015/12/12

مائدة م�ستديرة �سمن برنامج العدالة اجلنائية 

لالإرهاب يف اأوروبا وال�رضق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 

2مالطـا2015/2252015/12/17-16

1البحرين21-2015/2572015/12/22دورة تدريبية حول اأخالقيات مهنة الق�ساء 

)144(جمموع الق�ساة امل�ساركني يف دورات خارجية للعام 2015
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املو�ضـــــــــــــــوع الرقم املت�ضل�ضل اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

-1

حما�رضة حول ) دور الق�ساء يف التعامل مع 

االأحداث (

اإدارة �رضطة 2015/2/22

االأحداث

1

م�ساركة بعنوان ) خمرجات حتليل قانون 2-

االأحداث اجلديد ، العقوبات البديلة واآليات 

تنفيذها (

مدينة العقبه / 2015/3/6-5

فندق دبل تري

15

-3

دورة حول ) دور الق�ساء يف التعامل مع 

االأحداث(

1مديرية االأمن العام8 / 3 /2015

-4

حما�رضه حول دور الق�ساء يف التعامل مع 

االأحداث

اإدارة �رضطة 2015/3/22

االأحداث

1

-5

اإدارة ال�رضطة 2015/3/23دورة بعنوان ) التحقيق مع الن�ساء واالأحداث (

الن�سائية

1

-6

حلقة نقا�سية بعنوان )اللقاء الت�ساوري حول 

متطلبات اإنفاذ قانون االأحداث (

6فندق الندمارك عمان2015/4/9

لقاء مع ال�سيدة / اجنريد فان فزن�س اخلبرية 7-

الدولية املخت�سة بالعدالة االإ�سالحية لالأحداث

منظمن اليون�سيف 2015/4/29

يف االأردن

6

-8

حما�رضة بعنوان ) دور الق�ساء يف التعامل مع 

االأحداث (

اإدارة �رضطة 2015/6/7

االأحداث

1

ور�سة عمل متخ�س�سه للو�سول لفهم م�سرتك 9-

لتطبيق قانون االأحداث رقم )32( ل�سنة 2014

-26

2015/8/27

فندق ماريوت / 

البحر امليت

15

ور�سة عمل حول ) العدالة االإ�سالحية لالأحداث 10-

)

-16

2015/9/17

2فندق املاريوت

دورة  حول ) عدالة االأحداث التا�سي�سة واأليات 12-

اإجراء املقابلة التحقيقية مع االأحداث (

اإدارة �رضطة 2015/10/20

االأحداث

1

اجتماع لبحث اآليات التعامل واالإجراءات 13-

املتعلقة بق�سايا االأحداث

7دار الوفاق االأ�رضي2015/12/7

57االإجمـــــــــايل
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

دورة تدريبية حول ) التحقيقات الدولية املتخ�س�سة يف 1

العدالة اجلنائية (

2وزارة العدل2015/8/12-2

ور�سة عمل بعنوان ) املكونات االأ�سا�سية لتدابري فعالة 2

للت�سدي لالإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية (

5وزارة العدل2015/8/5-3

دورة تدريبية حول ) التحقيقات الدولية املتخ�س�سة يف 3

العدالة اجلنائية (

-15

2015/8/20

2وزارة العدل

9االإجمــــــــــايل

الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

فندق رادي�سون 3-2015/5/4دورة حول تقدير االأدلة واالأعرتاف1

بلو/ العقبة

15

17املعهد الق�سائّي3-2015/5/4دروة حول القواعد الفقهية الكلية2

17املعهد الق�سائّي5-2015/5/6دورة حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية3

