
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
  جنيهات٤الثمن 

  السنة
 الثالثة والسـتـون

    ھـ١٤٤١  القعدةىذ ١٤الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٠ سنة یولیة ٥( الموافق 

  ٢٧العـدد 
   مكرر



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة یولیة ٥فى ) مكرر (٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢
  

  

  حمتويات العدد
  

  رقم الصفحة  ونــقان
 ١٣٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٢٠ لسنة ١٤٢قانون رقم 

 فى شأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض ١٩٥٨لسنة 
  ٣  ............................................................. المعدية

    قرار رئيس جملس الوزراء
 يعاد تشكيل ٢٠٢٠ لسنة ١٣٣٤رئيس مجلس الوزراء رقم قرار 

المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس 
  ٦  . ................................................ .........الوزراء
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  ٢٠٢٠ لسنة ١٤٢قانون رقم 
 فى شأن ١٩٥٨ لسنة ١٣٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  حتياطات الصحية للوقاية من األمراض المعديةاال
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

  )ادة األوىل ـامل( 
 فـى شـأن     ١٩٥٨ لسنة   ١٣٧من القانون رقم    ) ٢٥،٢٦(يستبدل بنصى المادتين    

  . اآلتياناالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض المعدية ، النصان 
عن خمسمائة جنيه وال تجاوز عـشرة آالف    يعاقب بغرامة ال تقل      - )٢٥(مـادة 

من هذا القـانون  ) ١١، ١٠،  ٩،  ٦،  ٥،  ٤،  ٢(جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد         
  .أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا ألحكام هذه المواد 

  .يمة الغرامة فى حديها وفى حالة العود خالل مدة سنة ، تضاعف ق
بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ،         مع عدم اإلخالل     - )٢٦(مـادة 

جنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من           يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف       
من هذا القانون أو أيـا مـن        ) ٢٤،  ٢٣،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٣،  ١٢(أحكام المواد   

  . الصادرة تنفيذًا ألحكام هذه المواد قرارات وزير الصحة
وإذا كان المرض من القسم األول ، تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عـن ثالثـة                

 تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى              شهور وغرامة ال  
  .هاتين العقوبتين 

رتين الـسابقتين  عليها فى الفقوفى حالة العود ، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص     
  .فى حديها 

وسائل النقل وغيرها من األشياء التى تكون       فى جميع األحوال ، يحكم بمصادرة       و
 .قد استعملت فى ارتكاب الجريمة 
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   )الثانيةادة ـامل(  
 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقـام        ١٩٥٨ لسنة   ١٣٧تضاف إلى القانون رقم     

   :، نصوصها اآلتية) ١مكررا / ٢٦مكررا ، / ٢٦فقرة ثانية ، / ٢٣مكررا ، / ٢٠(
مكررا/ ٢٠(مادة 

ً
  األول يجوز لوزير الصحة لمنع انتـشار أمـراض القـسم      : )

  باستخدام الكمامات الواقيـة أو األقنعـة الطبيـة    أن يلزم األفراد أو الفئات التى يحددها     
   ، علـى    خرى خارج أمـاكن الـسكن     غيرها من المستلزمات الوقائية األ    أو األوشحة و  

أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك ، وكـذا االشـتراطات الواجـب              
  .توافرها فى هذه األدوات والمستلزمات الوقائية 

منه القواعد واإلجـراءات    لصحة بقرار   ويضع وزير ا   : )قرة ثانيةف/ ٢٣(مادة 
ابة باألمراض   فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب اإلص        تباعهاا  الواجب الصحية

المعدية المنصوص عليها فى هذا القانون ، على أن يشمل ذلك االشـتراطات الخاصـة    
المتبعـة لـدفن    ، ومكانه ، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفـة          بتصريح الدفن   

 والتعقيم التى توضع مـع      الموتى ، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه ، ومواد التطهير         
  السلطات الصحية المختصة ، وموعد إتمـام  د نقله ودفنه تحت إشراف الجثمان ، وقواع  

    .عملية الدفن 
مكررا/ ٢٦(مادة 

ً
  ال تقل عـن خمـسة آالف جنيـه         يعاقب بالحبس وبغرامة     : )

  كل من أعـاق أو عطـل       ه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،        وال تجاوز عشرة آالف جني    
أو منع دفن الميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعـد                

  .من هذا القانون ) ٢٣(واإلجراءات التى يحددها وزير الصحة ووفقًا لحكم المادة 
وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من األفعال الواردة فى الفقـرة               

 . القوة أو التهديد باستخدامهما السابقة باستخدام العنف أو
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مكـررا / ٢٦(مادة 
ً

يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثمائـة جنيـه وال تجـاوز          : )١

)  مكررا ٢٠(كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقًا لحكم المادة           خمسة آالف جنيه    

  .من هذا القانون 

   )الثالثةادة ـامل( 
   .ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،  فى الجريدة الرسميةالقانون هذا ينشر

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

  ه ١٤٤١ سنة  القعدةى ذ١٤ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٠ سنة يولية ٥الموافق (                        

  عبد الفتاح السيسى
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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ة  لسن١٣٣٤رقم 

  جملس الوزراءرئيس 
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 
   بتشكيل الوزارة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بـالتفويض فـى بعـض       ٢٠١٨ لـسنة    ٢٧٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  االختصاصات ؛
 بإعـادة تـشكيل     ٢٠١٤ لـسنة    ١٧٥٤ رئيس مجلس الوزراء رقـم       وعلى قرار 

  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛
  وعلى ما عرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

  :قــرر 
  )ادة األوىل ـامل( 

يعاد تشكيل المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسـة رئـيس مجلـس      
   :وعضوية كل منالوزراء 
   :السادة الوزراء -ً أوال

  .وزير الدفاع واإلنتاج الحربى 
  .وزير السياحة واآلثار 

  .وزير التخطيط والتنمية االقتصادية 
  .وزير الثقافة 

  .وزير التنمية المحلية 
  .وزير البيئة 

  .وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
  .وزير الزراعة واستصالح األراضى 

  .وزير التجارة والصناعة 
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ثانيا
ً

   :راضىمية العمرانية واستخدامات األجهات المعنية بالتنالسادة رؤساء ال - 
  .رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

  .مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة 
ثالثا
ً

   : بالتنمية العمرانيةالسادة الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة - 
  .ماهر أستينو / السيد الدكتور 
  .أحمد يسرى / السيد الدكتور 
  .أيمن مصلحى / السيد الدكتور 
  .سامح عبد الجواد / السيد الدكتور 
  .محمد الكحالوى / السيد الدكتور 
  .فتحى حسن صالح / السيد الدكتور 
  .حسانين حسانين محمد أبو زيد / السيد الدكتور 

  .سحر عبد المنعم عطية  / ة الدكتورةدالسي
  .محمد أيمن أحمد عاشور / السيد الدكتور 

  .ياسر فتحى رزق سليمان  / األستاذالسيد 
   )الثانيةادة ـامل( 

  . ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  فى الجريدة الرسميةالقرار هذا ينشر
  ه ١٤٤١ سنة  القعدةى ذ١٤ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

  ) . م ٢٠٢٠ سنة يولية ٥الموافق (                        
 رئيس مجلس الوزراء

  )مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور (
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