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  جنيهات١٠الثمن 
 

  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٣سنة  رجب ١٦الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢فبرایر سنة  ١٧( الموافق 

   ٧العـدد 
 )تابع  ( 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢
  

   :حمتويـات العـــدد
  قــرار جملس الوزراء

  رقم الصفحة
 أغراض تـأمين وحمايـة المنـاطق        بإضافة ٢٠٢٢ لسنة   ١٦قرار رقم   

  ............  العامةوالمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة

  

٣  

    قــرارات رئيس جملس الوزراء

مـن األصـول     األصـول     بعض تعدب ٢٠٢٢ لسنة   ٥٤٦قرار رقم   

  العالجية المنقولـة إلـى الهيئـة العامـة للرعايـة الـصحية            

 ىتفى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الـشامل بمحـافظ         

  ..................................... ... واإلسماعيليةاألقصر

  

  

  

٤  

  بـضم قائـد القـوات البحريـة إلـى          ٢٠٢٢ لسنة   ٥٦١قرار رقم   

  عــضوية مجلــس إدارة الهيئــة القوميــة لإلنتــاج الحربــى

  ..................................... من ذوى الكفاية والخبرة

  

  

١١  

  ١٢   ......شأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصةب ٢٠٢٢ لسنة ٦٩١رقم 

  ١٤  ....... ألهليةاشأن تشكيل مجلس الجامعات ب ٢٠٢٢ لسنة ٦٩٢رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

  ـوزراءجملـس الرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ١٦رقم 

  جملس الوزراء
   ؛الدستوربعد االطالع على 

  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣نظام اإلدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم           وعلى قانون   
   ؛والئحته التنفيذية

 بشأن نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامـة    ١٩٩٠ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  والئحته التنفيذية ؛

  لتنمية المحلية ؛وعلى ما عرضه وزير ا
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :رر ـــــــق
  )املادة األوىل ( 

تضاف أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمـال           
 ١٩٩٠ لـسنة  ١٠مـن القـانون رقـم    ) ٢(المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة     

  .المشار إليه 
 )املـادة الثـانية ( 

 . ذا القرار فى الجريدة الرسميةينشر ه

 ه ١٤٤٣ رجب سنة ١٦ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٧الموافق (      

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

  رئيس جملـس الـوزراءرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ٥٤٦رقم 

  رئيس جملس الوزراء
   ؛الدستورى بعد االطالع عل

   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون 
 ١١٨وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقـم            

   ؛١٩٦٤لسنة 
   ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

  ٢٠١٨ لـسنة    ٢ر بالقـانون رقـم      وعلى قانون التأمين الصحى الشامل الـصاد      
  والئحته التنفيذية ؛

  وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :رر ـــــــق
  )املادة األوىل ( 

مـن األصـول   ) ١( األصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقـم    تعد
الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التـأمين       العالجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية       

  .الصحى الشامل بمحافظة األقصر 
   )الثانيةاملادة (  

مـن األصـول   ) ٢( األصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقـم    تعد
العالجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التـأمين             

   .سماعيليةاإلالصحى الشامل بمحافظة 
   )الثالثةاملادة ( 

  يعد مبنى فرع الهيئة العامة للتأمين الـصحى بمحافظـة األقـصر الموضـحة             
من األصول اإلدارية المنقولة إلى الهيئة العامـة        ) ٣(كافة بياناته بالكشف المرافق رقم      

  للتأمين الصحى الشامل فـى نطـاق تطبيـق منظومـة التـأمين الـصحى الـشامل                
  .بمحافظة األقصر 
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 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

   )الرابعةاملادة (  
تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأهيل األصـول           
المبينة بالمادتين األولى والثانية من هذا القرار ، وفقًا لمعايير الجودة واالعتمـاد التـى               

 الصحية ، خالل ثالث سنوات من تاريخ دخـول        تقرها الهيئة العامة لالعتماد والرقابة      
محافظتى بورسعيد واألقصر فى نظام التأمين الصحى الشامل ، توطئة لـضمها إلـى              

  .النظام وفقًا لإلجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه 
   )اخلامسةاملادة ( 

يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم إلنهاء إجراءات نقـل مـوظفى األصـول              
 للرعايـة الـصحية     لعامةاى والثانية من هذا القرار ، إلى الهيئة         المبينة بالمادتين األول  

بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهـات عملهـم              
كحد أدنى ، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الماليـة والجهـاز المركـزى للتنظـيم                 

