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

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

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

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

 

 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 2021سنة  الثانيكانون  27هـ. املوافق  1442سنة  اآلخرةمجادى  14 األربعاءعمان : 

 

 5693رقم العدد: 
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 الرسميةالجريدة  
 للمملكة األردنية الهاشمية

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

 

 

 

 

  2021( لسنة 25أمر دفاع رقم )

 1992( لسنة 13صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم )
 

  

 27/1/2021(  ***** الصادر بتاريخ 5693فهرس العدد )
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  2021( لسنة 25أمر دفاع رقم )

 1992( لسنة 13صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم )
 

والتةاابرر المتذة م مةن قا أةا ء اةاا العمة   اإلجةرااا من دور الحكومة بمراجعةة  انطالقا  

 ءمر الافاع التالي: إصاار، ءقرر  بقانون الافاع بما يحقق المص حة العامة
 

ويسةتعا   2020( لسةاة 11( مةن ءمةر الةافاع رقة   ( مةن الااةا   انرةا  2الفقةرم  ت غى 

 عاأا بما ي ي:

( مةن ءمةر الةافاع رقة  يعاقب العام  لةا  ء  مةن الاأةا  الم ةار الرأةا فةي الااةا  ءو      -ء-2

والةةة     يتقرةةةا بمسةةةافا  التااعةةةا المقةةةررم وبو ةةة  الكمامةةةة  2020( لسةةةاة 11 

العم  والتاابرر الوقائرة التةي تقرراةا ورارم العمة  وتعتمةااا   إجراااوباروتوكو   

 . ( دياارا  50و  تزيا ع ى   ( دياارا  20ورارم الصحة بغرامة   تق  عن  

تعاقب ما أم القطاع الذاص التي تذالف ءو يذالف ء  مةن العةام رن لةايأا مةا ورد فةي  -ب

 الااا  ء( من ا ه الفقرم بالعقوبا  التالرة:  

( دياةار إاا كانةا المذالفةة 1000( دياار و  تزيا ع ةى  500رامة   تق  عن  بغ -1

 ل مرم األولى.
( دياار ويت  إغالق الما أم المذالفة لمةام بةاعة ءيةاي فةي 1000بغرامة مقااراا   -2

 حال التكرار.
27/1/2021 

 رئرــــــــــس الــــــــــــورراا

 ني الذصاونةالاكتور ب ر اا
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