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� ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان االن�قال وال�ف	 تعل��ات �  لل�	
  م2012ل�ـ�ة  )1رق� (

  م4/4/2012تار3خ  1/2012م0ل/ االم�اء في جل��ة رق�  ق	ار  صادرة  ع&
  م2006) ل��ة 51) م& القان�ن رق� (22ال�ادة ( إلح6اماس��ادًا  

  م17/8/2014تار3خ  )2/2014(وال�ع=9الت ال�ق	ة ;ق	ار الل�0ة ال��ف�:9ة في جل��ها رق� 
  م16/3/2016) تار3خ 5/2016وق	ارها في جل��ها رق� (

  أوًال: ال��اومات الAارج�ة:_
ال+ف( ال)ال�ة ع& �ل ل�لة $ق"�ها  �!!اتم إذا �لف أ� ش�� ��ه�ة رس��ة خارج ال��ل
ة ت�فع له .1

�7ها ��ا في ذل, اإلقامة ج��ع ال2فقات ال)ي ی)
 ال��!!اتفي ال�ارج لغا$ات تل, ال�ه�ة وت-�ل تل, 
 وأ$ة م!(وفات أخ(=.وأج>ر ال)2قالت ال�اخل�ة وال:عام 

 

  ال=ول ص�ف   ال���0عة  ال	ق�
  (أ) ;ال=ی�ار

  ال=ول ص�ف
  (ب) ;ال=ی�ار 

  أ. رئ�/ م0ل/ األم�اء.   .1
ب. أعIــــــــــــاء م0لــــــــــــ/ 

  األم�اء.
  ج. ال�ف�ض العام

350  280  

ال�ف�ضــــــــــ�ن ورؤســــــــــاء   .2
    تال�ح=ا

220  150  

  110  150  قي ال��Nف�&;ا  .3
 

 

واإلقل���ـة، على دع>ة رس��ة م& ق7ل الFG>مات وال�Eس+ات وال�D2�ـات ال�ول�ـة  ال�-ار�ة ب2اءاً ? إذا �ان .2
. علـــى ان ت
ـــ>ن /أوًال)1( ال27ـــ�ال�2�7ـــة فـــي  ال��!!ـــاتمـــ&  %)40(یـــ�فع (  Lهـــاتوعلـــى نفقـــة تلـــ, ال

وال $-ـ�ل ذلـ, ال7عVـات  لـه صـلة �ع�ـل ال�(�ـT،م�ـا  ال�ع>ة لG">ر مهام رس��ة أو نـ�وة أو حلقـه دراسـ�ة
الـــ(ئ�Y �ال2+ـــ7ة ألع"ـــاء مLلـــY األم2ـــاء  ��>افقـــة، وان تق)ـــ(ن تل�7ـــة الـــ�ع>ة والـــ�ورات ال)�ر�7Wـــة  ال�راســـ�ة

 .ال�>\ف�&�ال2+7ة ل7ق�ة  ال�ف>ض العام وم>افقة وال�ف>ض العام
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ال�2�7ـه فـي ال27ـ� رقـ_  مـ& ال��!!ـات % 60لل�-ـارك  ی�فع (االقامة فق[ ) اذا �ان? االس)"افة جTئ�ة .3
 .اوالً  )1(

% مـــــ& 15 ن+ــــ7ة % وaق�ــــة ال�L�>عـــــات35+ـــــ7ة ) ن 1ضــــ�& ال�L�>عـــــة رقــــ_ ( (ئ�Y ال>فـــــ� لــــ یــــ�فع   .4
 .  ( ال��اومات ال�ارج�ة ) 1ال�27 رق_  في ال�2�7ةال��!!ات 

ال�(جـع  م>افقـة وث�قـة الـ�ع>= ال�7ـ�& علـى م)2هـا حال ع>دته م& ال+ف( صـ>ره عـ& ال-�� ال�Fلف$ق�م  .5
علــى ال+ــف( وصــ>ره عــ& ال!ــفGة األولــى لLــ>از ال+ــف( وال!ــفGات ال�7ــ�& عل�هــا خــ)_ ال�غــادرة ال��ــ)� 

 وال�خ>ل م& وgلى ال��ل
ة م& اجل ال+�( ��عامالت ص(ف ال�+)Gقات.

