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 تقــــريــــر 
 اللجنــة الـمشرتكـــة مــن جلنـة الشئون الصحية 

 التشريعية ة وومكتب جلنة الشئون الدستوري
 بإصدار قانون  عن مشروع قانون مقدم من احلكومة

  اتها وتصديرهاقتنظيم عمليات الدم وجتميع البالزما لتصنيع مشت
 ــــــــــــــــــ

ذ  ذًمأذ أذشررررررررر تاأمم  أأأ2020  فكب أأذ أ24قيخككسأأدحملأقيكا سأنا ارررررررررن أقيكت  ، أ  ل
 أإي أيالمأذشن  مأمم  أأتلظكعأعك كمتأقي لأتتاككاأقيبالزذمأينصلكاأذشن مترمأتتص    منإص ق أأقي   ذررم
 أيب ث أت، ق ررن أتدع ق،أت  ل أعل أتذ نجأيالمأقيشررن أأقي  ررن  لمأتقينشرر لتكمقيشررن أأقيصرر كمأأمذ أيال

أ.قيك م أع  أقيكا سأ ت لي
أ
ت، ق ن  أتدع تأت  ل ًقأعل أيعأ نا أع ل أأتم أق نرتأقي المأقيكشن  مأذ أن ثأذش تاأقي م  أأأ

أع  أقيكا س أتذ أثعأيعأتفصرأقيركنمأقينش لتكمأقيامن مأف أذش تاأقي م  أأقيكت تضأ.
إعكماًلأذشرررررررر تاأقي م  أأقيكت تضأأ2021 لم  أأ14تم أدحملأقيكا سأنا اررررررررن أقيكت  ، أبنم ل أ

فيألررررر ءأتكاررررربأقي   ذمأنكشررررر تعمتأقي  ق ك أ(أذ أقيالئ مأقي قخ كمأيكا سأقيل قب أ180ي  عأقيكم، أ)
فب ق  أأ1أي المأقيكشررن  مأقجنكمعًمأبنم ل ع  تأقأ أبلمءأع ك قين أيعأتفصرررأفكرمأقيركنمأقينشرر لتكمأقياررمن مأ

أ.أأيب ث أت، ق ن أتدع ق،أت  ل أعل  أ2021
أ

 قيام، :أذكثاًلأع أقي   ذمأمتتم أحض أقالجنكمع
 تقيا مأ.تزل  أقيص مأأأأ،/أ ميمأزق   -1
  ئكسأقيركنمأقيكص لمأي ش قءأقيك ح أتقالذ ق،أتقينك ل أقيطبيأأي قء/أبرمءأقي   أزل قأأ -2

 .تد،ق  أقينمل ي جكمأقيطبكمأأأأأأ
 ركنمأقيكص لمأي ش قءأقيك ح أتقالذ ق،أي أقيكانشم أقي م    أأقحك أخ كفمأ/ل -3

 .تقينك ل أقيطبيأتد،ق  أقينمل ي جكمأقيطبكمأأأأأأ
 . ئكسأقيركنمأقيت كمأي  تقءأأعصمل،/أتمذ أ -4
 . ركنمأقيت كمأي  تقءقيكانشم أقي م   يأيأذانشم /أذ ك أق    -5
 أ.تزق  أقي فماأ–إ،ق  أقيخ ذمتأقيطبكمأي   قتأقيكا  مأأعكك /أيم  أذ ك أذ ك ، -6
 قيكانشم أقي م   يأب زق  أقيت ل.أقيكانشم /أذ ك أجككر -7
 .نميركنمأقيتمذمأينلككمأقيصلمعكمذ   أعملأقيكش تعمتأأأ،/أ،عمءأب  أقي    -8
 .قيكانشم أقي م   يأي ركنمأقيتمذمأينلككمأقيصلمعكمأأل/أبراتأج ،  -9

 . مئجأقذك أقيكا سأقألع  أي امذتمتأ،/أحاملأعب أقيغفم  -10
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 . كنمأقي ممنمأقإل،ق لمأعكك /أإ كمعكرأشبرأ -11
 . كنمأقي ممنمأقإل،ق لمأعكك /أش لفأ ذزىأ -12
 قإل،ق لم. كنمأقي ممنمأأأأع ك /أ -13
 .ذص  مأقياكم كأ– ئكسأقإل،ق  أقيك  زلمأي صم، قتأتقي ق ،قتأأأد/أ ميمأذ ك ،أ -14
 .ذ   أعملأن طماأذ قز مأقإل،ق  أقيك  كمأد/أعبك أذ ك أحاك  -15
 .ذ   أعملأنكص  مأقيض قئجأقيكص لمأأد/أذ ك أصميحأ -16
 تقيا مأ.أتزق  أقيص مأ،أ/أإ رمبأ  قجأقي    -17
 تقيا مأ.أص متزق  أقيأأ،/أأ فك أقيل مس -18
 مأتقيا مأ.تزق  أقيص أأ،/أخمي أذام   -19
 تزق  أأ-ذانشم أتزل أقيصلمعمأي شن أأقينش لتكمأتقي م   كمأل.أ،/أبراتأج ، أ -20
 .قيصلمعمأتقينام  أأأأأأ
 تقيا مأ.أذانشم أب زق  أقيص مأأد/أأذ ك أب  متأ -21
 مأتقيا مأ.تزق  أقيص أذ ك أصب  أذ ك أ -22
 تقيا مأ.أمتزق  أقيص أ شملأقحك أذ ك أ -23
 مأتقيا مأ.تزق  أقيص أقيكمأأقحك أذن ي أ -24
 مأتقيا مأ.تزق  أقيص أأقيك أ ججأ -25
 مأتقيا مأ.تزق  أقيص أأقذملأذ ك أقذملأأ -26
 مأتقيا مأ.تزق  أقيص أ،أ/أقحك أحام ك أ -27
 ت كرأ  من أقألطبمءأتعض أذا سأقيشك خأ،/أ ا ىأقحك أقيشمفت أ -28
 عض أ  من أقيصكم،يمأ،/أفمت أعب أقيتزلزأأ -29
 ذ نجأتزل أقينام  أأ-ب  سأعب أقي حكعأقيصتك يأذ   أعملأذنمنتمأتلفكتأقينم كفمتأ -30
 تقيصلمعمأأأأأأأ
 ذانشم أتزل  أقيص مأيشن أأقيكاميسأقيلكمبكمأأ،/أقحك أقحك أحام ك أأ -31
 قينلفكتيأي نأذك أقيص  أقيشمذرأقيك   أأل/أحاملأصم،ق -32
 أ كنمأقي ممنمأقإل،ق لمأأع ك /أذ ك أقيغزقييأ -33
 ذ نجأتزل أقينام  أتقيصلمعمأ-ذنمنتمأتلفكتأقينم كفمتأقحك أذ ك أذ ك ،أأل/أ -34
 ت كرأتزق  أقيص مأيالتصملأقياكم يأ،/أحاملأدب أ مطيأ -35
 قالتصملأقياكم يأب زق  أقينام  أتقيصلمعمأأقحك أدب أقيتالأقحك أد/أ -36
 قي م سأقي ضمئيأيل منمأقيكر أقيت ككمأأعكم،أع يأشكسأقي   أ/ل -37
 .عض أيالمأقي  ق مأبل منمأقيكر أقيت ككمأأ،يأ،/أصالحأقيلم -38
أذانشم أذا سأقي تيم أتقيكانشم أقي م   يأي الم.أأل/أذ ك أ بكت  -39
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أ
قي  رررررررن  أتقينيأت ضررررررريأنأختأ ديأقيل منمتأقيكرلكمأفيأذشررررررر تعمتأأ(أذ 77تدعكماًلأي  عأقيكم، أ)

قي  ق ك أقيكلظكمأيشن  رم أف  أ دتأقي المأقيكشن  مأل ت  أق نطالاأ ديأ  منمتأ)قيصك يم أقألطبمء أقيكر أ
أقيت ككم(.

