
٤١٣٦  

 
  ٢٠٢٠) لسنة ١٩أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 
  
  

  
 ولمواجهة تفاقم – ١٩٩٢) لسنة ١٣من قانون الدفاع رقم () ٤و () ٣( تينالمادألحكام  -  استنادا

  ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: انتشار وباء كورونا والحد  من انتشاره 
  

ة  -أ -١:اوال اعة الحادي ن الس داء م ة ابت اطق المملك ع من ي جمي والهم ف خاص وتج ل االش ر تنق يحظ
  صباحا من يوم السبت من كل اسبوع.عشرة ليال من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة 

ة  -ب          الة الجمع دة ألداء ص اعة واح دة س دام لم ى االق يرا عل التجوال س واطنين ب مح للم يس
وال  اعة التج دء س ت ب د وق ويفوض وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية بتحدي

  وانتهائها .

ة  -٢ اطق المملك ي من والهم ف خاص وتج ل االش ر تنق ا جمييحظ ن عه بوع  م ام االس اقي أي ي ب ف
 الساعة الحادية عشرة ليال وحتى الساعة السادسة صباحا.

ة  -٣ اعة السادس ى الس تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة العاشرة مساء وحت
  ثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خالف ذلك.تصباحا باس

مية االجتماعية باتخاذ قرار إغالق دور الحضانة او السماح لها بالعمل  في يفوض وزير التن -٤
  ضوء الوضع الوبائي.

  .٣١/١٢/٢٠٢٠من هذا البند حتى تاريخ ) ٤و () ٣) و(٢) و(١يعمل بأحكام الفقرات ( -٥

وما طرأ عليه من تعديالت ، تعتمد  ٢٠٢٠) لسنة ٧مع مراعاة ما ورد في امر الدفاع رقم ( -٦
ة  ات التعليمي ع المؤسس ي جمي د ف ن بع يم ع ة أو التعل ر التقليدي يم غي اليب التعل رق وأس ط

ة  ى نهاي ة حت ي المملك ة ف الي العامل يم الع ات التعل امومؤسس ل األول للع ي  الفص الدراس
،  باستثناء الحاالت التي  ٢٠٢٠/٢٠٢١لعام الجامعي الفصل األول ل نهايةو ٢٠٢٠/٢٠٢١

تخدام  ال ، اس ى الح يقرر فيها وزير التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي ، حسب مقتض
ررة  د المق افات التباع د بمس ريطة التقي ات ش ض التخصص ي بع ة ف يم التقليدي اليب التعل أس

   وااللتزام بوضع الكمامة.

 

يتم الحظر الشامل في المملكة كما يتم عزل بعض المناطق أومنع التجول فيها وتحديد أو تمديد  -:ثانيا
   مدة الحظر أو العزل أو منع التجول بمقتضى بالغات تصدر عن رئيس الوزراء.

  

  

  



٤١٣٧ 

 ٤١٣٧

هذا ) من أمر الدفاع ثانيا) من البند (أوال) والبند (٢) و(١يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين ( -١:ثالثا
 -بالعقوبات التالية:

ن (-أ ل ع ة ال تق ا٥٠غرام ى ( راً ) دين د عل ة ألول ١٠٠وال تزي ت المخالف ار اذا كان   ) دين
ن  بوع م الل اس ة خ ن الغرام مرة ، وال تتم المالحقة اذا قام المخالف بدفع الحد االدنى م

 تاريخ وقوع المخالفة.
  .تكرار المخالفة في حال   دينار )٥٠٠وال تزيد على ( ردينا )٢٠٠غرامة ال تقل عن (-ب
ع ورخصة المخالف رتكاب المخالفة اتحجز رخصة المركبة المستخدمة في  -ج ين دف الى ح

  الغرامات المنصوص عليها في هذه الفقرة .
   

ات ٣تعاقب المنشأة التي تخالف احكام الفقرة ( -٢ ذا بالعقوب دفاع ه ر ال ن أم ) من البند (أوال) م
   -التالية :

ة ألول ٢٠٠٠) دينار وال تزيد على (١٠٠٠ تقل عن (غرامة ال  - أ ت المخالف ) دينار اذا كان
ن  بوع م الل اس ة خ ن الغرام مرة ، وال تتم المالحقة اذا قام المخالف بدفع الحد االدنى م

 تاريخ وقوع المخالفة.
ً ) يوم١٤غالق المنشأة المخالفة لمدة (إ  - ب  . المخالفة  في حالة تكرار ا

  
رة (نة التي تخالف تعاقب الحضا -أ-٣ ام الفق ندا ألحك ) ٤قرار وزيرالتنمية االجتماعية المتخذ س

ذا  دفاع ه ر ال ن ام د (أوال)  م ن البن ن (م ل ع ة ال تق ى ٥٠٠بغرام د عل ار وال تزي ) دين
د ١٠٠٠( دفع الح الف ب ) دينار اذا كانت المخالفة ألول مرة، وال تتم المالحقة اذا قام المخ

 اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.االدنى من الغرامة خالل 
ق  - ب ة تغل انة المخالف ة  الحض ة االجتماعي ر التنمي ا وزي ي يقرره دة الت ال للم ي ح ف

  . المخالفة تكرار
 

م  ٢٠٢٠) لسنة ١١يعدل أمر الدفاع رقم ( -:رابعا دفاع رق ر ال ى أم ه بمقتض رأ علي ذي ط والتعديل ال
 -على النحو التالي: ٢٠٢٠) لسنة ١٧(

اء إب -١ ازات ) لغ ارة ( او القف ازات) و عب داء القف ارة (وارت ازات) وعب داء قف عبارة(وارت
 الواردة في البند(أوال) منه.

  
د ١بإلغاء عبارة ( والمدارس والجامعات الخاصة ) المضافة الى آخر  الفقرة ( -٢ ن البن ) م

تعليم (ثانياً) منه واالستعاضة عنها بعبارة ( والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات ال
 العالي الخاصة ).

 -واالستعاضة عنها بالنص التالي :) من البند (ثانيا) منه ٤الفقرة( لغاءإب -٣
الف  -٤ ي تخ تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة الت

م ( دفاع رق ر ال ن ام د (اوالً ) م ام البن نة ١١أحك دارها  ٢٠٢٠) لس ة مق بغرام
ر ) دينار ويتم ٣٠٠٠( ن وزي رار م ة بق إغالق المؤسسة التعليمية الخاصة المخالف

يم  التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي الخاصة المخالفة بقرار من مجلس التعل
  العالي وللمدة المحددة في القرار.



٤١٣٨  

 
 ) منه١باعتبار ما ورد فيه الفقرة ( ٢٠٢٠) لسنة ٧البند (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (يعدل  -:خامسا

   -) اليه بالنص التالي:٢وإضافة الفقرة (

ن  -٢ د (أوال) م يفوض  وزير العمل وزير دولة لشؤون االستثمار بتعديل أي من أحكام البن
م ( دفاع رق ر ال نة ٧أم ي  ٢٠٢٠) لس دريب المهن ات الت د ومؤسس ق بالمعاه ا يتعل فيم

  الوبائي  .والمراكز التي ال تخضع لقانون التربية والتعليم وفي ضوء الوضع 

والتعديل الذي طرأ عليه   ٢٠٢٠) لسنة ١٦البند (خامسا مكرر) من أمر الدفاع رقم (يعدل  -سادسا:
  على النحو التالي: ٢٠٢٠) لسنة ١٧( بمقتضى أمر الدفاع رقم

   -بالنص التالي: ) منه واالستعاضة عنه١من الفقرة(البند (ب)  بإلغاء -١
ين ٦عدم السماح ألكثر من (  . ب افة ب ل المس دة وأن ال تق ة واح ) أشخاص بالتواجد على طاول

 الطاوالت عن مترين . 

  -:ينالتالي ينليه بالنص) إ٣و() ٢(تين ضافة الفقرإب .٢
ر٢ ديم .يحظ ة تق ل األرجيل االت داخ ة الص ي المغلق اعم ف ياحية المط عبية الس  والش

  والمقاهي.
  -بالعقوبات التالية: ) من هذا البند٢ي يخالف الفقرة (المطعم أو المقهى الذيعاقب  .٣

) دينار اذا كانت المخالفة ٣٠٠٠) دينار وال تزيد على ( ١٥٠٠غرامة ال تقل عن (-أ
الل  الول مرة، ة خ ن الغرام ى م د االدن دفع الح وال تتم المالحقة اذا قام المخالف ب

  . اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة
 .) يوما في حال تكرار المخالفة ١٤اإلغالق لمدة ( -ب

  ) منه. ٧(إلى ) ٤( ) الواردة فيه لتصبح من٥) الى (٢عادة ترقيم الفقرات من(إب -٤

اربعة عشر وال تتم المالحقة اذا قام المخالف بدفع الحد االدنى من الغرامة خالل تلغى عبارة ( سابعا:
 ً ارة  من تاريخ وقوع المخالفة يوما ا بعب ة عنه تم االستعاض ) اينما وردت في اوامر الدفاع وي

وال تتم المالحقة اذا قام المخالف بدفع الحد االدنى من الغرامة خالل اسبوع من تاريخ وقوع (
  ).المخالفة

تمديد العمل بأمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي لرئيس الوزراء  -:ثامنا
   بالغات او قرارات يصدرها لهذه الغاية. جب وذلك بمو

  

 وافقـــــة المــــــة من صباح يوم الجمعــادســاعة الســــيعمل بأمر الدفاع هذا اعتباراً من الس -تاسعا:
٢٣/١٠/٢٠٢٠  

  
٢٢/١٠/٢٠٢٠  

  
  ـوزراءــس الـــــــــــــــرئي

  بشر هاني اخلصاونةالدكتور 


