
 

 

 

 

 

 

 

 أمر تنفيذي

 

  2020-18 رقم

 

 تالعب في االسعارالبشأن  مشددةقيود 

 2020-8 إلغاء األمر التنفيذي
 

ر أو الوفاة. يحدث بسبب ساللة جديدة من فيروسات ( هو مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى مرض خطي19كوفيدـ) دستجمال كورونافيروس 

ا خر.  ا يوجد االيا أي لقا  متتمد أو لال  مااد لففيروسات له آلشخص وتنتشر بسهولة من لبشر في ا التي لم يتم تحديدها سابقًا كوروناال

 المرض.

في  19كوفيدـين مفترضتين إيجابيتين لـو اية ميشيغان أول االتفي ارة الصحة والخدمات اإلنسانية إد، اددت  2020 (مارس) آذار 10في 

من  1 ملبر و اية ميشيغان بموجب القس األمر االة الطوارئ . ألفن ه ا4-2020 رقم نفي ير التاألم ، أصدرت  ميشيغان. في نفس اليوم

، MCL 30.401- .421 ،، بصيغته المتدلةPA 390 1976، ، وقانون إدارة الطوارئ1963ميشيغان لتام و اية من دستور  5المادة 

 .MCL 10.31-.33، لةالمتدبصيغته  ،PA 302 1945، 1945وسفطات الطوارئ لفحاكم قانون لام 

ون إدارة الطوارئ الحاكم سفطات واستة وواجبات لـ "التتامل مع المخاطر التي تهدد ه ه الو اية أو شتب ه ه الو اية بسبب كارثة نقا حيمن

 MCL". قانونير التوجيهات التي لها قوة وتأثاللالنات واإلتنفي ية والوامر األاكم من خالل "، والتي قد ينف ها الحأو االة طوارئ"

، "يجوز لفحاكم إصدار أوامر لفى أنه بتد إلالن االة الطوارئ 1945، ينص قانون سفطات الطوارئ لتام (. وبالمثل2) - (1) 30.403

داخل المنطقة المصابة تحت االة الطوارئ وضع  لالن  والممتفكات أو إلوقوالد ولوائح متقولة اسبما يراه ضروريًا لحماية األروا

 .MCL 10.31(1)"يطرة الس

 hand) ، ومتقمات اليد(masks) أقنتة الوجه قومون ببيع، أصبح من الواضح أن بتض الشركات واألفراد يه ه الحالة الطارئةمن  بداية 

sanitizers)فايروس ، والمنتجات األخرى التي قد يستى الناس لشرائها بسبب تهديد، والمنتجات الورقية، ومستفزمات التنظيف 

في الوصول إلى  نسكان ميشيغانع ه ا التاللب باألستار ومسالدة جميع ستثنائي. لمإ، أستار مرتفتة بشكل بستر غير مبرر 19كوفيدـ

ة مؤقتًا لفى التستير المفرط لفسفع والمواد شدد، من المتقول والاروري فرض قيود م19كوفيدـالمنتجات الارورية أثناء طوارئ 

 ستهالكية.ئية اإلا ومستفزمات الطوارئ والمواد الغ

. يفرض ه ا  2020-8رقم ، يتم إلغاء األمر التنفي ي ه ا األمرصدور ة. مع شددثل ه ه القيود المفرض م  2020-8 رقم األمر التنفي ي

 ، مع إجراء بتض التتديالت لفى نطاقها.األمر قيودًا متشابهة إلى اد كبير
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 تمريغريتشن و
 لو ايةااكم ا  

 و اية ميشيغان

 مكتب الحاكم

  انسينك

 انيجارلين جيفكريست الث
 الحاكمنائب 



 

 ما يفي:ب أمر، أيشيغانوقانون م 1963ميشيغان لتام  تورسدبموجب 

، إذا اصل أي شخص لفى أي منتج من مساءً  11:59السالة  2020 (أبريل) نيسان 17ستمر اتى يلفى الفور وو إلتباًرا من اآلن .1

 به ستر الشراء ال ي اصليتجاوز إجمالي ة بستر و ايب أ ا يقوم الشخص بإلادة بيع ه ا المنتج في ه ه ال، يج(ةزئتجمفرد )بائع 

 المنتج. ه ا الشخص لفى

، يجب أ ا يترض الشخص لفبيع أو مساءً  11:59في تمام السالة  2020 (أبريلنيسان ) 17ويستمر اتى لفى الفور و إلتباًرا من اآلن .2

، ما لم يثبت 2020 (مارسآذار ) 9ريخ أتمن ه ا المنتج ثمن ما لرضه أو دفته ل ٪20في ه ه الو اية بستر يزيد بنسبة بيع أي منتج ي

آذار  9لتباًرا من إستثنائي ساري المفتول إإلى زيادة تكففة طر  المنتج في السوق أو إلى خصم  تتودالشخص أن زيادة الستر 

 .2020 (مارس)

 :مرألغراض ه ا األ .3

 خص" يتني فردًا أو شركة أو كيانًا قانونيًا آخر."الش .أ

دو ار أمريكي أو أي  1,000.00بقيمة سوقية لادلة تقل لن  ستهالكيإ غ اءأو  ادةأو م ةقصد بمصطفح "المنتج" أي سفتي   .ب

 إمدادات طارئة.

و اية في قانون اماية المستهفك   ا يحد ه ا األمر أو ياتف قدرة النائب التام لفى التحقيق أو تحديد أو فرض المسؤولية بموجب .4

 ، أو أي قانون آخر له ه الو اية .MCL 445.901 -922، ، بصيغته المتدلةPA 331 1976، ميشيغان

 تد ا انتهاك المتتمد له ا األمر جنحة.، ي  MCL 30.405 (3)و  MCL 10.33 نون رقمالقا مشياً معت   .5

 .2020-8 المرقم يفغى األمر التنفي ي .6

 .التظيم و اية ميشيغانختم من قبفنا ب تمختوقيتي وتم ب
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