نظام الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والمتاجرة بها رقم  36لسنة 2002
المادة 1
ٌسمى هذا النظام ( نظام الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والمتاجرة بها لسنة
 ) 2002وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها
ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك :
الوزارة  :وزارة السٌاحة واالثار .
الوزٌر  :وزٌر السٌاحة واالثار .
اللجنة  :لجنة السٌاحة المشكلة بمقتضى قانون السٌاحة المعمول به .
المهنة  :مهنة الصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والحرف الٌدوٌة وانتاج التحف
والمتاجرة بها .
مؤسسة الصناعات التقلٌدٌة  :أي شخص طبٌعً او جمعٌة تعاونٌة او شركة او
مؤسسة تمارس نشاطا ٌتعلق بالمهنة .
المتجر  :المحل الذي ٌقوم ببٌع التحف ومنتجات الحرف والصناعات التقلٌدٌة
والشعبٌة .
المادة 3
لمقاصد هذا النظام ٌ ،شترط فً الصناعة التقلٌدٌة ما ٌلً :
أ  .ان تتم مزاولتها باعتبارها مهنة رئٌسة .
ب .ان ترتكز ممارستها بصورة اساسٌة على العمل الٌدوي .
ج .ان تهدف الى تحوٌل مادة اولٌة الى منتج مصنع بصورة نهائٌة او ٌكون نصف
مصنع .
المادة 4
تشتمل الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة بصورة رئٌسٌة على ما ٌلً :
صناعة النسٌج التقلٌدٌة بانواعها المختلفة  ،التطرٌز  ،تشكٌل المعادن  ،المنحوتات
الحجرٌة  ،الصناعات الخشبٌة  ،الحفر على الخشب وتطعٌمه  ،الحفر على النحاس
والمعدن االبٌض  ،صناعة الفخار والخزف  ،تشكٌل الزجاج الٌدوي المزخرف
وفراء الغنم  ،حرفة القش  ،الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة  ،الصدف ،
الصناعات الجلدٌة  ،تشكٌل االحجار الكرٌمة  ،تعبئة المٌاه المقدسة  ،الفسٌفساء ،
صناعة االدوات الموسٌقٌة الشعبٌة  ،صناعة السٌوف والخناجر  ،اعداد الخرائط
والكتب السٌاحٌة واالثرٌة  ،نسج البسط والسجاد الٌدوي وصناعة المالبس السٌاحٌة
واالفالم  ،واي حرفة اخرى ٌقرر الوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة اعتبارها حرفة او
صناعة تقلٌدٌة .

المادة 5
تحدد اسس وشروط ترخٌص مؤسسة الصناعات التقلٌدٌة بمقتضى تعلٌمات
ٌصدرها الوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة  ،على ان تشتمل بصورة خاصة على ما
ٌلً :
أ  .ان ٌكون لطالب الترخٌص متجرا مستقال مالئما لممارسة نشاطه .
ب .ان ٌكون حسن السٌرة والسلوك وغٌر محكوم علٌه بجناٌة او بجنحة مخلة
بالشرف واالداب العامة او باالفالس
االحتٌالً او التقصٌري  ،ما لم ٌكن قد رد الٌه اعتباره .
ج .تقدٌم كفالة بنكٌة بمبلغ خمسمائة دٌنار تجدد تلقائٌا  ،وللوزٌر اعادة النظر فً
قٌمة تلك الكفالة كلما دعت الحاجة اما
بالنسبة لمحالت االسواق الشعبٌة فٌحدد بقرار من الوزٌر مقدار الكفالة بما ال ٌقل
عن مائة دٌنار .
المادة 6
تقسم رخصة المهنة الى ما ٌلً :
أ  .انتاج التحف والصناعات التقلٌدٌة .
ب .متاجر التحف والصناعات التقلٌدٌة والشرقٌة واالسواق الشعبٌة .

المادة 7
أ ٌ .قدم طلب الترخٌص الى الوزٌر على االنموذج المعد لدى الوزارة لهذه الغاٌة
وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة
ٌصدر الوزٌر  ،بناء على تنسٌب اللجنة  ،قراره بالموافقة على الترخٌص لمدة سنة
واحدة .
بٌ .نظم فً الوزارة سجل باسماء اصحاب الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة .
المادة 8
أ ٌ .حظر على المرخص له بممارسة المهنة مزاولة مهنة ادالء السٌاح .
بٌ .جوز للمرخص له بممارسة المهنة فتح فرع او اكثر له داخل المملكة شرٌطة
االلتزام بجمٌع االحكام والشروط الواردة
فً هذا النظام باستثناء شرط الكفالة .

