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  2010لسنة  5 قانون رقم

  (*) بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية
___ 

  باسم الشعب 
  رئيس الجمهورية 

  : القانون اآلتي نصه، و قد أصدرناه الشعب ر مجلسقر   
  الفصل األول 
  أحكام عامة 

___  
بنقل أي  األنسجةأو أجزائها أو  األعضاءال يجوز إجراء عمليات زرع :  )1(مادة 

في  زرعهميت بقصد  إنسانمن جسد  أوحي  إنساننسيج من جسم  أوجزء من عضو  وعضو أ
  . الئحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهوقانون هذا ال ألحكام طبقاً إال آخر إنسانجسم 

  
 ال يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي ) : 2(مادة  

محافظة علي حياة المتلقي أو عالجه آخر إال لضرورة تقتضيها ال بقصد زرعه في جسم إنسان
أال يكون هة هذه الضرورة وة لمواجالوحيدبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة من مرض جسيم، و

  . من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته
لية بما يؤدي إلي اختالط يحظر زرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة أو الخاليا التناسو     

  . األنساب
  

  
  

   .2010مارس سنة  6، في مكرر 9الرسمية العدد الجريدة (*) 
  
  
  
  
  
  



  
 مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلي أجانب عدامع ) : 3( مادة

ا الزواج ثالث ، علي أن يكون قد مضي علي هذأجنبياً اآلخرالزوجين إذا كان أحدهما مصرياً و
  . لتوثيق عقود الزواج بعقد موثق علي النحو المقرر قانوناًسنوات علي األقل و

    .ة وأب أجنبي فيما بينهم جميعاًمصري يجوز الزرع بين األبناء من أمو    
كما يجوز الزرع فيما بين األجانب من جنسية واحدة بناء علي طلب الدولة التي ينتمي     

  .إليها المتبرع والمتلقي علي النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون
نقل أي عضو أو جزء ، ال يجوز من هذا القانون) 3،2(المادتين  أحكاممع مراعاة  : )4( مادة

ذا كان ذلك علي نسان حي لزراعة في جسم إنسان آخر، إال إمن جسم إمن عضو أو نسيج 
  . رع فيما بين األقارب من المصريينسبيل التب

عاجلة لعملية الزرع ويجوز التبرع لغير األقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة و
للضوابط  رض بقرار من وزير الصحة وفقاًشكل لهذا الغبشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُ

  .الالئحة التنفيذية لهذا القانون ات التي تحددهاواإلجراء
   

عن إرادة حرة خالية من  ن يكون التبرع صادراًفي جميع األحوال يجب أ : )5( مادة
  . ية لهذا القانونئحة التنفيذالال بالكتابة وذلك علي النحو الذي تحدده ، و ثابتاًعيوب الرضاء

و من له الوالية أو الوصاية عليه، ال يعتد بموافقة أبويه أوال يقبل التبرع من طفل، و    
من ينوب عنه أو بمن يمثله ال يعتد بموافقة كما ال يقبل التبرع من عديم األهلية أو ناقصها و

  . قانونا
بوين أو هلية أو ناقصها إلي األمن عديم األويجوز نقل وزرع الخاليا األم من الطفل و    

ور موافقة كتابية بشرط صدفيما بين األخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤالء، واألبناء أو 
و من له الوالية حدهما في حالة وفاة الثاني أمن أبوي الطفل إذا كان كالهما علي قيد الحياة أوأ

  . لعديم االهلية أو ناقصهامن النائب أو الممثل القانوني أو الوصاية عليه، و
حوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته علي التبرع العدول وفي جميع األ    

  . ل البدء في إجراء عملية النقلعن التبرع حتي ما قب
  . تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع و اجراءات تسجيلة و
  
  
  
  



  
اإلنسان أو جزء منه أو أحد  تعامل في أي عضو من أعضاء جسميحظر ال : )6( مادة   
  . كانت طبيعته نسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياًأ

حوال ال يجوز أن يترتب علي زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن وفي جميع األ
من ذويه بسبب النقل  يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو

  . ناسبتهأو بم
كما يحظر علي الطبيب المختص البدء في اجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي     

  .حكم من أحكام الفقرتين السابقتين
   

إال بعد احاطة كل من المتبرع ال يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع  : )7( مادة
ا من هذ) 13(وص عليها في المادة بواسطة اللجنة الثالثية المنص - إذا كان مدركاً  -والمتلقي 

لة علي المدي القريب أو البعيد مخاطرهما المحتمالقانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع و
والحصول علي موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي 

