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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ٧٦٨رقم 

  جملس الوزراءرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 
  وعلى قانون تنظيم مـصلحة الـشهر العقـارى والتوثيـق الـصادر بالقـانون              

   ؛١٩٦٤ لسنة ٥رقم 
  بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ ١٩٥٥ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 
   بشأن حالة الطوارئ ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى القانون رقم 

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 
   فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛١٩٧٣ لسنة ١وعلى القانون رقم 

   ؛١٩٧٣ لسنة ٦٦ المرور الصادر بالقانون رقم وعلى قانون
   ؛١٩٨١ لسنة ١٣٩وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 

   بشأن األحوال المدنية ؛١٩٩٤ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
   بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ؛٢٠١٨ لسنة ٩٢وعلى القانون رقم 

   ؛٢٠١٩ لسنة ١٥٤وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 
 بمد حالة الطـوارئ المعلنـة       ٢٠٢٠ لسنة   ٢٠ رئيس الجمهورية رقم     وعلى قرار 

 فى جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر        ٢٠١٩ لسنة   ٥٥٥بقرار رئيس الجمهورية رقم     
أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم اإلثنين الموافق السابع والعشرين             

مجلس الـوزراء فـى اختـصاصات        ، وبتفويض رئيس      ميالدية ٢٠٢٠ من يناير عام  
   المشار إليه ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢المنصوص عليها فى القانون رقم رئيس الجمهورية 
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 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       
  ى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛الفاعليات الت

   بـشأن تعليـق الدراسـة   ٢٠٢٠ لـسنة  ٧١٧وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   
 جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات األطفال لمدة أسبوعين اعتبارا من األحد          فى  

   ؛٢٠٢٠ من مارس عام ٢٨ وحتى السبت الموافق ٢٠٢٠ من مارس عام ١٥الموافق 
 بتعليق حركة الطيـران  ٢٠٢٠ لسنة   ٧١٨وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

   بتوقيت القاهرة ؛٢٠٢٠ من مارس عام ٣١الدولى حتى نهاية يوم الثالثاء الموافق 
 بشأن بعـض التـدابير      ٢٠٢٠ لسنة   ٧١٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

ركات القطاع العـام وشـركات       المتخذة بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وش      االحترازية
  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       
ة أنحاء الجمهوريـة حتـى يـوم        غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكاف      

   ؛٢٠٢٠ من مارس عام ٣١الثالثاء الموافق 
 بشأن تحديـد مواعيـد      ٢٠٢٠ لسنة   ٧٤٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

 الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية حتى يـوم الثالثـاء       األندية  غلق  
   ؛٢٠٢٠ من مارس عام ٣١الموافق 

ـ لحماية المـواطنين مـن أى       شاملة  وفى إطار خطة الدولة ال       داعيات محتملـة  ت
  لفيروس كورونا المستجد ؛
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   :ررـــــق
  )املادة األوىل ( 

 ٢٠٢٠ لـسنة    ١٣٣مع عدم اإلخالل بأحكام قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم            
المشار إليه ، يحظر على المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية ، االنتقـال أو التحـرك                

ن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ، درءا ألية           على جميع الطرق م   
تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطـة            

  . الضبط القضائى رىباالحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمو
   )املادة الثانية( 

من الـساعة الـسابعة مـساء    توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة   
  .وحتى الساعة السادسة صباحا 

   )املادة الثالثة( 
  السادسة صباحا أمـام الجمهـور      الساعة تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى      

 بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريـة      محال  كافة المحال التجارية والحرفية ، بما فيها        
يكون فل أيام األسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت         ، وذلك خال  " الموالت التجارية   " 

  . األربعة وعشرين ساعة  على مدارالغلق
وال يسرى حكم الفقرة األولى من هذه المادة علـى المخـابز ، محـال البقالـة ،             

  .السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية الصيدليات و
   )املادة الرابعة( 

 والكافيهات والكازينوهات والمالهـى والنـوادى   تغلق جميع المقاهى والكافيتريات 
  الليلية والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشآت ، والمحـال التـى تقـدم التـسلية                

  .أو الترفيه 
كما تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم ، وما يماثلها من المحال والمنشآت التـى               

يقتصر العمل بهـا علـى خدمـة     تقدم المأكوالت ، ووحدات الطعام المتنقلة ، على أن          
 توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.  
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   )املادة اخلامسة( 
يعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثـل خـدمات             

  .الشهر العقارى ، السجل المدنى ، تراخيص المرور ، تصاريح العمل ، والجوازات 
  . على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة وال يسرى ذلك

  ويمتد سريان المستخرجات الرسـمية الـصادرة عـن الجهـات المـشار إليهـا          
تها فى اليوم الـسابق علـى تـاريخ         بالفقرة األولى من هذه المادة والتى تنتهى صالحي       

  ، وذلك دون أيـة  أعبـاء  ل فترة سريانه طوال مدة العمل به      العمل بهذا القرار أو خال    
  .مالية على المواطنين 

   )املادة السادسة( 
تغلق جميع األندية الرياضية والـشعبية ومراكـز الـشباب وصـاالت األلعـاب            

  .الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية 
)املادة السابعة (   

تسرى أحكام المواد من األولى حتى السادسة من هذا القرار لمدة خمـسة عـشر               
  .يوما من تاريخ العمل به 

)ملادة الثامنة ا(   
تعلق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ، وكذلك أى             
تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات األطفال أيا كان نوعهـا ،               

  ٢٠٢٠  عام من مارس٢٩وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من األحد الموافق 
)املادة التاسعة (   

 المـشار إليـه     ٢٠٢٠ لسنة   ٧١٩بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم      يستمر العمل   
  ٢٠٢٠لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من األربعاء الموافق األول من أبريل عام 

)املادة العاشرة (   
  ٢٠٢٠ لـسنة    ٦٠٦ يستمر العمل بقـرارى رئـيس مجلـس الـوزراء رقمـى           

  .شار إليهما لحين إشعار آخر مل ا٢٠٢٠ لسنة ٧٢٤و
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) ة احلادية عشراملادة(   
  يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية حتـى نهايـة            

  . بتوقيت القاهرة ٢٠٢٠ من أبريل عام ١٥يوم 
  )ةاملادة الثانية عشر( 

  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 
  )ةاملادة الثالثة عشر( 

تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها فى تقديم الخدمات العالجية كما           
تستمر جميع وسائل اإلعالم والعاملين بها فى ممارسة أعمالهم ، دون التقيد بـأى مـن           

  .ر ة بهذا القرارالمواعيد المقر
وال تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبـات التـى تنقـل األدويـة               
والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائيـة والحاصـالت الزراعيـة والخـضر            

  . والفاكهة ، وما يماثلها
  )ةاملادة الرابعة عشر( 

ـ                 وم التـالى  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن الي
  .لتاريخ نشره 

   ھ ١٤٤١ سنة رجب ٢٩  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء
  ) .م  ٢٠٢٠ سنة مارس ٢٤الموافق (                         

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 
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