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بالغ رقم ()7
صادر باالستىاد ألحكام أمر الدفاع رقم ( )6لسىة 0202

 عّال تأحىاَ اٌفمرج (أ) ِٓ اٌثٕد (عاشرا) ِٓ أِرر اٌردعار ملرُ (ٌ )2سرٕح  ،3232ألررم صدردام
اٌثالغ اٌراٌ:ٟ
أٚالً :ذسرررر ٞأحىررراَ ٘رررعا اٌثٕرررد عٍررر ٝالعرررٛم اٌّسررررامح ٌٍيّررراي عرررٓ شرررٙر ٞأ٠رررام ٚح ٠رررراْ ِرررٓ
سٕح3232عٍ ٝإٌا ٛاٌراٌ-:ٟ
ٌ -1صاحة اٌيّرً ذففر١ا العرر اٌيرٙرٌٍ ٞياِرً اٌرع٠ ٞر  ٞعٍّرٗ تيرىً وٍر ٟسرٛا عرٟ
ِىاْ اٌيًّ أ ٚعٓ تيد ٚعما ٌٍيرٚط اٌراٌ١ح -:
أ -أْ ٠ى ْٛاٌرفف١ا تاذفاق ِع اٌياًِ  ْٚضغط أ ٚصوراٖ ا ٚذٙد٠د.
ب -أْ ٠يًّ اٌرفف١ا أعٛم اإل امج اٌيٍ١ا .
ج -أْ ٠ى ِٓ ْٛاٌياٍِ ٓ١ع ٟاٌمطاعاخ  /الٔيرطح الوررر ذرررما ٚاٌرر٠ ٟارد ٘ا م ر١
اٌررٛاما تٕررا عٍرر ٝذٕسرر١ة ِيررررن ِررٓ ٚا٠ررر اٌيّررً ٚٚا٠ررر اٌصررٕاعح ٚاٌر ررامج
ٚاٌرّٚ ، ٓ٠ٛذفرع ذٍه اٌما ّح ٌٍّراعيح اٌدٚم٠ح2
 أْ ال ذ ٠د ٔسثح اٌرفف١ا عٍ ِٓ ) % 22( ٝالعر2ٖ -أْ ال ٠مً العر تيد اٌرفف١ا عٓ اٌاد ال ٌٔ ٝألعٛم .
٠ -3سراك اٌياًِ اٌرع٠ ٞر  ٞعٍّرٗ تيرىً ع ر ٟسرٛا عرِ ٟىراْ اٌيّرً أ ٚعرٓ تيرد أعررٖ
حسة أعر ساعاخ اٌيًّ اٌفيٍ١ح ٚتّا ال ٠مً عٓ العر اٌّارد ٌٍسراعح اٌٛاحردج أٔ ٚسرثح
( ِٓ ) %22أعرٖ اٌيٙر ٞأّٙ٠ا اورر.
ٌ -2صراحة اٌيّرً ذففرر١ا العرر اٌيرٙرٌٍ ٞياِررً ل١رر اٌّىٍر تيّررً  ْٚاشررراط ِٛاعمررح
اٌياًِ أٚ ٚاامج اٌيًّ عٍ ٝاٌرفف١ا ٚٚعما ٌٍيرٚط اٌراٌ١ح :
أ -أْ ال ذ ٠ررد ٔسرررثح اٌرففرر١ا عٍرررِ )% 22( ٝررٓ العرررر ٌٍيرراٍِ ٓ١عررر ٟاٌمطاعررراخ /
الٔيطح الورر ذررما ٚاٌر٠ ٟرُ ٚعما ً ٌآلٌ١ح إٌّصر ٛعٍٙ١را عر( ٟج) ِرٓ اٌفمررج
(٘ ِٓ )1عا اٌثٕد ٚعٍ ٝأْ ال ذ ٠رد ٔسرثح اٌرففر١ا عٍر )% 22( ٝتإٌسرثح ٌثرالٟ
اٌمطاعاخ .
ب -أْ ال ٠مً العر تيد اٌرفف١ا تإٌسثح ٌٍمطاعراخ الوررر ذرررما عرٓ (ٕ٠ ) 122راما
ٚعٓ اٌاد ال ٌٔ ٝألعٛم تإٌسثح ٌثال ٟاٌمطاعاخ .
ٌ -2صاحة اٌيًّ ذىٍ ١أ ٞعاًِ ِرٓ اٌيراٍِ ٓ١اٌّيرام اٌر ُٙ١عر ٟاٌفمررج (ِ )2رٓ ٘رعا اٌثٕرد
ٌٍيًّ عٓ تيد تّا ال ٠ ٠د عٍ ٝأمتع سراعاخ ١ِٛ٠را  ْٚ ٚأْ ٠رماضر ٝا٠را ج عٍرِ ٝرا ٘رٛ
ِٕص ٛعٍ ٗ١ع ٟذٍه اٌفمرج .
