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     :حمتويـات العـــدد

  رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
  رقم الصفحة

 حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الـبالد ،       إعالن   ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٨قرار رقم   
 الثالثـاء  من صباح يوم     لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة      

  ٣   .... ميالدية٢٠٢٠ عام أبريلن من ي والعشرالثامنالموافق 

  رارا رئيس جملس الوزراءـق

يحظر التجوال فى المنطقة المحددة شـرقًا        ٢٠٢٠ لسنة   ٩٤٠قرار رقم   
من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربـا مـن             
غرب العريش وحتى جبل الحالل ، وشماالً من غـرب العـريش         
مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفـح ، وجنوبـا      

  ٤  ......... وحتى العوجة على خط الحدود الدولية جبل الحاللمن 

 تُحيل النيابة العامة إلى محـاكم أمـن الدولـة          ٢٠٢٠ لسنة   ٩٤١قرار رقم   
  ٦   ........١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم  طوارئ والمشكلة طبقا للقانون
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 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢٠ لسنة ١٦٨م ـرق

 رئيس اجلمهورية

 الع على الدستور ؛بعد االط

  ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

  بشأن حالة الطوارئ ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى القانون رقم 

  الخطيرة التى تمر بها البالد ؛ والصحيةونظرا للظروف األمنية

 وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

 ارئ فى جميع أنحاء البالد ، لمدة ثالثة أشهر اعتبارا مـن الـساعة الواحـدة               تُعلن حالة الطو  
 . ميالدية ٢٠٢٠ عام أبريلن من ي والعشرالثامن الموافق الثالثاءمن صباح يوم 

 )املادة الثانية ( 
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطـار اإلرهـاب             

يع أنحاء البالد ، وحماية الممتلكـات العامـة والخاصـة ،           وتمويله ، وحفظ األمن بجم    
 .وحفظ أرواح المواطنين 

 )الثة املادة الث( 
يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهوريـة المنـصوص            

 . بشأن حالة الطوارئ ١٩٥٨ لسنة ١٦٢عليها فى القانون رقم 
 )املادة الرابعة ( 

ف األوامر الصادرة من رئيس الجمهوريـة بـالتطبيق     يعاقب بالسجن كّل من يخالِ    
 . المشار إليه ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ألحكام القانون رقم 

 )املادة اخلامسة ( 
 .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 

 ه ١٤٤١ سنة رمضان ٥صدر برئاسة الجمهورية فى 
 ) . م ٢٠٢٠ سنة أبريل ٢٨الموافق      (             

 لسيسىعبد الفتاح ا



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یلرأب ٢٨ فى )مكرر( ١٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

 قرار رئيس جملس الوزراء
 ٢٠٢٠ لسنة ٩٤٠م ـرق

 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ؛

  ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

  بشأن حالة الطوارئ ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى القانون رقم 

ـ      ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم         وارئ بـإعالن حالـة الط
فى جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة مـن صـباح يـوم                 

 ميالدية ، وبتفـويض رئـيس       ٢٠٢٠ عام   أبريلن من   ي والعشر الثامن الموافق   الثالثاء
  مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليهـا فـى القـانون             

  المشار إليه ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم 

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

يحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحـدود الدوليـة      
وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحالل ، وشماالً من غرب العريش              
  مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح ، وجنوبـا مـن جبـل الحـالل       

 .لى خط الحدود الدولية وحتى العوجة ع
 )املادة الثانية ( 

تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها بالمادة األولـى مـن هـذا               
  القرار من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة مـن صـباح اليـوم التـالى ،         

عـريش  عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينـة ال            
  من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الـساعة الخامـسة             

 .من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یلرأب ٢٨ فى )مكرر( ١٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

 )املادة الثالثة ( 
  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا مـن الـساعة الواحـدة    

  ٢٠٢٠ عـام    أبريـل مـن   ن  ي والعـشر  الثـامن  الموافـق    الثالثـاء من صباح يـوم     
 ١٦٨وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم            ميالدية
 . المشار إليه ٢٠٢٠لسنة 

 ه ١٤٤١ سنة رمضان ٥صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 
 ) . م ٢٠٢٠ سنة أبريل ٢٨الموافق    (                    

