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قانون رقم  139لسنة 2021
بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه  ،وقد أصدرناه ؛
م���ادة ُ - 1يعم���ل بأح���كام ه���ذا القان���ون ف���ى ش���أن إنش���اء صن���دوق مواجه���ة
الطوارئ الطبية .
م���ادة ُ - 2ينش���أ صندوق ُيس���مى (صن���دوق مواجهة الطوارئ الطبي���ة) ،تكون له
الش���خصية االعتباري���ة العامة  ،ويتمتع باالس���تقالل المال���ى واإلدارى  ،ويتبع رئيس
مجلس الوزراء  ،ويكون مقره محافظة القاهرة  ،ويجوز إنش���اء فروع أخرى له بقرار من
رئيس مجلس الوزراء  ،ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتئ���ول إلى الصندوق أرصدة حس���اب صندوق صحة األس���رة المرك���زى بديوان عام
وزارة الصحة والسكان  ،وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء  ،وأرصدة حساب صندوق
مشروع القضاء على قوائم االنتظار للمرضى .
م���ادة  - 3يه���دف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
وكفالة استدامتها فى حاالت الكوارث والطوارئ الطبية واألزمات واألوبئة .
مادة  - 4يتولى إدارة الصندوق كل من :
 - 1مجلس األمناء .
 - 2مجلس اإلدارة .
 - 3المدير التنفيذى .
مادة ُ - 5يشكل 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 .
ثالث���ة أعض���اء من الش���خصيات العام���ة وذوى الخبرة  ،يختاره���م رئيس مجلس
الوزراء ،لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس األمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة  - 6يختص مجلس األمناء برس���م السياس���ة العامة للصندوق وإقرار الخطط
الرئيس���ية المتعلق���ة بتنفيذه���ا  ،وله أن يتخذ م���ا يلزم من الق���رارات لتحقيق أغراضه
وف ًقا ألحكام هذا القانون  ،وله على األخص ما يأتى :
 - 1وضع الخطط الالزمة الستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .
 - 2متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .
 - 3إص���دار اللوائح المالية واإلدارية والفنية ولوائح ش���ئون العاملين والتعاقدات
والمش���تريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلق���ة بالصندوق  ،والتى يقترحها مجلس
اإلدارة  ،وذل���ك دون التقي���د بالقوانين أو اللوائح أو الق���رارات المعمول بها فى الجهاز
اإلدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
 - 4الموافقة على مش���روع الموازنة الس���نوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدً ا
للعرض على الجهات المختصة وف ًقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
 - 5إعداد تقرير سنوى ُيرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على األخص ما حققه من
نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
مادة  - 7يكون 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 .
ممث���ل لكل م���ن وزارات (الدفاع واإلنت���اج الحربى  ،الداخلي���ة  ،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 .
ممث���ل عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى  ،يرش���حه 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 .
ممث���ل عن هيئة الش���راء الموحد واإلمداد والتموين الطب���ى والتكنولوجيا الطبية ،
يرشحه رئيس الهيئة .
بناء على عرض
ويص���در بتش���كيل مجلس اإلدارة قرار من رئيس مجلس ال���وزراء ً
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 أش���هر  ،أو بدعوة من رئيس���ه 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  - 8مجلس اإلدارة هو الس���لطة المس���ئولة عن ش���ئونه ،وتصري���ف أموره ،
الزما من قرارات لتحقيق
وإدارة األعمال واألنشطة التى يتوالها  ،وله أن يتخذ ما يراه ً
أغراضه ،وله على األخص ما يأتى :
 - 1اإلشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس األمناء.
 - 2اإلشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية
لضمان تحقيق األهداف التى أنشئ من أجلها .
 - 3اعتماد التدخالت الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .
 - 4اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .
 - 5الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .
 - 6اقت���راح اللوائ���ح المالية واإلداري���ة والفنية للصندوق ولوائح ش���ئون العاملين
والتعاقدات والمش���تريات  ،وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح
أو القرارات المعمول بها فى الجهاز اإلدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى .
 - 7إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على
مجلس األمناء .
م���ادة  - 9يكون للصندوق مدي���ر تنفيذى متفرغ إلدارته  ،يصدر بتعيينه وتحديد
بناء على عرض رئيس مجلس اإلدارة ،
معاملت���ه المالية قرار من رئيس مجلس األمناء ً
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  - 10تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
 - 1المس���اهمات المالي���ة للعالج عل���ى نفقة الدولة فى التدخ�ل�ات الطبية التى
يغطيها الصندوق .
