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 0202لسنة  (61أمر دفاع رقم ) 
 6990( لسنة 61صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم )

 

ًظرررلز ادٌرررد ا ػررر   زالررردلم زاولفٍرررم زاو ررريفم  رررً زاووف رررم   ررردٌلّ  

زٌد ا زًتشدر زا دٌلّ  كْرًّد ّاضبظ زاتيوؼدم غٍل زاوبلرا زاتً هي شأًِد 

 :أهل زا  دع زاتداًأقلر إص زر ،  ّتِ ٌ  صلم زاوْزطٌٍي

 :إقدهم زاتيوؼدم ّتٌظٍوِد ّزاوشدركم  ٍِد  :أّلا 
ّزاتيوؼررردم  رررلزا ّزاررر ػْزم زلةتودػٍرررم ح رررام زأإقدهرررم ٌوٌرررغ  .1

ا.اؼ   ٌدٌ  ػفى ػشلٌي  يوٍغ أش داِد   شخصد
هررل  ررً حداررم زاْ رردا ػفررى زأ ٌّقتصررل  ٍررْم زاؼرردز إقدهررم ٌوٌررغ  .2

 دالرر  زأ ًررى هرري ػرر   زأشررخد ، زاوشرردركم  ررً هلزلررن زارر  ي 

  و ررد دم زاتبدػرر  زلةتورردػً ّزرترر ز  زا ودهرردمشررلٌ م تقٍرر ُن 

 ّػ م زاوصد لم.
 دمزاتيوؼررأي هرري   ررًْى أّ زاوشرردرك ّىشررخد  زاوتْزةرر ٌفترردم زأ   :ثدًٍررد

بدػررر  زلةتوررردػً زارررْزر ا  رررً أهرررل زاررر  دع ُرررفز  داتقٍررر   و رررد دم زات

إٌقررردع زاؼقْ ررردم تلرررا طد فرررم ّػررر م زاوصرررد لم ّزرتررر ز  زا ودهررردم 

 م.6262( ا ٌم 11زاوٌصْ  ػفٍِد  أهل زا  دع رقن )

أّ زاؼرد   زارفزتً  زاليل زاصرلً نٌُ لض ػفٌٍِفتدم زأشخد  زافٌي     :ثداثد

 اتقٍر   داتر ز ٍل ً حد  تن ت بٍقِود أّ زاؼور   ِورد ه رتقباا  دزاوٌداً 

 زرترر ز   ررً كارر   وررد زاللرروٍم زايِرردم هرري ّزإلةـررـلز زم زاو لّ ررم

 ّزلاتدزم  ِد زاخد  زإلا تلًًّ زات بٍق ّتٌدٌ  زإللْزرا زإلا تلًٍّم

ّ رأي  وختصرمزا زايِردم ػريهي تؼفٍوردم تصر ر  زات بٍق ود ٌل   ً 

 ت داٍف تتلتب ػفى كا .

ا     زخفِرررد اؼررر   هررري تفتررردم زاوٌشرررةم كد رررم  ؼررر م زا رررودا  رررأي تيورررغ  رز ؼرررد

زأشررخد  ٌدٌرر  ػفررى زاؼرر   زاو رروْا  ررَ ّزاولرر    وْةررب تؼفٍورردم 

 صد را ػي ك  هي ّزٌل زاصٌدػم ّزاتيدرا ّزاتوٌْي ّّزٌل زاصلم.
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ا  ا ك  ٌؼدقب   -2  خده د أّلا( أّ ) صرْرا هخدا رم أح ردم زابٌر   هي ٌقٍن تيوؼرد

ا(  هري البس هري أهرل زار  دع ُرفز  ردهي ٌخداف أح ردم زابٌر  )ثداثرد

(  ٌٌردر ّل 1222ل تقر  ػري  )أّ  غلزهرم  ثاثم أشِل إاى لرٌم

 .ّ   فتد ُدتٍي زاؼقْ تٍيأ  ٌٌدر( 3222تدٌ  ػفى  )

ٌؼدقررب كرر  هرري ٌتْزةرر  أّ ٌشرردر   ررً أي هرري زاتيوؼرردم زاوشرردر  -6

أّ ٌتْزةر   صرْرا هخدا رم  زخر  زاوٌشرةم ( أّلا اٍِد  ً زابٌر  )إ

ا( ٌدٌ  ػ    هي أهل زا  دع ُفز ّزاتً زاوشدر إاٍِد  ً زابٌ  )رز ؼد

 غلزهررم هقرر زرُد هد ررم  ػفررى زاؼرر   زاو رروْا  ررَزالضررْر  ٍِررد 

  ٌٌدر.

ا( هري زهرل ٌؼدقب   -3 صدحب زاوٌشأا زافي ٌخداف أح دم زابٌر  )رز ؼرد

(  ٌٌدر ٌّتن إغاق هٌشرأتَ  322زا  دع ُفز  غلزهم ل تق  ػي  )

ا.  ه ا أر ؼم ػشل ٌْهد

زاْلررٍفم زاتررً دلررتخ زم د  زاول ررْم ػفررٍِن  لرروأافول وررم ًشررل   -3

 تلزُد هٌدلبم.

ا ل ل ٌلْ  زاؼو   أهل زا  دع ُفز هي ت بٍق أي ػقْ م أش  ّر  زاٌص   :د لد

 .ػفٍِد  ً أي تشلٌغ آخل

ا  هررل أٌْقررف زاؼورر   ررأي ًررص أّ تشررلٌغ ٌخررداف أي ح ررن هرري أح رردم    :لررد ؼد

 .زا  دع ُفز

ا  كفوررد  زاررْزر ا  ررً أهررل زارر  دع ُررفزّزاترر ز ٍل زإلةررلز زم هلزةؼررم  تررتن    ثدهٌررد

زقتضرررا زاوصرررفلم زاؼدهرررم كاررر   وقتضرررى  اغررردم ٌصررر رُد ر رررٍس 

 .زاْزرز  اِفٍ زاغدٌم

13/9/6262 

 ر ٍس زاـــــــــْزرز 

 زا كتْر ػول زالززز

  