أأأ أقي   ذمتم  أذ  أقيك  ل أقي م  أ أذش تا أع   أقيكشن  م أقي الم أقط تت أقإليضمحكم   أ(1)تذت  ت 
  ق ك أذقتأقيص مأنكش تاأقي م  أ أتبت أقال نكماأقي نتم،تأ ظ أقي  ن  أتقيالئ مأقي قخ كمأي كا س أتأتق

م  تأقي المأقيكشن  مأقإلكنفمءأنك أأ أإي أآ قءأذكث يأقي   ذمأتديضمحمترع أتذلممشمتأقيام، أقألعضمء
أتت ضأت  ل  مأع  أقيل  أقينميي:أق نرتأإيك أقي المأقيامن مأذ أ دىأف أذش تاأقي م  أأ ميفأقيبكمأ ت

 .ذ  ذم  -
 .ف افمأذش تاأقي م  أأأ-دتالًأ
 أ.قيكالذحأقأل م كمأيكش تاأقي م  أأأ-ثم كمًأ
  دىأذا سأقي تيم.أ-ثميثمًأ
 .ع  أذ ق،أذش تاأقي م  أأأقيكشن  مأد عأقينت  التأقين أدج ترمأقي المأ- قنتمًأ

أقيكشن  م. دىأقي المأ-خمذامًأ
 مقـدمة

قف زأقينط  أقيرمئرأفيأقيت عأقي   ثأث   أع ككمأ بك  أفيأشرررررررررررن أذلمحيأقي كم أذ أطجأتع  لأ
تت تجأع  أ تهأقيث   أقيت ككمأقيمبك  أفيأذاملأقيطجأظر  أقيت   أذ أقي  رررررررررررمئرأقيتالجكمأقي   ثمأقينيأ

مأذ أد كرمأأل رمأتتنك أذف ،قترمأع  أذمأيارررنك أذ أجارررعأقال ارررمأأذ أدعضرررمءأتذلنامتأتقينيأتت أقيبالزذ
قال نفم، أذ أقيخب قتأقيت ككمأفيأ تهأقيكامالتأتل ت  أ يأمب مأقي كم أقينيأتض أقالذرأفيأش لمأأقي ط أ

قينيأتشرررر رأمضررررميمأدذ أم ذيأتديضررررمأتتنب أذ أق عأق  قبأقي تيمأقيكصرررر لمأقينيأتاررررتيأإي أت  ك رم أ كمأ
متأع ككمأمكم كم أتل ت  أقذنالكأذص أي  مئرأدك تأع  أل ت  أتلفكتأ تقأقيكش تاأتف ًمأألع  أذ قصف

قينمل ي جكمأتقي   قتأقيكلم ررررررررررربمأين  كلأقالكنفمءأقيتقتيأتذيبأبن فك أقح طأقألجرز أقيطبكمأيك قكزأ  رأقي لأ
تقيتكرأع  أ شررر أث مفمأقينب اأقيط عيأنمي لأع أط للأقيب قذإلأقإلعالذكمأقينيأ نعأبثرمأعب أت رررمئرأقالعاللأ

ك أفيأ تقأقيصرررر ،أديضررررم أتلرررر ت  أت  كلأقالكنفمءأقيتقتيأفيأذاملأذلنامتأقي لأتذ   مترمأين عكمأقيك قطل
تبصف أخمصمأفيأذاملأجكاأقيبالزذمأينصلكاأذشن مترمأتتص    مأ  قءأفيأحمينرمأ كم، أخملأقلأفيأص   أ

بالزذمأقي لأذشررررن مترمأ كاررررن ضرررر قتأحك لمأن مفمأد  قعرمأقتأنتهأذلرمأتم أظر تأد ككمأتفمع كمأقيتالجأب
قيكارنا أتقينيأأ19تذشرن مترمأال تفماأ ارجأقيشرفمءأي ك لر أقيكصرمبك أقثلمءأجمئ مأفك تسأ   ت مأ  فك أ

أقجنمحتأقيتميعأنأث ه.
أ
أ

                                                           
 .ومذكرته اإليضاحية، مشروع القانون المقدم من الحكومة(: 1)
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 قإلطم أقينش لتي:
  أقي ررم  أأقيررتىأ لظعأجكاأتتخزل أقيرر لأتذ  بررمترر  أتل   أأ1960يارررررررررررلررمأأ178قي ررم  أأ معأ

قينب اأنمي لأدتأصرررر ف أي ارمتأقينيأتط ب  أإالأدأأقي ع أببل ،أ تقأقي م  أأقالحنكمطمتأقي قججأقتخمذ مأعل أ
كم تأغك أ مفكم أنمإللرررررررررررمفمأإي أقي مجمأإي أتط ل هفأف  أ مأأيفن  أي ج ،أ ظملأي نلاررررررررررركلأدتأقي ب أبك أ
أقيارمتأققيكتلكمأبن فك أقي ل أ تيبأع لأت قف أقي ،اأفيأقيت  بمتأقيكلصررررررررررر حأع كرمأفيأحميمأقيغ أدت

 قإلتام أنأككمسأقي ل.
ديضًمأ مأأالأ  ج أتلظكعأتش لت أيتك كمتأقي لأتتصلكاأذشن متأقيبالزذمأتت  ل رمأإي أذان ض قتأ
حك لررم أ ظ ًقأيصرررررررررررت بررمأتتت كرر أعك كررمأت  كلأقين قزأأبك أقينمل ي جكررمأقيكنزق رر  أتقإلج قءقتأقينلظكككررمأذ أ

أككاأد  مءأقيتميعأذ أ محكمأدخ ى. محكم أتبك أقحنكمجمتأقيك ل  أ  قءأفيأذص أدتأفيأج
تبميلظ أيكشرررررر تاأقي م  أأقيكت تضأ ا أد   أم أح لأقيكتم،يمأقيصررررررتبمأفيأفنحأآفمقأذاررررررن ب كمأ
يالكنفمءأقيتقتيأ كشرررر تاأم ذ أثعأقينصرررر   أي بالزذمأ رررر قءأفيأحمينرمأ كم، أخملأدلأفيأصرررر   أذشررررن مترمأ

كثألرررر ت  أإعم، أتلظكعأط قأجكاأتتخزل أقي لأككاررررن ضرررر قتأحك لمأن مفمأد  قعرمأدتبتهأذلرم أتذ أح
تذ  بمت أتبك أتاككاأقيبالزذمأتتصرررررلكاأذشرررررن مترمأتتارررررفك  مأثعأإعم،ترمأفيأصررررر   أذارررررن ضررررر قتأحك لمأ

أتق نك ق، مأتتص    مأ كم، أخملأدتأفيأديأذ ح مأذ أذ قحرأقينصلكا.أ
 فلسفة مشروع القانون:أوالً: 

"يمرأذ قط أقي لأفيأقيص مأتفيأقي عميمأقيص كمأقيكنممذ مأ(أذ أقي  ن  أع  أدأأ18 ظكتأقيكم، أ)
تف ًمأيكتم ك أقيا ،  أتتمفرأقي تيمأقي فمظأع  أذ قفلأقيخ ذمتأقيص كمأقيتمذمأقينيأت  لأخ ذمترمأي شتجأ

أت،عكرمأتقيتكرأع يأ فاأ فمءترمأتق نشم  مأقياغ قفيأقيتم،ل"

