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أمر دفاع رقم ( )53لسنة 0202

صادر مبقتضى أحكام قانون الدفاع رقم ( )25لسنة 2990

انطالق اا م ماان الر الةكومااة ةمراجرااة اوجااراءار لالتااداةير المتع ا ة انواااء الرم ا ة ااانو
الدفاع ةما ية ق المصلةة الرامة لالةد من انتشاار لةااء فيارلو وورلناا فام المملكاة  ،اقـاـرر
إصدار امر الدفاع التالم:
الال :ال يسمح لموظف ال طاع الرام ال الرام فم موشآر ال طاع العاص االلتةاق ةالرما إال إاا
تل ى جرعتم مطروم ووفيد ،91 -لتةسم األياام التام ال يسامح لاب ةالادلام ال الرما في اا
من رصيد اجازاتب السووية  ،لفم حال اساتوااا رصايد اجازاتاب الساووية يرتبار فام إجاازة
ةدل راتب لعاللار لال يستةق خالل تلك الاترة اي راتب العاللة ال مكافأة.
نانيااا -9:ال يساامح ألي شااعا تجااالز العاموااة عشاارة ماان عماار مراجرااة اي ماان الااوزارار
ال الدلائر الةكومية ال المؤسسار الرسمية ال المؤسسار الرامة ال الدخول ألي مان
موشآر ال طاع العاص إال إاا تل ى جرعتم مطروم ووفيد.91 -
 -2يستعوى من احكام الا رة ( )9من ها ا البواد َمان ي اوم ةمراجراة المستشاايار لالمراوا
الصةية فم الةاالر الطارئة.
نالعا -9:توقع على الموظف الا ي يسامح ةادخول اي موظاف ال شاعا إلاى مؤسساار ال طااع
الرام خالفا ألحكام البودين (الال) ل(نانيا) من امر الدفاع ها ا احادا الر وةاار التأايبياة
الموصوص علي ا فم نظام العدمة المدنية.
 -2تغلق موشاأة ال طااع العااص التام تعاالف احكاام البواد (الال) مان امار الادفاع ها ا لمادة
اسبوع إاا وانت المعالاة للمرة األللى للمدة اسابوعين فام حاال تكارار المعالااة لياتم
إعااة فتح الموشأة التم ت ّم اغالق ا فم حال تصويب المعالاة.
 -3تكو ع وةة موشأة ال طاع العاص التم تعالف احكام البود (نانيا) مان امار الادفاع ها ا
على الوةو التالم-:
ا -تراقاب وا مان المااوالر لمراوا التساوق لموشااآر ال طااع المصارفم لشااروار
االتصاالر لمرارض ا لالمطاعم لالمعاة لالم ااهم لالاواااق لمكاتاب شاروار
توزيااع الك رةاااء لشااروار الميااا لالوااوااي الليليااة لالبااارار لصاااالر الديسااكو
لالةماماااار التروياااة لالشااارقية لاألندياااة الرياضاااية لمراوااا اللياقاااة البدنياااة
لالمساااةح ةغرامااة م اادارها ( )9111ايوااار للمعالاااة األللااى ل( )3111ايوااار
للمعالاة العانياة ل( )0111ايواار للمعالااة العالعاة لةااوغالق لمادة اسابوع فام
حال تكرار المعالاة ةرد الك.
ب -تراقااب الموشااآر األخاارا غياار الااواراة فاام البوااد (ا) ماان هاا الا اارة ةغرامااة
م اااادارها ( )911ايوااااار للمعالاااااة األللااااى ل( )211ايوااااار للمعالاااااة العانيااااة
ل( )311ايوار للمعالاة العالعة لةاوغالق لمدة اسبوع فم حاال تكارار المعالااة
ةرد الك.
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راةراااااااا -9 :ال تساااااااـري احكاااااااـام امـاااااااـر الدفاااااااـاع هاااااااـ ا المترل اااااااة ةتل ااااااام جرعتاااااااـم
مطرااـوم ووفيااد91 -علااى األشااعاص الا ين لاام يتل ااوا هاااتين الجاارعتين ألسااباب
طبية ة رار من لزير الصةة ال من ياوضب.
 -2يلت ا م األشااعاص المشااار إلااي م فاام الا اارة ( )9ماان ه ا ا البوااد ةفحصااار فةااا
( )PCRسلبم الوتيجاة سااري الماراول لمادة ( )22سااعة لاةاراز عواد اخاول
اي من مؤسسار ال طاع الرام ال موشآر ال طااع العااص المشاار إلي اا فام امار
الدفاع ه ا.
خامساااااا :ياااااتم انباااااار تل ااااام جرعتااااام مطراااااوم ووفياااااد 91 -مااااان خاااااالل إةاااااراز شااااا ااة
مطرااوم ووفيااد 91 -ال البطاقااة الشعصااية الصاااارة عاان اائاارة األحااوال المدنيااة
لالجـــوازار ال ال وية الصةية التم يمكن الةصاول علي اا مان الصااةة الرئيساية
لتطبيق سود.
سااسـا -9:يلغى البودا (الال) ل(ساةرا) من امر الدفاع رقم ( )32لسوة .2129
 -2يلغى البودا (الال) ل(نالعا) من امر الدفاع رقم ( )33لسوة .2129
 -3يلغى البود (نالعاا) مان الابالق رقام ( )34لساوة  2129المرادل للبواد (راةراا) مان
البالق رقم ( )33لسوة .2129
ساةرا :تسري احكام امر الدفاع ه ا اعتبارا من صباح يوم .2122/9/9
ناموا :لرئيس الوزراء تردي اي من احكام امر الدفاع ه ا فم ضوء الوضاع الوةاائم ةموجاب
ةالغار يصدرها ل الغاية.
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