دورة حول التوقيف االحتياطي واإخالء ال�سبيل 4

واأ�سبابها

فندق �سيدرا 2015/5/6-5

باال�س/ اأربد

17

فندق �سيدرا 10-2015/5/11دورة حول القواعد الفقهية الكلية5

باال�س/ اأربد

17

دورة حول التوقيف االحتياطي واإخالء ال�سبيل 6

واأ�سبابها

فندق رادي�سون 2015/5/12-11

بلو / العقبة

14

17املعهد الق�سائّي12-2015/5/14دورة حول قانون التحكيم7

دورة حول العالقة بني االتفاقيات الدولية والت�رضيعات 8

الوطنية

فندق �سيدرا 2015/5/13-12

باال�س/ اأربد

17
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

دورة حول االأمور امل�ستحدثة يف قانون اأ�سول 9

املحاكمات املدنّية

فندق رادي�سون 2015/5/14-13

بلو / العقبة

14

فندق رادي�سون 16-2015/5/17دوةر حول القواعد الفقهية الكلية10

بلو / العقبة

15

دورة حول االأمور امل�ستحدثة يف قانون اأ�سول املحاكمات 11

املدنّية

17املعهد الق�سائّي2015/5/18-17

فندق �سيدرا 17-2015/5/18دورة حول تقدير االأدلة واالأعرتاف12

باال�س/ اأربد

17

فندق رادي�سون 19-2015/5/21دورة حول تقدير االأدلة واالإعرتاف13

بلو / العقبة

13

فندق �سيدرا 19-2015/5/21دورة حول قانون التحكيم14

باال�س/ اأربد

17

دورة حول االأمور امل�ستحدثة يف قانون اأ�سول 15

املحاكمات املدنّية

فندق �سيدرا 2015/5/24-23

باال�س/ اأربد

17

17املعهد الق�سائّي23-2015/5/24دورة حول تقدير االأدلة واالإعرتاف16

دورة حول االأمرا�س النف�سية والعقلية واأثرها على 17

امل�سوؤولية اجلزائية

17املعهد الق�سائّي2015/5/27-26

فندق رادي�سون 26-2015/5/28دورة حول قانون التحكيم18

بلو / العقبة

10

دورة حول العالقة بني االتفاقيات الدولية والت�رضيعات 19

الوطنية 

فندق رادي�سون 2015/5/31-30

بلو / العقبة

14

دورة حول ) االأمرا�س النف�سية والعقلية واأثرها على 20

امل�سوؤولية اجلزائية(

-5/31

2015/6/1

فندق �سيدرا 

باال�س / اإربد

15

5/31/-دورة حول الّنيابة العاّمة ودعوى احلق العام21

2015/6/2

15املعهد الق�سائّي

دورة حول التوقيف االحتياطي واإخالء ال�سبيل 22

واأ�سبابها(

15املعهد الق�سائّيّ 2015/6/3-2
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

فندق �سيدرا 6-2015/6/8دورة حول الّنيابة العاّمة ودعوى احلق العام23

باال�س / اإربد

15

حما�رضة بعنوان ) الق�ساء االإداري التجربة الفرن�سية 24

واالأردنية (

15املعهد الق�سائّيّ 7و2015/6/8

دور حول ) العالقة بني االتفاقيات الدولية 25

والت�رضيعات الوطنية (

15املعهد الق�سائّي2015/6/8-7

فندق رادي�سون 7-2015/6/8دورة حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية26

بلو / العقبة

13

دورة حول االأمرا�س النف�سية والعقلية واثرها على 27

امل�سوؤولية اجلزائية

فندق رادي�سون 2015/6/11-10

بلو / العقبة

15

حلقة نقا�س حول الت�رضيعات الوطنية املتعلقة بجرمية 28

االإجتار بالب�رض(

فندق املرييديان / 2015/6/13

عمان

15

14 دورة حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية29

2015/6/15-

فندق �سيدرا 

باال�س / اإربد

15

4املعهد الق�سائّي6 /8 /2015ور�سة عمل حول التعريف بقانون الطريان املديّن30

14املعهد الق�سائّي1-2015/9/3دورة حول ) جرائم احلا�سوب وو�سائل اإثباتها (31

فندق �سدرة / 1-2015/9/3دورة حول ) العمليات البنكية والتجارية احلديثة (32

اإربد

15

فندق رادي�سون 1-2015/9/3دورة حول ) حماية امللكية الفكرية(33

بلو / العقبة

15

فندق رادي�سون 5-2015/9/6دورة حول ) االإفـــــــال�س (34

بلو / العقبة

14

دورة حول )ارتباط دعوى احلق ال�سخ�سي بدعوى 35

احلق العام (

فندق �سدرة / 2015/9/7-6

اإربد

15

دورة حول ) تعيني اخلرباء والتعامل مع تقارير 36

اخلربة (

15املعهد الق�سائّي2015/9/7-6

10املعهد الق�سائّي8 – 2015/9/9ور�سة نقا�سية حول ) التحقيق و�سبط االأقوال (37

تابع جدول رقم )5( امل�ضاركـــات الداخلّية خــالل عـــام 2015
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

