
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جنيهات١٠الثمن 

  السنة
  والسـتـونالرابعة

  ھ١٤٤٢ سنة الحجةذى  ٨الصادر فى 
 ) م ٢٠٢١  سنةیولیة ١٨( الموافق 

   ٢٨ العـدد
 )مكرر(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢
  

  
  

     :حمتويـات العـــدد

  قـرار رئيس مجهورية مصر العربية
  رقم الصفحة

   فـى جميـع    المعلنة حالة الطوارئ  بمد ٢٠٢١ لسنة   ٢٩٠قرار رقم   
اعتبارا من الساعة الواحـدة  تبدأ أنحاء البالد ، لمدة ثالثة أشهر     

 عـام   يوليون من   يشر والع الرابع الموافق   السبتمن صباح يوم    
  ٣  ......................................... .... ميالدية٢٠٢١

  قـرارا رئيس جملس الوزراء

حظر التجوال فى المنطقة المحددة شـرقًا  ب ٢٠٢١ لسنة ١٦٦٣قرار رقم  
من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربـا مـن             

االً من غـرب العـريش   غرب العريش وحتى جبل الحالل ، وشم      
مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفـح ، وجنوبـا      

  ٥  ......... وحتى العوجة على خط الحدود الدولية من جبل الحالل

 تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمـن الدولـة         ٢٠٢١ لسنة   ١٦٦٤قرار رقم   
  ٧  ............ .....حالة الطوارئ لقانونا طوارئ والمشكلة طبقً
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 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٢٩٠م ـرق

 رئيس اجلمهورية

 بعد االطالع على الدستور ؛

  ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

   ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم  حالة الطوارئ الصادر بالقانونوعلى قانون
 بإعالن حالة الطوارئ فـى      ٢٠٢١ لسنة   ١٧٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

حدة مـن صـباح يـوم       اجميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الو          
  ميالدية ؛٢٠٢١األحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 

  الخطيرة التى تمر بها البالد ؛ والصحيةونظرا للظروف األمنية

 وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛

  :ررـــــق

 )املادة األوىل ( 
 المشار إليـه فـى      ٢٠٢١ لسنة   ١٧٤ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم        حالة الطوارئ  تُمد

حدة من صباح يـوم الـسبت   ا من الساعة الواعتباراجميع أنحاء البالد ، لمدة ثالثة أشهر أخرى تبدأ   
  . ميالدية ٢٠٢١ يوليو عام نالموافق الرابع والعشرين م

 )نية املادة الثا ( 
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطـار اإلرهـاب             
وتمويله ، وحفظ األمن بجميع أنحاء البالد ، وحماية الممتلكـات العامـة والخاصـة ،               

 .وحفظ أرواح المواطنين 
 )الثة املادة الث( 

يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهوريـة المنـصوص            
 .المشار إليه  حالة الطوارئ قانونليها فى ع
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 )املادة الرابعة ( 
يعاقب بالسجن كّل من يخاِلف األوامر الصادرة من رئيس الجمهوريـة بـالتطبيق         

  . المشار إليه قانون حالة الطوارئألحكام 
  )اخلامسةاملادة ( 

 .) بأغلبية الثلثين(يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب 
  )السادسةاملادة ( 

 .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
 ه ١٤٤٢ سنة ذى الحجة غرةصدر برئاسة الجمهورية فى 

 ) . م ٢٠٢١ سنة يولية ١١الموافق (                       

  عبد الفتاح السيسى
  

لثـى   وبأغلبية ث١٢/٧/٢٠٢١ثنين الموافق س النواب بجلسته المعقودة يوم اإل وافق مجل 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٩٠عدد أعضاء المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 
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٥

 قرار رئيس جملس الوزراء
 ٢٠٢١ لسنة ١٦٦٣م ـرق

 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ؛

  ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

 ؛ ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانونوعلى 
 المعلنـة    حالة الطوارئ  بمد ٢٠٢١ لسنة   ٢٩٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

فى جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر        ٢٠٢١ لسنة   ١٧٤بقرار رئيس الجمهورية رقم     
  والعـشرين الرابع الموافق السبتاعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم   تبدأ  أخرى  

وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس        ميالدية   ٢٠٢١  عام يوليومن  
  المشار إليه ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم  الجمهورية المنصوص عليها فى القانون

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

يحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحـدود الدوليـة      
يش وحتى جبل الحالل ، وشماالً من غرب العريش         وحتى العوجة غربا من غرب العر     

  مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح ، وجنوبـا مـن جبـل الحـالل       
 .وحتى العوجة على خط الحدود الدولية 

 )املادة الثانية ( 
تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها بالمادة األولـى مـن هـذا               

  ة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة مـن صـباح اليـوم التـالى ،       القرار من الساع  
عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينـة العـريش              
  من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الـساعة الخامـسة             

 .من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر 
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٦

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

  ٢٠٢١ عـام    يوليـو ن مـن    ي والعـشر  الرابـع  الموافـق    الـسبت من صـباح يـوم      
  مقررة بموجـب قـرار رئـيس الجمهوريـة        حالة الطوارئ ال   مدوحتى انتهاء    ميالدية

 . المشار إليه ٢٠٢١ لسنة ٢٩٠رقم 
 ه ١٤٤٢ سنة ذى الحجة ٨مجلس الوزراء فى صدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢١ سنة يوليو ١٨الموافق    (                    

 رئيس مجلس الوزراء

 مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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 رار رئيس جملس الوزراءـق
 ٢٠٢١ لسنة ١٦٦٤م ـرق

 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ؛

  ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢رقم   الصادر بالقانونحالة الطوارئقانون وعلى 

 المعلنـة    حالة الطوارئ  بمد ٢٠٢١ لسنة   ٢٩٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 فى جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر       ٢٠٢١ لسنة   ١٧٤بقرار رئيس الجمهورية رقم     

ن ير والعـش الرابع الموافق السبتيوم  اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح   تبدأ   أخرى
رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس        ميالدية وبتفويض  ٢٠٢١ عام   يوليومن  

  المشار إليه ؛١٩٥٨لسنة  ١٦٢الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 

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

 :رر ـــــــق
 ) املادة األوىل (

ـ      حالـة  لقـانون ا تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقً
  : الجرائم اآلتية،الطوارئ المشار إليه 

 . بشأن التجمهر ١٩١٤ لسنة ١٠الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
  )كـررا م(الجرائم المنصوص عليها فـى األبـواب األول ، الثـانى ، والثـانى               

 .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 
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٨

  المنـصوص عليهـا   » البلطجـة «جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة      
 .باب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى ال

  .ليس والغش د قمع الت بشأن١٩٤١ لسنة ٤٨الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
 الخـاص   ١٩٤٥ لـسنة    ٩٥الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقـم         

بـرى   الخـاص بالتـسعير الج  ١٩٥٠ لسنة ١٦٣بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم   
 .وتحديد األرباح والقرارات المنفذة له 

 . فى شأن األسلحة والذخائر ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ     (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 
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها   

ـ       ة أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلق
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 مواد ـواد البناء أو اس   ـتخدام م ـاسها أو الغش فى اس    ـص على أس  يالتى منح الترخ  

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

  لتزوير فـى محـررات الـسكك الحديديـة        جرائم القتل الخطأ أو اإلصابة الخطأ أو ا       
 الحديديـة   أو اإلضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتى ترتكب من العاملين فى السكك            

  .أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم 
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 فـى شـأن تجـريم    ٢٠١١ لـسنة  ٣٤الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم      
 .االعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت 

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

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

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

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

 ميالدية ، وحتـى  ٢٠٢١ عام يوليون من ي والعشرالرابع الموافق السبتمن صباح يوم  
  ٢٩٠حالة الطوارئ المقـررة بموجـب قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم               مد  انتهاء  
 . المشار إليه ٢٠٢١لسنة 

 ه ١٤٤٢ سنة ذى الحجة ٨صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 
 ) . م ٢٠٢١ سنة يوليو ١٨الموافق (                          

 رئيس مجلس الوزراء
 مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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