أأأأأأأ أقياكم كم أذ أح حأقي كم،  أذشن متأنمال نكتق طالمًم أذ  أقيتقت  أيإلكنفمء أقي  ذ  أنميكش تا مل
ذاأقيش  مءأقي تيكك أذتىأقيخب  أأقيش قكمذقتأقيص مأذاأد ككمأأمقيبالزذمأتقإل نتم  أنميخب قتأتقينام بأقي تيك

أ ل.تقينمل ي جكمأقيكن  ذمأف أ مفمأج ق جأ تقأقيكام

 اأيكشن متأمذصأيمقيش قأقألت  أدفيأ أ  جالأفنبل أقيكش تاأيت أدذ أم ذ  أحكثأنكلمظ  أقي قماأأأأأأ
أ أذ أ تهأأ  ىأقي ل أقحنكمجمتلم أقيكش تاأينغطكم أتبل أ تق أفإأأذ أقأل ككم أيتق ف أ،تينيأإ  قأأتد  قئكر 

قيكشن متأحن أتكن بأقي تيمأدذلرمأقي  ذ أبرأتدذ أقي تلأقيت بكمأجككتًم أذاأل ت  أقال نتم مأتقإل نفم، أ
أقيكامل.أذ أقينام بأقيتميككمأف أ تق

ا ـ أهم املالمح األساسية ملشروع القانــون:
ً
  ثاني

تضك أذش تاأقي م  أأد بتمأذ ق،أإص ق أنخالبأذم، أقيلش أتخكامأفص لأت ن ىأع  أثالطأ   
أتعش ل أذم، أع يأقيل  أقينميي:

أ
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 أوال: مواد اإلصدار:
قيبالزذمأتتصلكاأذشن مترمأتتافك  مأ طمقأ  لم  أع  أ رأذ أعك كمتأقي لأتتاككاأأ ظكتأ:مادة األوىل

ن ص أتصلكاأذشن مترمأفيأقيخم جأثعأإعم،ترمأفيأص   أذان ض قتأحك لم أتق نك ق، مأتتص    مأ
أككم، أخملأدتأفيأديأذ ح مأذ أذ قحرأقينصلكا.

بنلظكعأعك كمتأجكاأتتخزل أتت زلاأقي لأتذ  بمت أأ1960يالمأأ178ديغتأقي م  أأ معأ:أمادة الثانية
أم كعأقيال ب  أتديغمءأ رأ صأيخميفأدح ملأقي م  أأقيك قفل.نمإل

أقي م  أأقيك قفلأذ  أالأتامتزأثالثمأدشر أذ أتم ل أقيتكرأن أمادة الثالثة :أدذر تأقيكخمطبك أنأح مل
أين فكلأدتلمعرع.

قي زل أأ:أد مطتأب ئكسأذا سأقي ز قءأإص ق أقيالئ مأقينلفكتيمأيرتقأقي م  أأبلمءأع  أع ضمادة الرابعة
أقيكخنصأنميص مأينت ،أقي زق قتأتقيارمتأقيكخمطبمأنأح مذ .

أ:أأقيخمصمأنكم، أقيلش .مادة اخلامسة

 ثانيًا: مواد القانون:
أفيأ صأ - أنميتبم قتأقي ق ،  أقيك ص ، أقيكتل  أي نت لفمتأذنضكلًم أتقح   أفيأذم،  أقألتل أقيفصر جمء

 "قينت لفمت".قي م  أأتقينيأت نمجأإي أإيضمحأت تأعل قأأ
 تلمتلأقيفصرأقيثم  أت تأعل قأأتلظكعأعك كمتأقي لأفيأ تأذ ق،.أ -
أذ ق، أ - أ با أذنضكلًم أتتص    م أذشن مترم أينصلكا أقيبالزذم أتاككا أقيثميثأت تأعل قأ أقيفصر جمء

تجمءتأجككاأ تهأقيك ق،أنأح ملأت  لأقالكنفمءأقيتقتيأي بال،أذ أقيبالزذمأتذشن مترمأذاأإتمحمأقيف صمأ
ينص    مأ كم، أخملأي ك أتصلكاأذشن مترمأذ  كًمأذاأش قكمأدجلبكمأذقتأخب  أعميككمأذتن بأبرمأفيأ
 تقأقيكامل أثعأتص    مأفيأص   أذان ض قتأحك لمأنت أتصلكاأذشن مترم أذاأقياكمحأبنافك أ

أفي أفيأقيخم جأتدعم،ترم أينصلكاأذشن مترم أخمل أ كم،  أينصلكاأقيبالزذم أخمل أ كم،  ص   أأقيبالزذم
ذان ض قتأحك لمأتف ًمأيكمأت نمج أقيبال، أت  أذمأجترأقينلاكلأبك أ رأذ أ كنمأقي تقءأقيكص لمأ

يالمأأ151ت كنمأقيش قءأقيك ح أل ت لًم أتف ًمأالخنصمحأ رأذ أقيركننك أقيكلظعأنمي م  أأ معأ
2019. 

قيبالزذمأذ أدجرأتصلكاأتضك أقيبمبأقي قناأقألح ملأقيتمذمأقينيأتلطبلأع  أعك كمتأقي ل أتتاككاأ -
 ذشن مترمأتتص    م أتم أقشنكرأع  أ تأذ ق،.

 ظعأقيفصرأقيخمذسأقيازقءقتأفيأثالطأذ ق، أتكمشكًمأذاأقياكم مأقيالمئكمأقيكتمص  أتت  ك ًمأي ن قزأأ -
بك أحكميمأح  قأجككاأقألط قبأقيكخمطبك أبرتقأقي م  أ أفممأأقيكلرإلأقيت مب أقيك ن حأ  أقيبت أ

متأقياميبمأدتأقيك ك  أي  لمأقإل امأأتقألكنفمءأنت  بمأقيغ قذمأتقيكصم،  أتقيغ لأين  كلأع أقيت  ب
أقي ،اأبل عك .
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 ثالثًا: رأى جملس الدولة:
 يعأ نعأع ضأذش تاأقي م  أأع  أذا سأقي تيم.أ

 أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مواد مشروع القانون: -رابعاً 

 شرتكة األتى:رأت اللجنة امل

 أوال: مــواد اإلصدار:

ــارة و صــدور  ــةاســتبدال عب ــة التنفيةي ــارة والالئح ــهوو بعب ــ  العمــل ب ــل لتوفي ، وذل
 أوضاع املخاطبني وفقا للقواعد التفصيلية التي ستشملها الالئحة التنفيةية.

 ثانيا: مــواد القـــانــون:

 :(4املادة )
، األحوال جيب أن يكون التربع بالدم طوعيًا وبغري مقابلووفى كل و إضافة فقرة ثانية تنص على

 وذلك تأكيدًا على الهدف السامى لقيمة التبرع بالدم وأهمية تجميع البالزما.

 (:7املادة )

نظرًا ألن التبرع وفقًا لألسس العامة يكون مجانًا ، وصرف مكافآت املتربعنيوو (: حذف عبارة6بند ) 
 ضمن القواعد التي تحديد أثمان الدم. كعوض المتبرعما قد يمكن أن يتقاضاه على أن تنظم الالئحة التنفيذية 

ومع االسرتشاد باملعاير الدولية املعمول بهاو  المادة أصبحت ثالثة فقرات بداًل من فقرتين، وحذف عبارة (:8املادة )
 من الفقرة األولى والثانية

، وذلك لحسن كفقرة ثالثة للمادة وذلل كله مع االسرتشاد باملعايري الدولية املعمول بها.وو النص على عبارة      
 الصياغة.