فندق �سدرة / 8-2015/9/10دورة حول ) جرائم احلا�سوب وو�سائل اإثباتها (38

اإربد

15

15املعهد الق�سائّي8-2015/9/10دورة حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة39

فندق رادي�سون 1-2015/9/3دورة حول ) حماية امللكية الفكرية(40

بلو / العقبة

15

13-201/9/14 ور�سة نقا�سية حول ) التحقيق و�سبط االأقوال (41

5

10املعهد الق�سائّي

دورة حول ) ارتباط دعوى احلق ال�سخ�سي بدعوى احلق 42

العام(

15املعهد الق�سائّي2015/9/14-13

فندق �سدرة / 13-2015/9/14دورة حول ) االإفــــــال�س (43

اإربد

15

دورة حول ) تعيني اخلرباء والتعامل مع تقارير 44

اخلربة (

فندق رادي�سون 2015/9/14-13

بلو / العقبة

15

فندق رادي�سون 15-2015/9/17دورة حول ) جرائم احلا�سوب وو�سائل اإثباتها (45

بلو/ العقبة

12

15املعهد الق�سائّي15-2015/9/17دورة حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة46

فندق �سدرة / 15-2015/9/17دورة حول ) حماية امللكية الفكرية(47

اإربد

15

دورة حول ) ارتباط دعوى احلق ال�سخ�سي بدعوى 48

احلق العام (

فندق رادي�سون 2015/9/21-20

بلو/ العقبة

15

15املعهد الق�سائّي20-2015/9/21دورة حول ) االإفـــــال�س (49

دورة حول ) تعيني اخلرباء والتعامل مع تقارير 50

اخلربة (

فندق �سدرة / 2015/9/21-20

اإربد

15

دورة حول ) اأ�سول التحقيق والقرارات ال�سادرة عن 51

الّنيابة العاّمة (

14املعهد الق�سائّي2015/10/5-4

ور�سة عمل حول ) املبادئ االأ�سا�سية للقانون 52

الد�ستوري(

22فندق الالندمارك2015/10/7-4

20املعهد الق�سائّي5-2015/10/6دورة حول امللكية الفكرية53

تابع جدول رقم )5( امل�ضاركـــات الداخلّية خــالل عـــام 2015
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

20املعهد الق�سائّي7-2015/10/8دورة حول امللكية الفكرية54

10-دورة حول امللكية الفكرية55

2015/10/11

فندق رادي�سون 

بلو / العقبة

20

ور�سة نقا�سية حول ) اإعداد ال�سبوطات واملحا�رض 56

وتنظيمها وبخا�سة حما�رض اإلقاء القب�س (

-11

2015/10/12

10املعهد الق�سائّي

دورة حول ) اأ�سول التحقيق والقرارات ال�سادرة عن 57

الّنيابة العاّمة (

-11

 2015/10/12

فند �سفن دايز  

اإربد

14

دورة حول ) الو�ساطة يف النزاعات املدنّية وحل 58

النزاعات من خالل الو�سائل البديلة(

-11

2015/10/13

17املعهد الق�سائّي

فندق �سفن دايز  12-2015/10/13دورة حول امللكية الفكرية59

اإربد

20

ور�سة نقا�سية حول ) اإعداد ال�سبوطات واملحا�رض 60

وتنظيمها وبخا�سة حما�رض اإلقاء القب�س (

-18

2015/10/19

9املعهد الق�سائّي

دورة حول ) اأ�سول التحقيق والقرارات ال�سادرة عن 61

الّنيابة العاّمة (

-18

2015/10/19

فندق رادي�سون 

بلو / العقبة

15

18-دورة حول ) ال�سلوك الق�سائّيّ وامل�ساءلة(62

2015/10/19

17املعهد الق�سائّي

دورة حول ) الو�ساطة يف النزاعات املدنّية وحل 63

النزاعات من خالل الو�سائل البديلة(

-18

2015/10/20

فندق �سفن دايز  

اإربد

17

دورة تدريبية على الدليل االإر�سادي ال�ستق�ساء جرمية 64

التعذيب والتحقيق فيها

-23

2015/10/24

23املعهد الق�سائّيّ 

27-دورة حول ) ق�سايا املقاوالت (65

2015/10/28

فندق رادي�سون 

بلو / العقبه

12

25-دورة حول )  �سمانات الدفاع (66

2015/10/26

19مطعم اأميه/ اإربد

27-دورة حول ) ق�سايا املقاوالت (67

2015/10/28

فندق رادي�سون 

بلو / العقبه

12

تابع جدول رقم )5( امل�ضاركـــات الداخلّية خــالل عـــام 2015
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

