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 م 2012اوار سنة  22هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان 3 األحد 

  م 2012اوار سنة  22هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان 3 األحد 
 

  

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

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

5601رقم العدد:   

 م 2020سنة  تشرين األول 5هـ. املوافق  1442سنة  صفر 18 االثننيعمان : 

 5665رقم العدد: 
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 0202( لسنة 81) دفاع رقمأمر 

 8990( لسنة 81صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم )

 
 

بهدف تمكُه شرَحة أوسع مه المؤمه علُهم والمىشآت  مآه اتسآدة    

أمآرق صدآداق أمآر ،  0202( لسآىة 43( و  41( و  3مه أوامر الآدا   قمآم  

 الدا   الد لٍ:
 

( المقآرق بمىبآ  4مآه بروآ مم مسآ ود  َحق للمآؤمه علُآ   اتسآدة     أوتً: 

ن سآقق صوواق ً للشروط الىاق   اُ  و 0202( لسىة 3أمر الدا   قمم  

 ل  اتسدة    مه القرامم األخري المقرق  بمىبق .  
 

( المقآرق بمىبآ  4تمد  مد  اتسدة    مه برو مم تمكُه امدص  ٌ   -4ث وُ ً :

 .54/3/0204تدج وز لمهلة ت  0202( لسىة 41أمر الدا   قمم  

 

( مآآه القىآآد  خ مسآآ ( مآآه أمآآر الآآدا   قمآآم 4َسآآدمر تيقُآآق الةقآآر    -0         

وَسآآآآآدةُد مآآآآآه  لآآآآآ   54/40/0202لغ َآآآآآة  0202( لسآآآآآىة 41 

المىشآآت  الدآآٍ لآآم تقآآم بشآآمىا ل اآآة ال آآ ملُه لآآدَه  ب  كآآ   القآآ وىن 

ب سدثى ء الح دلُه علآً قاتآ  الدق عآد المقكآر وعلآً أن َآدم شآمىا 

مه ت قَخ محضر الضقظ والدةدُش أو  المىش   مه ت قَخ المق  ق  أو

مآآآه الدآآآ قَخ الآآآاٌ تيلقآآآ  المىشآآآ   وَآآآدم صعة   آآآ  مآآآه الغرامآآآ   

( مآآه مآآ وىن الضآآم ن اتبدمآآ عٍ 00المىصآآىع علُهآآ  اآآٍ المآآ     

اٍ   ا شمىله  أو شمىا المآؤمه علُآ  بآ ثر  0241( لسىة 4قمم  

 .4/42/0243ل قب ٍ علً أن ت َدم الشمىا مق
 
 
 

 

 



5832 

 
ت آآدا الدآآىاقَخ المىصآآىع علُهآآ  اآآٍ القىآآد  ث وُآآ ً( مآآه أمآآر الآآدا    -4ث لثآآ : 

 :علً الىحى الد لٍ 0202( لسىة 43م  ــــقم
الآآىاق   اآآٍ الةقآآر   52/3/0202بآآدت مآآه  52/44/0202 .4

 ( مى .4 
 األوابآآآدت مآآآه شآآآهر تشآآآرَه   0202 شآآآهر لآآآ وىن األوا .0

 ( مى .0الىاق   اٍ الةقر    0202
بآآآدت مآآآه شآآآهر تشآآآرَه الثآآآ وٍ  0204شآآآهر لآآآ وىن الثآآآ وٍ  .5

 ( مى .5  الىاق   اٍ الةقر  0202
الآىاق    0202ل     األوابدت مه ل وىن  0204شهر شق ط  .1

 ( مى .1  اٍ القىد
 

تسدةُد المؤسس   الرسمُة ال  مة والمؤسس   ال  مة وأم وة عم ن  -0 

والقلدَ   والشرل   المملىلآة ب لك مآل ألٌ مىهآ  والشآرل   الكقري 

اإلعةآ ءا  الآىاق   اآٍ القىآد  ث وُآ (  المملىلة ب لك مآل للحكىمآة مآه

اٍ   ا تقدمه  بيل  تقسُظ  0202( لسىة 43مه أمر الدا   قمم  

أو  اع المق لغ المسدحقة علُهآ  واقآ ً للشآروط واأل كآ   الآىاق   اآٍ 

  ل  القىد.
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