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

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

 

5601رقم العدد:   

م 2021سنة شباط  8هـ. املوافق  1442سنة  مجادى اآلخر  26 االثننيعمان :   

 

5697رقم العدد:   
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 الجريدة الرسمية
 األردنية الهاشميةللمملكة  

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

 

 

 

 

 
  2021لسنة ( 22بالغ رقم )

 2020( لسنة 24باالستناد ألحكام أمر الدفاع رقم ) صادر
  

 8/2/2021(  ***** الصادر بتاريخ 5697فهرس العدد )
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 2021( لسنة 22رقـم )  بالغ
 2020( لسنة 24صادر باالستناد ألحكام أمر الدفاع رقم )

 
، واستتنبد   2020م دمتتا  24استناداا  حكاتتدل اد اتتم اًد متد م  تتد ا تتق ادتم د    تت  ا  

دلطل دت ادمقم    د ادماشآت واح قاا ادمميايد دلمؤسم  ادعد   دلضمدن االجنمتدي   ت  

ادمقم تت   تتد ادماشتتآت دشتتمهي ادعتتد ليد  ياتتد   كاتتدل  تتدمهن ستتماا  تتميهمينا  وادطل تتدت 

 ادضمدن االجنمدي   شال  ه ي، ا ق  اصما  اد الغ ادندد :

 يلى اداحه ادندد : 2020م دما  15: يعّمي ا ق ادم د      ااوال  

 

 م  د اد ام اثدميد م  اه واالسنعدض  ياه  دداص   ادندد :4 إدغدء مص ادفققة ا -1      
%م  تتد  ها تتم ادنتت ًيق وادغقا تتدت وادم تتددا اسضتتد ي  ادممتتنحق  يلتتى 50ا -ا -4

ادماش ة يد طل دت ادنقميط ادمقم   ًالي ادفنقة ادممنمة  د  ماي  شاق كدمهن 

يلى ان ين  تقمتيط  2021وكنى مادي  شاق كزيقان دما   2020اوي دما  

 %م ساهيد .1ادم ددا ادممنحق  يلياد  فد مة تقميط  ام   ا

 تط ق اكادل اد ام اام  د هذه ادفققة يلى ادمميايد  د غيق ادماشآت. -ب                

 

م  د اد ام اًد مد م  اه اد ام اام  د تلك ادفققة وإضتد   3 دين د   د و ا    ادفققة ا -2

 اد ام ابم ادياد  دداص ادندد :
م ادت  اياتد  500 يمناتد اين  تقميط ادم ددا ادممنحق  يلتى ادمتميايد ادنت  ت لتا  -ب 

 م  مطد .180  كثق يلى ا مدط ال ينبدوز يماهد ا
 

م  تد اد اتم اثدميتد م  تد ا تق 2م ادتها اة  ت  ادفقتقة ا31/12/2020ثدميد : تلغى ي تد ة ادغديت  

 م.31/12/2021ويمنعدض يااد  ع د ة ادغدي   2020م دما  18ادم د      ا

 
7/2/2021 

 
 ـس الـــــــــوزراءـــرئيــــــ                                                                  
  الدكتور بشر هاني اخلصاونة                                                             
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