). 5(يه الفقرة الثالثة من المادة علوفقا لما نصت  -نسبة للخاليا األم بال -األهلية أو عديمها 
عن الوعي أو  المتلقي ما لم يكن غائباًوقع عليه االمتبرع، وبذلك ي تحرر اللجنة محضراًو

  .اإلدراك أو نائبه أو ممثله القانوني
   

نسان حي أو عالجه من رورة تقتضيها المحافظة علي حياة إيجوز لض : )8( مادة
و أو جزء من عضو أو ، أن يزرع فيه عضفي جسدهسيم أو استكمال نقص حيوي مرض ج

أوصي بذلك قبل وفاته ذا كان الميت قد نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إ
ئحة لالجراءات التي تحددها الال ، أو أقر بذلك وفقاًة ورقة رسميةيبوصية موثقة، أو مثبتة في أ

  .  التنفيذية لهذا القانون
  
  
  
  
  
  
  
  



  ثاني الفصل ال
  ت زرع االعضاء منشآ

 ______  
 
تكون لها ) جنة العليا لزرع األعضاء البشريةالل(تنشأ لجنة عليا تسمي :  )9(مادة     

عتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد الشخصية اال
  . علي عرض وزير الصحة معاونيهم قرار منه بناءمكافآت أعضائها و

نية لها، وتتولي اللجنة إدارة وتنظيم يعين أمانة فويتولي وزير الصحة رئاسة اللجنة و    
عمليات زرع األعضاء وأجزائها واألنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا 

  . منفذة لهالقرارات الألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية و الرقابة عليها وفقاًاإلشراف و
قضائية بمنح صفة الضبطية ال در وزير العدل باالتفاق مع وزير الصحة قراراًيصو    

ذلك في حدود للعاملين الذين يتولون اإلشراف والرقابة علي المنشآت المشار إليها و
  . ات الموكلة لهم في هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهاالختصاص

  
م بأسماء المرضي ذوي ليا لزرع األعضاء البشرية قوائتعد اللجنة الع:  )10(مادة     

سبقية القيد في السجل المعد لذلك، وال يجوز تعديل نسان ميت بحسب أع من جسد إالحاجة للزر
للقواعد الطبية  عاجلة لعمليات الزرع وفقاًهذه األسبقية إال إذا كان المريض في حاجة ماسة و

  . وائم علي الزرع فيما بين األحياءال تسري هذه الق، ولياجراءات التي تحددها اللجنة العواإل
ال يجوز بأي حال من األحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم و    

  . لمريض علي دفع نفقات عملية الزرعقدرة ا
 طبقاً ليهاية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان األسبقية المشار إئحة التنفيذوتحدد الال    

ت الخاصة بحاالت العجز عن السداد، جرائاللظروف المرضية، وكيفية حفظ سجالت القيد، واإل
  .الرجوع على المرضى القادرين بنفقات العمليةو
  
اء عمليات زرع األعضاء فى المنشآت الطبية تتكفل الدولة بنفقات إجر:  )11(مادة     

الدور وفقا للضوابط  لسداد ممن حل عليها لى كل من يعجز عنالمرخص لها، وذلك بالنسبة إ
  .التى يصدر بها قرار من وزير الصحة

أ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع األعضاء واألنسجة لغير القادرين، يتبع وزير ينشو
  :الصحة وتتكون موارده من

 ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة. 



  هذا القانونحصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين ألحكام. 
 الرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون. 

 التبرعات. 
 

أة بمزاولة عمليات زرع األعضاء وأجزائها يصدر الترخيص للمنش:  )12(مادة     
يكون جنة العليا لزرع األعضاء البشرية، واألنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللو

إجراؤه من  اإلشراف المستمرين فى شأن ما تمقابة وعام تخضع فيه المنشأة للر الترخيص لمدة
ر الجودة المقررة فى هذا الشأن لتزام بمعاييعمليات زرع األعضاء وأجزائها واألنسجة ومدى اال

ع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر االلتزام ما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرو
  .جديد الترخيص كل ثالث سنواتالمعايير المشار إليها يكون تت وشتراطاباال

ذا القانون فئاته تجديدة مقابل رسم تحدد الالئحة التنفيذية لهويكون إصدار الترخيص و
  .لكل ترخيص  أو تجديد له بما ال يجاوز عشرين ألف جنيه

الزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده وتنفيذ أنشطة التبرع ويجب أن يتسم تنظيم و
  .هذا القانونالالئحة التنفيذية ل