 اضافة كلمة"كما"(: 9املادة )

لسنة  95لعامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ومع مراعاة أحكام قانون اهليئة او حذف عبارة
وذلك أن هذه المادة تفرد حكمًا "، يصدر برتخيص التشغيل الفني للمصنع" قبل عبارة "كماضافة كلمة "وا و،2018

نع، والذى يكون من اختصاص هيئة الدواء المصرية بعد اخاصًا بشأن إصدار ترخيص التشغيل الفني للمص
 إنشاء بشأن إصدار 2019لسنة  151( من القانون رقم 17هيئة الشراء الموحد إعمااًل لحكم المادة )التنسيق مع 

أأقانون الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.  
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 (:10املادة )

وذلك حتى يكون  وعدد مراتهو،وبعد عبارة  دوليًاو، وفقًا للمعايري املتعارف عليهاوإضافة عبارة 
االسترشاد بالمعايير الدولية في شروط التبرع وعدد مراته هو المرجعية حفاظًا على صحة المتبرعين والحصول 

 على تجميع آمن لبالزما الدم.

 (:11املادة )

وذلك حفاظًا على حقوق المتبرع في  ومقابل التغةيةو،وبعد عبارة  وساعات العملو،وإضافة عبارة 
 الحصول على عوضا مناسب في سبيل تبرعه.  

 (:15املادة )

يكون استبعاد املتربع ألسباب طبية وبعبارة  ال يكون استبعاد املتربع إال ألسباب طبيةو،واستبدال عبارة 
رى الستبعاد أي متبرع وذلك لحسن الصياغة حيث ال يوجد أسباب أخ دون غريها من أسباب التمييز األخرىو،

 سوى ألسباب طبية.

 (:20املادة )

وذلك  وزير الصحة ووزير التعليم العاىلو،وبعبارة  الوزراء املعنينيو،واستبدال عبارة  الوزير المختص و
إلمكانية كال فيما يخصه فى إصدارقرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية  للموظفين الذين يتولون اإلشراف والرقابة 

 فتيش على المنشأت الخاضعة ألحكام هذا القانون مثل وزارة الدفاع والداخلية.  والت

 (:21املادة )

بكلمة  مليونني جنيةو،وفي بداية الفقرة، واستبدال كلمة  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشدو،وإضافة عبارة 
 وذلك لتشديد العقوبة المالية والسلطة التقديرية للقاضى وفقًا لالفعال المشار إليها.  مليون جنيةوو

 (:22املادة )

وذلك إلزالة أي لبس يشوب الخلط نحو  للجهة مصدرة و،وبعبارة  للجهة املختصة بإصدار و،واستبدال عبارة 
الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الفني للمراكز والمصانع نظرًا لتعدد الجهات ما بين وزارة 

بعد عبارة  على املركزو،والصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية كاًل فيما يخصه، وإضافة عبارة 
وواجراءاته، وأحوال إلغاء قرار دًا على خضوع المركز لإلشراف طبى، وإضافة عبارة تأكيو، طبيب بشرىو

 يف نهاية الفقرة الثانية. الرتخيصو
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ا ـ رأي اللجنــــة املشرتكة:
ً
 خامس

نت أدأأت ق  ررررررتأقي المأقيكشررررررن  مأذشرررررر تاأقي م  أأقيكت تض أتق ررررررنكتتأإي أآ قءأقياررررررم، أذكث يأ
أ:فإأأقي المأقيكشن  مأت ىأقي   ذمأتقيارمتأقيكتلكم أ

أدأأذش تاأقي م  أأقيكت تضأي  لأقأل  قبأقيك ج  أذل .
 )واللجنة املشرتكة إذ تواف  على مشروع القانون املعروض ،  

 ترجـو اجمللس املوقر املوافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة املرفقـة( 

     رئيس اللجنة املشرتكـة 

(.د / أشرف حامت)أ     



9 

 

 جـــــــــــــدول مقـــــــارن
 

أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 قـرار رئيس جملس الوزراء
 تنظيم عمليات الدم وجتميع البالزما لتصنيع مشتاتها وتصديرها بإصدار قانونمبشروع قانون 

 رئيس جملس الـوزراء

 نت أقالطالاأع  أقي  ن  ف

أقيت  بمتفأتع  أمم  أأ
أتع  أقي م  أأقيك  يفأ

فيأشررأأأتلظكعأذرلمأقيمكككمءأقيطبكمأتقيب ن تي جكمأأ1954ياررلمأأ367تع  أقي م  أأ معأ
تقيبمث ي جكمأتتلظكعأذتمذرأقينشرررررخكصأقيطبيأتذتمذرأقألن مطأقيت ككمأتذتمذرأقيكارررررن ضررررر قتأ

أقي ك لمف
أفطجفيأشأأأذزقتيمأذرلمأقيأ1954يالمأأ415تع  أقي م  أأ معأ
أف أشأأأذزقتيمأذرلمأقيصك يم أ1955يالمأأ127تع  أقي م  أأ معأ
أنشأأأقين حك أقي كم يفأ1957يالمأأ2تع  أقي م  أأ معأ
فيأشررررررأأأتلظكعأقيصررررررلمعمأتتشرررررراكترمأفيأقإلم كعأأ1958ياررررررلمأأ21تع  أقي م  أأ معأ

أقيكص يف
لمأتقي مميمأفيأشررررأأأتلظكعأقيتكرأنمإلشررررتمعمتأقيك لأ1960ياررررلمأأ59تع  أقي م  أأ معأ

أذ أدخطم  مف

  مشروع قانون
 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وجتميع البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها 

 باسم الشعب
 رئيس اجلمهورية
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

بنلظكعأعك كمتأجكاأتتخزل أتت زلاأقي لأتذ  بمت أأ1960يارررلمأأ178تع  أقي م  أأ معأ
أنمإلم كعأقيال بيف

نشررأأأإعم، أتلظكعأق ررنك ق،أتتصررلكاأتتام  أقأل،تلمأأ1962ياررلمأأ113تع  أقي م  أأ معأ
أتقيكان زذمتأتقيمكككمتلمتأقيطبكمف

أفيأشأأأقال نك ق،أتقينص   فأ1975يالمأأ118تع  أقي م  أأ معأ
أنإ شمءأدكم،يككمأطبكمأعا  لمأنمي  قتأقيكا  مفأ1979يالمأأ57تع  أقي م  أأ معأ
أبنلظكعأقيكلشآتأقيطبكمفأ1981يالمأأ51تع  أقي م  أأ معأ
أنشأأأقت م،أ  منمتأقيكر أقيطبكمفأ1983يالمأأ13تع  أقي م  أأ معأ

أف1991يالمأأ203لأقيصم، أنمي م  أأ معأتع  أمم  أأش  متأمطماأقألعكملأقيتم
أف2009يالمأأ12تع  أمم  أأقيامذتمتأقيخمصمأتقأل  كمأقيصم، أنمي م  أأ معأ

أنشأأأتلظكعأز اأقألعضمءأقيبش لمفأ2010يالمأأ5تع  أقي م  أأ معأ
ياررررلمأأ15يصررررم، أنمي م  أأ معأقتع  أمم  أأتكاررررك أذلحأت قخكصأقيكلشررررآتأقيصررررلمعكمأ

 فأ2017
أ206مم  أأتلظكعأقإلعالأأع أقيكلنامتأتقيخ ذمتأقيصرررر كمأقيصررررم، أنمي م  أأ معأتع  أ

أف2017يالمأ
أف2018يالمأأ2تع  أمم  أأقينأذك أقيص يأقيشمذرأقيصم، أنمي م  أأ معأ

ياررررررلمأأ19تع  أمم  أأتلظكعأقيتكرأفيأقيكاررررررنشررررررفكمتأقيامذتكمأقيصررررررم، أنمي م  أأ معأ
أف2018