المادة 9
أ ٌ .لتزم مالك المتجر او مدٌره بما ٌلً :
 .1تعلٌق الرخصة فً مكان ظاهر فٌه .
 .2وضع الفتة تحمل االسم التجاري للمتجر باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة .
 .3تثبٌت عبارة ( صنع فً االردن ) على كل قطعة معروضة فً المتجر وتم
تصنٌعها فً المملكة .
 .4وضع سعر على كل قطعة معروضة فٌه .
 .5االستجابة لطلب من ٌشتري من المتجر بتزوٌده بفاتورة تتضمن اصناف المواد
التً بٌعت له واسعارها .
ب .وٌلتزم مالك المتجر او مدٌره وكل من ٌعمل فً انتاج التحف والصناعات
التقلٌدٌة والشعبٌة بما ٌلً :
 .1عرض هذه الصناعات وبٌعها بالشكل الالئق وبالجودة المالئمة .
 .2االهتمام باحٌاء تراث الصناعات التقلٌدٌة االردنٌة .
 .3العمل على تحسٌن جودة المنتج وتطوٌره وفق اسس علمٌة مع االبقاء على
اصالته .
 .4ان ال تقل نسبة المعروضات فً المتجر من المنتجات والصناعات التقلٌدٌة
والشعبٌة االردنٌة عن ( )%70من مجموع
معروضاته وان ٌتم وضع المستوردة منها فً مكان محدد فً المتجر مع تثبٌت كلمة
( مستورد ) فً مكان بارز فٌه .
 .5تقدٌم تعهد خطً للوزارة بعدم تكلٌف أي شخص باغراء السٌاح والزوار
الجتذابهم الى المتجر او دفع عمولة الي
منهم .
 .6وضع اسعار البٌع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبٌع وبصورة واضحة .
المادة 10
ٌحظر على مالك المتجر او مدٌره او العاملٌن فٌه ما ٌلً :
أ  .تغٌٌر االسم التجاري للمتجر دون موافقة الوزٌر .
ب .تقاضً سعرا اعلى من السعر المبٌن على السلعة .
ج .استغالل المشتري او غشه او االحتٌال علٌه او االساءة الى أي متجر اخر امامه
.
د .التنازل عن الرخصة او تحوٌلها دون موافقة خطٌة من الوزٌر .
المادة 11

أ ٌ .قدم طلب تجدٌد الرخصة خالل شهر كانون الثانً من كل سنة وكل من ٌتخلف
عن تجدٌدها حتى نهاٌة شهر شباط
ٌترتب علٌه دفع مبلغ اضافً بنسبة ( )%50من رسم الترخٌص السنوي واذا لم ٌقم
بتجدٌدها حتى نهاٌة اذار من تلك
السنة تعتبر الرخصة ملغاة حكما .
ب .ال تجدد الرخصة اذا تبٌن للجنة ان طالبها فقد أي شرط من شروط الترخٌص
المنصوص علٌها فً هذا النظام .
المادة 12
ٌجوز وبموافقة من الوزٌر ما ٌلً :
أ  .انشاء مراكز لتدرٌب المجتمع المحلً على انتاج التحف والصناعات التقلٌدٌة
والشعبٌة .
ب .اقامة معرض دائم للحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة فً أي من محافظات
المملكة بالتعاون مع المجتمع المحلً
بهدف ابراز الصناعات امام الزوار والسٌاح .
المادة 13
للوزٌر او من ٌفوضه خطٌا بذلك اجراء المراقبة والتفتٌش على مصانع انتاج التحف
والحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة ومتاجر التحف الشرقٌة للتاكد من التزامها
باحكام قانون السٌاحة وهذا النظام والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه واذا ثبت للوزٌر
مخالفة المصنع او المتجر فله اغالقه فورا او بعد انذاره بوجوب ازالة المخالفة
خالل المدة التً ٌقررها .
المادة 14
اذا اقتنع الوزٌر ان مالك المتجر او مدٌره او اٌا من العاملٌن فٌه قد خالف اٌا من
االلتزامات المترتبة علٌه بموجب القانون وهذا النظام او استوفى من السائح او
المشتري أي مبلغ دون وجه حق  ،فله ان ٌصادر ما ٌعادل ذلك المبلغ من الكفالة
المقدمة من المتجر لردها الى السائح او المشتري .
المادة 15
أ  .تستوفً الوزارة الرسوم السنوٌة التالٌة :
 .1عشرون دٌنارا عن ترخٌص مؤسسة الصناعات التقلٌدٌة وعشرة دنانٌر عن
ترخٌص كل فرع لها .

 .2عشرة دنانٌر عن ترخٌص الصانع الذي ٌمارس أي نشاط للصناعة التقلٌدٌة .
 .3خمسون دٌنارا عن ترخٌص متاجر التحف الشرقٌة وعشرون دٌنارا عن
ترخٌص كل فرع .
 .4خمسة وعشرون دٌنارا عن ترخٌص محالت االسواق الشعبٌة .
ب .كما تستوفً الوزارة بدال مقداره خمسة دنانٌر مقابل أي تغٌٌر فً بٌانات
رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بدل فاقد
او تالف .
ج .لغاٌات استٌفاء الرسم السنوي عند الترخٌص للمرة االولى ٌعتبر الجزء من
السنة سنة كاملة .
المادة 16
كل من ٌخالف احكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه ٌعاقب بالعقوبات
المنصوص علٌها فً قانون السٌاحة المعمول به .

المادة 17
ٌصدر الوزٌر بناء على تنسٌب اللجنة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام بما
فً ذلك تنظٌم عالقة هذه المهنة مع المهن السٌاحٌة االخرى  ،على ان ال تتعارض
مع احكامه او تخالفه .
المادة 18
ٌلغى نظام متاجر التحف الشرقٌة رقم ( )47لسنة  1966وتعدٌالته على ان تبقى
المتاجر المرخصة بمقتضى احكامه وكانها مرخصة بمقتضى احكام هذا النظام على
ان ٌقوم اصحاب مصانع انتاج التحف والحرفٌٌن والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة
بتوفٌق اوضاعهم مع احكامه خالل مدة ال تزٌد على تسعٌن ٌوما من تارٌخ العمل
بهذا النظام .