 

 _:ب�ون عiر $ق7له م& ح�h ع�د الل�الي لهال�Fلف ال�ه�ة ال��Gدة  ال-��إذا تLاوز  .6

  رئ�Y مLلY األم2اء �ال2+7ة ألع"اء ال�LلY وال�ف>ض العام . .  أ          
  .ال�ف>ض العام �ال2+7ة ل�>\في األمانة العامة في ال�(�T  .ب          

 له_ ال��!!ات ال�2�7ة أعاله ع& ال��ة الTائ�ة . عال ت�ف          

له ��!!ات ال�)(ت7ة الفي مL�>عها ق��ة  ز)Lاو تلل�>\ف ال�Fلف ��ه�ة رس��ة ال  سلفه$L>ز ص(ف  .7
 .في م�ة ال ت)Lاوز اس7>ع�& م& تارWخ الع>دة هال+لفه ان ی)_ ت+>Wة هi ىال+ف( علم�ة  ع&

  وارد في نDام االن)قال وال+ف( ال!ادر ع& وزارة ال�ال�ة.ال�ول ��ا ه>  ت!�2ف �$ع)� .8
 

9. iق��ة ت T� G> ال)الي:_ك( ال+ف( ال�ارج�ة غ�( ال�غ:اة م& الLهة ال�اع�ة على ال2ای�فع ال�(

رجال (ال�رجة األولى   .وال�ف>ض العاممLلY األم2اء  ع"اءرئ�Y مLلY األم2اء وأ   - أ
�(ة في حال �ان? غ�( مغ:اة �ال
امل م&  )االع�الiل الف(ق في ق��ة ال)�G(ب T�وWق>م ال�(

  )1(ق7ل الLهة ال�اع�ة.

 �ال�رجة الVان�ة (ال�رجة ال+�اح�ة).  ال�ف>ض>ن وaق�ة ال�>\ف�&   - ب

10. G(ی sائ� ال�!احTال>زن ال T� �ال�(�T فق[ ال غ�(. اً خاص�ان ذل,  لل�+اف( إذا�ل ال�(

  
  
  
  

                                                 
)1(

بموجب كتاب  17/8/2014تاريخ  2/2014/أ) بقرار اللجنة التنفيذية في جلستها رقم 9المادة ( عدلت -
رئيس مجلس  -، حيث كان النص األصلي كما يلي "أ19/10/2014تاريخ  522/2عطوفة الرئيس رقم ح أ/

 األمناء واعضاء مجلس األمناء والمفوض العام الدرجة األولى أو درجة رجال األعمال" 
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  ال��اومات ال=اخل�ة :_ ثان�ًا :
الهاشـ��ة وخـارج العاصـ�ة  األردن�ـة إذا �لف أ� ش�� ��ه�ة رس��ة ت):لـs ال��7ـ? داخـل حـ�ود ال��ل
ـة .1

 ال)الي ع& �ل ل�لة . ال�Lولفي  ةال�ال�ة ال�2�7ع�ان ی�فع له ال��!!ات 

 

  ;ال=ی�ار  ال���0عة  ال	ق�
  أ. رئ�/ م0ل/ األم�اء.   .1

  ب. أعIاء م0ل/ األم�اء.
  ج. ال�ف�ض العام

100  

  70    تال�ف�ض�ن ورؤساء ال�ح=ا  .2

 50  ;اقي ال��Nف�&  .3

 

مغ:ــاة  ) إذا �انــ? ال�ه�ــة ال�-ــارك ف�هــا ال�>\ــف/ ثان�ــاً 1ال ت!ــ(ف ال��!!ــات ال�2�7ــة فــي ال27ــ� رقــ_(  .2
 م& الLهة ال�اع�ة أو ال�اع�ة. اً مال�

