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 ( صادر8بالغ رقم )

 0202( لسنة 6باالسحناد ألحكام أمر الدفاع رقم )
 

 

 ن تتأ  8787  رضتتا  >كحاتتدل ارة تأ( من  لتتد ارااتا م دنتتأا   لتتد نلتأ ارتتا د    ت  ماصتناداا أ ،

 إصاا  اراالغ ارندري:

 

تضتأ  نكحاتدل اتاا ارااتتا  وت  نعتى  ارفتتدلوطد  تي ار ند تدا / اأتضتتن  اأواتأ ت تأ ا  ، وارنتتي  نوال : 

ارىز اء بادء  و  تاضتط  لضتنأم لتد وزيتأ ارفوتي ووزيتأ اروتاد   وارن تد ( يحاااد  ئطش 

 ، و و  اراحى ارندري:8787وارنوىيد ، اروضنح    د نهأ  توىز وآب لد صا  

 

رودكح  ارفوي تخةطض اأعأ ارضهأ  روفدلي ارا  يتدا   ووتب بضتاي ووتي صتىاء  تي لاتد   .7

 ارفوي نو  د بفا و  د روضأوط ارندرط :
 

   ياى  ارنخةطض بدتةدق لع ارفدلي او  ضغط نو إوأاه نو تهايا. ن   -ن 
 

 ن  يضوي ارنخةطض نعى  اإلاا ( ارفوطد.  -ب 
 

%  لد اأعأ، وال ي تىز االتةتدق  وت  تضتا  تزيتا 87ن  ال تزيا تضا  ارنخةطض  و  م  -ج 

  و  ذرك.
 

 ن  ال ي ي اأعأ بفا ارنخةطض  د ارحا اأات  رألعى . -ا 
 

 

ارفوي تخةطض اأعأ ارضهأ  روفدلي غطأ ارواوف بفوي او  اننأاط لىا  ت  ارفدلتي  رودكح  .8

 نو وزا ( ارفوي  و  ارنخةطض وو  د روضأوط ارندرط :
 

 %  لد اأعأ.  7;ن  ال تزيا تضا  ارنخةطض  و  م    - ن
 

 ن  ال ي ي اأعأ بفا ارنخةطض  د ارحا اأات  رألعى .    - ب
 

ارفدلتي ارتا  يتدا   ووتب بضتاي عزئتي صتىاء  تي لاتد  ارفوتي نو  تد بفتا نعتأه  تد ثدتطد : يضتنح  

كحضت  اعتأ صتد دا ارفوتي ارةفوطت  وبوتد ال ي تي  تد اأعتأ  8787نهأ  توىز وآب لد صتا  

 يهود نواأ.ن% لد نعأه ارضهأ  7;كحا( نو تضا  اروحاا روضد   ارىا
 

نو  د بفا بضتاي ووتي نو ارفدلتي غطتأ ارواوتف ثدراد : يضنح  ارفدلي ارا  يدا   ووب  ي لاد  ارفوي 

 ي غطتأ ار ند تدا / اأتضتن  اأواتأ  8787بفوي نعأه ودلال   د نهأ  توىز وآب لد صا  

 ت أ ا  اروضد  إرطهد  ي ارااا نوال ، وال ي ىز االتةدق  و  غطأ ذرك. 
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بوىع  اتاا ارتاالغ كحنت  تتد يت اتنهتدء  ابفد : ين  ت ايا   ا ارفوي لحاا اروا( روفدلي اأ اتي تو دئطد  

ارفوي ب دتى  ارا د  نو روا( لودثو  روا( ارف ا اأخطتأ ، ن  اروتاتطد نطتى  ، ويضتنأط  تي اتاه 

 ارحدر  لد يوي:
 

 ولد بفاه. 7/0/8787ن  ياى  ارف ا  ا اتنهت لاتب بند يت  .7
 

 ن  ياى  ارف ا  ا صا  ن  ت  ت اياه ثالث لأاا  أواأ. .8
 

  اروتدا  0أ ارفوتي بتدرااىا مثدتطتد   و مثدراتد   و مخدلضتد   و مصداصتد   لتد ارتاالغ   ت  مخدلضد : يضتنو

