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 م 2012اوار سنة  22هـ. املوافق  1440رمضان سنة  21عمان : األحد 

  م 2012اوار سنة  22هـ. 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 2020سنة  أيلول 30هـ. املوافق  1442سنة  صفر 13 األربعاءعمان : 

 5663رقم العدد: 
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 0202( لسنة 71أمر الدفاع رقم )

 
 أمر دفاع معدل

 

اَطالقا يٍ دٔر انحكٕيح تًراجؼةح اججةراتاخ ٔانرةياتٛر انًر ةنج يةٍ قثهٓةا   ُةات 

انيفاع تًا ٚحقة  انًلةهحح انؼايةح  قةرر ذؼةيٚم  ٔايةر انةيفاع رٔاخ ا رقةاو انؼًم تقإٌَ 

   -ػهٗ انُحٕ انرانٙ : 6363( نسُح :1( ٔ)11( ٔ)3)
 

ٔاالسرؼاضةح ػُةّ تًةا  6363( نسةُح 3تإنغات انثُي )راتؼا( يٍ  ير انيفاع رقى )     ٔال:

 -ٚهٙ:
ا خةةةرٖ  ٚؼاقةةةة مةةةم يةةةٍ ٚ ةةةانز  ٘ يةةةٍ االنريايةةةاخ  ٔ انرةةةياتٛر  -1: راتؼةةةا

تًةا فةٙ  تًٕجةة  يةر انةيفاع ْةنا يةٍ انهٓةاخ انً رلةحانًفرٔضح 

 -تًا ٚهٙ:رنك ذياتٛر انؼيل انًُينٙ 
( 1333( دُٚةةةار ٔال ذيٚةةةي ػهةةةٗ )933تغرايةةةح ال ذقةةةم ػةةةٍ ) -  

دُٚار ارا ماَد انً انفح  ٔل يرج ، ٔال ذةرى  انًالققةح  ارا قةاو  

ؼح ػشةر ٕٚيةا انً انز تيفغ انحي ا دَٗ يٍ انغرايح خالل  رت

 يٍ ذارٚخ ٔقٕع انً انفح .
( 1333تانحثس ييج ال ذيٚي ػهٗ سُح  ٔ تغرايح ال ذقم ػةٍ ) - ب

( دُٚار  ٔ تكهرا ْةاذٍٛ  انؼقةٕترٍٛ 7333دُٚار ٔال ذيٚي ػهٗ )

 انركرار. فٙ قال
 

( دُٚةةار  ٔ 7333تةةانحثس قرةةٗ سةةُح  ٔ تغرايةةح يقةةيارْا ) ٚؼاقةةة -6 

انًسرشةةفٗ  ٔ انًرمةةي انلةةحٙ  ٔ انً رثةةر  رٍٛتكهرةةا ْةةاذٍٛ انؼقةةٕت

انطثٙ  ٔ انقائى ػهٗ إدارذةّ فةٙ قةال ػةيو إتةالؽ انهٓةاخ انً رلةح 

ػٍ انحاالخ انرةٙ ذبثةد إبةاترٓا تفٛةرٔر مٕرَٔةا ٔنةٕصٚر انلةحح 

( ٕٚيةةةا ارا  ثةةةد ذكةةةرارِ 18إغةةةالي  ٘ يُٓةةةا نًةةةيج ال ذيٚةةةي ػهةةةٗ )

 انً انفح.
 

يةر انةيفاع ْةنا يةٍ ذطثٛة   ٘ ٚحةٕل ذطثٛة   ٘ ػقٕتةح تًٕجةة ا ال -7

 ػقٕتح اشي ٔرد انُص ػهٛٓا فٙ  ٘ ذشرٚغ آخر.
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)انرٙ ذقيو فٛٓا خةيياخ  تإضافح ػثارج ) ٔ انرٙ ذرؼايم يغ انهًٕٓر( تؼي ػثارج -1 اَٛا:

( يةٍ انثُةي ) ٔال( يةٍ  يةر انةيفاع رقةى 1يثاشرج نههًٕٓر( انٕاردج فٙ انفقرج )

رر ٔانهايؼةاخ ان ابةح( إنةٗ آخةر ٔإضافح ػثارج )ٔانًةيا 6363( نسُح 11)

 انفقرج راذٓا.
 6363( نسةةُح 11( إنةةٗ انثُةةي ) اَٛةةا( يةةٍ  يةةر انةةيفاع رقةةى )8) تاضةةافح انفقةةرج -6

 -تانُص انرانٙ:
) ٔال( يٍ  يةر  ذؼاقة انًيارر ٔانهايؼاخ ان ابح انرٙ ذ انز  قكاو انثُي  -8

انًيرسةح ان ابةح ( دُٚار ٔٚةرى إغةالي 7333انيفاع ْنا تغرايح يقيارْا )

انً انفةةح تقةةرار يةةٍ ٔصٚةةر انررتٛةةح ٔانرؼهةةٛى ٔانهايؼةةح ان ابةةح انً انفةةح 

 تقرار يٍ يههس انرؼهٛى انؼانٙ ٔنهًيج انًحيدج فٙ انقرار.

