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 يواجهان مرض جديد يسمي فيرس كوفيد مما الشك فيه أن  
ً
 2020منذ بداية عام )كورونا(  19-العالم أجمع وجمهورية مصر العربية تحديدا

وفاة الشخص املصاب به كبيرة، وعليه اتخذت أغلب دول  ن احتماليةأن و عالج له حتى ال  إلىكبيرة ولم يتم التوصل ينتشر بين الناس بسرعة 

تسبب جهة تلك الجائحة، ومنها مصر في محاولة منهم للحد من انتشار ذلك املرض، وتدارك آثاره واألضرار السلبية التي العالم قرارات سريعة ملوا

  فيها. 

ثار على تمتع آنلقي الضوء على الفساد في قطاع الصحة ، وخاصة فيما يتعلق باملستلزمات واألجهزة الطبية ، وما لذلك من  وفي هذا التقرير سوف  

ننا من خالل ذلك التقرير سوف أاملواطنين بحقهم في الصحة ، ونركز على جهود الدولة املصرية واألجهزة الرقابية في مكافحة ذلك الفساد ، كما 

وكافة املستلزمات   توفير الكمامات واملطهراتب فيما يتعلق   الخاصة بالقطاع الطبي وتحديداو  نستعرض اإلجراءات التي قامت وتقوم بها الحكومة

 تلك  بعض املصانع وتسعير بتشغيل  قبل الهيئات والحكومة ناملبذولة موكذلك الجهود لفيروس كورونا،  والتصديالطبية الالزمة ملواجهة 

تخذتها  وزارة الصحة ، وما قامت به األجهزة الرقابية حيال التصدي لتلك الظاهرة، وما اتخذته الحكومة من قرارات وكذلك القرارات التي ادوات  األ 

محافظة وذلك لبيان أهمية  25التي قامت مؤسسة ملتقى الحوار برصدها في عدد  الحاالتاستعراض  إلىوننتهى ن ، منذ بداية االزمة وحتى ال 

 املواجهة والتصدي لتلك االزمة.  استمرار 

  الصحة، قطاع فيما يتعلق باملستلزمات واألجهزة الطبية بالفساد 

ن هناك أسباب عديدة تعرض القطاع أ منه، إالواتخاذ كافة السبل والتدابير االحترازية للوقاية في ظل محاربة الدولة املصرية لفيروس كورونا، 

لخدمات، املنافذ املحددة لتقديم ا  إلىنتيجة لسرعة اإلجراءات املتعلقة بتوفير وشراء املستلزمات الطبية ونقلها  ه  أن   الفساد، فنجدلخطر    الصحي

 . ذلك يجعل هناك فرص عديدة للفساد دخلهم، كل ، وفقدان بعض الناس ملصادر مجال الرعاية الصحية فييوحشد املزيد من العاملين 

فة وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها البالد، ومحاولة كافة األجهزة الحكومية ملواجهة فيروس كورونا املستجد، وذلك بكافة الطرق املختل 

زارة قاية منه والتي من أهمها استخدام الكحول في عمليات التطهير والتعقيم ، وكذلك اإلجراءات الوقائية والقانونية التي تتخذها ، وقيام و والو 

افحة كالداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة املختلفة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية املواطنين وال سيما فيما يتعلق بالجهود املبذولة مل 

د الجرائم التموينية بكافة صورها خاصة في تلك املتعلقة بتصنيع املستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغالل تلك الظروف التي تمر بها البال 

 رباح غير مشروعة. ألتحقيق مكاسب و 

 الضمير، وكما سنري في الحاالت التي تم رصدها  معدوميومستغلى تلك الفرص ممن هم  الصحيوفى اطار محاربة الفساد في القطاع 
ً
فقد  الحقا

 القت القبض على  كما  القبض على أمين مخزن املستلزمات الطبية التابع ملديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، لقت هيئة الرقابة اإلدارية،  أ

 أبتلك املديرية مراقب صحي 
ً
 ات الطبية الالزمة ملكافحة العدوى باملستشفيات الحكوميةفي واقعة اختالس أمين املخزن للمستلزموذلك ، يضا
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أنه السوق السوداء على حساب حاجة املستشفيات، وتزوير مستندات تثبت  في ببيعها ثم القيام، ( كمامات وقفازات وغيرها من مهمات العزل )

 .صرفها للمستشفيات تم

ألف جنيه   60ألف جنيه على سبيل الرشوة، باإلضافة ملبلغ  120قيمتها السوقية نحو أمين املخازن عرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ كما أن 

ملخزن، استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد املشكلة من قبل هيئة الرقابة اإلدارية، واملعنية بجرد عهدة أمين ا

ت واملطهرات الطبية البالغ قيمتها حوالي مليون جنيه، مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه من املستلزمات الطبية ألصناف الكمامات والجوانتيا

املستندات الدالة على اختالسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، باإلضافة إلى اصطناعه 

 .احالتهم للنيابة العامة للحقيقة وتمالفة ملستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية باملخ

باإلضافة الى انتشار  والكحول، كما ان البعض قام باستغالل تلك االزمة واحتكر بعض السلع من املستلزمات الطبية كالجوانتيات والكمامات 

كميات كبيرة من وتخزين  املختصة،الجهات  املصانع غير املرخصة لتصنيع تلك املواد غير املطابقة للمواصفات الطبية وال يوجد بها تصريح من

  ة، مرتفعاملصدر بقصد طرحها باألسواق بأسعار املواد املطهرة مجهولة 
ً
 وكذلك قيام بعض أصحاب ومسئولي الصيدليات بحيازتهم أيضا

 للمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وكحول مجهول املصدر، واالمتناع عن بيعها وتخزينها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

 تجاه تفش ي وباء كورونا   اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املصرية

لسنة   17القرار رقم    ، 2020أبريل    16بتاريخ    مدبوليالدكتور مصطفى  أصدر رئيس مجلس الوزراء    كورونا، إطار جهود الدولة ملكافحة فيروس    في 

، وتضمن القرار التزام كافة املتاجر والصيدليات وغيرها من بتحديد أسعار بيع بعض املنتجات الالزمة ملواجهة فيروس كورونا املستجد 2020

و عدم أسواء من خالل اخفائها  التداول، منافذ البيع باإلعالن عن أسعار املنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من املشترين مع حظر حبسها عن 

 ي صورة أخرى. أو ب أو االمتناع عن بيعها أطرحها للبيع 

لف جنيه وال تجاوز أ 100موعة من العقوبات ملن يخالف هذا القرار بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن كما نص القرار على مج 

ألف   100جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، باإلضافة ملعاقبة كل من يخالف اإلعالن وإظهار أسعار املنتجات للمشترين بغرامة ال تقل عن    مليوني

 جنيه. اليين جنيه، وال تجاوز خمسة م

د. شريف عزت رئيس شعبة طار توفير احتياجات وزارة الصحة والسوق املحلية من أدوات الوقاية الالزمة ملواجهة فيروس كورونا فقد أوضح  إوفى  

 في  عن 2020أبريل  21في  املستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، 
ً
وصول حجم انتاج السوق من منتجات الكمامات لنحو مليوني كمامة يوميا

خط  20السوق املحلية شهدت دخول أكثر من ، كما ان ألف كمامة في بداية انتشار فيروس كورونا في مصر خالل مارس املاض ي  300مقابل 

 . ماليين جنيه 8ك باستثمارات تصل لنحو ، وذل شهر أبريل املاض يإنتاج جديد لتصنيع الكمامات الطلبية منذ بداية 

أشهر يضم  3منتج خالل  18بوقف تصدير كما قامت وزيرة التجارة والصناعة دكتورة نيفين جامع بإصدار قرارين خالل شهر مارس املاض ي 

رة، على أن يتم توريد كافة الكميات الفته بشكل كبير في توفير املزيد من الكميات املطلوبة لألسواق خالل هذوالذى ساهم الكمامات واملطهرات، 

 . إلى هيئة الشراء املوحد 
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توفيرها أجهزة ومستلزمات طبية ملواجهة فيروس كورونا املستجد، بالتعاون   ، 2020مارس    30في  كما ان القوات املسلحة املصرية كانت قد أعلنت  

 .لفيروس مع وزارة الصحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس ي باتخاذ كافة التدابير واإلجراءات االحترازية ملجابهة خطر انتشار ا

  100بتخصيص  وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيس ي 2020وخالل شهر مارس 
ً
في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي مليار جنيها

لذلك املبلغ املستلزمات الطبية والرعايات املركزة هي أهم أوجه  وذكرت وزيرة الصحة والسكان أن "،تداعيات محتملة لفيروس كورونا املستجد

 املخصص. 

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء،  مايو،  13األربعاء املوافق وافق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه وقد 

،
ً
م والتي تقو   بشأن إعفاء التجهيزات واملستلزمات الطبية واألدوية الالزمة ملواجهة انتشار فيروس "كورونا" املستجد، من رسم الشراء املقرر قانونا

خاطبة، باعتبار فيرو 
ُ
س "كورونا" بتوفيرها الهيئة املصرية للشراء املوحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات امل

 .من األوبئة وينطبق عليه شرط اإلعفاء في حاالت الكوارث واألوبئة

واالستفسارات حول حاالت   للشكاوى   وذلك  (2795821  ، 105)إعالن ارقام هواتف  ، فقد قامت الوزارة ب وفيما يتعلق بدور وزارة الصحة والسكان

 150وتم تخصيص مبلغ  ، دوية الالزمةكورونا، كما قامت بتوفير األجهزة الخاصة بالتنفس حال وجود أي تداعيات محتملة للمرض، مع توفير األ 

 مليون جنيه لشراء األجهزة الطبية التي تساهم في الحد والتصدي لفيروس كورونا. 