%) مـ& ال��!!ـات 100إذا �لف أح� ال�>\ف�& ��ه�ة رس��ة في م�ی2ة العق7ة $!(ف لـه م7لـغ $عـادل ( .3
 زWادة على تل, ال��!!ات./ ثان�ًا) 1(ال�2�7ة في ال�27 رق_

[ وفـــي حـــال عـــ�م تـــأم�& /ثان�ـــًا) نفقـــات االقامـــة وال:عـــام فقـــ1ت-ـــ�ل ال��!!ـــات ال�2�7ـــة فـــي ال27ـــ� رقـــ_ ( .4
/ثان�ـًا) مـ& هـiه ال)عل��ـات. 5ال�>\ف ب>اس:ة نقل م& ق7ل ال�(�T $!(ف له ب�ل ال)2قالت ال�ق(رة �ال�27 رقـ_ (

)2(
 

فـي حـال  ج( مـ& أ$ـة جهـة أخـ(= ألغ�( م�ف>عة ا ال��ل
ة ت!(ف لل�>\ف�& ال�Fلف�& ��هام رس��ة داخل  .5
 -+s ال�Lول ال��رج ادناه :اس)ع�ال س�اراته_ ال�اصة ال�7الغ ال�2�7ة ح

  ال�Tلغ  / ;ال=ی�ار االردني  ال��افRة
  10  العاص�ة

  15  ال7لقاء /الTرقاء /ماد�ا

  20  ج(ش عLل>ن /ار�a ال�ف(ق 

  25  ال
(ك / xف�لة / معان

  30  العق7ة

  

                                                 
)2(

بموجب  16/3/2016تاريخ  5/2016/ ثانياً) بقرار اللجنة التنفيذية في جلستها رقم 4( عدل البند رقم  -  
ً  كان نص هذا البند، حيث 21/3/2016تاريخ  174/2رقم ح أ/ كتاب عطوفة الرئيس  على ما يلي:  سابقا

الت والطعام وأية نفقات /ثانياً) نفقات االقامة وبدل المواص1"تشمل المخصصات المبنية في البند رقم (
 أخرى". 
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  ل)عل��ات .: ل(ئ�Y مLلY األم2اء ب)s�+2 م& ال�ف>ض العام ال7? في األم>ر ال)ي ل_ ت)2اولها هiه ا ثالUاً  
  لل�(�T ال>2xي لGق>ق اإلن+ان .  2009ل+2ة ) 1ال وال+ف( رق_ (: تلغى تعل��ات االن)ق را;عاً 

  ال ی)TLأ م& ال)عل��ات ال�ال�ة لل�(�T وتق(أ معها.  اً تع)7( هiه ال)عل��ات جTء  خام�ًا:
  

  مالحRة: 
�)اب ع:>فة ال(ئ�Y  16/3/2016تارWخ  5/2016ص�ر ق(ار م& الل2Lة ال)2ف�i$ة في جل+)ها رق_  sج<��

  ی)"�& ما یلي:  21/3/2016تارWخ  178/2رق_ ح أ/
  

" ت
>ن تغ:�ة نفقات م-ار�ة م�Vلي ال�(�T في االج)�اعات وال�Eت�(ات ال�ول�ة واإلقل���ة غ�( ال�غ:اة م& 
 الLهات ال�اع�ة على الG2> ال)الي: 

مات ال+ف( ال�ق(رة في تعل��ات % م& م�او 60تغ:�ة ت
ال�ف االقامة في الف�2ق فق[ وص(ف   - أ
 االن)قال وال+ف( ال2افiة. 

% م& م�اومات ال+ف( 40تغ:�ة ت
ال�ف االقامة في الف�2ق وال:عام وال�>اصالت وص(ف   - ب
 ال�ق(رة في تعل��ات االن)قال وال+ف( ال2افiة. 

  أن $F>ن الق(ار ��>جs ال�27 (أ) أو (ب) أعاله ح+s ما ت+)�ع�ه الGالة".   -  ج
  


