


املعظم امللك جاللة نائب احلسني بن فيصل نحن
الدستور من (31) املادة مبقتضى

والنواب األعيان مجلسا قرره ما على وبناء
بإصداره ونأمر اآلتي القانون على نصادق

- الدولة: قوانني إلى وإضافته

2001 لسنة (27) قانون رقم
األسرة الس الوطني لشؤون قانون

(2001 لسنة األسرة لشؤون الوطني الس (قانون القانون هذا يسمى -(1) املادة
اجلريدة الرسمية. في نشرة تاريخ من يوما ستني بعد به ويعمل

املعاني القانون هذا في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون -(2) املادة
-: على غير ذلك القرينه تدل لم ما ، اصصة لها أدناه

القانون. هذا مبوجب املنشأ األسرة لشؤون الوطني الس الس: 
الس. رئيس الرئيس:

هذا القانون. مبوجب املشكلة التنفيذية اللجنة اللجنة:
العامة للمجلس. األمانة العامة: األمانة

عام الس. أمني العام: األمني

-(3) املادة
لشؤون الوطني اململكة هيئة أهلية تسمى (الس في تنشأ  - أ
وإداري مالي  استقالل ذات اعتبارية بشخصية يتمتع األسرة)
الالزمة له املنقولة وغير املنقولة األموال متلك الصفة بهذه وله
له ويكون القانونية التصرفات بجميع والقيام أهدافه لتحقيق

التقاضي. حق



له مكاتب أو فروعا ينشئ أن عمان وله في الرئيسي مركز الس ب.
خارجها. في اململكة أو آخر مكان أي في

في دورها وتعظيم األردنية األسرة مكانة تعزيز إلى الس يهدف -(4) املادة
األمة موروث على احملافظة في املساهمة من لتمكينها اتمع
واالجتماعية االقتصادية التغيرات يواكب مبا واحلضاري القيمي
خاصة وبصورة الس  يعمل الغاية ولهذه اململكة في والثقافية 

يلي:- ما حتقيق على
واخلطط واالستراتيجيات السياسات وضع في املساهمة أ.

ومتابعة تنفيذها. وأفرادها باألسرة العالقة ذات التنموية
وتعزيز حياة األسرة ورعاية مستوى حتسني نوعية املساهمة في ب.

أمنهم. وضمان أفرادها احتياجات تلبية من دورها ومتكينها
استقرارها وتأمني وحمايتها باألسرة النهوض في املساهمة ج.

وهويتها. متاسكها واحلفاظ على
القطاعني في اتلفة،  وهيئاته اتمع مؤسسات جهود دعم د.
والتكامل التنسيق وحتقيق األسرة بشؤون املعنية العام واخلاص،

هذه اجلهات. بني

-(5) املادة
سامية ملكية بإرادة الس رئيس يعني أ. 

تنسيب على بناء الوزراء مجلس من بقرار الس أعضاء  يعني ب.
األمني عضوا، مبن فيهم الثالثني عددهم يتجاوز ال الرئيس على أن
واألهلية الرسمية والهيئات واملؤسسات الوزارات ميثلون العام، 
اال. املعنية بشؤوناألسرةوممنلهماهتمامولديهمخبرةفيهذا
تغيير ويجوز للتجديد قابلة سنتني  ملدة األعضاء تعيني يكون ج. 
عضويته من  املتبقية للمدة  له بديل عضو  بتعيني منهم أي

املادة. هذه من (ب) الفقرة في ذاتها احملددة وبالطريقة
للرئيس. نائبا أعضائه بني من الس يختار د.



التالية:- والصالحيات املهام الس ميارس -(6) املادة

وبرامج خطط وإقرار الس لعمل العامة السياسة وضع أ.
الريادية ذات العالقة املشاريع تنفيذ تبني ذلك في مبا تنفيذها

الس. بأهداف
بشؤون املتعلقة الوطنية االولويات لتحديد التوصيات تقدمي ب.

األردني. اتمع حلاجات وفقا وأفرادها األسرة
ايالء العامة مع احلياة في األسرة مشاركة تفعيل على العمل ج.