  
  الفصل الثالث

  إجراءات زرع األعضاء البشرية
__________  

ى شكل بقرار من اللجنة العليا لزرع األعضاء البشرية لجنة طبية ثالثية فتُ:  )13(مادة 
ن أو من غير المالكي األطباء المتخصصين، ذلك من بينكل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، و

تختص دون  طهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية،الذين ال تربالمساهمين فى هذه المنشأة و
لألحكام المنصوص عليها فى  غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع األعضاء البشرية طبقاً

  .القرارات المنفذة لهذا القانون و الئحته التنفيذية وه
لرعاية الالحقة ال يجوز ألعضاء اللجنة أن يتشركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى او

  .ألى من المتلقين بالمنشأة
  

ال بعـد  إال يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت :  )14(مادة 
ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر  لى الحياة،اتستحيل بعده عودته  يقينياً ثبوت الموت ثبوتاً

 ،مراض أو جراحة المخ واألعصابتخصصين في أطباء المبإجماع اآلراء من لجنة ثالثية من األ
نة العليا تختارها اللج، الرعاية المركزةالتخدير أو و ،أمراض أو جراحة القلب واألوعية الدموية



يـة الالزمـة   التأكيدلك بعد أن تجري اللجنة االختبارات اإلكلينيكية وذلزرع االعضاء البشرية، و
مـن   يصدر بها قرارتحددها اللجنة العليا وللمعايير الطبية التي  ، طبقاًللتحقق من ثبوت الموت

اء المتخصصين علي طبمهمتها أن تستعين بمن تراه من األللجنة في سبيل أداء وزير الصحة، و
  . سبيل االستشارة

، أو نسـجة عضاء أو األزرع األعضاء اللجنة عالقة مباشرة بعملية وال يجوز أن يكون أل    
  .لينمحتمبمسئولية رعاية أي من المتلقين ال

   
البشـرية  عضـاء  شكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع األي:  )15( مادة    

فريق طبي مسئول عن الزرع، يتولي رئاسته مدير لبرنامج زرع األعضـاء مـن األطبـاء ذوي    
الشروط لقانون قواعد تشكيل هذا الفريق وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا او. الخبرة الفنية واإلدارية

تقيـيم  إدارة البرنـامج و عن  يكون المدير مسئوالًو. ، واختصاصاتهواجب توافرها في أعضائهال
تذليل العقبات أمام سن أداء الخدمة الطبية واالجتماعية للمرضي والمتبرعين، وح، وأداء الفريق

 وسـائر الجهـات  ، مج أمام اللجنة العلياتمثيل البرناذ برنامج الزرع علي الوجه االفضل، وتنفي
  . الطبية و اإلدارية ذات الصلة

 
  الفصل الرابع

  العقوبات
___  

يهـا قـانون العقوبـات أو أي    خالل بأية عقوبة أشد ينص علمع عدم اإل:  )16( مادة     
  .فيهاحددة لها في المواد التالية بالعقوبات الم خر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليهاقانون آ

   
ال تزيد عـن علـي   رامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وغبيعاقب بالسجن و:  )17( مادة    

مخالفـة ألي مـن أحكـام    مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بال
ذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكـون العقوبـة   من هذا القانون، فإ 7،5،4،3،2المواد 

  . ة ال تزيد علي سبع سنواتالسجن لمد
برع تكون العقوبة السجن ليه في الفقرة السابقة وفاة المتعلي الفعل المشار إ ذا ترتبوإ    

  .المشدد وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه
  
   



اقب من هذا القانون يع 19،17خالل بالعقوبات المقررة في المادتين دون اإل : )18( مادة   
عملية وز ثالثمائة ألف جنيه كل من أجري ال تجاف جنيه ورامة ال تقل عن مائتي ألبغبالسجن و

ذا ترتـب  فـإ  ،الطبية المرخص لها مع علمه بذلك تيات النقل أو الزرع في غير المنشآمن عمل
  . متلقي تكون العقوبة السجن المؤبدعلي الفعل وفاة المتبرع أو ال

رة دار المسئول عـن اإل رة السابقة المديويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفق    
أية عملية من عمليات نقل ماكن غير المرخص لها التي تجري فيها الفعلية للمنشأة الطبية في األ

  .منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك عضاء البشرية أوجزءاأل
   
ال تجاوز غرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه ويعاقب بالسجن الشدد وبغرامة ب : )19( مادة    

