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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٢رقم 

  جملس الوزراءرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 
 بمد حالة الطـوارئ المعلنـة       ٢٠٢٠ لسنة   ٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

فى جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر        ٢٠١٩ لسنة   ٥٥٥بقرار رئيس الجمهورية رقم     
ن يثنين الموافق السابع والعشر   بارا من الساعة الواحدة من صباح يوم اإل       أخرى تبدأ اعت  
ويض رئيس مجلس الـوزراء فـى اختـصاصات          ميالدية ، وبتف   ٢٠٢٠من يناير عام    

   المشار إليه ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 
 بفرض حظر التجـوال     ٢٠٢٠ لسنة   ١٣٣وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  فى بعض مناطق سيناء ؛
 بـشأن تعليـق جميـع       ٢٠٢٠ لسنة   ٦٠٦وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  أية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛ الفاعليات التى تتطلب تواجد
يـق الدراسـة    بشأن تعل٢٠٢٠ لسنة ٧١٧وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات األطفال ؛
 بشأن بعـض التـدابير      ٢٠٢٠ لسنة   ٧١٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

االحترازية المتخذة بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وشركات القطاع العـام وشـركات            
  قطاع األعمال العام ؛

 بشأن تعليق العـروض     ٢٠٢٠ لسنة   ٧٢٤وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  التى تقام فى دور السينما والمسارح ؛

 بشأن تحديـد مواعيـد      ٢٠٢٠ لسنة   ٧٣٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ؛غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية 
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واعيـد   بشأن تحديـد م    ٢٠٢٠ لسنة   ٧٤٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ؛غلق األندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية 

ـ   خ بـشأن    ٢٠٢٠ لسنة   ٧٦٨وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        ة طـة الدول
  ا المستجد ؛ن تداعيات محتملة لفيروس كوروالشاملة لحماية المواطنين من أية

لى بعـض االستفـسارات     وعلى الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن الرد ع       
  : المشار إليه ٢٠٢٠ لسنة ٧٦٨المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   :ررـــــق
  )املادة األوىل ( 

 ٢٠٢٠ لـسنة    ١٣٣مع عدم اإلخالل بأحكام قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم            
، بكافة أنحاء الجمهورية علـى جميـع   انتقال أو تحرك المواطنين المشار إليه ، يحظر    

ا لجهـود    اسـتمرار   مساء وحتى الساعة السادسة صـباحا ،       الثامنةرق من الساعة    الط
درءا أليـة تـداعيات محتملـة لفيـروس         و الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين     

كورونا ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة باالحتياجات الطارئة التى يقـدرها            
  . الضبط القضائى رىمأمو

   )نيةاملادة الثا( 
 والكازينوهـات والمالهـى      والكافيهات يستمر إغالق جميع المقاهى والكافيتريات    

آت ، والمحال التى تقـدم    ـانات ، وما يماثلها من المحال والمنش      ـوالنوادى الليلية والح  
   .هسلية أو الترفيـالت

كما يستمر إغالق جميع المطاعم أمام الجمهـور ، ومـا يماثلهـا مـن المحـال                 
م المتنقلة ، على أن يقتصر العمل بهـا       اعطلتى تقدم المأكوالت ، ووحدات ال     والمنشآت ا 

  .على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم 
  .زهات والشواطئ تنوتغلق جميع الحدائق العامة والم
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   )الثالثةاملادة (  
قـديم  يستمر إغالق جميع المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وت            

أمام الجمهور مـن الـساعة الخامـسة     " الموالت التجارية "الخدمات والمراكز التجارية    
مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ، وذلك خالل أيام األسبوع فيما عدا يومى الجمعة              

  .والسبت فيكون الغلق على مدار األربعة وعشرين ساعة 
  )الرابعة املادة ( 

األولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بهـا         ثنى من تطبيق حكم المادة      تيس
 - بكافة أنواعها سواء للسوق المحلـى أو للتـصدير   -نقل المواد البترولية أو البضائع  

أو الطرود أو مستلزمات اإلنتاج ، ومركبات الطـوارئ ، ومركبـات نقـل العـاملين                
ى من تطبيق حكـم     كما يستثن . بالمصانع ، ومركبات اإلمداد والتموين للقطاع الصحى        

  ، البدالين التموينيين ، المادة األولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز ، محال البقالة          
ضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو األسماك ، الصيدليات ، الـسوبر  محال الخ 