مين الطبي االحترازية ملواجهة فيروس أقامت وزارة الصحة والسكان بزيادة الحجر الصحي بمطار القاهرة ملتابعة خطة الت   2020وخالل شهر يناير  

قامت الوزارة خالل شهر فبراير بتدريب الطواقم الطبية للتعامل مع االزمة، كما قامت الوزارة بتوفير عدد من املستشفيات ، كما كورونا

 املتخصصة الستقبال حاالت اإلصابة املختلفة من الفيروس. 

قامت الحكومة املصرية باتخاذ العديد من د  فق  املاض ي،منذ اعالن وزارة الصحة عن اول حالة كورونا خالل فبراير  مما الشك فيه والواضح الجلي  

، وتجهيز الدوري عن القادمين بالدول التي بها إصابات وتوفير مكاتب للحجر الصحي باملطارات   بدأتها بالكشف اإلجراءات للحد من انتشار املرض

  . الصين منذ األول من فبراير وإلىتعليق رحالت الطيران من ، و قسام العزل باملستشفيات وكذلك جهودها في التعريف بالفيروسأ

و كثافات وتعقيم كافة أمجلس الوزراء قرار بوقف جميع الفعاليات واالحداث الرياضية التي يترتب عليها تجمعات  أصدر 2020خالل مارس 

 املؤسسات الحكومية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. 
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ثم تم اقراره من الثامنة مساء وخالل شهر مجموعة من القرارات تتضمن فرض حظر تجول ليلى بدا من السابعة  مجلس الوزراء بإصدار    قامكما  

سة رمضان يبدا من التاسعة مساء والعودة الى جعله من الثامنة مساء بعد إجازة عيد الفطر ، على ان يبدأ الحظر خالل إجازة العيد من الخام

لدولة للحد من حركة وانتشار املواطنين في الشوارع مع عدم سريان ذلك على املخابز ومحالت البقالة والسوبر ذلك في اطار جهود ا ويأتيمساء ، 

  آالفأربعة  إلىماركت خارج املحالت التجارية الكبيرة ، وقف وسائل النقل الجماعي في ذات املدة ، مع معاقبة من يخالف ذلك بغرامة تصل 
ً
  جنيها

سداد القروض املستحقة  وتأجيل دعم القطاعات املتضررة من الفيروس بتقديم اعانات اجتماعية ب قامت الحكومة املصرية  ى خر أومن ناحية 

وكذلك انشاء صندوق لدعم العمالة غير  الفائدة، كما قامت البنوك بتخفيض أسعار  لها،واعفاءات ضريبية  تضررت،على القطاعات التي 

املسجلين على موقع وزارة القوى العاملة لها بشكل مؤقت وذلك لتوفير احتياجاتهم األساسية ، حيث بلغ اعداد املنتظمة واملؤقتة التي فقدت عم

 مليون عامل حتى الن.  2.5لالستفادة من الدعم حوالى 

املستحقة على املصانع  كما قامت الحكومة بإصدار عدد من القرارات لدعم االقتصاد والصناعة والتي من بينها تأجيل سداد الضريبة العقارية

من الضريبة املستحقة   %10ورفع الحجوزات اإلدارية عن املمولين الذين لهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد    أشهر  3السياحية ملدة    آتواملنش

الستحقاقات االئتمانية ا  وتأجيلالصناعية    للمنشآتوتوفير مليار جنيه للمصدرين خالل شهري مارس وابريل مع تخفيض أسعار الكهرباء والغاز  

 مع عدم تحصيل غرامات تأخير.  أشهر 6للعمالء من املؤسسات واالفراد ملدة 

 كما ان هناك 
ً
 صادرا

ً
من وزارة التجارة والصناعة يلزم الشركات املصرية املنتجة واملستوردة للمنتجات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها الى  قرارا

  الهيئة املصرية للشراء املوحد واالمداد والتموين الطبي بهدف توفير احتياجات القطاع الطبي من املستلزمات الطبية 

 املنشآتتطهير كافة و  املصرية،جميع املؤسسات الحكومية، وتعليق حركة الطيران في كافة املطارات تعليق الدراسة في كما قامت الحكومة ب 

  املنزل.الذين لديهم امراض مزمنة فرصة العمل من منح املوظفين و خفض عدد العاملين في أجهزة الدولة املختلفة، و  السياحية،

وغلق قاعات العزاء مع اقتصار   الجمهورية،ثرية بجميع محافظات  املتاحف واملواقع األ  جميع  كإغالق  الدولة،قامت بها    ى خر أوكان هناك إجراءات  

  والكنائس.أي جنازة على اسرة املتوفى فقط، وتعليق الصالة باملساجد 

 وزارة التربية والتعليم الى جانب تعليق الدراسة بمجموعة من اإلجراءات األخرى كدعم التعليم عن بعد وتوفير املواد الدراسية املختلفة  كما قامت

 على موقع بنك املعرفة. 

  الزحام.عدم  قامت وزارة التضامن االجتماعي بتوفير الية جديدة لصرف املعاشات على أيام تهدف من ذلك الى تقليل االعداد وضمانو 
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 واألمنية دور األجهزة الرقابية 

ومصانع بير إن األجهزة املنية والرقابية تقوم بحمالتها املكثفة في جميع محافظات الجمهورية على الصيدليات ومحالت بيع املستلزمات الطبة 

 باستغالل اقبال وضبط الذين يقومون  السلم وتوجه ضربات استباقية للمتالعبين في غش تلك املستلزمات من مطهرات وكحول وكمامات، 

 املواطنين واحتياجهم لشراء تلك املستلزمات من اجل تحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق. 

الطبية ونجد لهيئة الرقابة اإلدارية دور هام في قيامها بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية باملحافظات ملنع استغالل بيع املنتجات واملستلزمات 

لتموين وضبط غير املطابقة منها. ودورها في القيام بالحمالت امليدانية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية وا السوداء،واملطهرات في السوق 

وفرض الرقابة وجهاز حماية املستهلك وجميع األجهزة التنفيذية املعنية باملحافظات باملرور على أماكن بيع االدوية واملستلزمات الطبية األخرى 

 لحاجة املواطنين في ظل مو 
ً
اجهة فيروس على الصيدليات وأماكن بيع االدوية وكشف املطهرات املغشوشة واملحظور بيعها او املخزنة استغالال

 كورونا. 

كما اننا نجد ان جهاز حماية املستهلك يقوم بمالحقة بؤر الغش واالحتكار في كافة املحافظات أيضا ، ومواجهة أي ممارسات سلبية ضارة 

 بالقيام بحمالتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري واتخ ، وكان لإلدارة العامة لشرطة التموين باملستهلك
ً
 هاما

ً
اذ كافة التدابير الالزمة  دورا

للحفاظ على صحة املواطنين ومراقبة األسواق للمحافظة على استقرار األسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش اتساقا مع جهود الدولة 

 ملواطنين. لتداعيات انتشار فيروس كورونا ومحاولة البعض استغالل تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية دون النظر الحتياجات وصحة ا

 نوضح فيما يلى الحاالت التي تم رصدها باملحافظات.  والتنفيذية، ولتوضيح الدور البارز والهام التي تقوم به كافة تلك األجهزة الرقابية 

 الحاالت التي تم رصدها باملحافظات

لتر  101عبوة كحول طبي باجمالى  25كمامة وعدد  13200تم ضبط سائق حال قيامه بنقل  وبمحافظة السويس ،  2020يونيو  23بتاريخ  .1

 مجهولة املصدر بقصد االتجار .  

كمامة غير مطابقة  1550غير مرخص لصناعة الكمامات ، حيث تم ضبط يونيو ، وبمحافظة كفر الشيخ ، تم ضبط مصنع  16بتاريخ  .2

% وعدد  70زجاجة كحول ايثيلى  50كما تم ضبط ، جارية وهمية لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة للمواصفات الطبية تم تعبئتها بأسماء ت 

 عبوة كحول جيل هاند بدون فواتير ومجهولة املصدر بمكتب مستلزمات طبية بحي قباء .  1000% و  70بخاخة كحول ايثيلى  150

، وبداخله تم ضبط مجموعة من غير مرخص  كمامات وكيماويات ضبط مصنعتم بمحافظة الجيزة بمنطقة امبابة ،  2020يونيو  14بتاريخ  .3

 الكمامات مصنوعة من مواد مجهولة وغير صحية. 
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صيدليات تقوم ببيع الكمامات  4كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات ، وضبط  383، وبمحافظة البحيرة تم ضبط  2020يونيو  11بتاريخ  .4

 والكحول بازيد من السعر الرسمي. 

الف كمامة  11، وبمحافظة اإلسكندرية ، تم ضبط تاجر مالك محل لتجارة املستلزمات الطبية حيث قام باخفاء عدد  2020يونيو  7بتاريخ  .5

 طبية وقطعة جوانتى وكحول مطهر وذلك بقصد رفع أسعارها. 

كمامة واقية   6500حجب عن التداول عدد     يونيو وبمحافظة اإلسكندرية ، تم ضبط مدير مسئول عن محل مستلزمات طبية ، حيث  5بتاريخ   .6

عبوة كحول مطهر  مجهولين املصدر بقصد رفع اسعارهم مما يعد مزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال املستلزمات الطبية مجهولة   520و  

 املصدر وغير مطابقة للمواصفات. 

خاص بإحدى املستشفيات الدارته عن مخزن مستلزمات طبية  ، وبمحافظة القاهرة بمنطقة حلوان تم ضبط مسئول  2020يونيو  4بتاريخ  .7

طن كلور جميعها مجهولة املصدر وغير مصحوبة باي  1600عبوة محلول طبي و  11468املخزن بدون ترخيص وقد عثر بداخل املخزن على 

 مستندات تدل على مصدرها. 