 

 6363( نسةُح :1( يٍ  انثُةي )خايسةا( يةٍ  يةر انةيفاع رقةى )1تإنغات انفقرج )  -1 انبا:

 -ٔاالسرؼاضح ػُّ تًا ٚهٙ: 
ذهًؼةةا تلةةٕرج ي انفةةح  قكةةاو انثُةةي ) ٔال( يةةٍ  يةةر  ٚؼاقةةة مةةم يةةٍ ٚقةةٛى -1

 -انيفاع ْنا  ٔ يٍ ٚ انز  قكاو انثُي ) انبا( يُّ تًا ٚهٙ:
( دُٚار ارا 7333( دُٚار ٔال ذيٚي ػهٗ  )1333تغرايح ال ذقم ػٍ )  -  

ماَةةد انً انفةةح  ٔل يةةرج، ٔال ذةةرى انًالققةةح ارا قةةاو انً ةةانز تةةيفغ 

ل  رتؼةةح ػشةةر ٕٚيةةا يةةٍ ذةةارٚخ ٔقةةٕع انحةةي ا دَةةٗ يةةٍ انغرايةةح خةةال

 انً انفح.
( 6333تانحثس يةٍ  ال ةح  شةٓر إنةٗ سةُح  ٔ تغرايةح ال ذقةم ػهةٗ ) -ب

( دُٚةةار  ٔ تكهرةةا ْةةاذٍٛ انؼقةةٕترٍٛ فةةٙ 7333دُٚةةار ٔال ذيٚةةي ػهةةٗ )

 قال انركرار.
 6363( نسةُح  :1تإضافح انثُي ) خايسا يكةرر ( إنةٗ ايةر انةيفاع رقةى )  -6

 -:تانُص انرانٙ
 -خايسا يكرر

 -ذهريو انًطاػى انسٛاقٛح ٔانشؼثٛح انرٙ نيٚٓا باالخ طؼاو تًا ٚهٙ: -1
 ارذيات انؼايهٍٛ ٔيقييٙ ان يياخ فٛٓا نهكًاياخ.   - 
(  شةة اب تانرٕاجةةي ػهةةٗ طأنةةح 13ػةةيو انسةةًاث  مبةةر يةةٍ ) -ب

 ٔاقيج ٔاٌ ال ذقم انًسافح تٍٛ انطأالخ ػٍ يررٍٚ.

%( 93ػةيو انسةًاث ترٕاجةي ػةيد مهةٙ يةٍ انيتةائٍ ٚيٚةي ػهةٗ )  -ج

 يٍ انطاقح االسرٛؼاتٛح نهًطؼى.
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 ػيو إقايح  ٔ ذُظٛى  ٘ دػٕاخ اجرًاػٛح فٛٓا  ٔ قفالخ.   -د
االنرةةياو تةةاججراتاخ االقرراصٚةةح ٔانرةةياتٛر انٕقائٛةةح انةةٕاردج فةةٙ  -ْةة 

انرؼٓةي انلةةادر ػةٍ ٔصارج انسةةٛاقح ٔاٜ ةار ٔانهٓةةاخ انً رلةةح 

 ا خرٖ.
( تغرايةح ال 1ٚؼاقة انًطؼى انةن٘ ٚ ةانز  قكةاو انثُةي) ( يةٍ انفقةرج ) -6

 ( دُٚار .1333( دُٚار ٔال ذيٚي ػهٗ )933ذقم ػٍ )
تغرايةح   (1يةٍ انفقةرج)ٚؼاقة انًطؼى انن٘ ٚ ةانز  قكةاو انثُةي  )ب(  -7

 ( دُٚار .1933( دُٚار ٔال ذيٚي ػهٗ  )1333ال ذقم ػٍ  )
ٚؼاقة انًطؼى انن٘ ٚ انز  قكاو انثُٕد  )ج( ٔ)د( ٔ)ْة ( يةٍ انفقةرج  -8

( 7333( دُٚةةةار ٔال ذيٚةةةي ػهةةةٗ  )1933( تغرايةةةح ال ذقةةةم ػةةةٍ )1)

 دُٚار.
رايةةح انً ةةانز تةةيفغ انحةةي ا دَةةٗ يةةٍ انغال ذةةرى  انًالققةةح  ارا قةةاو   -9

خةةالل  رتؼةةح ػشةةر ٕٚيةةا يةةٍ ذةةارٚخ  انًُلةةٕب ػهٛٓةةا فةةٙ ْةةنا انثُةةي

 ٔقٕع انً انفح .
تقلةةي ذيةةهٛم انهٓةةاخ   pcrفحةةص مةةم يةةٍ ٚقةةيو َرٛهةةح غٛةةر بةةحٛحح ن ٚؼاقةةة  راتؼةةا:

( دُٚةار  ٔ تكهرةا ْةاذٍٛ 7333تانحثس قرٗ سُح  ٔ تغرايح يقةيارْا )انً رلح 

 .انؼقٕترٍٛ
خايسةةا: ٚهةةٕص نهةةٕصٚر انًؼُةةٙ َشةةر  سةةًات انًُشةةالخ انرةةٙ ٚةةرى إغالقٓةةا تًٕجةةة  ٘ يةةٍ 

  ٔاير انيفاع.

ٚلير رئٛس انٕصرات انثالغاخ انالصيح نرُفٛن  يةر انةيفاع ْةنا تًةا فٛٓةا ذؼهًٛةاخ  سادسا:

 ٔآنٛاخ انيفغ ٔانرحلٛم ٔانهٓاخ انرٙ ٚهٕص انيفغ نيٚٓا.
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 رئٛس ان        ٕصرات
 

 انيمرٕر ػًر انرصاص
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