أف2018يالمأأ95لككمأقيصلمعكمأقيصم، أنمي م  أأ معأتع  أمم  أأقيركنمأقيتمذمأي ن
أف2018يالمأأ181تع  أمم  أأحكميمأقيكانر بأقيصم، أنمي م  أأ معأ
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

ياررلمأأ182تع  أمم  أأتلظكعأقينتمم قتأقينيأتب ذرمأقيارمتأقيتمذمأقيصررم، أنمي م  أأ معأ
أف2018

ك ل أقيطبيأتد،ق  أتع  أمم  أأإ شرررررررررمءأقيركنمأقيكصررررررررر لمأي شررررررررر قءأقيك ح أتقإلذ ق،أتقين
أف2019يالمأأ151قينمل ي جكمأقيطبكمأت كنمأقي تقءأقيكص لمأقيصم، أنمي م  أأ معأ

أف2020يالمأأ151تع  أمم  أأحكميمأقيبكم متأقيشخصكمأقيصم، أنمي م  أأ معأ
أتبت أذ قف مأذا سأقي ز قءفأ

 قــرر 

 مشروع القانون اآلتى نصه، يقدم إىل جملس النواب :

 األوىل()املادة 

تا يأدح ملأقي م  أأقيك قفلأع  أعك كمتأقي ل أتتاككاأقيبالزذمأتتصلكاأذشن مترمأتتافك  مأ
 تق نك ق، مأتتص    م.

 
 
 
 
 
 

 

 جملس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه قــرر

 )املادة األوىل(

 كمــــــــــا هـــــــــــــــــى

 )املادة الثانية(

بنلظكعأعك كمتأجكاأتتخزل أتت زلاأقي لأأ1960يالمأأ178ُ  غ أقي م  أأ معأأأأ
أتذ  بمت أنمإلم كعأقيال بي أ كمأُ  غ أ رأ صأيخميفأدح ملأقي م  أأقيك قفل.

 

 )املادة الثانية(

 
 كمــــــــــا هـــــــــــــــــى
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 )املادة الثالثة(

  نزلأقيكخمطب أأنأح ملأقي م  أأقيك قفلأبن فكلأدتلمعرعأطب ًمأألح مذ أتذيبأخاللأ
 العمل به.ذ  أالأتامتزأثالثمأدشر أذ أتم ل أ

 )املادة الثالثة(

 نزلأقيكخمطب أأنأح ملأقي م  أأقيك قفلأبن فكلأدتلمعرعأطب ًمأألح مذ أتذيبأخاللأ 
 الالئحة التنفيةية.أصدورذ  أالأتامتزأثالثمأدشر أذ أتم ل أ

 )املادة الرابعة(

يص  أ ئكسأذا سأقي ز قءأقيالئ مأقينلفكتيمأي  م  أأقيك قفلأخاللأثالثمأدشر أذ أ
تم ل أقيتكرأنمي م  أ أبلمًءأع  أع ضأقي زل أقيكخنصأنميص م أتدي أدأأتص  أ تهأ

 قيالئ مأيانك أقيتكرأنمي  ق قتأقي مئكمأنكمأالأ نتم ضأذاأدح مذ .

 دة الرابعة()املا

يص  أ ئكسأذا سأقي ز قءأقيالئ مأقينلفكتيمأي  م  أأقيك قفلأخاللأثالثمأدشر أذ أ
 أبلمًءأع  أع ضأقي زل أقيكخنصأنميص م أتدي أدأأتص  أ تهأقيالئ مأأقيتكرأن تم ل أ

 يانك أقيتكرأنمي  ق قتأقي مئكمأنكمأالأ نتم ضأذاأدح مذ .
 )املادة اخلامسة(أأ

أُ لش أ تقأقي م  أأفيأقيا ل  أقي  ككمأتُلتكرأن أذ أقيك لأقينمييأينم ل أ ش ه.أ

 رئيس جملس الوزراء                                                                                    
 )دكتور/مصطفي كمال مدبويل(                                                                         

 )املادة اخلامسة(
 

أُ لش أ تقأقي م  أأفيأقيا ل  أقي  ككمأتُلتكرأن أذ أقيك لأقينمييأينم ل أ ش ه.
  بصعأ تقأقي م  أأنخمتعأقي تيم أتلبلفتأ  م  أأذ أم ق كلرم.

 قانون تنظيم عمليات الدم 
 وجتميع البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها 

 الفصل األول
 التعريفات

 (:1مادة )
أي ص أفيأتطبكلأدح ملأ تقأقي م  أأنميتبم قتأقينميكمأقيكتل أقيكبك أم ل أ رأذلرم:أأأ

 قانون تنظيم عمليات الدم 
 ميع البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها وجت

 الفصل األول
 التعريفات

 (:1مادة )
 قيتبم قتأقينميكمأقيكتل أقيكبك أم ل أ رأذلرم:نميم كمتأتأي ص أفيأتطبكلأدح ملأ تقأقي م  أأأ
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

أقي زق  أقيكخنصم:أقي زق  أقيكخنصمأنشن أأقيص م.
أنشن أأقيص م.قي زل أقيكخنصم:أقي زل أقيكخنصأ

عك كمتأقي ل:أجكاأقي لأتذ  بمت أتذشن مت  أدتأف ص أدتأتخزلل أدتأت زلت أدتأ     أ
أع قأقيبالزذمأيغ ضأقينصلكا.

قيبالزذم:أ يأإح ىأذشن متأقي ل أتتشكرأقيبالزذمأقيتالجكمأتقيبالزذمأقيكاكتمأيغ ضأ
أقينصلكا.

أذلرمأذشن متأقيبالزذم:أذان ض قتأحك لمأذشن مأذ أذ   متأبالأ أقيبش ي  أقي ل زذم
أع  أ بكرأقيكثملأقأليب ذك أتع قذرأقينا  أتغك  مأذ أذشن متأقيبالزذم.

ذ  زأتاككاأقيبالزذم:أذ  زأذ خصأي أنتك كمتأتب ا أدتأتاككاأدتأتخزل  أدتأت  كر أ
أدتأت زلاأقيبالزذمأألغ قضأقينصلكا.

أجكر أ أخم ج أنغ ضأتصلكترم أقي ل أبالزذم أإ  مل أقيبالزذم: أقيت بكمأتافك  أذص   لم
أتدعم،ترمأفيأص   أذشن متأبالزذم.

أقيكنب اأقيكلنظع:أ رأذنط اأي نب اأنميبالزذمأنش رأذلنظعأطب ًمأي   قع أقيطبكم.
 كنمأقيش قءأقيك ح :أقيركنمأقيكص لمأي ش قءأقيك ح أتقالذ ق،أتقينك ل أقيطبيأتد،ق  أ

أقينمل ي جكمأقيطبكم.
أ
أ
أ
أ

 .ككمأ   -
 .ككمأ   -
 .ككمأ   -

أ
 .ككمأ   -

أ
 .ككمأ   -

أ
 ككمأ  . -

أ
 ككمأ  . -

أ
أككمأ  . -
أ.ككمأ   -
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 الفصل الثاني
 عمليات الدمتنظيم 

 (:2مادة )
أ

الأيا زأقي كملأنأيأذ أعك كمتأقي لأإالأفيأذ  زأذنخصصأثمبتأدتأذنل رأُيت أيتيبأ
نت أقي ص لأع  أت خكصأذ أقي زق  أقيكخنصم أتذيبأفككمأيعأ  ،أنشأ  أ صأخمحأ

أفيأمم  أأدخ .
أفيأ أ  خر أقيني أقي   ذكم أتغك  أقي   ذكم أي ارمت أإال أقين خكص أ تق أُيص ب تال

أصمصرمأقي كملأنتك كمتأقي ل.قخن
أذ أقي زل أ أم ق ًق أقيك قصفمتأتقالشن قطمتأقينيأيص  أبرم تلاجأدأأتن قف أفيأقيك  ز

 قيكخنص.