 رئيس مجلس الوزراء

 دبوىلمصطفى كمال م/ دكتور
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 رار رئيس جملس الوزراءـق
 ٢٠٢٠ لسنة ٩٤١م ـرق

 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ؛

  بشأن حالة الطوارئ ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى القانون رقم 

   بـإعالن حالـة الطـوارئ      ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
       ا من الساعة الواحدة مـن صـباح يـوم          فى جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر اعتبار

 ميالديـة ، وبتفـويض رئـيس مجلـس          ٢٠٢٠ عام   أبريلن من   ي والعشر الثامنالموافق   الثالثاء
 لـسنة   ١٦٢فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القـانون رقـم             الوزراء
  المشار إليه ؛١٩٥٨

 أعضاء محـاكم     بتعيين ٢٠١٧ لسنة   ٨٤٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
 ؛) طوارئ(أمن الدولة العليا والجزئية 

 :رر ـــــــق
 )املادة األوىل ( 

  تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولـة طـوارئ والمـشكلة طبقـا للقـانون               
 : المشار إليه الجرائم اآلتية ١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم 

 .جمهر  بشأن الت١٩١٤ لسنة ١٠الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
  الجرائم المنصوص عليهـا فـى األبـواب األول ، الثـانى ، والثـانى مكـررا                

 .من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
 بشأن تعطيل المواصـالت ،    ) ١٧٠(إلى  ) ١٦٣(الجرائم المنصوص عليها فى المواد من       

 .من قانون العقوبات ) ١٧٩ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٢(وفى المواد 
  المنـصوص عليهـا   » البلطجـة «الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة     جرائم  

 .فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات 
  .ليس والغش د قمع الت بشأن١٩٤١ لسنة ٤٨الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 

 الخـاص   ١٩٤٥ لـسنة    ٩٥الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقـم         
 الخـاص بالتـسعير الجبـرى    ١٩٥٠ لسنة ١٦٣شئون التموين والمرسوم بقانون رقم   ب

 .وتحديد األرباح والقرارات المنفذة له 
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 . فى شأن األسلحة والذخائر ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
ظ عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفا    (الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث      

  ١٩٦٦ لسنة ٥٣من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ) على خصوبتها
   بـشأن الحفـاظ    ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٣الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقـم        

  .على حرمة أماكن العبادة 
تها أو تعديلها أو تدعيمها الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعلي  

دمها بدون ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقـة    أو ترميمها أو ه   
يم أعمال البناء أو تنفيذها     ـبإقامة أعمال دون مراعاة األصول الفنية المقررة قانونًا فى تصم         

أو اإلشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات              
تخدام مـواد  ـواد البناء أو اس   ـتخدام م ـاسها أو الغش فى اس    ـخص على أس  التى منح التر  

من قـانون   ) ١٠٤ و ١٠٢(غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها فى المادتين         
 ٢٠٠٨ لسنة ١١٩البناء الصادر بالقانون رقم 

 فـى شـأن تجـريم    ٢٠١١ لـسنة  ٣٤الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم      
 . حرية العمل وتخريب المنشآت االعتداء على

 بشأن تنظـيم الحـق   ٢٠١٣ لسنة  ١٠٧الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم       
 .فى االجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية 

  الجرائم المنصوص عليها فـى قـانون مكافحـة اإلرهـاب الـصادر بالقـانون              
 ٢٠١٥ لسنة ٩٤رقم 

 )املادة الثانية ( 
 .هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم تسرى أحكام 

 )املادة الثالثة ( 
  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا مـن الـساعة الواحـدة    

 ميالديـة ،    ٢٠٢٠ عـام    أبريـل ن من   ي والعشر الثامن الموافق   الثالثاءمن صباح يوم    
 ١٦٨لمقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقـم      وحتى انتهاء إعالن حالة الطوارئ ا     

 . المشار إليه ٢٠٢٠لسنة 
 ه ١٤٤١ سنة رمضان ٥صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

 ) . م ٢٠٢٠ سنة أبريل ٢٨الموافق    (                    

 رئيس مجلس الوزراء
 مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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  ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
  

  

  الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية

١٣٠٩ – ٢٨/٤/٢٠٢٠ – ٢٠١٩ / ٢٥٧٨١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