خاصة. والشباب واألطفال رعاية املرأة شؤون
بشؤون املعنية للجهات واملساندة الفني الدعم لتوفير السعي د.
وسائل وتطوير  لها  الالزمة البشرية املوارد وتنمية األسرة

عملها.
والثقافية واالجتماعية التربوية والنشاطات البرامج تشجيع هـ
البرامج. تلك في تطوير واملشاركة لألسرة املوجهة واإلعالمية

الطفولة املعتمدة لتنمية الوطنية االستراتيجية تطبيق متابعة و.
حلقوق خاصة رعاية حتقيق  على والعمل وتطويرها املبكرة

األطفال.
واالتفاقيات املواثيق أهداف حتقيق إلى الرامية اجلهود متابعة  ز
التي والشباب األسرة واملرأة واألطفال بشؤون املتعلقة الدولية

عليها. الهاشمية األردنية صادقت اململكة
األسرة احتياجات ملراعاة التشريعات تطوير في  املساهمة ح.

أمنها واستقرارها. وضمان
العالقة ذات القائمة األهلية واجلهات املؤسسات مع التعاون ط.

الس. بأهداف
والبرامج النشاطات  لنتائج والتقومي املراجعة  أعمال متابعة ي.
تلك لتطوير وبرامج آليات واقتراح األسرة بشؤون املتعلقة

والبرامج. النشاطات
بشؤون املتعلقة البيانات قواعد وإنشاء والدراسات البحوث إجراء ك.

والتقومي. للمتابعة الالزمة املؤشرات وحتديد األسرة وأفرادها،



للمجلس. السنوية واملوازنة السنوي التقرير إقرار ل.
العامة. لألمانة التشكيالت وجدول التنظيمي الهيكل إقرار م.

التعليمات ذلك في مبا الس لعمل الالزمة التعليمات إقرار ن.
املوظفني. وشؤون واإلدارية املالية باألمور املتعلقة

أتعابه. احلسابات القانوني وحتديد مدقق تعيني س.
وخارجة أعضاء الس من متخصصة جلان أو عمل فرق تشكيل ع.

الس. مبسؤوليات تتعلق خاصة مهام أو واجبات لتنفيذ

على واحدة عند غيابه مرة نائبه أو رئيسه الس بدعوة من يجتمع -(7) املادة
أعضائه بحضور أغلبية قانونيا اجتماعه ويكون ثالثة أشهر كل األقل
بأغلبية قراراته ويتخذ نائبه أو الرئيس بينهم من يكون أن على
معه صوت الذي اجلانب يرجح األصوات تساوت وإذا احلاضرين أعضائه

الرئيس.

على منهم أربعة أعضاء سبعة من تنفيذية) (جلنة يشكل الس  -(8) املادة
على ملساعدته العام، األمني فيهم مبن الس، أعضاء  من األقل
للرئيس ونائبا لها رئيسا الس ويسمي ومسؤولياته، مبهامه القيام

غيابه. مقامه عند يقوم

- : التالية املهام التنفيذية اللجنة تتولى -(9) املادة
الس. قرارات تنفيذ متابعة أ.

األخرى. واخلطط الدورية السنوية العمل خطة مشروع دراسة ب.
للمجلس. السنوية مشروع املوازنة دراسة ج.

العامة األمانة تعده السنوي الذي التقرير دراسة د.
وتقدمي وإجنازاتها العامة األمانة ألعمال الدوري التقومي إجراء هـ.

الالزمة. التوصيات
التنسيب للمجلسبتعينيمدقق احلساباتالقانونيوحتديدأتعابه. و.

الس. به يكلفها أخرى أعمال أو مهام أي ز.



األقل على مرة غيابه نائبة عند أو من رئيسها بدعوة اللجنة جتتمع -(10) املادة
أن األعضاء على أغلبية بحضور قانونيا اجتماعها ويكون كل شهر،
بأكثرية عدد توصياتها وتتخذ بينهم من نائبة أو اللجنة يكون رئيس
صوت الذي اجلانب األصوات يرجح تساوي حال وفي احلاضرين األعضاء

اجللسة. رئيس معه

-(11) املادة
وحتديد تعيينه يتم عام أمانة عامة يرأسها أمني للمجلس يكون أ.
الس من  بقرار خدماته وإنهاء املالية حقوقه وسائر راتبه

الرئيس. من وتنسيب
التنفيذية. وللجنة للمجلس مقررا العام األمني يكون ب.