 الفصل الثاني
 تنظيم عمليات الدم

 (:2مادة )
 
 
 
 

 كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــى

 (:3مادة )
عش ل أديفأجلك أحملأت  يعأقيط ج أتعل أ  ،يأطميجأقين خكصأ  عأف صأالأيامتزأ

قين خكصأي صرأ  عأالأيامتزأذمئمأديفأجلك  أ كمأي صرأ  عأالأيامتزأخكاك أديفأ
أجلك أعل أتا   أقين خكص أتت  ،أقيالئ مأقينلفكتيمأفنمتأذيبأقي  ع.

أتُلتف أذ أد،قءأ تهأقي   لأقيارمتأقي   ذكم.
ت  يعأط جأقين خكصأتتا   ه أتذ قعك أقيبتأأتت  ،أقيالئ مأقينلفكتيمأبكم متأتدج قءقت

أفك أتقينظ عأذ أقي  ق أقيصم، أنشأ  .
أ

 (:3مادة ) 
 
 

 كمــــــــــا هـــــــــــــــــى
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 (:4مادة )
ع  أقيطبكجأقيك خصأي أنإ،ق  أذ  زأقي لأدختأقيمككمأذ أقيكنب عك أنكت فن أتت تأإش قف أ

أتذان يكن .

 (:4مادة )
 هـــــــــــــــــىكمــــــــــا 

 )مستحدثة(
أتف أ رأقألح قلأياجأدأأي  أأقينب اأنمي لأتط عًمأتبغك أذ مبر.

 (:5مادة )

ُيت أن رأذ  زأ،لأ ارأقيمن ت يأدتأت ميأ  تأأن أد كمءأقيكنب عك أقيالئ ك أطبكمأأأأ
قيت  أياكحأيرعأنإعطمءأقي لأفيأ تقأقيك  ز أتلنتك أع  أ تهأقيك قكزأقي ب أفككمأبكلرمأ

أنكمأي  لأإتمحمأقأل كمءأقيك ك  أفيأقيااالتأقيخمصمأبرمأياككاأقيك قكز.
يااالتأتقين  لأذ أشخصأقيكنب اأتتغكك أذ  زأتُلص  أببكمأأط ل مأقي ك أنم

أقيالئ مأقينلفكتيمأ أتتص بأنطمممأيمرأذنب اأت  ، قينب اأم ق أذ أقي زل أقيكخنص 
 ش تطأص فرمأتبكم مترم.

 (:5مادة )

أ
أ

 ككرررررررررمأ ررررررر 

 (:6مادة )

أقيكخنصأ أقي زل  أب ئم م أعك كمتأقي ل  أذا سأيك قمبم أقيكخنصم أنمي زق   أذ أُ لشأ دت
أ لكب  أتعض لمأ رأذ :

أذ   أعملأخ ذمتأ  رأقي لأقي  ذكمأنمي زق  أقيكخنصمأ.
أذكثرأع أتزق  أقي فماأ  ش  أتزل أقي فما.

أذكثرأع أتزق  أقي قخ كمأ  ش  أتزل أقي قخ كم.
أذكثرأع أتزق  أقينت كعأقيتمييأتقيب ثأقيت كيأ  ش  أتزل أقينت كعأقيتمييأتقيب ثأقيت كي.

أسأقألع  أي كانشفكمتأقيامذتكم.دذك أقيكا 

 (:6مادة )

أككرررررررررررررررررررمأ رررررررررررررررررر 
أ

 ككمأ  . -
 ككمأ  . -
أككمأ  . -
 ككمأ  . -

أ
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

أذكثرأع أ كنمأقيش قءأقيك ح أ  ش  أ ئكسأقيركنم.
أذكثرأع أ كنمأقي تقءأقيكص لمأ  ش  أ ئكسأقيركنم.

أذكثرأع أقيركنمأقيتمذمأي نأذك أقيص يأ  ش  أ ئكسأقيركنم.
أنمي زق   أتقين قخكصأقيطبكم أقي   ذكم أغك  أقيتالجكم أي ك  امت أقيك  زلم أقإل،ق   أذ   

أقيكخنصم.
أذ   أقإل،ق  أقيتمذمأيشن أأقي لأتذشن مت أنمي زق  أقيكخنصم.

أذكثرأع أبل كأ،لأقيراللأقألحك أقيكص يأ  ش  أتزل أقينضمذ أقالجنكمعي.
أذكثرأع أذ قكزأقي لأقيخمصمأيخنم أقي زل أقيكخنص.

أقثلك أذ أذتيأقيخب  أيخنم  كمأ ئكسأذا سأقي ز قءأنت أع ضأقي زل أقيكخنص.
أتلص  أ ئكسأذا سأقي ز قءأم ق ًقأبناككمأذا سأذ قمبمأعك كمتأقي ل.

أككمأ  . -
 ككمأ  . -
 ككمأ  . -
 ككمأ  . -

 
أككمأ  . -
أككمأ  . -
أككمأ  . -
أككمأ  . -

  ررررررررررررررر .ككرررررررررررررررررررمأ

 (:7مادة )

أيخنصأذا سأذ قمبمأعك كمتأقي لأنكمأ  ي:أأأ
قإلش قبأقيفليأع  أذ قكزأقي ل أتقينفنك أع  أق نكفمءأ تهأقيك قكزأيالشن قطمتأ -1

 تقيك قصفمتأقيك    .
ت حك أد   بأتط ل مأقيتكرأتقيك ق،أقيكانخ ذمأفيأذ قكزأقي لأ،تأأت كك أدغ قضأ -2

 قيب ثأقيت كي.
إ شمءأممع  أبكم متأذ  زلمأقيمن ت كمأذ تبطمأناككاأذ قكزأقي لأت كنمأقي تقءأ -3

قيكص لمأت كنمأقيش قءأقيك ح أيبكمأأذ   قأذمأتعأتاككت أتذمأتعأص ف أتقيكخزتأأ
 قيكنمحأي ىأجككاأقيك قكز.

 (:7مادة )

أككررررررررررررررررررررمأ ررررررررررررررررر 
 ككمأ  . -1

أ
 ككمأ  . -2

أ
 ككمأ  . -3

أ
أ



17 

 

أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

أدعكملأ -4 أتت ككع أنتك كمتأقي ل  أنميل قحيأقيكنص م أقيكنت  م أقيب  طأقيفلكم ت ككع
 قيك خصأبرمأ ل لًمأذاأع لأقإلخاللأن  لمأقيب ثأقيت كي.ذ قكزأقي لأ

 تلاأقيك قصفمتأتقالشن قطمتأقي قججأت قف  مأفيأقيك قكزأقيكخنصمأنتك كمتأقي ل. -5
 تدثكمأأقي لأتذ  بمت أتذشن مت .أوصرف مكافآت املتربعنيتلاأم قع أت    أ -6
 ذ قجتمأي قئحأعك كمتأقي لأتتط ل  م. -7
أقي قخ كمأيك -8 أقيالئ م أتلص  أإع ق، أقيتكرأبرم أت ظمل ا سأذ قمبمأعك كمتأقي ل

أبرتهأقيالئ مأم ق أذ أقي زل أقيكخنص.