دورة حول تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنّية 68

واجلزائية(

-27

2015/10/29

15مطعم اأميه / اإربد

27-دورة حول ) االخت�سا�س(69

2015/10/29

20املعهد الق�سائّي

دورة تدريبية على الدليل االإر�سادي ال�ستق�ساء جرمية 70

التعذيب والتحقيق فيها

-30

2015/10/31

27املعهد الق�سائّيّ 

30-دورة حول الدفاع املديّن71

2015/10/31

فندق رادي�سون 

بلو / العقبه

12

20املعهد الق�سائّي1-2015/11/2دورة حول قوانني املناف�سه72

13املعهد الق�سائّي1-2015/11/3دورة حول عدالة االأحداث73

20املعهد الق�سائّي3-2015/11/4دورة حول قوانني املناف�سه74

12مطعم اأميه/ اإربد3-2015/11/5دورة حول االخت�سا�س75

15املعهد الق�سائّي4-2015/11/5دورة حول ق�سايا املقاوالت76

فندق رادي�سون 6-2015/11/8دورة حول ال�رضيعات املالية77

بلو / العقبة

12

12مطعم اأميه/ اإربد7-2015/11/8دورة حول املعامالت التجارية الدولية78

15املعهد الق�سائّي8-2015/11/9دورة حول �سمانات الدفاع79

18املعهد الق�سائّي8-2015/11/9ور�سة نقا�سية حول ) اآلية وكيفية اإ�سناد التهم (80

دورة حول ) تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنّية 81

واجلزائية(

15املعهد الق�سائّي2015/11/12-10

11-دورة حول ق�سايا املقاوالت82

2015/11/12

12مطعم اأميه/ اإربد

13-دورة حول احلقوق االأ�سا�سيه يف الد�ستور االأردين83

2015/11/14

فندق رادي�سون 

بلو / العقبة

12

15-ور�سة نقا�سية حول ) اآلية وكيفية اإ�سناد التهم (84

2015/11/16

18املعهد الق�سائّي

تابع جدول رقم )5( امل�ضاركـــات الداخلّية خــالل عـــام 2015
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الرقم 

املت�ضل�ضل

املو�ضـــــــــــــــوع  اإجمايل عدد مكــان  االنعقادتاريـخ االنعقاد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

15-دورة حول الت�رضيعات املالية85

2015/11/17

18املعهد الق�سائّي

15-دورة حول ) �سياغة االأحكام (86

2015/11/17

12مطعم اأميه/ اإربد

21-دورة تدريبيه حول املعامالت التجارية الدولية87

2015/11/22

فندق رادي�سون 

بلو / العقبه

12

دورة تدريبيه حول احلقوق االأ�سا�سيه يف الد�ستور 88

االأردين

-22

2015/11/23

12مطعم اأميه/ اإربد

22-دورة حول ) �سياغة االأحكام (89

2015/11/24

20املعهد الق�سائّي

24-دورة حول عدالة االأحداث90

2015/11/26

12مطعم اأميه/ اأربد

27-دورة حول ) �سياغة االأحكام (91

2015/11/29

فندق رادي�سون 

بلو / العقبه

15

29-دورة حول قوانني املناف�سه92

2015/11/30

20مطعم اأميه/ اإربد

11/29-دورة حول ) الت�رضيعات املالية(93

2015/12/1

12مطعم اأميه/ اإربد

فندق رادي�سون 2-2015/12/3دورة حول قوانني املناف�سه94

بلو / العقبه

15

دورة حول ) تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنّية 95

واجلزائية (

فندق رادي�سون 2015/12/5-3

بلو / العقبه

15

10-دورة حول االإخت�سا�س96

2015/12/12

فندق رادي�سون 

بلو / العقبه

15

1463االإجمـــــــــايل
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التقرير السنوي
عن أعمال السلطة القضائية لعام 

٢٠١٥
التقرير السنوّي

عن أعمال الّسلطة القضائّية 
لعام ٢٠١٥