زجاجة كحول طبي وجميعها مجهولة  18أشخاص وبحوزتهم  3، تم ضبط وبمحافظة القاهرة بمنطقة الدرب األحمر  ، 2020يونيو  4بتاريخ  .8

 املصدر واليوجد مستندات تدل على مصدرها. 

 سرنجة بمخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص.  750كمامة و  1000تم ضبط ، جا أ، بمحافظة الدقهلية بمركز  2020يونيو  3بتاريخ  .9

ضبط مصنع كمامات غير مرخص لتصنيع الكمامات بشارع تله بمدينة املنيا يديره أحد األفراد تم    املنيا، ، وبمحافظة2020مايو    18خ  بتاري  .10

 .دون الحصول على ترخيص 

كمصنع "دون ترخيص" لتصنيع الكمامات  يستأجران شقة ويديرانهاشقيقان.. تم القبض على  الجيزة،بمحافظة  ، 2020 مايو 16بتاريخ  .11

الطبية من خامات رديئة ومجهولة املصدر وغير مطابقة للمواصفات، ُمدخالن الغش على املواطنين بقصد طرحها للبيع باملحالت واألسواق 

 غير  
ً
ماكينات   3  –متر    300بطول  أثواب قماش    3و  –ألف كمامة معدة للبيع    45وبتفتيش املصنع ُعثر بداخله على )  ،مشروعةلتحقيق أرباحا

 (. خياطة

كمية من املستلزمات الطبية  بالتنسيق مع املسئولين باملحافظات، من ضبط اإلدارية وذلكقامت هيئة الرقابة  ،2020مايو  12بتاريخ  .12

املصدر،  مجهوليسرنجة  203884قفاز طبي، و 2750كمامة و 17571واألدوية مجهولة املصدر وغير مطابقة للمواصفات، عبارة عن 

حل والكلور، و مادتيلتر من  8632باإلضافة إلى 
ُ
وية قرص أد 2793عبوة من الجيل،  500الفزلين والجلسرين، و مادتيكيلو من  1412الك

 .مخدرة

أشخاص أحدهما صاحب   3مايو من ضبط    15وحدة مباحث قسم شرطة    قامتمايو بمحافظة القاهرة ،    15بمدينة    2020مايو    12بتاريخ   .13

خامات مجهولة املصدر بقصد طرحها   قاموا باستخدام،  مصنع مستحضرات تجميل "دون ترخيص"، واملدير املسؤول، وعامل بذات املصنع

عبوة  5200 املضبوطات التالية: وتم العثور داخل املصنع علىعالمات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، باألسواق عقب وضع 

قطعة  800عبوة شامبو،  1500غسول معقم لليد،  عبوة 1000عبوة مطهر،  آالف 3جركن كحول،  15إثيلي"،  –كحول "أستيريلوم 

جهاز كمبيوتر محمول  كمية كبيرة من امللصقات، ماكينة تصنيع، عبوة فارغة،   500آالف و  6برميل مواد كيميائية "مواد خام"،   40صابون،  

 ."الب توب" يحوي تصميمات امللصقات، جهاز طباعة
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حجز مالك محل لتجارة املستلزمات الطبية بدائرة ب أمر رئيس نيابة الرمل في اإلسكندرية،  اإلسكندرية، وبمحافظة  ، 2020مايو  9بتاريخ  .14

عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن “قفاز، كمامة، كحول إيثيلى مجهولة  65430شرطة ثان الرمل باإلسكندرية، والتحفظ على قسم 

 .املصدر، وذلك لحجبه تلك املستلزمات الطبية بقصد رفع أسعارها

شمس لقيامه بتصنيع كمامات طبية دون ضبط املدير املسئول عن مصنع مالبس بدائرة عين  ، بمحافظة القاهرة، تم2020مايو  3بتاريخ  .15

ماكينات خياطة، وثوبي قماش، وفلتر  10كمامة طبية، و 3100 وتم العثور بداخل املصنع على،  املختصة،و تصريح من الجهات أترخيص 

 .طبي، "قماش براسوال"، وجميعها مجهولة املصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها

ومدير صيدلية كائنة بأرض الجولف بمدينة نصر   صيدليضبط  ب رعاية األحداث بالقاهرة   بمحافظة القاهرة، قامت،  2020ابريل    29بتاريخ   .16

زجاجة كحول مختلفة األحجام   10000،  جوانتى()قفاز طبى    10000كمامة طبية،    6000لحيازته بالصيدلية وبمخزن غير مرخص ملحق بها  

 . جميع املضبوطات مجهولة املصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبيةحيث أن 

املصدر  طبية مجهولةكمامة  700 نصر لحيازتهبمدينة ضبط مالك ومدير صيدلية كائنة  القاهرة، تمبمحافظة  2020ابريل  29بتاريخ  .17

قرص وأدوية لعقاقير مجهولة املصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وممنوع تداولها داخل البالد  5000وغير مطابقة للمواصفات الطبية، 

 . ومهربة جمركًيا

سنة، صاحب مخزن للمستلزمات الطبية كائن ،   32ضبط “م.ا”  ليوبية وبدائرة قسم شبرا الخيمة ، تم  بمحافظة الق  2020ابريل    27بتاريخ   .18

يقوم بتخزين كميات من الكحول اإلثيلي منتهى الصالحية، وغير صالح لالستهالك الدمي، ومواد مطهرة، حيث يقوم بتعبئته وإعادة طرحها 

ملي، وورد تقرير  130عبوة كحول إيثيلي سعة العبوة  480ضبط  وباملخزن تم، ةباألسواق داخل عبوات ، لتحقيق مكاسب غير مشروع

التحفظ على املضبوطات، وتحرر عن ذلك  الدمي تممفتش األغذية، أن املضبوطات من الكحول منتهى الصالحية وغير صالح لالستهالك 

 .ا.د.ط قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق 616املحضر رقم 

تشكيل يديره اربعة تجار اصحاب شركات تم القبض على  محافظات الشرقية والقاهرة والغربية واملنيا واسيوط، ، ب ابريل 23بتاريخ  .19

للمستلزمات الطبية ، وباالشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في االستيالء على األجهزة الطبية الخاصة 

املتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة  وكان قد عزمعد اختالسها بمعرفة أمين املخزن من ُعهدته، بوزارة الصحة واإلتجار بها بالبيع ب 

ة "دراجر"، ألحد املواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز املشار إليه من ذات األجهز 

تفتيش وحدتان سكنيتان بأحد  كما تمضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز املشار اليه، تم  والتي سبق توريدها لوزارة الصحة، 

على كميات من األجهزة املختلسة تم صرفها من  وتم العثور العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن إلخفاء جرائمهم، 

بتسرين، وعدد من املستلزمات الطبية األخرى مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحا
ُ
ليل طبية، وحضانات لألطفال امل

 .تم حبس املتهمين وجاري استكمال التحقيقات. الخاصة بوحدات العناية املركزة، وجارى حصر قيمتها، 

على مخازن األدوية واملستلزمات الطبية غير   وبمرور هيئة الرقابة االداريةبمحافظات الغربية، وبورسعيد، وجنوب سيناء،  ، و ابريل   23بتاريخ   .20

حيال عبوة أدوية مجهولة املصدر ومنتهية الصالحية، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية  23889ماسك طبي، و 18580ضبط  فقد تماملرخصة 

 .ذلك

بمنطقة  ،بضبط املديرة املسئولة عن صيدلية  اإلدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بمحافظة القاهرة ، قامت  2020ابريل  22بتاريخ  .21

– " كمامة جوانتي"مستلزمات طبية  عبوة وقطعة 3298–ألف قرص من األدوية الخاصة بعالج العديد من األمراض 500لحيازتها )  املعادي

https://www.masrawy.com/news/Tag/208180/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/208180/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/208180/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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 وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها باألسواق، بداخل  –عبوة مستلزمات طبيبة "كحول طبي 98
ً
جيل معقم طبى"( مهربة جمركيا

 . مخزن مجاور للصيدلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي

ت الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ضبط املدير املسئول عن شركة لتجارة املستلزما بمحافظة القاهرة، تم 2020ابريل  22بتاريخ  .22

 الغش   –جوانتي  -طبية "كمامة    مستلزماتقطعة    5753لحيازته )
ً
 لطرحها للبيع ُمدخال

ً
خافض حرارة"( بدون مستندات مجهولة املصدر تمهيدا

 .والتدليس على جمهور املستهلكين

على الصيدليات ومخازن ومتاجر  امليدانيومن خالل التفتيش  سوان، أوبمحافظة اسوان وبالتحديد بمدينة ومركز  ، 2020بريل أ 22بتاريخ  .23

تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة املصدر ومنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة املصرية وغير مصرح  واملطهرات، املنظفات 

كرتونة كلور   25%، بجانب  70كرتونة من سائل الجيل املعقم لليدين وكحول ايثيلى تركيز    50  بطفقد تم ضبتداولها بالسوق ومحظور تداولها،  

 .مطهر ومنظفات

طن كحول تم ضبطه  علىضبط مالك مخزن لتجارة املنظفات الصناعية، والتحفظ  تموبمحافظة اإلسكندرية  ، 2020أبريل  20بتاريخ  .24

طن  1,250 وتم العثور على، داخل املخزن قبل رفع سعره وبيعه للمواطنين، وذلك بتهمة احتكار سلعة طبية بهدف عرضها للبيع بسعر أعلى

 .“كحول مطهر” بقصد رفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء والتربح منها

لتر كحول إيثيلي مجهولين املصدر، تمهيًدا لبيعهم على موقع   270صين بجوزتهما  ضبط شخ  تموبمحافظة القاهرة ،    ، 2020بريل  أ  17بتاريخ   .25

 ألزمة فيروس كورونا
ً

كما أمكن ضبط صاحب محل ، لتر كحول إيثيلي 160 وتم العثور بحوزتهم على، التواصل االجتماعي، استغالال

