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  ١٢٠٢) لسنة ٢٦أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣أحكام قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 

  
انطالقاً من دور الحكومة بمراجعة االجراءات والتدابير المتخذة من قِبلها للمحافظة على الصحة 

  أمر الدفاع التالي: إصدارأقرر  ،العامة 
  

 إلىكمامة قبل الدخول العلى كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة  وااللتزام بوضع . ١ :أوالً 
 أوالعامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة  األماكن
بما فيها أو التي تتعامل مع الجمهور التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور  األماكن

الموالت ومراكز التسوق والمحالت التجارية والعيادات والشركات والمؤسسات والمنشآت 
  .مؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصةوال الطبية والمراكز الصحية

  
) من ١( ليها في الفقرةإالمشار  األماكنيلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في . ٢      

بالتقيد بمسافات التباعد المقررة هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل 
ة وببروتوكوالت اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل الكماموبوضع 

  .ةعدم السماح  لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامبو ،وتعتمدها وزارة الصحة
  

 ً ال يتقيد بمسافات التباعد من االشخاص المنصوص عليهم في البند (اوالً) يعاقب كل من  -أ-١: ثانيا
  .ر) دينا١٠٠وال تزيد على ( ) ديناراً ٢٠بغرامة ال تقل عن  (من أمر الدفاع هذا 

ال يلتزم بوضع الكمامة من االشخاص المنصوص عليهم في البند (اوالً) يعاقب كل من  - ب        
  .) دينار١٠٠وال تزيد على ( ) ديناراً ٦٠تقل عن  ( بغرامة المن أمر الدفاع هذا 

اذا قام و (ب) من هذه الفقرة ) أ( البندينال تجري المالحقة بحق أي من المذكورين في  - ج        
  .من تاريخ وقوع المخالفة أسبوعللغرامة خالل  األدنىبدفع  الحد 

  
د ،١الفقرة (مع عدم االخالل بما ورد في البندين (أ) و (ب) من  .٢ أة ) من هذا البن ب منش تعاق

البند ) من ٢الفقرة (القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في 
  :   امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية) من اوالً (

ـد علــار وال تزيــ) دين٥٠٠ن (ـبغرامة ال تقل ع - أ ار إذا كان١٠٠٠ى (ــ ـ) دين ة  تـ المخالف
 .لمرة األولىل

دارها ( -ب  دة سبع١٠٠٠بغرامة مق ة لم أة المخالف الق المنش تم إغ ار وي ـ) دين ام ـ ي  ة أي  ف
 .تكرار المخالفةحال 

ام . ٣ الف احك ي تخ ة الت الي الخاص يم الع تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعل
دارها ( ة مق ذا بغرام دفاع ه ر ال ن ام د (اوال) م ة ٣٠٠٠البن الق المؤسس تم اغ ار وي ) دين

  ومؤسسة التعليم العالي الخاصة  التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم
  من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار. ارالمخالفة بقر
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  :  ويستعاض عنه بالنص التالي ٢٠٢٠) لسنة ١٥يلغى نص البند (ثالثا) من البالغ رقم ( ثالثاً:    
  بإلغاء نصي الفقرتين  ٢٠٢٠) لسنة ١٩يعدل البند (سادسا) من امر الدفاع رقم (          

  واالستعاضة عنهما بما يلي :) الواردتين فيه ٣() و٢(

  . ي منشأة أخرىأ. يحظر تقديم االرجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي و٢         
) من هذا ٢و المنشأة التي تخالف احكام الفقرة (أو المقهى أيعاقب مالك و / أو مدير المطعم . ٣         

  البند بالعقوبات التالية :

وال تزيد على  ) دينار٥٠٠او بغرامة ال تقل عن () اشهر ٦دة ال تزيد على (الحبس م - أ        
  . و بكلتا العقوبتينأ) دينار ١٠٠٠(

األولى ولمدة  اغالق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانت المخالفة للمرة -ب       
  .أسبوعين في حال تكرار المخالفة

  

اشد ورد النص  عقوبة  أيدون تطبيق امر الدفاع هذا الواردة في  اتال يحول تطبيق العقوب رابعاً:
  .آخرتشريع  أيعليها في 

  
 ً لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بالغات  :خامسا

  . او قرارات يصدرها لهذه الغاية
  

) لسنة ١٧البند (ثانيا) من امر الدفاع رقم (و  ٢٠٢٠) لسنة ١١يلغى امر الدفاع رقم ( سادساً:
  ) ٢٥وامر الدفاع رقم ( ٢٠٢٠) لسنة ١٩من امر الدفاع رقم ( والبند (رابعا ) ٢٠٢٠
  .٢٠٢١لسنة 

  

  ٢٥/٢/٢٠٢١يُعمــل بأمــر الدفــاع هــذا اعتبــاراً مــن صبـــاح يــوم الخميس الموافــق  سابعاً:
  .وحتى اشعار آخر

  
  
  

٢٤/٢/٢٠٢١  
  

  ـس الـــــــــوزراءـــرئيــــــ                                                                  

    الدكتور بشر هاني اخلصاونة                                                             
  
  
  
  
  
  
  


