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  ٢٠٢٠) لسنة ٤أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣أحكام قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 
  
  

  
 لما و نظرا  – ١٩٩٢) لسنة ١٣من قانون الدفاع رقم () ١٠و () ٣( تينالمادألحكام  - استنادا

تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا ، ومواجهة آثاره االقتصادية 
،  الظروفواالجتماعية على المملكة ، ولدعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك 

  أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: 
  

يُنشأ صندوق  لدعم المجهود الوطني  لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى  .١
  "همة وطن" ،  يفتح له حساب أو اكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.

 

ابات .٢ من الحس ن ض ي م زي األردن ك المرك دى البن ندوق ل اص  يفتح للص اع الخ اب للقط حس
ن  ا ع يسمى "حساب التبرعات الرئيسة" يخصص إليداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمته
مائة الف دينار ، وتشكل لجنة إلدارة هذا الحساب من عدد من األشخاص ، من ذوي الخبرة 
ك  افظ البن يب مح ى تنس اء عل وزراء  بن يس ال ميهم رئ نة ، يس واالختصاص والسمعة الحس

كزي األردني ، ويختاروا من بينهم رئيسا ، على أن يتولى البنك المركزي األردني أمانة المر
  سر هذه اللجنة.

يستمر كل من حساب الخير لصالح األسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية االجتماعية  .٣
ات المقدم ي التبرع ة وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي األردني في تلق

  لكل منهما.
 

دى  .٤ ر ل تُقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخي
ار  اب المش جل الحس وزارة التنمية االجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار في س

  ) من هذا األمر ، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.٢اليه في البند (
  

ى  .٥ اء عل وزراء  بن تصرف مبالغ التبرعات حسب أوجه اإلنفاق التي يحدد أولوياتها رئيس ال
 تنسيب اللجان المشكلة إلدارة الحسابات.

 

ى  .٦ تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة عل
امتين ،  ة ت س الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودق ذلك لمجل ر ب ع تقري ورف

   الوزراء.
  

ر  .٧ اب الخي ة لحس ات المقدم افة للتبرع اباته ، إض ندوق وحس ذا الص ات له ل  التبرع يتم تنزي
ريبة  انون ض ام ق ق أحك رع  وف الي للمتب دخل اإلجم وحساب التبرعات لوزارة الصحة من ال

  . ٢٠١٤) لسنة ٣٤الدخل رقم (



١٩٢٣ 

 ١٩٢٣

رعين .٨ ماء المتب مية أس دة الرس ي  الجري ر ف الغ  تنش ابات والمب ي الحس ة ف الغ المودع والمب
  المصروفة مع بيان أوجه صرفها.

  

ة  .٩ الغ المتبقي ل المب يتم إغالق أي من حسابات الصندوق  بقرار من مجلس الوزراء ، وتحوي
ان إدارة  يب لج ى تنس اء عل وزراء بن س ال ا مجل ي يقرره ات الت ن الجه فيها إلى أي جهة م

  الحسابات.
 

) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات ١المشار اليها في البند (يتم فتح الحسابات  .١٠
يس  درها رئ ات يص ب بالغ ا بموج اق منه ه اإلنف ابات وأوج والجهات التي تفتح لديها الحس

  الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات.
 

ات وزارة ال .١١ ر وتبرع دافها  لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخي ق أه ن تحقي حة م ص
وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها  بصورة مستقلة عن اإليرادات العامة  ، 

ادة ( ادة (١٢يوقف العمل بأحكام الم ن الم رة (أ) م م (١٣) والفق الي رق ام الم ن النظ ) ٣) م
 ، بالقدر الالزم لذلك . ١٩٩٤لسنة 
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  ـوزراءرئيس الــــــ

  الدكتور عمر الرزاز
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