 .لتر كحول إيثيلي 110إكسسوارات هواتف محمولة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 

كمية كبيرة من املطهرات والكحول، غير املطابقة للمواصفات وغير  قام جهاز حماية املستهلك بضبط السويس، بمحافظة  ، بريل أ 17بتاريخ  .26

عبوة من الكحول والجل  50كرتونة تضم كل واحدة منها أكثر من  100بلغ إجمالي الكمية املضبوطة ، .حاصلة على تصريح من وزارة الصحة

 .املطهر، غير مطابقة للمواصفات

على آمين املخزن اإلقليمي للمستلزمات الطبية التابع ملديرية صحة   بالقبضهيئة الرقابة اإلدارية    قامت  ، وبمحافظة دمياط  بريلأ  16بتاريخ   .27

محافظة دمياط متلبسا بنقل كميات كبيرة من املستلزمات الطبية الوقائية املخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد األطقم 

وقد  ، وذلك باالشتراك مع آخرينباختالسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء    وذلك بعد ان قاممراض،  الطبية ووقايتها من األ 

خاصة لتجارة املستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف  مملوكة لشركةضبط تلك املستلزمات داخل سيارة نقل أمام املخزن تبين  تم

بين من فحص املضبوطات انها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس األصناف املوجودة باملخزن، كما ت  بمستشفى الصدر باملحافظة ، 

 . الف جنيه 250اختالس مستلزمات طبية باملخزن بلغت قيمتها بحوالي  كما تم 

الطبية واملخازن غير  بمحافظات بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، تم ضبط عدد من ورش تصنيع املستلزماتو  أبريل 16بتاريخ  .28

اإلدارية حيث قامت هيئة الرقابة  املرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع املستلزمات وتجميع األدوية مجهولة املصدر لبيعها للمواطنين، 

عبوة كحول مغشوش،  6400عبوة مستلزمات تجميل،  ألف 32سرنجة، و ألف 170طبي، و قفاز 79385وطبية،  كمامة 37112 بضبط

 . عبوة أدوية ومنشطات منتهية الصالحية ومجهولة املصدر 6605و

 أكتوبر،اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات، بعد نشر صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة أول  رصدت أبريل، وبمحافظة الجيزة 15بتاريخ  .29

وبتفتيش مسكنه ،  ماعي “فيس بوك”، تتضمن اإلعالن عن بيع مستلزمات طبية )كحول( مجهولة املصدرمشاركات على موقع التواصل االجت

 .عبوة مختلفة األحجام بداخلهم سائل الكحول  51تم العثور على 
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مقيمين بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل -اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات، شخصين  رصدتوبمحافظة اإلسكندرية،  ،بريل أ 15بتاريخ  .30

وبتفتيش مسكنهما تم العثور ، .نشر مشاركات عبر “فيس بوك”، تتضمن اإلعالن عن بيع مستلزمات طبية )كحول إيثيلي( مجهول املصدر

زجاجة سعة واحد  1ووجدت  .مادة شفافة غير مدون عليها بياناتزجاجة سعة واحد لتر بداخلها  2زجاجة بخاخ صغيرة الحجم،  68على 

 .زجاجة مختلفة األحجام بداخلها مادة جيل شفاف 46لتر بداخلها مادة زرقاء اللون مجهولة املصدر، 

يازته كمية كائن بدائرة قسم شرطة األقصر، لح املدير املسئول عن محل مستلزمات طبية،  ضبط تم األقصر،وبمدينة  ابريل،  15بتاريخ  .31

زجاجة كحول   54جوانتي طبي،    17000كمامة طبية،    20000وبالفحص تبين أنها عبارة عن:  ،  كبيرة من املستلزمات الطبية مجهولة املصدر

 وجمع املضبوطات بدون فواتير أو مستندات مجهولة املصدر، ، .%70زجاجة كحول إيثيلي  102، %70نقى 

رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة املصدر ب جهاز حماية املستهلك ،    قامأبريل ، وبمحافظة اسوان بمركز ومدينة ادفو ،    15بتاريخ   .32

وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة املصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق املحلى ومحظور تداولها، ، بجانب مستلزمات طبية " كمامات 

جوانتى   2700كيلو جرام، و  200كيلو جرام كلور بإجمالي  5جركن    40وتم ضبط خالل الحملة  ،  طبية" ومواد تطهير مجهولة املصدروقفزات  

قطعة  50قطعة "اوفر، و هيد" و 900قطعة "اوفر شوز" و  400زجاجة ماء مقطر و 60جراكن جيل سونار و  10طبى معقم جراحي، و

زجاجات كحل ايثيلى  5لتر، وعدد  4جراكن مطهر بيتداين 6جوانتى عمال وعدد  54بالستيكى وعدد  جوانتى 100جوانتى طبى معقم، وعدد 

 .%90لتر تركيز  3%، وجركن كحول ايثيلى 70تركيز 

ستلزمات منتجات و تم ضبط مبمحافظات )مطروح، اإلسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء(  ، و ريل أب  12بتاريخ   .33

 3074لتر كحول، و 964ماسك طبي، و 6652قفاز طبي، و 34654 ضبطتم ، حيث للمواصفات مطابقةغير  مغشوشة ومطهرات طبية

مخزن غير مرخص لتجميع املستلزمات  11الصالحية ومجهولة املصدر فى عبوة أدوية منتهية  2123عبوة ملواد مطهرة مجهولة املصدر، و

 السوداء. بالسوق الطبية واألدوية وبيعها 

 املصدر، بمحافظة القاهرة بمنطقة املعصرة تم القبض على عاملين التهامهما بحيازة سلع مستلزمات طبية مجهولة  بريل،أ 12بتاريخ  .34

م وإدارتهما ورشة لتصنيع كميات كبيرة من الكمامات واملالبس الوقائية غير مطابقة للمواصفات الطبية وبدون الحصول على الترخيص الالز 

وأظهرت معاينة النيابة العامة للورشة أنها مخصصة إلنتاج الكمامات واملالبس الطبية غير املطابقة للمواصفات، وعثر فيها على ، لذلك

 .آلة للخياطة وأدوات للتصنيع 24كميات كبيرة من األثواب املستخدمة في الصناعة، ونحو 

  على صاحب مصنع تم التحفظبمنطقة التبين،  القاهرة، بمحافظة  ، 2020ابريل  7بتاريخ  .35
ً
تحت بير السلم وبداخله كميات  يدير مصنعا

آالف كمامة مغشوشة مجهزة لبيعها   7ماكينة خياطة و  2  عدد  تم العثور علىمداهمة املصنع  وب ،  كبيرة من الكمامات غير صالحة لالستخدام

 .غير مشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقاتباألسواق وعلى محال املنظفات ومنافذ البيع لتحقيق أرباح 

جنوب سيناء، بنى سويف، الفيوم  البحيرة، اإلسماعيلية، الغربية، الشيخ، كفر  املنوفية، الدقهلية، الشرقية، بريل وبمحافظات أ 6بتاريخ  .36

لتر مطهرات غير مرخص  7392ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة املصدر ومنتهية الصالحية و 53ضبط حوالي  تماألقصر  أسيوط، 

كمامة طبية جميعهم غير مطابقين للمواصفات،   2842سرنجة وعدد    5650قفاز طبي وعدد    7200وعدد    طبياستخدامها كمنتج صناعي أو  

حيل مرتكبي تلك املخالفات، واملنتجات املضبوطة 
ُ
حرزة للنيابات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية حيالهاوا

ُ
 .امل

جوانتى  7400ضبط  فقد تم ، بعدد من الصيدليات ضبط وتحريز مستلزمات طبية بدون فواتير تم قنا،بمحافظة  ،2020 أبريل 6بتاريخ  .37

زجاجة مدون  115قطعة" و  50عبوه × 12ماسك ) 600قطعة، و  50عبوتين ×  master glove جوانتى 100و "، قطعة 100عبوه ×  74"

 .مل  80مل ،  70 نما بيعبوة هاند جيل أحجام متنوعة  99عبوات مطهر دوكس لليدين، وعدد  3، و %70عليها كحول طبي 

املستلزمات الطبية والصيدليات فقد تم وبالتفتيش عن محال بيع  شكر، وبمحافظة القليوبية وتحديدا بمدينة كفر  ، 2020بريل أ 5بتاريخ  .38

عبوة كحول   43جوانتي، و  360عبوة جل مطهر مجهول املصدر، و  39ترمومتر، و  46كمامة، و  106سرنجة مجهولة املصدر، و 4200ضبط  

وباملرور على إحدى الصيدليات تم ضبط ،  ملل، داخل محالن لبيع املستلزمات الطبية  80عبوات أخرى بلستيك    5إيثيلي مجهول املصدر، و
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لتر من الكحول  1كمامة، وجركن عبوة  200قفاز طبي ال توجد به فاتورة رسمية، وكذلك  100عبوة كحول إيثيلي مجهول املصدر، و 12

 .اإليثيلي مجهول املصدر

»ا.خ«،   ضبطحيث تم  مات مغشوشة ومقلدة،  كما  إلنتاجبمحافظة القليوبية، بمنطقة شبرا الخيمة تم ضبط مصنع    ، 2020ابريل    2بتاريخ   .39

سنة، صاحب مصنع غير مرخص بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة يقوم بإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة   52

يز، وتم التحفظ على كمامة منتج نهائي، وتحت التصنيع والتجه 900للمواصفات القياسية، مستغال أزمة كورونا على املواطنين، وتم ضبط 

 .املضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

ضبط مسؤول عن صيدلية  تمتم ضبط صيدلية رفضت بيع مستلزمات التعقيم، حيث ، بمحافظة بني سويف 2020ابريل  2بتاريخ  .40