بهـا  ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية ، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل             
خالل ساعات حظر االنتقال أو التحرك على استالم وتـسلم البـضائع دون اسـتقبال               

 ،  ت المـرخص بهـا ، والمـوانئ       الجمهور ، وجميع المصانع ومواقع أعمال المقاوال      
والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية ، والمستودعات والمخازن الجمركيـة ،      

ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود ، وجميع            و
الكهربـاء ،  عالم ، وخدمات طوارئ شركات الكهربـاء وقطاعـات توليـد            وسائل اإل 

لغاز ، وخدمات طوارئ شركات الميـاه ومحطـات رفـع           وخدمات طوارئ شركات ا   
المعلومات الدوليـة وشـبكات   وصرف ومعالجة وتحلية المياه ، وخدمات مشغلى شبكة  

االتصاالت ، وتطبيقات المشتريات اإللكترونية وبطاقات الصراف اآللى ، والتخلـيص           
الجمركى ، ولجان تسويق األقماح ، وجميع خدمات توصيل المأكوالت والمـشروبات            

رونيـة أو غيرهـا ،      توالبضائع للعمالء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقـات اإللك         
ـ         ـأى من ه  لين ب ـوالعام يع االحتياطـات   ـذه األنشطة المستثناة ، مـع االلتـزام بجم

  .الصحية الواجبة 
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  )اخلامسة املادة ( 
 جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الـساعة الثامنـة مـساء              توقف

  .وحتى الساعة السادسة صباحا درءا ألى تزاحم بين المواطنين 
  )السادسة املادة ( 

مـواطنين مثـل    تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات لل       ق  يعليستمر ت 
  .، والجوازات  ، تراخيص المرور ، تصاريح العمل، السجل المدنىخدمات الشهر العقارى

  .وال يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة 
  ويمتد سريان المستخرجات الرسـمية الـصادرة عـن الجهـات المـشار إليهـا          

علـى تـاريخ    فى اليوم الـسابق     بالفقرة األولى من هذه المادة والتى تنتهى صالحيتها         
 المشار إليه أو خالل فتـرة       ٢٠٢٠ لسنة   ٧٦٨ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم       العمل

  .سريانه أو فترة سريان هذا القرار ، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين 
  )السابعة املادة ( 

ميع األندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصاالت األلعاب         ج يستمر إغالق 
  .الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية 

)املادة الثامنة (    
 تواجد الطالب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ،           قيتعليستمر  

أيـا  وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات األطفال    
  .كان نوعها 

)املادة التاسعة  (   
بـشأن بعـض     ٢٠٢٠ لسنة   ٧١٩يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم        

لدولة وشـركات القطـاع العـام       اإلدارى ل التدابير االحترازية المتخذة بوحدات الجهاز      
  .وشركات قطاع األعمال العام 

)املادة العاشرة (   
  .ا التاسعة من هذا القرار لمدة خمسة عشرة يومتسرى أحكام المواد من األولى حتى 
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  )احلادية عشرةاملادة ( 
  ٢٠٢٠ لــسنة ٦٠٦يـستمر العمــل بقــرارى رئــيس مجلــس الــوزراء رقمــى  

  بشأن تعليق جميع الفاعليات التـى تتطلـب تواجـد أيـة تجمعـات كبيـرة للمـواطنين                 
مـسارح  لحـين      بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور الـسينما وال          ٢٠٢٠ لسنة   ٧٢٤و

  .إشعار آخر 
  )ة عشرالثانيةاملادة ( 

  .يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر 
  )ة عشرالثالثةاملادة ( 

  مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بهـا يعاقـب كـل          
ال تجاوز أربعة آالف جنيـه أو بإحـدى   من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة        

  .هاتين العقوبتين 
  )ة عشرالرابعةاملادة (  

يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكـام قـرار رئـيس      
   المشار إليه بما ال يتعارض مع أحكام القرار الماثل ٢٠٢٠ لسنة ٧٦٨مجلس الوزراء رقم 

  )ة عشراخلامسةاملادة (  
  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                

  .لتاريخ نشره 
   ھ ١٤٤١ سنة شعبان ١٥  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء

  ) .م  ٢٠٢٠ سنة أبريل ٨الموافق (                         

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 
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