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وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 196 لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن االستيراد والتصدير ؛

وعلــــى القانون رقـــــم 19 لســـنة 2018 بإصـــــدار قانــــــون تنـــــظيم العـــــــمل 

فى المستشفيات الجامعية ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛

وعلـــى قانون التعــــاقدات التى تبرمـــها الجهـــــــات العامـــــة الصــــادر بالقانون 

رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى وإدارة 

التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ؛

ـرار رئيـــس الجمــــــهورية رقـــــم 242 لســـنة 1996 بتنظــــــيم وزارة  وعلـــــــى قـــ

الصحة والسكان ؛

وعلـــى قرار  رئيــــــــس الجمـــــهوريـــة رقـــــــم 420 لســـنة 2005 بتنظــيم وزارة 

التجارة والصناعة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ ؛

ــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لســـنة 2020 بشـــأن بعض التدابير  وعلـــى ـق

االحترازيـــة المتخذة بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وشـــركات القطاع العام وشـــركات 

قطاع األعمال العام ؛
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وعلـــى الئحـــة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم 118 لســـنة 1975 فى شـــأن 

االستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة 

بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديالتها ؛

وعلى قرار الســـيدة األســـتاذة الدكتورة وزير الصحة والســـكان رقم 174 لســـنة 

2020 بشـــأن إصدار تعليماتها للمديريات الصحية والجهـــات التابعة للوزارة بموافاة 

الهيئة المصرية للشـــراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى باحتياجاتها من المستلزمات 

الوقائية الواردة بالجدول المرفق بالقرار ؛

وعلى موافقة الســـيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الواردة بكتاب السيد األستاذ 

الدكتور أمين المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية للسيد األستاذ الدكتور المدير 

التنفيذى لمستشفيات الجامعة ؛

وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس 

كورونا المستجد ؛

قــــــــرر :

)المادة األولى(

على المصانع والشركات العاملة بداخل القطر المصرى المنتجة والمستوردة للمستلزمات 

ــواردة بالقائمة المرفقة ، أن تقوم بتوريـــد منتجاتها ومخزونها وفًقا  الطبيـــة من األصناف اـل

لتعاقداتها مع وزارة الصحة والســـكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشـــفيات الجامعية 

للهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى وذلك لمدة ثالثة أشهر .

)المادة الثانية(

على المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية الملتزمة بعقود توريد 

مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة توريد تلك األصناف بالطريق الذى حدده 

قرار وزيرة الصحة والسكان المشار إليه  .
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)المادة الثالثة(

توقف أى إجراءات قانونية قد تنشـــأ عن عدم توريد المصانع والشـــركات للمستلزمات 

الطبية الواردة بالجدول المرفق بشـــكل مباشـــر للمستشـــفيات الجامعية ، بشرط تقديم ما 

يثبت توريدها لكامل الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد 

واإلمداد والتموين الطبى .

)المادة الرابعة(

يســـتثنى مـــــن أحـــكام هـــذا القرار كافة التوريدات للقـــوات المســـلحة المصرية 

وهيئة الشرطة ؛

)المادة الخامسة(

ينشـــر هـــــــــذا القرار فـــى الوقائع المـصرية ، ويعمل به اعتباًرا من تاريخ نشـــره ، 

وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

صدر فى 2020/3/29

وزير التجارة والصناعة

نيفين جامع
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القائمة المرفقة بالقرار الوزارى
رقم 196 لسنة 2020

المستلزمات الوقائية الالزمة لمواجهة فيروس كورونا :

1 - بدل وقاية

2 - جوانتى التكس

3 - ماسك جراحى

n95 4 - ماسك

5 - قناع وقائى

6 - نظارة واقية
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