حيث عثرت على املستلزمات الطبية التي تم محاولة شراؤها وامتنعت الصيدلية عن باملحافظة لرفع أسعار املستلزمات الطبية والكحول 

 .للبيعمنتهي الصالحية، ومعدة   "clexane 4000" بيعها، وتضمن كميات ن الكحول و"جوانتيات" وكمامات، إضافة إلى سرنجات معبأة بعقار

على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال  بالقبضهيئة الرقابة اإلدارية ، وبمحافظة املنوفية ، قامت  2020مارس  31بتاريخ  .41

خرين بينهما املستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس اإلدارة، حيث قام املتهمون باالشتراك آصناعة االدوية ، وسبعة متهمين 

ماليين جنيه على سبيل الرشوة على رئيس اللجنة املشكلة بقرار النيابة العامة واملكلفة بجرد كميات األدوية  3واالتفاق بعرض والتخطيط 

التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن ادوية الشركة، وذلك مقابل قيامه بإعداد تقرير مخالف للحقيقة يتضمن اثبات وجود كميات من 

مليون جنيه، وتم حبس املتهمين على ذمة  100 مبلغ مقدارهاميات الفعلية ، من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ االدوية بالزيادة عن الك

 .التحقيقات

قفاز طبي،  152150ضبط عدد تم بمحافظات الشرقية، والدقهلية، واملنوفية، والبحيرة، واإلسكندرية، واإلسماعيلية و  ،مارس 31بتاريخ  .42

مطابقين للمواصفات داخل مخزن وشقة سكنية غير غير الف قفاز  3M  ،123 كمامة طبية 3400كمامة قماش، ومن بينهم  37600و 

ماكينة لتصنيع  25ضبط مصنع ومشغل خياطة بهما ية لبيعهم بالسوق السوداء ، و مرخصتان بمنطقة العصافرة بمحافظة اإلسكندر 

بالطو واقي  7500و لتصنيع الكمامات الطبية   أقمشة االف متر 3املستلزمات الطبية من خامات غير مطابقة للمواصفات مجهولة املصدر و

لتر من مادة السافوتيك  1250لف لتر صابون سائل، أ 20ينها ضبط كميات من املطهرات املغشوشة من ب  كما تممصنع من تلك الخامات، 

الف عبوة آ 6كيلو عبوات منظفات صناعية، ونصف طن كحول خام، و 300لتر الكلور مركز و  1600صناعة املنظفات و فيالتي تستخدم 

مصادرة املضبوطات املغشوشة وُحررت بشأنها محاضر املخالفة   تم ،  هية بيانات تصنيعأاملصدر غير مدون عليهم    مجهوليعطرية، وجميعهم  

 .وأحيل املخالفين للتحقيق بمعرفة النيابات املختصة

ضبطت مديرية صيدلية ومخزن بدون ترخيص لبيعها مستلزمات مخالفة،  20تم ضبط  ، وبمحافظة بنى سويف2020مارس  30بتاريخ  .43

  للمواصفات.مستلزمات طبية غير مطابقة  اص، لبيعهترخيصيدلية ومخزنا بدون  20الصحة ببنى سويف 

تم ضبط مصنع غير مرخص )بير سلم( بناحية قرية بطلميس لتعبأة الكحول والعطور وضبط وبمحافظة البحيرة  ، 2020مارس  28بتاريخ  .44

برنيكة بالستيك  40كجم بدون بيانات او عالمات تجارية وضبط به عدد  180برميل بالستك معبأ بالكحول زنة البرميل الواحد  3به عدد 

 20كيس خاص بالتعقيم والجراثيم وضبط به أيضا عدد  8400عدد  بإجماليكيس  3علبة بداخل كل علبة عدد  70داخل كل واحدة عدد 

 .كيس عطور  6000عدد  بإجماليكيس  300علبة خشب داخل كل علبة عدد 

   ، 2020مارس    28بتاريخ   .45
ً
تم ضبط مصنع آخر بناحية عزبة خورشيد غير مرخص )بير سلم( لتعبأة الكحول والعطور   وبمحافظة البحيرة أيضا

كجم وضبط   2160  بإجماليكجم بدون بيانات او عالمات تجارية    180ل بالستيك معبأ بالكحول زنة البرميل الواحد  برمي   12وضبط به عدد  

 .كيس 86400 بإجماليعلبة عطور  40كرتونة بداخل كل كرتونة عدد  12به عدد 

يوما على ذمة القضية  15أمر املحامي العام لنيابات دمياط حبس صاحب مخزن يدعى "ح. ال"، بمحافظة دمياط،  2020مارس  28بتاريخ  .46

جنح قسم ثان شرطة دمياط، واملتهم فيها بحيازة ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات، وأقمشة داخل أحد  2020لسنة  3785رقم
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رول كبير من القماش   3غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية، وآالف ماسك جراحي   6كان قد تم ضبط  ،  .املصانع غير املرخصة بدمياط

 ..املاسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصص ي كبيرة فارغة معدة لتعبئة  كرتونة 500تستخدم في صناعة املاسكات، و

الطبية التابع ملديرية الشئون الصحية  كل من، أمين مخزن املستلزمات ، تم القبض على ، وبمحافظة دمياط2020مارس  26بتاريخ  .47

الف  120رض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالي أبمحافظة دمياط واخر مراقب صحي بذات املديرية، وذلك لقيام األول بعرض قطعة 

اء لجنة الجرد املشكلة الف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعض 60جنيه على سبيل الرشوة، وباإلضافة الى مبلغ 

مين املخزن، من املستلزمات الطبية ألصناف الكمامات والجوانتيات واملطهرات الطبية أمن قبل هيئة الرقابة اإلدارية، واملعنية بجرد عهدة 

ت الطبية الخاصة البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه املستندات الدالة على اختالسه للمستلزما

بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، باإلضافة الى اصطناعه ملستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية 

 . باملخالفة للحقيقة، وجارى عرض املتهم على النيابة العامة ملباشرة التحقيقات معه

يقوم  القمح،ضبط مصنع )مشغل خياطة وتطريز( بأحد القرى الريفية التابعة ملركز منيا  وبمحافظة الشرقية، تم    ، 2020مارس    26بتاريخ   .48

بتصنيع املهمات الطبية الالزمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 

ستخدام غير مطابقين للمواصفات، باإلضافة الى ضبط كميات أخرى من املستلزمات الطبية كمامة طبية معدة لال  1500بالطو، و 1500

 . جهاز وريدي تبين انتهاء صالحيتهم 24عبوة محاليل،  24540منها 

ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع املستلزمات الطبية املغشوشة، حيث أمكن ضبط   تموفى محافظة املنوفية    ، 2020مارس    26بتاريخ   .49

عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات  4500 وحواليعبوة كحول وجل مجهول املصدر غير مدون عليهم اية بيانات تصنيعية،  6085

 . مصطنعة معدين للتعبئة واالستخدام

 . كمامة، وكميات من عبوات االدوية مجهولة املصدر 590، وطبيقفاز  5900ضبط  تمكفر الشيخ  بمحافظةو ، مارس 26بتاريخ  .50

 8899قفاز طبي و 600و كحول،لتر  180و صغير،زجاجة كحول بخاخ  950تم ضبط  أسيوط، محافظة وب  ، 2020مارس  26بتاريخ  .51

ئ، وتنوعت املخالفات ما بين امتناع عن البيع وغش تجاري محضر جنح أمن دولة طوار  40لتر مطهرات متنوعة، وتحرير  51و طبية كمامة

 .وبيع أزيد من السعر الجبري، وتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال املخالفات

عبوة مستلزمات طبية ومنظفات  250ألف و 17 وضبط ةبمخالف محضر 22تحرير  تم وبمحافظة مرس ى مطروح، 2020مارس  25بتاريخ  .52

 وعدم أسعارومطهرات مجهولة املصدر، ومخالفات بيع سلع بأكثر من السعر املقرر، ومخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم اإلعالن عن  

قسم شرطه مطروح وتم تحرير محاضر باملخالفات، وقيدت ب ، منظفات ومطهرات مجهولة املصدر لتر 472وضبط ، صحيةحمل شهادة 

 . وقسم شرطه الضبعة

كمامة وبعض املستلزمات الطبية غير صالحة  6450التحفظ على  تموبمحافظة اإلسكندرية ، منطقة العامرية ،  2020مارس  25بتاريخ  .53

 وتمالحة، حجز املدير املسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش وإنتاج مستلزمات طبية غير ص وتملالستخدام داخل مصنع مالبس، 

عبوة  860" غير مطابقة للمواصفات القياسية، ونهائيكمامة طبية "منتج  6450القبض علي املدير املسؤول، وبتفتيش املصنع عثر علي 

" غير مطابقة للمواصفات نهائي، فوطة "منتج كرس يمرة واحدة عبارة عن مالية سرير، غطاء  استخداممن املستلزمات الطبية املتنوعة 

تم تحرير   غير مطابقة للمواصفات القياسية،    -متر قماش "نسيج إستخدام املرة الواحدة" مستلزمات إنتاج    4000كما تم ضبط  ،  .القياسية

 .املحضر الالزم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات

لتر من املطهرات، و ( 231( من القفازات الطبية والكمامات، وعدد )142469ضبط عدد )بمحافظة أسيوط، تم  ، 2020مارس  24بتاريخ  .54

  املصدر.( زجاجة من الكحول مجهول 905)

لتر من مادة الكحول كان ُمعد للتعبئة   6000عبوة كحول وجل و  15000ضبط  بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، تم    ، 2020مارس    24بتاريخ   .55

  املصدر.كمامة طبية مجهولة  350واصفات، ووتبين عدم مطابقته للم
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كيلو من مادة البالستيك   300( كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و6200تم ضبط عدد )  الشرقية، بمحافظة    ، 2020مارس    24بتاريخ   .56