 ككمأ  . -4
أ

أككمأ  . -5
أتلاأم قع أت    أدثكمأأقي لأتذ  بمت أتذشن مت . -6
  كمأ  .أ -7
أككمأ  . -8

 الفصل الثالث
 جتميع البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

 
 (:8مادة )

الأيا زأقي كملأبناككاأبالزذمأقي لأنغ ضأتصلكاأذشن مترمأإالأع أط للأذ  زأذ خصأأأأ
 ذاأقال ن شم،أنميكتم ك أقي تيكمأقيكتك لأبرم.أي  

ذاأ تالأيا زأقي كملأبنصلكاأذشن متأبالزذمأقي لأإالأع أط للأذصلاأذ خصأي  
 قال ن شم،أنميكتم ك أقي تيكمأقيكتك لأبرم.

 الفصل الثالث
 جتميع البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

 
 (:8مادة )

الأيا زأقي كملأبناككاأبالزذمأقي لأنغ ضأتصلكاأذشن مترمأإالأع أط للأذ  زأذ خصأ
أي .

 .تالأيا زأقي كملأبنصلكاأذشن متأبالزذمأقي لأإالأع أط للأذصلاأذ خصأي 
 ذاأقال ن شم،أنميكتم ك أقي تيكمأقيكتك لأبرم.أتذيبأ   
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 (:9مادة )

م ق ًقأذ أ كنمأقي تقءأقيكص لمأأ   هيص  أبن خكصأتشغكرأذ  زأتاككاأقيبالزذم أتتا   
أ95نمي م  أأ معأأقيتمذمأي نلككمأقيصلمعكمأقيصم، أتذاأذ قعم أدح ملأمم  أأقيركنم

 أتتا   هأم ق قأذ أ كنمأقي تقءأقيكص لمأقيكصلايص  أبن خكصأتشغكرأ أ2018يالمأ
أنت أقينلاكلأذاأ كنمأقيش قءأقيك ح .

تل ،يأطميجأقين خكصأ  عأف صأالأيامتزأد بتك أديفأجلك أحملأت  يعأقيط ج أتعل أ
قين خكصأي صرأ  عأالأيامتزأذمئنيأديفأجلك  أ كمأي صرأ  عأالأيامتزأذمئمأديفأ

أجلك أعل أتا   أقين خكص.
أتبكم متأأتت  ، أقين خكص  أتقشن قطمت أتذ قصفمت أقي  ع أذيب أفنمت أقينلفكتيم قيالئ م

أذ أقي  ق أ أقيبتأفك أتقينظ ع أتذ قعك  تدج قءقتأت  يعأط جأقين خكصأتذ ت أتتا   ه 
أقيصم، أنشأ  .

  (:9مادة )
ه قرارًا من هيئة الدواء يدديصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البالزما، وتج

، وتجديده قرارا من هيئة  كصلايأقيفل أنشغكرقييص  أبن خكصأككمأ، المصرية
 الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

أ
أ

أككررررررررررررررررررررمأ ررررررررررررررررر 
 

 (:10مادة )

أي ظ أقي ص لأع  أبالزذمأقي لأإالأذ أذنب اأالئلأطبكم.
تع ،أذ قت  أتف مأي  ميمأقيص كمأتقيتك لمأي كنب عك أتت  ،أقيالئ مأقينلفكتيمأش تطأقينب اأ

أتقيش تطأتقألتلماأقينيأيصك أفكرمأقيكنب اأذلنظكًم.

 (:10مادة )

أي ظ أقي ص لأع  أبالزذمأقي لأإالأذ أذنب اأالئلأطبكم.
تف ًمأي كتم ك أقيكنتم بأع كرمأ تت  ،أقيالئ مأقينلفكتيمأش تطأقينب اأتع ،أذ قت 

ميمأقيص كمأتقيتك لمأي كنب عك أتقيش تطأتقألتلماأقينيأيصك أفكرمأتف مأي  تأأ ،تيكمًأ
أقيكنب اأذلنظكًم.

أ
أ
أ
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 (:11مادة )

  نزلأذ  زأتاككاأبالزذمأقي لأدأأيكلحأقيكنب اأع لمًأ نلم جأذاأ ف متأقال ن ملأتذ مبرأأأ
م قع أأقينغتيمأتديأ ف متأدخ ىأ ن ك رمأقيكنب اأفيأ بكرأتب ع  أتت  ،أقيالئ مأقينلفكتيم

 قحنامبأقيت ض.

 (:11مادة )

  نزلأذ  زأتاككاأبالزذمأقي لأدأأيكلحأقيكنب اأع لًمأ نلم جأذاأ ف متأقال ن ملأتذ مبرأ
أقيتكر قينغتيم أتت  ،أ ت معمت أتب ع   أ بكر أفي أقيكنب ا أ ن ك رم أ ف متأدخ ى تدي

أقيالئ مأقينلفكتيمأم قع أقحنامبأقيت ض.
 (:12مادة )

قي لأقينص بأفككمأياكت أذلرمأإي أديأذ أقيكصم اأقيخملتمأألح ملأأيك  زأتاككاأبالزذم
أقيكص لمأ أقي تقء أ كنم أقينيأتضترم أي ض قن  أتف ًم أتتص    م  أتتافك  م  أقي م  أ   تق

أنمينلاكلأذاأ كنمأقيش قءأقيك ح .

 (:12مادة )
 ككرررررررررمأ ررررررر .

 
 
 

 (:13مادة )

قي م  أأقينص بأفيأذشن متأقيبالزذم أتذيبأع أط للأي كصلاأقيخملاأألح ملأ تقأأأأ
أقيبكاأدتأقينص   .

أذلناًمأ أفيأديأذ أذ قحرأقينصلكاأمبرأصك ت ترم أقي لأقتأتص    م تي أق نك ق،أبالزذم
أ رمئكًم.

تذيبأ   أتف ًمأيألح ملأتقي  قع أتقإلج قءقتأقينيأيص  أبرمأم ق أذ أ كنمأقي تقءأقيكص لمأ
أمأقيش قءأقيك ح أنت أت  كلأقالكنفمءأقيتقتيأذ أذشن متأقيبالزذم.نت أقينلاكلأذاأ كن

 (:13مادة )

 

 ككرررررررررمأ ررررررر .

 (:14مادة )

ي  أأذ  زأتاككاأبالزذمأقي لأذان الأع أقألل ق أقينيأت  لأنميكنب اأدثلمءأعك كمأ   
أقينب اأدتأناببرم.

 

 (:14مادة )

 

 ككرررررررررمأ ررررررر .
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 الرابعالفصل 
 أحكام عامة

 (:15مادة )
 

 أتذيبأي  أأق نبتم،أقيكنب اأأل بمبأطبكمأ،تأأغك  مأذ أد بمبأقينكككزأقألخ ىأ
أنت أإج قءأقيف  صمتأتقين ميكرأقيطبكم.

 الفصل الرابع
 أحكام عامة

 

 (:15مادة )
أالأ أقيكنب ا أق نبتم، أي  أ أقيف  صمتأتقين ميكرأأأل بمبأطبكم إال أإج قء أنت  تذيب

أقيطبكم.

 (:16مادة )
ت نزلأ مفمأقيارمتأقيتمذ مأفيأذاملأعك كمتأقي لأتتاككاأقيبالزذمأنا لمأبكم متأقيكنب اأ
تقيكنب اأإيك أتع لأقإلفصمحأعلرمأإالأنك ججأدذ أع  أع لضمأيص  أذ أممليأقألذ  أ

أقيارمت أدتأن  ق أذ أجرمأقين  كلأقيكخنصم.أقي منكمأنميك  كمأقالبن قئكمأقينمناأيرمأت ب

 (:16مادة )
 

 ككرررررررررمأ ررررررر .
 

 (:17مادة )
ياجأع  أ مفمأقيك قكزأقيكتلكمأبناككاأقي لأتقيبالزذمأإج قءأقيف  صمتأقيطبكمأقيالزذمأ

ع قأقينيأت  ، مأقيالئ مأقينلفكتيمأمبرأق نخ قلأقي لأتذ   مت أتقيبالزذمأتذشن مترم أفككمأ
أذمأتنط ب أدغ قضأقيب ثأقيت كي.

