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٢٠٢١ ( ﻟﺴﻨــﺔ٢٩) ﺃﻣﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻗـﻢ
١٩٩٢ ( ﻟﺴﻨﺔ١٣) ﺻـﺎﺩﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺭﻗﻢ

١٤٣٧

١٤٣٩
ﺃﻣﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (٢٩ﻟﺴﻨــﺔ ٢٠٢١
ﺻــﺎﺩﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢

 اﻧﻄﻼﻗﺎ ً من دور الحكومة في دع م القﻄﺎع ﺎت الت ي تض ررت بس بب جﺎئح ة كوروﻧ ﺎ وتحدي دا ً القﻄ ﺎع
السيﺎحي ،ولمسﺎعدة هذا القﻄﺎع على تأمين السيولة النقدي ة وتخفي ف اﻻض رار الواﻗع ة علي ه حت ى
يتمكن من استعﺎدة عﺎفيته ،أﻗرر إصدار أمر الدفﺎع التﺎلي:

أوﻻً:

يجوز استعﺎدة الكفﺎﻻت البنكية المقدمة من مكﺎتب السيﺎحة والسفر وفقﺎ ً ﻷحكﺎم ﻧظﺎم مكﺎتب
وشركﺎت السيﺎحة والسفر اﻷردﻧية رﻗم ) (١١٤لسنة  ٢٠١٦والكفﺎﻻت البنكية المقدمة من
مكﺎتب الحج والعمرة وفقﺎ ً لنظﺎم شؤون الحج والعمرة رﻗم ) (٢١لسنة  ٢٠١٧والكفﺎﻻت
المقدمة وفقﺎ ً ﻷحكﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﻗﺎمة وشؤون اﻷجﺎﻧب رﻗم ) (٢٤لسنة .١٩٧٣

ثﺎﻧيﺎ ً:

يقدم طلب اس تعﺎدة الكف ﺎﻻت ال ى وزارة الس يﺎحة واﻵث ﺎر فيم ﺎ يتعل ق بمكﺎت ب الس يﺎحة والس فر
بفئﺎته ﺎ كﺎف ة بم ﺎ فيه ﺎ الت ي تق دم خ دمﺎت الح ج والعم رة ،وال ى وزارة اﻷوﻗ ﺎف والش ؤون
والمقدسﺎت اﻻسﻼمية فيم ﺎ يتعل ق بﺎلمكﺎت ب الس يﺎحية الت ي يقتص ر عمله ﺎ عل ى خ دمﺎت الح ج
والعمرة فقط.

ثﺎلﺜــﺎ ً  -١ :على المكتب الذي يرغب في استعﺎدة الكفﺎلة المقدم ة من ه وفق ﺎ ً ﻷحك ﺎم الم ﺎدة ) (٢٧م ن
ﻗ ﺎﻧون اﻻﻗﺎم ة وش ؤون اﻻجﺎﻧ ب رﻗ م ) (٢٤لس نة  ١٩٧٣تق ديم كفﺎل ة عدلي ة مق دارهﺎ
) (٥٠٠٠٠دينﺎر بﺎسم وزير الداخلية إضﺎفة لوظيفته وذلك لغﺎية تﺎريخ .٢٠٢١/١٢/٣١
 -٢على المكتب الذي ﻗدم كفﺎلة عدلية وفقﺎ ً ﻷحكﺎم البند )ثﺎلﺜﺎً( من أمر الدفﺎع رﻗ م )(١٣
لس نة  ٢٠٢٠بﺎس م وزي ر الداخلي ة إض ﺎفة لوظيفت ه تجدي د ه ذه الكفﺎل ة لغﺎي ة
تﺎريخ .٢٠٢١/١٢/٣١
رابعــﺎ ً  :تعﺎد الكفﺎﻻت وفقﺎ لمﺎ يلي:
 -١كﺎمل ﻗيمة الكفﺎلة للمكتب الذي ﻻ يوجد بحقه شكﺎوى من متلقي خدم ة أو الش كﺎوى
التي تمت تسويتهﺎ ﻗبل اعﻼن العمل بقﺎﻧون الدفﺎع .
 -٢ﻧسبة من ﻗيمة الكفﺎلة للمكتب الذي يوجد بحقه شكﺎوى من متلقي خدمة أو ش كﺎوى
لم تتم تسويتهﺎ ﻗبل اعﻼن العمل بقﺎﻧون الدفﺎع ،ويق رر وزي ر الس يﺎحة واﻵث ﺎر ه ذه
النسبة فيمﺎ يتعلق بمكﺎتب السيﺎحة والسفر بفئﺎتهﺎ كﺎفة بمﺎ فيه ﺎ الت ي تق دم خ دمﺎت
الحج والعمرة ووزير اﻷوﻗﺎف والشؤون والمقدسﺎت اﻹسﻼمية فيمﺎ يتعلق بﺎلمكﺎت ب
السيﺎحية التي يقتصر عملهﺎ على تقديم خدمﺎت الحج والعمرة فقط .
١٤٣٩

١٤٤٠


خﺎمسﺎ ً  :تلتزم المكﺎتب المشﺎر اليهﺎ في البند )أوﻻً( والفقرة ) (٢من البند )ثﺎلﺜﺎً( من أمر الدفﺎع هذا
بإعﺎدة تقديم الكفﺎﻻت المنصوص عليه ﺎ ف ي التش ريعﺎت ال واردة ف ي البن د )أوﻻً( ذات ه عن د
التقدم بﻄلب تجديد الترخيص في سنة . ٢٠٢٢

سﺎدسﺎ ً  :يوﻗف العمل بأي ﻧص ورد في أي تشريع يتعﺎرض مع أمر الدفﺎع هذا .

سﺎبعﺎ ً  :لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكﺎم أمر الدفﺎع هذا أو تعديل أي من احكﺎمه بموجب بﻼغﺎت
يصدرهﺎ لهذه الغﺎية .

ثﺎمنﺎ ً  :يلغى أمر الدفﺎع رﻗم ) (١٣لسنة . ٢٠٢٠

٢٠٢١/٣/٢٨
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