بقصد الزرع بطريق التحايل أو اإلكراه أي عضو أو جزء من عضو  ف جنيه كل من نقلمائتي أل
مشدد لمدة ال تزيـد علـي   ذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن الإنسان حي، فإ
  . سبع سنوات

 منه أو نسيجاً أو جزءاً يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضواًو    
  . قله بطريق التحايل أو اإلكراه مع علمه بذلكتم ن
مة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه وال تجاوز مليون بغراوتكون العقوبة السجن المؤبد و    

  . رتين السابقتين وفاة المنقول منهفي الفقليه جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إ
  
ال تجـاوز مـائتي   ف جنيه وقل عن خمسين ألبغرامة ال تيعاقب بالسجن و : )20( مادة   

ذلك فضال عن مصادرة المال من هذا القانون، و) 6(أحكام المادة جنيه كل من خالف أيا من ألف 
  . عدم ضبطه أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة

لحكـم  بالمخالفـة   ال تزيد عقوبة السجن علي سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاًو    
  . من هذا القانون) 6(المادة 

يها في هذه المادة من الجرائم األصلية التي يعاقب علـي  تكون الجريمة المنصوص علو    
 80لصادر بالقانون رقم موال اغسل األموال المتحصلة منها وفقا ألحكام قانون مكافحة غسل األ

  .2002لسنة 
   
صرار المنصوص عليها فـي المـادة   العمد مع سبق اإلقب بعقوبة القتل يعا : )21( مادة    
دون نسـان  و أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إمن قانون العقوبات من نقل أي عض) 230(

من هذا القانون مما أدي إلي وفاته مع ) 14(دة نصت عليه الما لما وفقاً اًييقين ثبوت موته ثبوتاً



التثبت مـن   صدار قرارن لكل من شارك في إلسجتكون العقوبة السجن المشدد أو او .علمه بذلك
  . من هذا القانون) 14(ا في المادة جراء االختبارات المنصوص عليهالموت دون إ

   
لقـانون  في الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا ا    الوساطةيعاقب علي  : )22( مادة   

سلطات بالجريمة قبـل  ر الذا أخبإ مع ذلك يعفي الوسيط من العقوبةو. بالعقوبة المقررة للجريمة
  .تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة

   
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنيـه وال تجـاوز عشـرة     : )23( مادة    

هـذا القـانون أو   خر من أحكـام  كل من يخالف أي حكم آحدي هاتين العقوبتين آالف جنيه أو إ
  .الئحته التنفيذية

   
عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في  ، فضالًةللمحكم يجوز : )24( مادة   

  : أن تحكم بكل أو بعض التدابير اآلتية حسب األحوالهذا القانون 
 . سنة وال تجاوز خمس سنوات الحرمان من مزاولة المهنة مدة ال تقل عن -1

 اعضاء التي ارتكبت فيهالمنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع األغلق  -2
الجريمة مدة ال تقل عن شهرين وال تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكـن  

 . من المنشآت الطبية

نسـجة فـي المنشـأة الطبيـة     وقف الترخيص بنشاط زرع األعضاء أو أجزائها أو األ -3
نوات وال تزيد عن خمـس  عضاء لمدة ال تقل عن ثالث ساألالمرخص لها بعمليات زرع 

  . سنوات
 .  االنتشار علي نفقة المحكوم عليه لحكم في جريدتين يوميتين واسعتينشر ا -4

وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فـي هـذه       
  .المادة

  
لعاملين بالتضامن مع المحكوم عليه من ا يكون الشخص االعتباري مسئوالً : )25( مادة    

يكـون  في الجرائم التي ترتكب فـي المنشـأة، و  كم به من التعويضات ، عن الوفاء بما يحلديه
ا ثبت مسئولية أحد القائمين علي ذإبالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية  مسئوالً
  . إدارته

  



من قانون العقوبات ويلغي ) 240(لمادة الرابعة من اتلغي الفقرتان الثالثة و : )26( مادة    
ـ  178حكام الخاصة بالقانونين رقمـي  الف أحكام هذا القانون فيما عدا األيخخر كل حكم آ نة لس

فـي شـأن    1962لسنة  103بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و 1960
  .إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول

  
علـي   من مجلس الوزراء بناءتصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار  : )27( مادة    

  .عرض وزير الصحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به
  
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شـهر مـن تـاريخ     : )28( مادة   

  .نشره
  . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها  
  
  

  فهرس
  2010لسنة  5قانون رقم 

  عضاء البشريةيم زرع األبشأن ينظ
___________  
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