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 قانون رقم 137 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

)المادة األولى(

ُتضـــاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدســـتورية العليا الصادر بالقانون 

رقم 48 لسنة 1979 برقمى )27 مكرًرا ، 33 مكرًرا( ، نصهما اآلتى :

مادة )27 مكرًرا( :

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات 

الدولية وأحكام المحاكم األجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة .

مادة )33 مكرًرا( :

لرئيـــس مجلس الـــوزراء أن يطلب من المحكمة الدســـتورية العليـــا الحكم بعدم 

االعتداد بالقرارات واألحكام المشـــار إليها فـــى المادة )27 مكرًرا( ، أو بااللتزامات 

المترتبة على تنفيذها .

ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب 

عدم االعتداد به ، وترجمة معتمدة له .

 ويجـــب أن ُيبيـــن فـــى الطلب النـــص أو الحكم الدســـتورى المدعـــى بمخالفته ،

 ووجه المخالفة .

وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.
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)المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

               )الموافق 15 أغسطس سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قانون رقم 138 لسنة 2021
بإصدار قانون الصكوك السيادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

)المادة األولى(

ُيعمل بأحكام القانون المرافق فى شـــأن الصكوك الســـيادية ، وال تســـرى عليها 

أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه .

)المادة الثانية(

ُيصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشـــهر 

مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، بناًء على عـــرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأى األزهر 

الشريف ، والهيئة العامة للرقابة المالية .

)المادة الثالثة(

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

               )الموافق 15 أغسطس سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قانون رقم 139 لسنة 2021
بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 م���ادة 1 - ُيعمـــل بأحـــكام هـــذا القانـــون فـــى شـــأن إنشـــاء صنـــدوق مواجهـــة

 الطوارئ الطبية .

م���ادة 2 - ُينشـــأ صندوق ُيســـمى )صنـــدوق مواجهة الطوارئ الطبيـــة(، تكون له 

الشـــخصية االعتباريـــة العامة ، ويتمتع باالســـتقالل المالـــى واإلدارى ، ويتبع رئيس 

مجلس الوزراء ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشـــاء فروع أخرى له بقرار من 

رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ »الصندوق« .

وتئـــول إلى الصندوق أرصدة حســـاب صندوق صحة األســـرة المركـــزى بديوان عام 

وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق 

مشروع القضاء على قوائم االنتظار للمرضى .

م���ادة 3 - يهـــدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين 

وكفالة استدامتها فى حاالت الكوارث والطوارئ الطبية واألزمات واألوبئة .

مادة 4 - يتولى إدارة الصندوق كل من :

1 - مجلس األمناء .

2 - مجلس اإلدارة .

3 - المدير التنفيذى .

مادة 5 - ُيشكل مجلس األمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

محافظ البنك المركزى المصرى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
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وزير الصحة والسكان .

وزير المالية .

وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وزير التضامن االجتماعى .

ثالثـــة أعضـــاء من الشـــخصيات العامـــة وذوى الخبرة ، يختارهـــم رئيس مجلس 

الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

ويصدر بتشكيل مجلس األمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة 6 - يختص مجلس األمناء برســـم السياســـة العامة للصندوق وإقرار الخطط 

ــرارات لتحقيق أغراضه  الرئيســـية المتعلقـــة بتنفيذهـــا ، وله أن يتخذ مـــا يلزم من الـق

وفًقا ألحكام هذا القانون ، وله على األخص ما يأتى :

1 - وضع الخطط الالزمة الستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .

2 - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .

3 - إصـــدار اللوائح المالية واإلدارية والفنية ولوائح شـــئون العاملين والتعاقدات 

والمشـــتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقـــة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس 

ــرارات المعمول بها فى الجهاز  اإلدارة ، وذلـــك دون التقيـــد بالقوانين أو اللوائح أو الـق

اإلدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

4 - الموافقة على مشـــروع الموازنة الســـنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيًدا 

للعرض على الجهات المختصة وفًقا لقانون الموازنة العامة للدولة .

5 - إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على األخص ما حققه من 

نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

مادة 7 - يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من :

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
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رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

رئيس قطاع الطب العالجى .

أمين عام المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية .

ممثـــل لكل مـــن وزارات )الدفاع واإلنتـــاج الحربى ، الداخليـــة ، التعليم العالى 

والبحث العلمى ، المالية( يرشحه الوزير المختص .

ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن األمانة العامة للشئون المالية واإلدارية بوزارة الصحة والسكان ، يرشحه 

وزير الصحة والسكان .