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(٪2 - 2اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة .
( ٪3 - 3ثالثة بالمائة) من س���عر بيع المبيدات الحشرية المعدة لالستخدام فى
غير األغراض الزراعية .
(٪1 - 4واح���د بالمائة) من حصيلة الحس���ابات الخاص���ة بالقطاعات المختلفة
بديوان عام وزارة الصحة والس���كان  ،ويس���تثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم
البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .
 - 5المبال���غ المالي���ة التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك
المصرية للصندوق .
 - 6الهب���ات والتبرع���ات والمنح الت���ى تقدم للصندوق من األف���راد أو الهيئات ،
ويقبلها مجلس اإلدارة .
 - 7عوائد استثمار أموال الصندوق .
 - 8المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحس���ين أداء العمل فى اإلدارات
المش���رفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات الع�ل�اج الحر بالمحافظات  ،وف ًقا
ألحكام القانون رقم  51لسنة  1981بتنظيم المنشآت الطبية .
 - 9الم���وارد األخ���رى الت���ى يقررها مجل���س إدارة الصندوق ف���ى نطاق أغراض
الصندوق  ،ويصدر بها قرار من رئيس مجلس األمناء .
ويج���وز بق���رار من مجل���س إدارة الصندوق اس���تثمار حصيلة أموال���ه بعد موافقة
مجلس األمناء .
مادة  - 11يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس األمناء
فى األغراض اآلتية :
 - 1تغطية تكاليف حاالت الكوارث والطوارئ الطبية واألزمات واألوبئة .
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 - 2تغطية الحاالت التى تس���تلزم التدخالت الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم
العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس األمناء .
 - 3المساهمة فى نفقات عالج المرضى الخاضعين لنظام العالج على نفقة الدولة
بما يتفق وأغراض الصندوق .
م���ادة  - 12أم���وال الصن���دوق أموال عامة  ،وللصندوق فى س���بيل اقتضاء حقوقه
اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى طب ًقا ألحكام القانون رقم  308لس���نة  1955فى ش���أن
الحجز اإلدارى .
مادة  - 13يكون للصندوق موازنة مس���تقلة  ،وتبدأ الس���نة المالية للصندوق مع
الس���نة المالي���ة للدولة وتنتهى بنهايتها  ،ويفتح له حس���اب بالبن���ك المركزى المصرى
أو البن���وك التجارية بعد موافقة وزير المالية  ،و ُيعد الصندوق قوائم مالية س���نوية وربع
سنوية ،ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
م���ادة  - 14تخض���ع حس���ابات الصندوق لرقاب���ة وزارة المالية والجه���از المركزى
واس���تثناء من أحكام قانون ربط الموازنة العام���ة للدولة تُعفى إيرادات
للمحاس���بات ،
ً
الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
مادة  - 15مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم  182لسنة  2020بإلغاء اإلعفاء
المقرر على عوائد أذون الخزانة والس���ندات أو األرباح الرأس���مالية الناتجة عن التعامل
فى هذه األذون والسندات من الضريبة على الدخل  ،تعفى أموال الصندوق والتسهيالت
االئتماني���ة الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرس���وم بما ف���ى ذلك الضريبة على
القيم���ة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباش���رة  ،وذل���ك كله فى حدود الغرض
الذى أنشئ من أجله .
بناء
مادة  - 16يصدر النظام األساس���ى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً
يوما
عل���ى عرض م���ن وزير الصحة والس���كان وبعد موافق���ة وزير المالية خالل س���تين ً
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م���ن تاري���خ العمل بهذا القانون  ،ويتضم���ن القواعد واإلج���راءات المتعلقة بنظام عمل
مجل���س األمن���اء ومجلس اإلدارة وكيفية إصدار قرارات���ه  ،وتحديد اختصاصات المدير
التنفي���ذى ،وغيره���ا م���ن الضوابط واإلج���راءات المتعلق���ة بنظام العم���ل بالصندوق ،
ويحدد النظام األساس���ى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق فى حاالت
التدخالت الطبية .
مادة ُ - 17ينش���ر هذا القانون فى الجريدة الرس���مية  ،و ُيعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،و ُينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى  7المحرم سنة  1443هـ
(الموافق  15أغسطس سنة 2021م) .

عبد الفتاح السيسى