 .8787  رضا  >بوىع  نلأ ارا د      م
 

صتتد ي   8787  رضتتا  >صداصتتد : تفناتتأ عوطتتع اأكحاتتدل واراوتتىف ارتتىا ا(  تتي نلتتأ ارتتا د    تت  م

 اروةفى  لد ر  تنفد ض لع ن  كحا  لد نكحادل ااا اراالغ.

 

 

7;/0/8787 

 

 

 ــــىزراء رئيس الــــــــــــــــ
 

 الدكحىر عمر الـــــــــــــرزاز
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 القطاعات واألنشطة االقحصادية الحي ما زالث األكثر

 0202جضررا من آثار جائحة كىرونا خالل شهر متىز من العام احلايل  
 

 رضتا  >ارا د    ت  موارودا  بوىع  نلأ  8787  رضا  2 دئو  صدا ( بوىع  اراالغ     م  

 بح  ارواضآا ارفدلو   ي ار ند دا واأتضن  اال نوداي  ارندرط : 8787
 

، ارواضآا ارضطدكحط  اروأخوت  بوىعت   تدتى  ارضتطدكح  واأتووت  وارنفوطوتدا اروتدا ( بوىعاتب .7

 . ويضناا  لد ذرك ارواضآا ضود كحاوا لان   ارف ا  اال نوداي  ارخدص 

 لاضآا ارنىظطف اروأخو  بوىع   دتى  ارفوي واأتوو  ارودا ( بوىعاب.  .8

لاضتتآا اصتتن اال واصتتنخاال ارفتتدلوطد  تتي ارواتتدز  اروأخوتت  بوىعتت   تتدتى  ارفوتتي واأتووتت   .9

 ارودا ( بوىعاب. 

ولاضتتآا تزويتتا وتوتتىيد ارنتتدئأاا وختتالدا لاضتتآا ارا تتي ار تتى  واراتتأ  واراحتتأ  رأل تتأاا  .:

 .صىاق ارحأ(  ي اروند ااصطدت  ارندئأاا واأ

 لاضآا وصدئط ارا ي ارفدل.  .;

 لاضآا تاوط  ارحةالا واروهأعدتدا وارودتوأاا واروفد ض.  .>

 .واروادصادا اأ أاحولاضآا تأعطأ رىازل  اأ أاحلاضآا صدالا  .0

 لاضآا اأتاي  ارأيدضط  وارنأ طهط  واروضدبح وارحودلدا ارضأ ط .  .2

 لاضآا اروأاوز ارا د ط . .2

 . واإلوضضىا اا واأكحاي لاضآا ت د ( اأراض   .77

 لاضآا ارواا س و يدض اأطةد  واو  ارح دت .  .77
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 .لاضآا تأعطأ ارضطد اا ارضطدكحط  .78

 .لاضآا اأتاي  اروحط  .79

 .ولأاوز ارنا ي  اروهاي وارن اي نودايوطدا .:7

 .األدود ارنأ طهط  وارحاائ  ارفدل  .;7

 .لاضآا او  ارضطاود واروضد ح .>7

 .ندبف  رو ند  ارخدفاروندكحف ار .70

  ند  ارواد دا ارخضاط  واأثدث. .72

  ند  ارواد دا ار واي  واروحطادا. .72

  ند  ارواد دا اإلتضدئط . .87

 

 ت د   طوي ارانديا 

 

 يـــــــــــــــوزيأ ارفو

 ى  ــــــــــــــــــــــا. طد ق ارحو

 

 وزيأ ارواد   وارن د ( وارنوىيد

 

 

 نوا ـــــ   و  ارناضط  

 

 ـىز اءــــــــــــ ئطش ارــــــــ

 

 اراونى   وأ ارـــــــــــــأزاز
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