عد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات املغشوشة، باإلضافة الى 
ُ
كيلو من مادة الصوديوم،  350وكيلو من الصابون السائل  300امل

 بعددة وغيرها من املخصصة للصرف من خالل التأمين الصحي ومحظور بيعها  ( عبوة من األدوية مجهولة املصدر وادوية ُمخدر 6040وعدد )

  الصيدليات.من 

حيث  للمواصفات، الكمامات الطبية غير املطابقة  إلنتاجضبط مصنع بمنطقة الحوامدية  تموبمحافظة الجيزة،  ، 2020مارس  24بتاريخ  .57

 كمامة مجهولة املصدر وغير مطابقة للمواصفات.  ألف 200تم ضبط 

سنة، بإحدى قرى مركز الحامول، صاحب مصنع غير مرخص  38ضبط املواطن خ. غ _  تم الشيخ،بمحافظة كفر  2020مارس  23بتاريخ  .58

م طرحها للبيع في ألف زجاجة كحول مغشوشة، قبل أن يت  120“بير سلم” لتصنيع الكحول واملطهرات املغشوشة، وبحوزته ما يزيد عن 

  6000ضبط نحو  وتم، األسواق
ً
إقبال املواطنين للبيع في األسواق، مستغال ً لتر من املواد الخام التي كان من املقرر تصنيعها وطرحها أيضا

 . جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول  204تحقيق أرباح غير مشروعة، وقد تحرر محضر رقم  فعليها، وبهد

( عبوة 58600( شيكارة بودرة بيضاء، و)15( برميل من مادة الكلور فزلين، و)9ضبط ) ، بمحافظة الغربية، تم2020مارس  22بتاريخ  .59

  للمواطنين.مغشوشة مصنعة قبيل طرحها للبيع باألسواق 

  الصيدليات.بيعها احدى ( عبوة كحول مخزنة امتنعت عن 680تم ضبط )وبمحافظة بورسعيد،  ، 2020مارس  22بتاريخ  .60

ضبط منتجات مجهولة املصدر وغير مدون ، تم .بمحافظات كفر الشيخ والسويس والبحر األحمر واالسماعيليةو  2020مارس  22بتاريخ  .61

 . ( كمامة طبية1650عبوة فورسالين و)( 2142( عبوة كحول و)3769( قفاز طبي و)28100عليها بيانات التصنيع لكل من )

عبوة بالستيكية بداخلها مياه ومدون عليها من  20، تم ضبط عدد ، وفى محافظة البحيرة وبالتحديد بمدينة ادكو ،  2020مارس  20بتاريخ  .62

للتأكد من صحة املعلومات من كما توجهت حملة ملحل مستلزمات طبية بإدكو ، وعليه تم التحفظ على الكمية %70الخارج كحول ايثيلي 

قيامه باالتجار في كحوليات مغشوشة عبارة عن مياه، وعليه تم عمل محاولة شرائية على املحل بهدف شراء كمامة طبية وكحول فقرر 

كرتونة  2د  وعليه توجهت الحملة وبالتفتيش داخل املحل عثر علي عد، القائم بالبيع وصاحب املحل بعدم وجود أي كميات وامتنع عن البيع

عبوات كبيرة مم الكحول سعة لتر للعبوة وباستكمال التفتيش تم ضبط  8و  %70عبوة كحول ايثيلي    72كمامة طبية و  100بداخلهما كمية  

 .لتًرا للواحد 20جراكن كحول مخفف بمياه × 3عدد 

، طبي ماسك (9000ة واملطهرات، وعدد )( قطعة من املستلزمات الطبي 66382ضبط عدد )، تم اإلسكندرية بمحافظةو ، مارس 19بتاريخ  .63

 ، غير مطابقة للمواصفات. ( قفاز يدوى، وعدة أطنان من املطهرات املتنوعة واملنظفات األخرى 4000وعدد )

وكر لتجميع وتصنيع مستلزمات طبية ) مطهرات وكحوليات ( مجهولة املصدر ،  ، وبمحافظة القليوبية ، تم ضبط 2020مارس  19بتاريخ  .64

كما تم ضبط العديد من أختام تحمل أسماء مستشفيات ومنشآت طبية إليهام أجهزة الرقابة بان هذه املنتجات مطابقة للمواصفات 

كرتونة  12عبوة، و 12سترليوم داخل كل كرتونة  كرتونة 20لترا لكل جركن و  20جركن كحول سعة الواحد  48ضبط  تم حيث، القياسية

صيدليات   بأسماء  خشبيختم    55مم و  100عبوة سترليوم صغيرة سعه الواحدة    85قطع، و    10مم كل كرتونة بها    3الصنع    تايالنديقسطرة  

 . صيدليات وعيادات طبية بأسماءختم بالستيك اليكترونى  55وعيادات و

ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن بيع جوانتى وماسك طبي ألحد املواطنين وبتفتيشه تم ضبط   تم،  طبمحافظة دميا، و مارس  18بتاريخ   .65

 . لتر كحول  110ماسك و 1350جوانتي و 2800

كمامه بمنطقة بوالق الدكرور وتم حبسها عن التداول والبيع عبر موقع فيس  24250ضبط  تم الجيزة، بمحافظة  ، 2020مارس  18بتاريخ  .66

 .التخاذ شئونها ةللنياب  ةواالحال  القانونيةاتخاذ االجراءات  وتم جنيه 185 ةالواحد ةالعلب بوك سعر 
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حد محالت أشراء من  القيام بمحاولةكمامة مجهولة املصدر كما تم  3000ضبط عدد تم  السويس،  وبمحافظة ، 2020مارس  18بتاريخ  .67

بالتدليس على أنها تستخدم للتطهير وتم التحفظ على املضبوطات واتخاذ العطور املركبة التي تبيع زجاجات تحتوي على كحول مخفف 

 .االجراءات

 .جلوكوز عبوة  20 ،عبوة محلول  40عدد  ،جوانتي مجهول املصدر 14600ضبط عدد  ، تمالشيخبمحافظة كفر  2020مارس  18بتاريخ  .68

  1290ضبط سيارة محملة بكمية و
ً
ضبط مصنع لتصنيع املطهرات بدون ترخيص وتم التحفظ كما تم ، من الكحول مجهولة املصدر لترا

 .خام(كجم كحول ايثيلي  360 –كجم بودرة بيتادين  15 –عبوة فارغة  732 –عبوة مطهر  3360) املضبوطةعلى الكميات 

جركن  3عدد ، لترا مجهول املصدر 20 عبوةفي  %70 إيثيليجركن كحول  5ضبط عدد تم  اإلسكندرية، بمحافظة  2020مارس  18بتاريخ  .69

ضبط مخزن كبير يتبع احدى ،  ماسك مجهول املصدر  5000عدد  ،  جوانتي 4600عدد    ، مطهرزجاجة جل    5000عدد  ،  % 99.5كحول ايثلي  

صنف  47 علىالتحفظ  وتمكميات كبيرة من املستلزمات الطبية  وبهالشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص 

 .وتشميعهاتخاذ الالزم  وتم واملطهراتمختلفة من االصناف الطبية  وحدة 66382 بإجمالي

 باللغةبيانات  يأكراتين غير مدون عليها  في معبأةكمامة مجهولة املصدر  3000 حوالي تم ضبطوبمحافظة الفيوم  ، 2020مارس  18بتاريخ  .70

تستخدم من نفس نوع الكراتين  املطبعة( لم )تطبيقكرتونة تعبئة جديدة مطبقة  50ضبط عدد كما تم ، أالعربية وغير مدون بها بلد املنش

 .طبيةمستلزمات  بشركة املضبوطةعلى الكمامات  املحتوية املستخدمة

 ةوجواالت شفاف ةوسرفل  ةبه معدات خياط ةضبط وكر كبير لتصنيع الكمامات الطبي  تم ، سويفبمحافظة بنى  ، 2020مارس  18بتاريخ  .71

ضبط ،  زجاجه مطهر مجهول املصدر  8140ضبط  ،  بدون ترخيص   الطبيةضبط مصنعين للمطهرات    املصدر،   ةاللون وروالت قماش مجهول 

غير مدون عليها بيانات لتعبئة  ةفارغ ةكارتون  150وعلبة جوانتى مجهول املصدر  4500، كجم بودرة بيتادين 15، كجم كحول ايثيلى 1650

 . بيانات يأقماش يشبه الشاش غير مدون عليه  رول 32، الكمامات

 . عبوة من الكمامات مجهول املصدر 1000بمحافظة جنوب سيناء تم ضبط عدد  ، 2020مارس  18بتاريخ  .72

 9 علىالحملة في مدينة املنصورة املرور  شملت املستهلك،حمالت جهاز حماية  إطاروفى  الدقهلية، بمحافظة  ، 2020مارس  18بتاريخ  .73

لتر كحول اثيلي مجهول  1000وكمامة  905محاضر للبيع بأزيد من األسعار املقررة واالمتناع عن البيع وضبط  4تحرير  وتمصيدليات 

 .املصدر وضبط أصناف عينات أدوية مجانية ممنوع تواجدها في الصيدليات

صنف من املستلزمات الطبية  66382ضبط، مخزن للمستلزمات الطبية يضم تم وبمحافظة اإلسكندرية،  ، 2020مارس  17بتاريخ  .74

 وتشميعهكميات كبيرة من املستلزمات الطبية، وتم اتخاذ الالزم  هوب واملطهرات تابع إلحدى الشركات الكبرى بمنطقة سموحة، غير مرخص 

 .مدون عليها بيانات وغيرمجهولة املصدر  واملطهراتتحريز كميات من الكمامات و ، وتحريز الكميات املذكورة