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ثأ١اًٛ ٠ :ا ٌٍياًِ الم ٔ ٟحصرا ً اٌرمدَ تيىٌ ٜٛرٛاامج اٌيّرً ا ا ذيسر دراحة اٌيّرً عر ٟأٙرا
خدِاذرٗ خالعرا ً لحىراَ اٌّرا ج (ِ )32رٓ لررأ ْٛاٌيّررً ٚا ا ثثرد تٕر ١ررح اٌرام١رك اٌررع ٠ ٞر٠ررٗ
ِفريررٚ ٛاامج اٌيّررً اٌررع٠ ٓ٠رّريرر ْٛتصررفح اٌررراتطح اٌيدٌ١ررح درراح شررى ٜٛاٌياِررً  ،عٍ١ر ر َ
داحة اٌيًّ اعا ج اٌياًِ اٌ ٝعٍّٗ  ٚعع واِرً أعرٛمٖ اٌّيررا ج ٚ ،عر ٟحراي اِرٕرار دراحة
اٌيًّ عٓ ٌه عرطثك عٍ ٗ١اٌيمٛتاخ اٌٛام ج ع ٟاِر اٌدعار ملُ (ٚ )2عما ً ٌّا ذمررمٖ اٌ ٙراخ
اٌمرا ١ح اٌّفرصح تٙعا اٌيرأْ ٚ ،ذطثرك عٍر ٝاٌياِرً ل١رر الم ٔر ٟأحىراَ لرأ ْٛاٌيّرً ملرُ
(ٌ )2سٕح  1992اٌّريٍمح تاٌفصرً اٌريسرف ْٚ ٟذردخً ِرٓ ٚاامج اٌيّرً اال ا ا ٔرن لرأْٛ
اٌيًّ عٍ ٝخالف ٌه .
ثاٌرا ًٌ :صراحة اٌيّرً اٌارك عر ٟحسرُ ِرا ٔسرثرٗ (ِ )%22رٓ مدر١د اإلعراااخ اٌسرٕ٠ٛح اٌّسررامح
ٌسٕح ٌٍ 3232ياًِ ل١ر اٌّىٍ تيًّ ٌّدج ثالثِٛ٠ ٓ١ا ً عأورر ِرصٍح اِ ٚرمطيح خالي اٌفررج
اٌّّردج ِٓ تدا٠ح اٌيًّ تمأ ْٛاٌدعار ٚحر ٝذام٠خ ٔير ٘عا اٌثالغ .
ماتيراً٠ :رررُ ذ د٠ررد عمررد اٌيّررً ِاررد اٌّرردج ٌٍياِررً الم ٔرر ٟذٍما ١ررا تّٛعررة ٘ررعا اٌررثالغ ٚحررر ٝذررام٠خ
أرٙا اٌيًّ تمأ ْٛاٌدعار ِا ٌُ ٠رُ االذفاق عٍ ٝذ د٠دٖ ِدج أطٛي ٚعما ٌٍيرٚط اٌراٌ١ح -:
 -1اْ ٠ى ْٛاٌيمد لد أرٙد ِدذٗ ترام٠خ ِٚ 3232/2/22ا تيدٖ .
 -3أْ ٠ى ْٛاٌيمد لد سثك أْ ذُ ذ د٠دٖ ثالز ِراخ عاورر.
خاِس راًٌ :ررٛا٠ر اٌيّررً اٌّٛاعمررح عٍرر ٝذففرر١ا لّ١ررح اٌىفاٌررح اٌثٕى١ررح اٌّمدِررح ِررٓ اٌّىاذررة اٌفادررح
تاٌريررغٚ ً١اٌّىاذررة اٌفادررح اٌياٍِررح عرر ٟاسرررمداَ ٚاسرررفداَ ل١ررر الم ٔ١رر ٓ١اٌيرراٍِ ٓ١عررٟ
إٌّااي ٚعما لحىاَ اٌرير٠ياخ تٕسثح ال ذ ٠د عٍ )% 22(ٝاعرثاما ً ِٕٙا ِرٓ ذرام٠خ دردٚم
٘عا اٌثالغ ٚحر ٝصعالْ أرٙا اٌيًّ تمأ ْٛاٌدعار عٍر ٝأْ ذررُ صعرا ج ِمردام اٌرففر١ا تيرد
ِر ٟسرح أشٙر عٍ ٝذام٠خ أرٙا اٌيًّ تمأ ْٛاٌدعار.
سا س راً٠ :يررا اٌيّررً تٕصرر ٛاٌفمررراخ (ب) (ٚج) ٘(ٚ ) (ٚررل) ِ )ٚ(ٚررٓ اٌّررا ج (ِ )32ررٓ لررأْٛ
اٌيًّ ملُ (ٌ )2سٕح .1992
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