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 م 2019ايار سنة  26هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان : األحد 

  م 2019ايار سنة  26هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان : األحد 
 

  

م 2019سنة  حزيران 23هـ. املوافق  1440سنة  شوال 19 األحدعمان :   

 م 2019سنة  تشرين األول 9هـ. املوافق  1441سنة  صفر 10 االربعاءعمان : 

 

5601رقم العدد:   

 م 2020سنة  األول كانون 15هـ. املوافق  1442سنة  اآلخرربيع  30 الثالثاءعمان : 

 

 5683رقم العدد: 
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 الجريدة الرسمية
 للمملكة األردنية الهاشمية

 تصدر عن رئاسة الوزراء/مديرية اجلريدة الرمسية
 www.Pm.gov.joاملوقع على شبكة االنرتنت : 

 

 

 

 

 

 2020( لسنة 24أمر دفاع رقم )

 

 1992( لسنة 13صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم )

  

 15/12/2020(  ***** الصادر بتاريخ 5683فهرس العدد )
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 2020( لسنة 24أمر دفاع رقم )
 1992( لسنة 13صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم )

 

للمحافظةةةل  لةةةر ر ةةةمالر  رلدمالةةةل رق اع ةةةل فةةةت رلا ةةةا  رل ةةةا         ةةة     

رق بةةاا رتصمدةةاالل رلممل بةةل  لةةر قطاةةال رلا ةةا  رل ةةا  رلمةةت  ةة  لل   ا حةةل 

رلا ا ةةةال  رلمطاةةةال رقكرةةةل  جةةةل ر   ال ا حةةةل كو  عةةةا  قدةةةاعام رلدةةةاقل   فةةةت 

  رلا ا ال  رلمطاال غ ل رلمدلح لها  الدمل   أصل  إصار  أقل رلافا  رلمالت:
 

لدةةممل رلدمةةل  لةةمس رلمو ةةي فةةت  ط  ةةس  ةةلرقم رلمض دةةل رلداقةةل للجةةما    -1أ ت:

رتجمما ت )قداعا   مك   رصمدااي  حمالل( رلمطدو   ل ها فت أ رقل 

  ألل  دالالل طلأل  ل ها. 2020( لدطل 14(  )9)رلافا  

( قةة  اةةسر رلبطةةا  موجةة  1لةةمس رلمو ةةي فةةت رلبةةلرقم رلةةور ام فةةت رل اةةلم ) -2

 الغةةال لدةةا اا   ةة ر رلةةوء را  طةةاا  لةةر  طدةة   قةةالل  ةةا  رلمض دةةل 

 رلداقل للجما  رتجمما ت.

 

( 1رلةةافا   صةةس ) اع ةةا: لدةةاا رلدمةةل  مدل ةةا  ةة ق   رلاةة  وول رلدةةاا   موجةة  أقةةل 

 فاةةا ليل ةةال  رلمةةاا رلمةةت  حةةاااا رلمض دةةل رلداقةةل للجةةما   2020لدةةطل 

 رتجمما ت  موج   دل مال لدا اا قالل  ا  رلمض دل.

 

لُطاةة   لعةةاقم للمحافظةةل  لةةر فةةل  رلدمةةل فةةت رلا ةةا  رل ةةا  لدةةمر   -1 الرةةا:

  لعةةاقم سر ةةمارقلس  المدةةا    ةة   رلحكوقةةل  رلمض دةةل رلداقةةل للجةةما 

رتجمما ت   كو  قداامل رلمض دل رلداقل للجما  رتجممةا ت فةت اةسر 

 رلبلعاقم ق  فور ض   ق   إصا ال رلدمل.

 مةةةولر رلمض دةةةل رلداقةةةل للجةةةما  رتجممةةةا ت إار م رلبلعةةةاقم   حةةةاا   -2

رلا ا ةةةةال  رلمطاةةةةال رلمدةةةةم  ام قطةةةة   لةةةةل ط رت ةةةةمحاا   رلمبةةةةال  

قطةة   قا ةة    ةةا ل رلاةةض   رلم ددةةل للدةةاقل   ف هةةا  ال ةةال رلدةةل  

 رلممدلال     موج   الغ لدا ه    ر رلوء را.
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 ر دةةا: ت ل ةةوء أ   اةةل رقجةةو  رل اطةةدل لالصم ةةا   فاةةا قحكةةا  صةةاعو  رلجةةما  

 ة   2021فت لةهل كةاعو  رلرةاعت لدةا   2014( لدطل 1رتجمما ت  صس )

لمطاة م فةت ر 2020رقجو  رل اطدل لالصم ا  فت لهل كةاعو  رلرةاعت لدةا  

ذر ها  ذلك للمضق   ل هس رلداقل   فت رلمطاةال رلمدةم  ام قة  أقةل رلةافا  

 اسر.

 

لل  ر رلوء را  دالل أي ق  أحكا  أقةل رلةافا  اةسر  أ رقةل رلةافا  ذ رل  واقدا: 

 موجةة   الغةةال  2020( لدةةطل 18(  )15(  )14(  )9(  )1رق صةةا  )

 لدا اا لهسه رلغالل.

 

 

13/12/2020 

 

 ــــــر رلــــــــــوء راـــ   ــــ
 

 رلاكمو   ال ااعت رل دا عل
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