ممثل عن اتحاد البنوك المصرية ، يرشحه رئيس االتحاد .

ممثـــل عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى ، يرشـــحه وزير 

الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن االجتماعى .

أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق 

مع وزير المالية .

مدير عام المجالس الطبية المتخصصة .

ممثـــل عن هيئة الشـــراء الموحد واإلمداد والتموين الطبـــى والتكنولوجيا الطبية ، 

يرشحه رئيس الهيئة .

ويصـــدر بتشـــكيل مجلس اإلدارة قرار من رئيس مجلس الـــوزراء بناًء على عرض 

وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 

وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة أربع سنوات .

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثالثة أشـــهر ، أو بدعوة من رئيســـه كلما دعت 

الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن 

يكون له صوت معدود فى المداولة .
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م���ادة 8 - مجلس اإلدارة هو الســـلطة المســـئولة عن شـــئونه، وتصريـــف أموره ، 

وإدارة األعمال واألنشطة التى يتوالها ، وله أن يتخذ ما يراه الزًما من قرارات لتحقيق 

أغراضه، وله على األخص ما يأتى :

1 - اإلشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس األمناء.

2 - اإلشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية 

لضمان تحقيق األهداف التى أنشئ من أجلها .

3 - اعتماد التدخالت الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .

4 - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .

5 - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .

ــراح اللوائـــح المالية واإلداريـــة والفنية للصندوق ولوائح شـــئون العاملين  6 - اقـت

والتعاقدات والمشـــتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح 

أو القرارات المعمول بها فى الجهاز اإلدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى .

7 - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على 

مجلس األمناء .

م���ادة 9 - يكون للصندوق مديـــر تنفيذى متفرغ إلدارته ، يصدر بتعيينه وتحديد 

معاملتـــه المالية قرار من رئيس مجلس األمناء بناًء على عرض رئيس مجلس اإلدارة ، 

وذلك لمدة ثالث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق  

وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة .

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

مادة 10 - تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

1 - المســـاهمات الماليـــة للعالج علـــى نفقة الدولة فى التدخـــالت الطبية التى 

يغطيها الصندوق .
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2 - 2٪)اثنان بالمائة( من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة .

3 - 3٪ )ثالثة بالمائة( من ســـعر بيع المبيدات الحشرية المعدة لالستخدام فى 

غير األغراض الزراعية .

4 - 1٪)واحـــد بالمائة( من حصيلة الحســـابات الخاصـــة بالقطاعات المختلفة 

بديوان عام وزارة الصحة والســـكان ، ويســـتثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم 

البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .

5 - المبالـــغ الماليـــة التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك 

المصرية للصندوق .

ــراد أو الهيئات ،  6 - الهبـــات والتبرعـــات والمنح التـــى تقدم للصندوق من األـف

ويقبلها مجلس اإلدارة .

7 - عوائد استثمار أموال الصندوق .

8 - المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحســـين أداء العمل فى اإلدارات 

المشـــرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العـــالج الحر بالمحافظات ، وفًقا 

ألحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .

9  - المـــوارد األخـــرى التـــى يقررها مجلـــس إدارة الصندوق فـــى نطاق أغراض 

الصندوق ، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس األمناء .

ــرار من مجلـــس إدارة الصندوق اســـتثمار حصيلة أموالـــه بعد موافقة  ويجـــوز بـق

 مجلس األمناء .

مادة 11 - يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس األمناء 

فى األغراض اآلتية :

1 - تغطية تكاليف حاالت الكوارث والطوارئ الطبية واألزمات واألوبئة .
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2 - تغطية الحاالت التى تســـتلزم التدخالت الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم 

العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس األمناء .

3 - المساهمة فى نفقات عالج المرضى الخاضعين لنظام العالج على نفقة الدولة 

بما يتفق وأغراض الصندوق .

ــوال الصنـــدوق أموال عامة ، وللصندوق فى ســـبيل اقتضاء حقوقه  م���ادة 12 - أـم

اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى طبًقا ألحكام القانون رقم 308 لســـنة 1955 فى شـــأن 

الحجز اإلدارى .

مادة 13 - يكون للصندوق موازنة مســـتقلة ، وتبدأ الســـنة المالية للصندوق مع 

 الســـنة الماليـــة للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حســـاب بالبنـــك المركزى المصرى

ــوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، وُيعد الصندوق قوائم مالية ســـنوية وربع  أو البـن

سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

م���ادة 14 - تخضـــع حســـابات الصندوق لرقابـــة وزارة المالية والجهـــاز المركزى 

للمحاســـبات ، واســـتثناًء من أحكام قانون ربط الموازنة العامـــة للدولة ُتعفى إيرادات 

الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .

مادة 15 - مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء اإلعفاء 

المقرر على عوائد أذون الخزانة والســـندات أو األرباح الرأســـمالية الناتجة عن التعامل 

فى هذه األذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيالت 

االئتمانيـــة الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرســـوم بما فـــى ذلك الضريبة على 

القيمـــة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشـــرة ، وذلـــك كله فى حدود الغرض 

الذى أنشئ من أجله .

مادة 16 - يصدر النظام األساســـى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء 

علـــى عرض مـــن وزير الصحة والســـكان وبعد موافقـــة وزير المالية خالل ســـتين يوًما 
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مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويتضمـــن القواعد واإلجـــراءات المتعلقة بنظام عمل 

مجلـــس األمنـــاء ومجلس اإلدارة وكيفية إصدار قراراتـــه ، وتحديد اختصاصات المدير 

التنفيـــذى، وغيرهـــا مـــن الضوابط واإلجـــراءات المتعلقـــة بنظام العمـــل بالصندوق ، 

 ويحدد النظام األساســـى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق فى حاالت

التدخالت الطبية .

مادة 17 - ُينشـــر هذا القانون فى الجريدة الرســـمية ، وُيعمل به من اليوم التالى 

لتاريخ نشره.

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

               )الموافق 15 أغسطس سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قانون رقم 140 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973

فى شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

)المادة األولى(

ُتضـــاف مادتان جديدتان برقمى )5 مكـــرًرا ، و20 مكرًرا/1( للقانون رقم 106 

لسنة 1973 فى شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن ، نصهما اآلتى :

مادة )5 مكرًرا( :

يجـــب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها فى 

سجالتها ، مرفًقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن 

بشأن تلك الكميات واألصناف والرتب .

وللهيئـــة العامة للتحكيم واختبـــارات القطن ، فى حالة مخالفـــة المغازل للحكم 

الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة ، الحق فى التحفظ على السجالت واألوراق المرفقة 

بها، وضبط األقطان محل المخالفة .

مادة )20 مكرًرا/1( :

ُيعاقـــب بالحبـــس مدة ال تزيد على ســـتة أشـــهر ، وبغرامة ال تقل عـــن مائة ألف 

جنيـــه وال تجـــاوز مليون جنيه ، أو بإحـــدى هاتين العقوبتين ، كل مـــن خالف أحكام 

ــرة األولـــى من المادة رقم )5 مكرًرا( من هذا القانون ، فضاًل عن مصادرة األقطان  الفـق

 محل المخالفة .
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)المادة الثانية(

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

               )الموافق 15 أغسطس سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قانون رقم 141 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

)المادة األولى(

ُيستبدل بنصى المادتين )306 مكرًرا أ( و)306 مكرًرا ب( من قانون العقوبات 

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان اآلتيان :

مادة )306 مكرًرا أ( :
ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ســـنتين وال تجاوز أربع ســـنوات ، وبغرامة ال تقل 

عن مائة ألف جنيه وال تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات 

جنســـية أو إباحية ســـواء باإلشـــارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل 

االتصاالت السلكية أو الالسلكية أو اإللكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

وتكـــون العقوبـــة الحبس مدة ال تقل عن ثالث ســـنوات وال تجاوز خمس ســـنوات 

وبغرامـــة ال تقـــل عن مائتى ألـــف جنيه وال تزيد على ثالثمائة ألـــف جنيه ، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خالل المالحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما األدنى واألقصى .

مادة )306 مكرًرا ب( :
 ُيعـــد تحرًشـــا جنســـًيا إذا ارتكبـــت الجريمـــة المنصـــوص عليهـــا فـــى المـــادة

)306 مكـــرًرا أ( من هذا القانون بقصد حصـــول الجانى من المجنى عليه على منفعة 

ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات .
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ــرة الثانية من المادة )267( من هذا  فـــإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفـق

القانون أو كانت له ســـلطة وظيفية أو أســـرية أو دراســـية على المجنى عليه أو مارس 

 عليه أى ضغط تســـمح له الظروف بممارســـته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين

 فأكثر أو كان أحدهم على األقل يحمل ســـالًحا تكون العقوبة الســـجن مدة ال تقل عن 

سبع سنوات .

)المادة الثانية(

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ

               )الموافق 15 أغسطس سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى

طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة
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