  .واإلدارة ، خالل شهرين من تاريخ صدور هذا القرار 
  كما تتخذ إجراءات نقل موظفى األصل المبين بالمادة الثالثة مـن هـذا القـرار              
من شاغلى الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتـأمين الـصحى الـشامل بـذات               
درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهة عملهم كحد أدنـى              

 والجهاز المركزى للتنظـيم واإلدارة ، خـالل         وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية      
  .شهرين من تاريخ صدور هذا القرار 

  )السادسةاملـادة ( 

  .الجهات المختصة تنفيذه ، وعلى ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

 ه ١٤٤٣ رجب سنة ١٦ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٧الموافق (      

  اءرئيس مجلس الوزر
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦

  )١(الكشف املرفق رقم 
  المنشآت المقرر نقل تبعيتها بمحافظة األقصر
  من مديرية الشئون الصحية والتأمين الصحى

  إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

  عنوان املنشأة  التبعية  احلى  نوع املنشأة  اسم املنشأة  م
املساحة الكلية 

  للمنشأة
  باملتر املربع

١  
وحدة طب أسرة 
  األقصر الدولى

  وحدة
  طب أسرة

بندر 
  األقصر

  ٤٨٦٣  ش التليفزيون

٢  
  وحدة طب أسرة
  جنع اخلطباء

  وحدة
  طب أسرة

بندر 
  األقصر

جنع اخلطباء 
متفرع من ش 

  التليفزيون
٤٦٠  

  مركز طب أسرة إسنا  ٣
  مركز

  طب أسرة
  بندر إسنا

  بجوار املعهد
  الفنى الصحى

١٣٨٠  

٤  
وحدة طب أسرة 

  عضاميةال
  وحدة

  طب أسرة
  مركز إسنا

 - قرية العضامية 
  كوبرى العضامية

١٢٢٠  

٥  
وحدة طب أسرة 

  النمسا
  وحدة

  طب أسرة
  مركز إسنا

الوحدة بجوار 
 احمللية لقرية

  النمسا
١١٠٠  

٦  
مركز طب أسرة 

  أصفون
  مركز

  طب أسرة
  مركز إسنا

بجوار محطة 
كهرباء قرية 

  أصفون
١١٠٠  

٧  
وحدة طب أسرة 

  يرةفدال
  وحدة

  طب أسرة
  مركز إسنا

كوبرى سكة 
  يرةفدالحديد 

٦٠٠  

٨  
وحدة طب أسرة 
  أرمنت الوابورات

  وحدة
  طب أسرة

  أرمنت
 الوابوراتأرمنت 

  سعافبجوار اإل
١٣٥٠  

٩  
وحدة طب أسرة 

  الرياينة
  وحدة

  طب أسرة
  ١٢٠٠  الرياينةكوبرى   أرمنت

  ريرةغالوحدة   ١٠
  وحدة

  طب أسرة
  مركز إسنا

م
ية 

ير
د

صر
ألق

 با
ية

صح
ن ال

ئو
لش

ا
  

  ١٢١٦  ريرةغ القرية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٧

  عنوان املنشأة  التبعية  احلى  نوع املنشأة  اسم املنشأة  م
املساحة الكلية 

  للمنشأة
  باملتر املربع

١١  
مركز أرمنت 

  الوابورات
  مركز

  طب أسرة
  أرمنت

أرمنت الوابورات 
بجوار مجمع 

  احملاكم
١٥٠٠  

  مركز الدير  ١٢
  مركز

  طب أسرة
  إسنا

قرية الدير  بجوار 
  املستشفى القروى

٧٠٠  

  وحدة جزيرة أرمنت  ١٣
  وحدة

  طب أسرة
مركز 
  الطود

  ٦٠٠  جزيرة أرمنت

  وحدة الرزيقات قبلى  ١٤
  وحدة

  أسرةطب 
  أرمنت

  