 (:17مادة )
 ككرررررررررمأ ررررررر .

 
 

 (:18مادة )
ي ظ أدألف قجأقيص يأع أديأتح قتأ،لأدتأذ   مت أدتأقيبالزذمأدتأذشن مترمأقيكان  ،  أ
دتأقيكر ق أإالأنت أقينأك أذ أخ   مأذ أ مفمأقالذ قضأتقيفك ت متأقيكت يمأقينيأيص  أ

ألأتذيبذ أقي زل أقيكخنصأدتأ ئكسأ كنمأقي تقءأقيكص لم أن اجأقألح قأبن     مأم ق 
بن  كرأعكلمتأذ أجككاأقينشغكالتأقي ق ، أنمي  مئرأتقص  قأشرم، أ  ككمأذتنك  أتفك أ

 (:18)مادة 
 

 ككرررررررررمأ ررررررر .
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

خ   مأذ أ تهأقألذ قضأتقيفك ت مت أتف مأي ض قن أتقي  قع أقألخ ىأقينيأت  ، مأقيالئ مأ
أقينلفكتيمأفيأ تقأقيشأأ.

 (:19مادة )
ُيص بأقي لأدتأذ   مت أتقيبالزذمأنغ ضأعالجيأنميكامأأيك ل أدماملأقيتالجأقيكام يأ

ناككاأقيكانشفكمتأقينمنتمأي  تيم أتف مأي ض قن أقينيأيص  أبرمأم ق أذ أقي زل أ
أقيكخنص.

 (:19مادة )
 

 ككرررررررررمأ ررررررر .
 

 (:20مادة )
ت ئكسأذا سأأتزل أقيص مأتتزل أقينت كعأقيتمييص  أتزل أقيت ل أنمالتفمقأذاأ رأذ أيُأ

إ،ق  أ كنمأقي تقءأقيكص لمأ ًرأفككمأيخص  أم ق ًقأنكلحأصفمأقيضبطكمأقي ضمئكمأي ك ظفك أ
أقيت  أ ن ي أأقإلش قبأتقي ممنمأتقينفنك أع  أقيكلشآتأقيخملتمأألح ملأ تقأقي م  أ.

أ

 (:20مادة )
قي ز قءأقيكتلكك أت ئكسأذا سأإ،ق  أ كنمأ تزل أقيت ل أنمالتفمقأذاأ رأذ ص  أي

أفككمأيخص  أم ق ًقأنكلحأصفمأقيضبطكمأقي ضمئكمأي ك ظفك أقيت  أكالًأقي تقءأقيكص لمأ
  ن ي أأقإلش قبأتقي ممنمأتقينفنك أع  أقيكلشآتأقيخملتمأألح ملأ تقأقي م  أ.

 الفصل اخلامس
 اجلزاءات 

 
 (:21مادة )

جلك أ رأذ أق تمجأديأذ أأذ ك أأيتممجأنغ قذمأالأت رأع أذمئمأديفأجلك أتالأتامتزأ
أقألفتملأقآلتكم:

نميكخرميفرمأألح رملأ تقأقي رم  أأتالئ نر أ .1 ب تأأت خكصأ ي لأ د،ق أذ  زأتاككاأق
 قينلفكتيم.

 الفصل اخلامس
 اجلزاءات

 
 (:21مادة )

 يتممجأنغ قذمأالأت رأع أذمئمأديفأجلك أتالأتامتزأ قإلخاللأنأيمأع  بمأدش ذاأع لأ
أجلك أ رأذ أق تمجأديأذ أقألفتملأقآلتكم: ذ ك  ك 
 ككمأ  . .1

 



22 

 

أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

د،ق أذ  زأتاككاأبالزذمأقي لأدتأذصرررررررلاأينصرررررررلكاأذشرررررررن مترمأب تأأت خكصأ .2
 قي م  أأتالئ ن أقينلفكتيم.أنميكخميفمأألح ملأ تق

صرررر  أدتأد ررررن  ،أبالزذمأقي لأنميكخميفمأألح ملأ تقأقي م  أأتقي  ق قتأقيصررررم،  أ .3
 تلفكتأي أدتأش اأفيأذيب.

كرأذ أحصررررررررررأع  أ،لأدتأبالزذمأذ أذنب اأغك أالئلأطبكًمأنميكخميفمأألح ملأ .4
  تقأقي م  أأتالئ ن أقينلفكتيم.

 ذ أ تقأقي م  أ.أ(16 أ15كرأذ أخميفأح عأقيكم،تك أ) .5
حاررررر أقيلكم أي ك  كمأفضرررررالأع أقيت  بمأقيكلصررررر حأأتذاأع لأقإلخاللأن   قأقيغك 

ع كرمأفيأقيف   أقيارررمن مأذصرررم،  أقألجرز أتقالاتقتأتقيكركمتأذ لررر اأقيكخميفم أتغ لأ
أقيك  زأدتأقيكصلا.

أتتضمعفأقيغ قذمأفيأحميمأقيت ،.

 ككمأ  . .2
أ

 ككمأ  . .3
أ

 ككمأ  . .4
أ

 ككمأ  . .5
 

أككررررررررررررررمأ  .
أ

أككررررررررررررررمأ  .

أ(:22ذم، أ)
ي شرررخصأقالعنبم يأبتقتأقيت  بمتأع أقألفتملأقينيأيتممجأقيكارررن لأع أقإل،ق  أقيفت كمأ

ت تمجأنميكخميفمأألح ملأ تقأقي م  أأذن أثبتأع ك أبرمأت مأأإخالي أب قجبمتأقإل،ق  أم أ
أ ررأتم اأقيا لكم.

تل  أأقيشخصأقالعنبم يأذان الأنمينضمذ أع أقي فمءأنكمأي  عأن أذ أع  بمتأذميكمأ
تمبتأذ أدح أقيتمذ ك أن أنم ررعأتيصررميحأقيشررخصأتتت لضررمت أإذقأ م تأقيكخميفمأم أق أ

أقالعنبم ي.
أ

 (:22مادة )
 
 

 ككررررررررررررررمأ  .
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أ كمأتقف تأع ك أقي المأقيكشن  مأف أذش تاأقي م  أأأقيلصأقي   ذمقيلصأفيأذش تاأقي م  أأقيك  لأذ أ

 (:23مادة )
قين خكصأغ لأقيك  زأدتأقيكصلاأإ،ق لًمأإذقأد،  أب تأأت خكصأدتأب تأأأي ارمأذص   

إشررررر قبأطبكجأنشررررر يأدتأ،تأأذ قعم أقيك قصرررررفمتأتقالشرررررن قطمتأقينيأت  ، مأقيالئ مأ
أقينلفكتيم.

أتذ قعك أقينظ عأذل أتقيبتأفك .، تت  ،أقيالئ مأقينلفكتيمأذ  أقيغ ل
 
 

 (:23مادة )
غ لأقيك  زأدتأقيكصلاأإ،ق لمًأإذقأد،  أب تأأت خكصأقين خكصأ قيكخنصمأنإص ق أي ارم

دتأ،تأأذ قعم أقيك قصفمتأتقالشن قطمتأقينيأ ع  أقيك  ز دتأب تأأإش قبأطبكجأنش يأ
أت  ، مأقيالئ مأقينلفكتيم.

تذ قعك أ تدج قءقت  أتدح قلأإيغمءأم ق أقين خكص، تت  ،أقيالئ مأقينلفكتيمأذ  أقيغ ل
 قينظ عأذل أتقيبتأفك .

 

 
 