حيث ، داخل مصنع باملقطمضبط كميات ضخمة من املستلزمات الطبية مجهولة املصدر تم  القاهرة، بمحافظة  2020فبراير  14بتاريخ  .75

ألف متر شاش  20( مفارش وجاونات عمليات وشاش، واملستخدمين في العمليات الجراحية، ةألف قطع 30) تم العثور بداخل املصنع على

لحام وبنك وجميعها مجهولة املصدر وغير مصحوبة بأية  ةوماكين   ةخياط  ةأدوات تصنيع مقص وماكين   10وألف دبل فيس الصق    12وطبي  

 . مستندات تدل على مصدرها

لكبرى   آالف قطعة مستلزمات طبية مقلدة  7صاحب شركة وبحوزته  تم ضبط  بمنطقة الساحل،  بمحافظة القاهرة،    ، 2020فبراير    6بتاريخ   .76

 
ً
 .الغش على جمهور املستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة الشركات الطبية، مدخال
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 جدول يتضمن ملخصاً للحاالت التي تم رصدها.   يليوفيما 

 الواقعة / مالحظات    املحافظة   التاريخ / الشهر  م

ضبط سائق بحوزته مستلزمات طبية " كمامات وكحول " مجهولة املصدر  السويس   2020يونيو  23  .1

 بقصد االتجار 

 مصنع غير مرخص لصناعة الكمامات  كفر الشيخ   2020يونيو  16  .2

 ضبط مصنع كمامات وكيماويات غير مرخص  الجيزة   2020يونيو  14  .3

صيدليات  4ضبط مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ، وضبط  البحيرة   2020يونيو  11  .4

 تقوم ببيع الكمامات والكحول بأزيد من السعر 

 ضبط تاجر قام بإخفاء مستلزمات طبية بقصد رفع سعرها  اإلسكندرية   2020يونيو  7  .5

ضبط مدير مسئول محل مستلزمات طبية ، قام بحجب مستلزمات طبية  اإلسكندرية   2020يونيو  5  .6

 بقصد رفع سعرها كما انها مجهولة املصدر 

 ضبط مسئول مخزن مستلزمات طبية  إلدارته املخزن بدون ترخيص  القاهرة   2020يونيو  4  .7

 أشخاص بحوزتهم مستلزمات طبية مجهولة املصدر  3ضبط  القاهرة   2020يونيو  4  .8

 ضبط مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص  الدقهلية   2020يونيو  3  .9

 تم ضبط مصنع كمامات طبية غير مرخص  املنيا  مايو  18  .10

مجهولة  بأدواتضبط مصنع كمامات بدون ترخيص، تصنيع كمامات  محافظة الجيزة  مايو  16  .11

 املصدر وغير مطابقة للمواصفات، تحقيق أرباح غير مشروعة 

 مستلزمات وأدوات طبية مغشوشة ومجهولة املصدر ضبط    متنوعة محافظات  مايو  12  .12

صنع دون ترخيص، خامات مجهولة املصدر، عالمات تجارية ضبط م محافظة القاهرة  مايو  12  .13

 مقلدة، تحقيق أرباح غير مشروعة 

 مستلزمات وأدوات طبية مجهولة املصدر، تحقيق أرباح غير مشروعة ضبط  اإلسكندرية  مايو  9  .14

خامات مجهولة  املختصة،مصنع دون ترخيص او تصريح من الجهات ضبط  القاهرة  مايو  3  .15

 املصدر وغير مصحوبة باي مستندات تدل على مصدرها 
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ومدير صيدلية لحيازته مستلزمات طبية مجهولة املصدر وغير   صيدليضبط   القاهرة   ابريل  29  .16

 مطابقة للمواصفات الطبية، ومخزن بدون ترخيص. 

ضبط مالك ومدير صيدلية لحيازتهما مستلزمات طبية مجهولة املصدر وغير  القاهرة  أبريل  29  .17

 
ً
 . مطابقة للمواصفات الطبية وممنوع تداولها داخل البالد ومهربة جمركيا

ضبط صاحب مخزن للمستلزمات الطبية يقوم بتخزين كميات من املطهرات  القليوبية  ابريل  27  .18

 . األدميمنتهية الصالحية وغير صالحة لالستهالك 

الشرقية،  أسيوط،  ابريل  23  .19

 القاهرة، الغربية، املنيا 

تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية باالشتراك مع امين مخازن   4ضبط  

وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، االستيالء على األجهزة الطبية الخاصة 

 وعزمهم بيع جهاز تنفس صناعي  بالبيع،بالوزارة واالتجار بها 

الغربية، بورسعيد، وجنوب  ابريل  23  .20

 ءسينا

 . الصالحية ومنتهيةغير مرخصة ضبط مستلزمات طبية 

ضبط مديرة مسئولة عن صيدلية لحيازتها مستلزمات طبية مهربة جمركيا  القاهرة  ابريل  22  .21

من السعر   بأزيدالبيع    باألسواق، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها  

 الرسمي 

 لحيازتهعن شركة لتجارة املستلزمات الطبية  ضبط املدير املسئول  القاهرة  أبريل  22  .22

مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة املصدر لطرحها للبيع مدخال 

 الغش والتدليس على جمهور املستهلكين 

مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة املصدر ومنتجات غير مسجلة بوزارة  أسوان  أبريل  22  .23

 . بتداولها بالسوق ومحظور تداولهاالصحة املصرية وغير مصرح 

مالك مخزن لتجارة املنظفات الصناعية بتهمة احتكار سلعة طبية  طضب  اإلسكندرية  أبريل  20  .24

 . علىأبهدف عرضها للبيع بسعر 

  . ضبط شخصين بحوزتهما مستلزمات طبية مجهولة املصدر القاهرة  ابريل  17  .25

كحول " غير مطابقة  –ضبط كمية من املستلزمات الطبية " مطهرات  السويس  ابريل 17  .26

  . للمواصفات وغير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة
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القبض على آمين املخزن اإلقليمي للمستلزمات الطبية التابع ملديرية صحة  دمياط  أبريل  16  .27

، الختالسه ملستلزمات طبية ووقائية مخصصة محافظة دمياط

 . للمستشفيات والوحدات الصحية لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء

بورسعيد، وأسيوط،  ابريل  16  .28

 والغربية، والشرقية

ضبط عدد من ورش تصنيع املستلزمات الطبية واملخازن غير املرخصة، 

والصيدليات التي تقوم بتصنيع املستلزمات وتجميع األدوية مجهولة املصدر 

 . للمواطنينلبيعها 

، مشاركات ، قام بعمل صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبرضبط  الجيزة  أبريل  15  .29

على موقع التواصل االجتماعي “فيس بوك”، تتضمن اإلعالن عن بيع 

 . مستلزمات طبية )كحول( مجهولة املصدر

الرمل بمحافظة مقيمين بدائرة قسم شرطة ثاني -شخصين ضبط  اإلسكندرية  ابريل  15  .30

نشر مشاركات عبر “فيس بوك”، تتضمن اإلعالن عن بيع  -اإلسكندرية

 . مستلزمات طبية )كحول إيثيلي( مجهول املصدر

كائن بدائرة قسم شرطة  املدير املسئول عن محل مستلزمات طبية،ضبط  األقصر  أبريل  15  .31

 . مجهولة املصدراألقصر، لحيازته كمية كبيرة من املستلزمات الطبية 

تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة املصدر وأدوية مهربة وغير  سوان أ ابريل  15  .32

مسجلة بوزارة الصحة املصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق املحلى ومحظور 

تداولها، ومنتجات مجهولة املصدر، بجانب مستلزمات طبية " كمامات 

 . تطهير مجهولة املصدروقفزات طبية" ومواد 

مطروح، اإلسكندرية،  ابريل  12  .33

البحيرة، الجيزة، الدقهلية، 

 قنا، سوهاج، جنوب سيناء

 مطابقةمغشوشة غير  طهراتمو ومستلزمات طبية  ضبط منتجات

مخزن غير مرخص لتجميع املستلزمات الطبية واألدوية  11 ، للمواصفات

   السوداء.وبيعها بالسوق 

القبض على عاملين التهامهما بحيازة سلع مستلزمات طبية مجهولة تم  القاهرة  ابريل  12  .34

وإدارتهما ورشة لتصنيع كميات كبيرة من الكمامات واملالبس املصدر، 

للمواصفات الطبية وبدون الحصول على الترخيص الوقائية غير مطابقة 

 . الالزم لذلك

يدير مصنعا تحت بير السلم وبداخله كميات  صاحب مصنع  تم التحفظ على القاهرة  ابريل  7  .35

 . كبيرة من الكمامات غير صالحة لالستخدام
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 الدقهلية، الشرقية،  ابريل  6  .36

 الشيخ، كفر  املنوفية،

 اإلسماعيلية،  الغربية، 

جنوب سيناء، بنى  البحيرة ، 

سويف، الفيوم أسيوط ، 

 األقصر

ومنتجات  طبي، مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعي او تم ضبط 

 وأدوات طبية غير مطابقة للمواصفات 

 ضبط مستلزمات طبية بدون فواتير ببعض الصيدليات  قنا  ابريل  6  .37

مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة املصدر باملحال بيع املستلزمات ضبط  القليوبية  ابريل 5  .38

  والصيدليات.الطبية 

سنة، صاحب مصنع غير مرخص بمنطقة بيجام دائرة  52«، ضبط »ا.خ القليوبية  أبريل  2  .39

قسم أول شبرا الخيمة يقوم بإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير 

 الطبية. مطابقة للمواصفات 

ضبط مسؤول عن صيدلية  التعقيم، ضبط صيدلية رفضت بيع مستلزمات  بنى سويف أبريل 2  .40

 . الطبية والكحول باملحافظة لرفع أسعار املستلزمات 

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال صناعة االدوية  املنوفية  مارس  31  .41

باملنوفية، وسبعة متهمين اخرين بينهما املستشار القانوني ومحاسب الشركة 

وعضو بمجلس اإلدارة، حيث قام املتهمون باالشتراك والتخطيط واالتفاق 

ى سبيل الرشوة على رئيس اللجنة املشكلة بقرار ماليين جنيه عل 3بعرض 

النيابة العامة واملكلفة بجرد كميات األدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في 

 . مخزن ادوية الشركة

الشرقية، والدقهلية،  مارس  31  .42

واملنوفية، والبحيرة، 

واإلسكندرية، 

 واإلسماعيلية

ضبط مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات داخل مخزن وشقة سكنية 

 غير مرخصتان بمنطقة العصافرة باإلسكندرية لبيعهم بالسوق السوداء. 