  ٩٧٠  كوبرى الرزيقات

١٥  
عيادة األقصر 

  الشاملة
  تأمني صحى

بندر 
  األقصر

لتأمني ا
الصحى 
  القدمي

شارع جديد متفرع 
من شارع التلفزيون 

  خلف بى تك
٦٥٠  

   يعتمد
   وزير الصحة والسكاندمساع

  للشئون المالية واإلدارية
  وائل رفعت الساعى/ لواء

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٨

  )٢(الكشف املرفق رقم 
  اإلسماعيليةها بمحافظة المنشآت المقرر نقل تبعيت

  من مديرية الشئون الصحية
  إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

  عنوان املنشأة  املركز  نوع املنشأة  اسم املنشأة  م

املساحة الكلية 

  للمنشأة

  باملتر املربع

  ٥٩٢٥  فايد  فايد  مستشفى  ملركزىا مستشفى فايد  ١

  مركز طبى العرايشية  ٢
  مركز

  طب أسرة

ثان 

  اإلسماعيلية

ثانٍ / املدينة 

  اإلسماعيلية
١٥٦٩  

  ةمركز طبى نفيش  ٣
  مركز

  طب أسرة

مركز 

  اإلسماعيلية
  ٩٤٥  مركز اإلسماعيلية

  مركز طبى الرحمة  ٤
  مركز

  طب أسرة

ثالث 

  اإلسماعيلية

ثالث / املدينة 

  اإلسماعيلية
١٣٧٥  

  مركز طبى أبو عطوة  ٥
  مركز

  طب أسرة

مركز 

  اإلسماعيلية
  ١١٠٠  سماعيليةمركز اإل

  مركز طبى القنطرة غرب  ٦
  مركز 

  طب أسرة

مركز ومدينة 

  القنطرة غرب

مركز ومدينة 

  القنطرة غرب
٢٨٠٠  

  احملسمة اجلديدة  ٧
  مركز

  طب أسرة
  التل الكبير

  ويرصأبو 

" احملسمة اجلديدة"

  املسخوطة

٢٠٠٠  

  مركز طبى أبو خليفة  ٨
  مركز

  طب أسرة

مركز ومدينة 

  القنطرة غرب

مدينة مركز و

  القنطرة غرب
٧٦١٥  

  وحدة طب أسرة أبو طفيلة  ٩
  وحدة

  طب أسرة

مركز ومدينة 

  القنطرة غرب

مركز ومدينة 

  القنطرة غرب
٣٨٠٠  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩

  عنوان املنشأة  املركز  نوع املنشأة  اسم املنشأة  م

املساحة الكلية 

  للمنشأة

  باملتر املربع

  وحدة طب أسرة فنارة  ١٠
  وحدة

  طب أسرة

مركز ومدينة 

  فايد
  ١١٤٤  مركز ومدينة فايد

١١  
وحدة طب أسرة أبو صوير 

  احملطة

  وحدة

  طب أسرة

مركز ومدينة 

  أبو صوير

  مركز ومدينة

  أبو صوير
٢٠٤٠  

   يعتمد
   وزير الصحة والسكاندمساع

  للشئون المالية واإلدارية
  وائل رفعت الساعى/ لواء

  
    



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

  )٣(الكشف املرفق رقم 
  األقصرالمنشآت المقرر نقل تبعيتها بمحافظة 

  التأمين الصحى القديممن 
  للتأمين الصحى الشاملإلى الهيئة العامة 

  عنوان املنشأة  املركز   املنشأةنوع  اسم املنشأة  م

املساحة الكلية 

  للمنشأة

  باملتر املربع

١  
فرع التأمني الصحى 

  باألقصر
   األقصرربند  إدارى

  شارع على بن

أبى طالب من شارع 

  التلفزيون

٣٦٠  

   يعتمد
   وزير الصحة والسكاندمساع

  للشئون المالية واإلدارية
  وائل رفعت الساعى/ لواء



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

  الـوزراءرئيس جملـس رار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ٥٦١رقم 

  رئيس جملس الوزراء
   ؛الدستوربعد االطالع على 

  ؛  بإنشاء الهيئة القومية لإلنتاج الحربى١٩٨٤ لسنة ٦القانون رقم وعلى 
ــم   ــة رق ــيس الجمهوري ــرار رئ ــى ق ــسنة ٢٧٩وعل ــالتفويض٢٠١٨ ل    ب

  فى بعض االختصاصات ؛
   بإعـادة تـشكيل    ٢٠٢٠ لـسنة    ٢٠٣٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم        

  مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى ؛
   ؛الدولة لإلنتاج الحربىعلى ما عرضه وزير و

  :رر ـــــــق
  )املادة األوىل ( 

يضم قائد القوات البحرية إلى عضوية مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة لإلنتـاج        
 لمجلس اإلدارة الـصادر بإعـادة     الحربى من ذوى الكفاية والخبرة وذلك للمدة المتبقية         