مسؤوال ويكون العامة األمانة جهاز على اإلشراف العام األمني يتولى -(12) املادة
ذلك سبيل  في وميارس فيها،  العمل سير حسن  عن الس  أمام

الصالحيات التالية:
قرارات إلى باإلضافة التنفيذية واللجنة الس قرارات تنفيذ  أ.
واملصادق عليها عنها املنبثقة العمل وفرق املتخصصة اللجان

األصول. حسب
أخرى دورية خطط وأي السنوية العمل خطة مشروع عداد ب.

. إلقرارها اللجنة على وعرضها
وعرضها والسنوية الدورية والفنية واإلدارية املالية التقارير إعداد ج.

اللجنة. على
للمجلس. السنوية مشروع املوازنة إعداد د.

واملستشارين اخلبراء وتكليف االستشارية اللجان تشكيل  هـ.
على وعرضها مبهامة القيام  على  الس  ملساعدة والباحثني

بشأنها. املناسب القرار التخاذ التنفيذية اللجنة
لألمانة الوظائف تشكيالت وجدول التنظيمي الهيكل اقتراح و.

للمجلس. بشأنها للتوصية اللجنة على وعرضها العامة



الس. لعمل الالزمة اقتراح التعليمات ز.
أهدافه وحتقيق الس عمل لتطوير الالزمة التوصيات  تقدمي ح. 

للمجلس. بشأنها للتوصية اللجنة على وعرضها
اللجنة. الس أو يكلفه بها أعمال أخرى أو أي مهام ط.

ووصف تعيينهم يتم املوظفني من إداري جهاز العامة لألمانة يكون -(13) املادة
مبوجب خدماتهم وإنهاء حقوقهم وسائر رواتبهم وحتديد وظائفهم

الغاية. الس لهذه يضعها تعليمات

-: من للمجلس املالية املوارد (14)- تتألف املادة
الس. ميلكها التي املنقولة وغير األموال املنقولة ريع أ.

الس. يديرها والبرامج التي واملشاريع الصناديق عوائد ب.
احلكومة. منحة . ج

موافقة تؤخذ أن التي يوافق عليها الس على والهبات التبرعات د
أردني. غير مصدر من كانت إذا الوزراء مجلس

الس. عليها يوافق أخرى موارد أي هـ..

-(15) املادة
شهر من األول اليوم  من اعتبارا للمجلس املالية السنة تبدأ .1
من والثالثني احلادي اليوم في وتنتهي سنة كل من الثاني كانون

ذاتها. السنة األول من كانون شهر
احملاسبية األصول وفق اخلتامية وحساباته الس موازنة تنظم .2

عليها. املتعارف



والدوائر للوزارات املقررة والتسهيالت باإلعفاءات الس يتمتع -(16) املادة
العامة. الرسمية واملؤسسات احلكومية

القانون. هذا أحكام الالزمة لتنفيذ األنظمة الوزراء مجلس يصدر -(17) املادة

لسنة (90) رقم واألحداث الطفولة لرعاية األعلى الس نظام يلغى -(18) املادة
املفعول نافذة مبقتضاه  الصادرة التعليمات تبقى أن على ،1973
نفاذ تاريخ من السنة تتجاوز ال مدة خالل بها غيرها يستبدل إلى أن

القانون. هذا مفعول

القانون أحكام هذا بتنفيذ مكلفون الوزراء والوزراء رئيس -(19) املادة



احلسني بن فيصل 2001/6/5  

الوزراء رئيس الوزراء رئيس نائب الوزراء رئيس نائب
الدفـــاع ووزير الداخليــة ووزير النقــل ووزير

الوزراء نائب رئيس ووزير الوزراء رئيس نائب األوقاف والشؤون وزير
العدل ووزير االقتصادية للشؤون دولة اإلسالمية واملقدسات

لشؤون دولة وزير دولة وزير وزير اخلارجية
االدارية  التنمية للشؤون البرملانية

العمل وزير األشغال  وزير وزير الصحة
واإلسكان العامة

 
والتعليم التربية وزير واآلثار السياحة وزير املالية وزير

الشباب وزير الطاقة وزير األعالم وزير
والرياضة املعدنية  والثروة

الثقافة وزير زراعة وزير دولة وزير
 

الصناعة وزير التخطيط وزير البلدية الشؤون وزير
والتجارة والقروية والبيئة 

التنمية وزير واالتصاالت البريد وزير والري املياه وزير
االجتماعية

دولة للشؤون القانونية وزير



 ٠٦ -٤٦٢٣٥٩١ فاكس ،٠٦  هاتف: ٤٦٢٣٤٩٠-
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www.ncfa.org.jo


