
١٩٢٤  

 
  ٢٠٢٠) لسنة ٥أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣أحكام قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 
  
  
 أقرر إصدار أمر  -١٩٩٢) لسنة ١٣من قانون الدفاع رقم ( )١٠و ( )٣(المادتين ألحكام  -  استنادا

  الدفاع التالي:

  
   :١٨/٣/٢٠٢٠اعتبارا من تاريخ     أوال:

  
ت  .١ واء أكان ذة س ريعات الناف ي التش يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها ف

راءات التقاضي  ن إج راء م اذ أي إج دداً التخ مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو م
ات  ذ لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئ ر التنفي يم ودوائ التحك

ارس  ن يم ا مم وسلطة األجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيره
ي ال  دد الت ن الم دد م ذه الم ت ه و كان الس ول ذه المج ات ه ابهة الختصاص ات مش اختصاص

  يسري عليها الوقف.
  

دى أي وز .٢ راء ل اذ أي إج ة التخ د الالزم دد والمواعي ع الم ريان جمي ف س رة يوق ارة أو دائ
ك  ي ذل ا ف ذ بم ريع ناف ب أي تش ة بموج ة عام ة أو مؤسس مية عام ة رس حكومية أو مؤسس
ركات  ة الش رة مراقب احة ودائ المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  ودائرة األراضي والمس
ر  االت غي ررة للوك دد المق ا الم ا فيه ديات ، وبم رى والبل ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكب

  لعزل.القابلة ل
 

يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب  .٣
م ( دفاع رق انون ال ل بق رة العم اء فت ررة أثن مية المق ة الرس الل العطل ديمها خ نة ١٣تق ) لس

١٩٩٢.  
 

ائر الدولة ال يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بااللتزامات المالية المستحقة لدو .٤
  والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

 
  

ر ٣) و (٢) و (١يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود  ( .٥ ) من الفقرة (أوال) من ام
دوائر  ات وال رة المؤسس وزراء بمباش يس ال رار رئ ريان ق اريخ س ن ت ارا م الدفاع هذا اعتب

 الرسمية والمحاكم أعمالها.
  



١٩٢٥ 

 ١٩٢٥

   ثانيا: 
  

وتعديالته واألنظمة والتعليمات  ١٩٩٧) لسنة ٢٢يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم ( .١
ديرين  الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس اإلدارة وهيئات الم
ؤولية  ركات ذات المس ة والش اهمة الخاص ركات المس ة والش اهمة العام ركات المس للش

ك المحدودة وإجراءات ان ي ذل عقاد تلك االجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها ، بما ف
م ( دفاع رق انون ال ل بق رة العم اء فت ك أثن ر ، وذل نة ١٣آلية التبليغات وتحرير المحاض ) لس

  ، وبالقدر الضروري والالزم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.  ١٩٩٢
  

دابير الالزميكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموي .٢ راءات والت يم  ةن باتخاذ اإلج لتنظ
ذا ١اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند ( دفاع ه ر ال ن ام ا) م رة (ثاني ن الفق ) م

  وبالقدر الضروري والالزم لتنفيذ هذه اإلجراءات والتدابير.

 
  

٣٠/٣/٢٠٢٠  
  
  

  ــوزراءــرئيس الـــ

  الدكتور عمر الرزاز
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