  . المشار إليه ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٣٢تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
   )الثانيةاملادة (  

 . ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

 ه ١٤٤٣ رجب سنة ١٦ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 .)  م ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٧الموافق (      

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

  رئيس جملـس الـوزراءرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٩١رقم 

  بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة
  رئيس جملس الوزراء
   ؛الدستوربعد االطالع على 

   وتعديالته ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 
 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم      وعلى قانون الجامعات    
  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

  وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
  :رر ـــــــق

  )املادة األوىل ( 
  يشكل مجلس الجامعات الخاصة لمـدة عـام برئاسـة وزيـر التعلـيم العـالى       

   :والبحث العلمى ، وعضوية كل من
  .ين مجلس الجامعات الخاصة بصفته أم

  .رؤساء الجامعات الخاصة بصفتهم 
  .أمين المجلس األعلى للجامعات بصفته 

  .أمين المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية بصفته 
  .مستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة بصفتهم 

  . أكتوبر بصفته ٦رئيس مجلس أمناء جامعة 
  .بصفته للعلوم الحديثة واآلداب بر  أكتورئيس مجلس أمناء جامعة

  .رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بصفته 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٣

   مستـشار رئـيس الجمهوريـة      -محمد عـوض تـاج الـدين        / السيد الدكتور 
  .لشئون الصحة والوقاية 

  . نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات - محمد أيمن عاشور / السيد الدكتور
  . رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -يوهانسن عيد / ورةالسيدة الدكت

  . رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا -محمود صقر / السيد الدكتور
  .أمين مجلس الجامعات األهلية 

  . رئيس جامعة بنى سويف -منصور حسن أحمد حسن / السيد الدكتور
  .س جامعة طنطا  رئي-محمود ذكى / السيد الدكتور
  . رئيس جامعة بنها -جمال عبد الرحيم محمد سوسة / السيد الدكتور

   )الثانيةاملادة (  
 . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

 ه ١٤٤٣ رجب سنة ١٦ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٧الموافق (      

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٤

  رئيس جملـس الـوزراءرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٩٢رقم 

  األهليةبشأن تشكيل مجلس الجامعات 
  رئيس جملس الوزراء
   ؛الدستوربعد االطالع على 

   وتعديالته ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 
 ٢٠٠٩ة   لـسن  ١٢وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم         

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
  وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

  :رر ـــــــق
  )املادة األوىل ( 

   لمـدة عـام برئاسـة وزيـر التعلـيم العـالى            األهليةيشكل مجلس الجامعات    
   :والبحث العلمى ، وعضوية كل من

  . بصفته األهليةأمين مجلس الجامعات 
  . بصفتهم األهليةجامعات رؤساء ال

  .أمين المجلس األعلى للجامعات بصفته 
  .أمين المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية بصفته 

  . بصفتهم األهليةمستشارى الوزير فى الجامعات 
   .الجامعة األهلية الفرنسية فى مصر بصفتهرئيس مجلس أمناء 

  . بصفته النيل األهليةرئيس مجلس أمناء جامعة 
  . بصفته للتعلم اإللكترونى األهليةالجامعة المصرية مجلس أمناء رئيس 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٥

  . نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات - محمد أيمن عاشور / السيد الدكتور
   .البحث العلمى نائب وزير التعليم العالى لشئون -  ياسر رفعت/ السيد الدكتور
 رئـيس اتحـاد   - ألسـبق  رئيس جامعة عين شمس ا   -  صالح هاشم / السيد الدكتور 

   .الجامعات العربية األسبق
  . رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -يوهانسن عيد / السيدة الدكتورة

   .الخاصةأمين مجلس الجامعات 
   .دمياط رئيس جامعة - السيد محمد السيد دعدور/ السيد الدكتور
   .عين شمسئيس جامعة  ر- محمود أحمد شوقى المتينى/ السيد الدكتور
   .اإلسكندرية رئيس جامعة - عبد العزيز حسانين قنصوة/ السيد الدكتور

   )الثانيةاملادة (  
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

 ه ١٤٤٣ رجب سنة ١٦ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 ) . م ٢٠٢٢ فبراير سنة ١٧الموافق (      

  رئيس مجلس الوزراء
  ال مدبوىلمصطفى كم/ دكتور

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  فبرایر١٧ فى )تابع (٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٦

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 

٩٠٩ -  ٢١/٢/٢٠٢٢ -  ٢٥٧٦٧/٢٠٢١  