ماكينة لتصنيع املستلزمات الطبية  25ضبط مصنع ومشغل خياطة بهما 

ضبط كمية من ، من خامات غير مطابقة للمواصفات مجهولة املصدر

 املطهرات املغشوشة. 

 . صيدلية ومخزن بدون ترخيص لبيعها مستلزمات مخالفة 20ضبط  بني سويف  مارس  30  .43
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ضبط مصنع غير مرخص )بير سلم( بناحية قرية بطلميس لتعبأة الكحول  البحيرة  مارس  28  .44

 . والعطور 

مرخص )بير سلم( لتعبأة الكحول مصنع بناحية عزبة خورشيد غير ضبط  البحيرة  مارس  28  .45

 . والعطور 

ماسكات طبية غير مطابقة  لحيازتهصاحب مخزن يدعى "ح. ال"، ضبط  دمياط  مارس  28  .46

 . للمواصفات، وأقمشة داخل أحد املصانع غير املرخصة

التابع ملديرية الشئون الصحية املستلزمات الطبية  القبض على امين مخزن  دمياط  مارس  26  .47

وذلك لعرضهما رشوة الحد أعضاء لجنة مشكلة من  صحي،  بدمياط ومراقب

قبل هيئة الرقابة اإلدارية، الختالسهم مستلزمات طبية خاصة بمكافحة 

  مزورة.واصطناع مستندات  السوداء،العدوى وبيعها في السوق 

بتصنيع املهمات الطبية الالزمة لغرف العمليات والتي يلزم   مصنع يقومضبط   الشرقية  مارس  26  .48

 . لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة

 . ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع املستلزمات الطبية املغشوشة املنوفية  مارس  26  .49

 املصدر. ضبط مستلزمات طبية مجهولة  كفر الشيخ  مارس  26  .50

امتناع عن  للمواصفات،تم ضبط مطهرات ومستلزمات طبية غير مطابقة  أسيوط  مارس  26  .51

 البيع وغش تجاري وبيع ازيد من السعر الجبري. 

مستلزمات طبية ومنظفات ومطهرات مجهولة املصدر، ومخالفات ضبط  مرس ى مطروح  مارس  25  .52

بيع سلع بأكثر من السعر املقرر، ومخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، 

 ة. حمل شهادة صحي  وعدم أسعاروعدم اإلعالن عن 

بعض املستلزمات الطبية غير صالحة لالستخدام داخل مصنع تم ضبط  اإلسكندرية  مارس  25  .53

، وضبط املدير املسئول بتهمة الغش وإنتاج مستلزمات طبية غير مالبس

  صالحة.

  املصدر.ضبط مستلزمات طبية مجهولة  أسيوط  مارس  24  .54

  للمواصفات.ضبط مستلزمات طبية غير مطابقة  كفر الشيخ والغربية  مارس  24  .55
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وادوية  مغشوشة،ومواد  للمواصفات، ضبط كمامات طبية غير مطابقة  الشرقية  مارس  24  .56

وادوية أخرى مخصصة للصرف من خالل التامين الصحي  املصدر،مجهولة 

 . ومحظور بيعها بعدد من الصيدليات

الكمامات الطبية غير املطابقة  إلنتاجضبط مصنع بمنطقة الحوامدية  الجيزة  مارس  24  .57

 . للمواصفات

سنة، بإحدى قرى مركز الحامول، صاحب مصنع  38ضبط املواطن خ. غ _  كفر الشيخ  مارس  23  .58

، وتحقيق أرباح غير مرخص “بير سلم” لتصنيع الكحول واملطهرات املغشوشة

  مشروعة.غير 

  . ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مغشوشة الغربية  مارس  22  .59

 . بإحدى الصيدليات مخزنة امتنعت عن بيعهاضبط عبوات كحول  بورسعيد  مارس  22  .60

كفر الشيخ والسويس  مارس  22  .61

والبحر األحمر 

 واالسماعيلية

  . منتجات ومستلزمات طبية مجهولة املصدر وغير مدون عليها بيانات التصنيع

ضبط صيدلية بقرية بمركز ادكو باالتجار في عبوات كحول مغشوشة  البحيرة  مارس  20  .62

لقيامه أيضا باالتجار في ضبط محل مستلزمات طبية ه، كما تم بداخلها ميا

 كحوليات مغشوشة، باإلضافة الى امتناعه عن البيع. 

  للمواصفات.مستلزمات طبية ومطهرات غير مطابقة ضبط  اإلسكندرية  مارس  19  .63

مجهولة  وكحوليات( )مطهراتضبط وكر لتجميع وتصنيع مستلزمات طبية  القليوبية  مارس  19  .64

كما تم ضبط العديد من أختام تحمل أسماء  القليوبية،املصدر بمحافظة 

مستشفيات ومنشآت طبية إليهام أجهزة الرقابة بان هذه املنتجات مطابقة 

 . للمواصفات القياسية

ع عن بيع جوانتى وماسك طبي ألحد ضبط محل مستلزمات طبية امتن  دمياط  مارس  18  .65

 . املواطنين

بوالق الدكرور تم حبسها عن التداول والبيع عبر  بمنطقةكمامات ضبط  الجيزة مارس  18  .66

  . بأسعار ازيد من األسعار الرسميةموقع فيس بوك 

  . كمامات ومستلزمات طبية مجهولة املصدر ومغشوشةضبط  السويس  مارس 18  .67
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ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة املصدر، وضبط مصنع لتصنيع  كفر الشيخ  مارس  18  .68

 املطهرات بدون ترخيص. 

مخزن كبير يتبع  ضبطو  املصدر،ضبط مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة  اإلسكندرية  مارس  18  .69

 . احدى الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص 

كراتين غير مدون عليها اى بيانات  في معبأةمجهولة املصدر ضبط كمامات  الفيوم  مارس  18  .70

 . املنشأباللغة العربية وغير مدون بها بلد 

 ةوسرفل  ةبه معدات خياط الطبيةوكر كبير لتصنيع الكمامات  ضبط بني سويف  مارس  18  .71

مطهرات  وكذلك املصدر مجهولةاللون وروالت قماش  ةوجواالت شفاف

 . بدون ترخيص  الطبيةضبط مصنعين للمطهرات و  املصدر، مجهولة 

 ضبط عدد من الكمامات مجهولة املصدر  جنوب سيناء  مارس  18  .72

للبيع بأزيد من األسعار املقررة واالمتناع عن محاضر لصيدليات  4تحرير  الدقهلية  مارس  18  .73

وعينات ادوية مجانية  املصدر، ، وضبط مستلزمات طبية مجهولة البيع

 ممنوع تواجدها بالصيدليات. 

الشركات الكبرى  إلحدىضبط مخزن للمطهرات واملستلزمات الطبية تابع  اإلسكندرية  مارس  17  .74

من املستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص وبه كميات كبيرة 

 مجهولة املصدر وغير مدون بها كمامات. 

ضبط كميات ضخمة من املستلزمات الطبية مجهولة املصدر داخل مصنع  القاهرة  فبراير   14  .75

 . باملقطم

لكبرى الشركات   مستلزمات طبية مقلدة صاحب شركة وبحوزتهضبط  القاهرة  فبراير  6  .76

 .جمهور املستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعةالطبية، مدخال الغش على 
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 6 الجيزة  7
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 1 سوهاج  24

 1 محافظات متنوعة  25

 

 ( يوضح عدد الحاالت التي تم رصدها بكل محافظة.1شكل )

 

 التي تم رصدها في كل شهر. جدول يوضح عدد الحاالت 

 عدد الحاالت   الشهر 

 9 2020يونيو 

 6 2020مايو 

 25 2020أبريل 

 34 2020مارس 

 2 2020فبراير 

  76 اجمالي 
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عدد الحاالت التى تم رصدها بكل محافظة

محافظات مختلفة سوهاج الفيوم قنا مرسى مطروح

األقصر أسوان المنيا اإلسماعيلية السويس

بورسعيد القليوبية بني سويف المنوفية الدقهلية

دمياط جنوب سيناء أسيوط الجيزة كفر الشيخ

البحيرة الغربية الشرقية اإلسكندرية  القاهرة 
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 التي تم رصدها في كل شهر.يوضح عدد الحاالت  (2شكل )

 

 

 طبيعة مهنة مرتكب الحريمة جدول يوضح 

 عدد الحاالت    املهنة / الوظيفة 

 46 صيادلة 

 37 تجار 

 12 عاملين بمصانع او شركات خاصة  

موظفين حكوميين بوزارة الصحة 

 ومديرياتها 

6 

 13 أفراد 

 

 

12%

8%

33%

45%

2%

عدد الحاالت التى تم رصدها فى كل شهر 

يونيو مايو أبريل  مارس فبراير 

11%
5%
11%

33%

40%

مةشكل يوضح طبيعة مهنة مرتكب الجري

أفراد

موظفين حكوميين بوزارة 
الصحة ومديرياتها

عاملين بمصانع أو شركات 
خاصة


