
 

   ية مصر العربيةجمهوررئيس قرار 

  العتماد المصرية الهيئة بإنشاء 

  جودة الخدمات الصحية العتماد 

  رئيس الجمهورية

  بعد االطالع على الدستور 

  .بشأن الهيئات العامة ١٩٦٣لسنة  ٦١وعلى قانون رقم 

  .بشأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧١لسنة  ٥٣وعلى قانون رقم 

  .بشأن المحاسبة الحكومية ١٩٨١لسنة  ١٢٧وعلى قانون رقم 

بتنظيم وزارة الصحة المعدل بقـرار   ١٩٩٦لسنة  ٢٤٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  .٢٠٠٩لسنة  ٧٤رقم 

  .وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

  قــرر 

تتمتـع  ، العتماد جودة الخدمات الصـحية  المصرية تسمى الهيئة  عامة تنشأ هيئة) : ١(مادة 
، ويكـون   وزير الصـحة لية و تكون لها الشخصية االعتبارية العامة ، تتبع باالستقال

  . مقرها مدينة القاهرة
كـل   يقصد بالمصطلحات اآلتية المعنى المبين قـرين قرار الهذا في تطبيق أحكام ) : ٢(مادة 

  : منها
   .قرارال هذاالهيئة المنشأة بموجب : الهيئة

كز الطبية و الوحـدات الصـحية و المستوصـفات و    المستشفيات و المرا: المنشآت الصحية 
   .حكوميةالحكومية أو غير الالعيادات سواء 

من االلتزام بالبرامج ، و التأكد  تهالصحية و قياس مستوى جودنشآت تحليل أداء الم:   يم يالتق
لتالفيهـا  جـراءات  ة مـن إ تخاذإتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور و ما يلزم الصحية و 

  .لمستوى الجودة المطلوب تحقيقا
 و االجـراءات البنيـة التحتيـة    (بكافة عناصرها الجودة معايير هو استيفاء : ضمان الجودة 

  )الصحية و االدارية
  . قرارالهذا معايير الجودة وفقا ألحكام لالصحية  نشآتستيفاء المإقرار الهيئة إ :  االعتماد

للجان المتخصصة بمشاركة الجهات المعنيـة و  التى تضعها ا المعاييرهى  :المعايير القياسية 
الثقافيـة  مع المحافظة على الذاتية  ،بالمعايير الدولية سترشاداًإ ،المستفيدين من الخدمة الصحية

  . أو البرامج الصحية نشآت الصحيةلمستوى عناصر جودة الم األمثلو تمثل الحد ، لألمة 
لهـا  المسـتمر   التطويراء الخدمة الصحية و جودة أد دعم وتقييم تهدف الهيئة إلى) : ٣(مادة 

  : من خاللوترسيخ مبدأ اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات وذلك 



 

   .نشر الوعى بثقافة الجودة -١
بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير و  الصحيةت نشآالتنسيق مع الم -٢

  .المعايير الدوليةقواعد مقارنات التطوير و آليات قياس األداء استرشادا ب

  .للقيام بالتقييم الذاتىت الصحية نشآدعم القدرات الذاتية للم -٣
يمى و الدولي في جودة مخرجـات  لالمحلى  و االق كافة المستوياتتوكيد الثقة على  -٤

  .الخدمات الصحية

 . ت الصحية و برامجها طبقا للمعايير القياسية نشآالتقييم الشامل للم -٥

جـراءات وقـرارات و علـى    إما يلزم مـن  تخاذ سبيل تحقيق أهدافها إللهيئة في ) : ٤(مادة 
  :ما يلىاألخص 

أداء الخدمات الصحية بضمان جودة الخاصة  تسترتيجيااالوضع السياسات و -١
و اعالم ، و اعداد تقارير التقييم و االعتماد و االجراءات التنفيذية الالزمة لذلك 

و مدى قدرتها على تقديم الخدمة و برامجها  المنشآت الصحيةالمجتمع بمستوى 
 .وفقا لرسالتها المعلنةالصحية 

 .المنشآت الصحيةوضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة و التطوير لدى  -٢

  .ستيفاء المؤسسة الصحية لشروط االعتمادوضع المعايير لقياس مدى إ -٣

 . التطوير المستمر للمعايير  -٤

 .بالتقييم الذاتى  صحيةالمنشآت الوضع أسس وآليات استرشادية لقيام  -٥

و المتابعـة الدوريـة لالعتمـاد ، و    الرقابة جراءات وضع أسس وقواعد و إ -٦
  .المراجعة و التطوير المستمر لها

 .فقا الحتياجات المجتمعو المنشآت الصحيةيم البرامج واألداء في يتق -٧

صدار شهادات االعتماد وتجديدها و ايقافها و الغاؤها في حالة عدم اسـتيفاء  إ -٨
 .لحد األدنى من شروط االعتمادا

مـا   أو تقارير تبين جوانب القصور وكتابة ،الصحية  نشآتتقديم المشورة للم -٩
 . يلزم اتخاذه من اجراءات لتالفيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب

 مراجعة و تطوير المعايير القياسية و مؤشرات قياس عناصر جـودة   - ١٠
ت صاحبة المصلحة و المستفيدين من ة بالتنسيق مع جميع الجهايالصحالخدمات 

 . الخدمة الصحية

١١ - مين ممن تتوافر فيهم الشروط و المواصفات التى تحـددها  اعداد المقي
من الهيئة للقيام بأعمال التقييم و زيـارات المراجعـة   الترخيص لهم و ، الهيئة

 .الصحية للمنشآت

وء المستجدات و اقتراح التعديالت المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ض-١١



 

 .التطورات

ة يالصـح الخـدمات  اقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة -١٢
واالعتماد النظيرة على المستويين االقليمى و الدولي بهدف االعتراف المتبـادل  

 .بشهادات االعتماد

المشاركة في المؤتمرات الدولية و تنظيم مؤتمرات محلية اقليميـة و دوليـة   -١٣
 .فى الخدمات الصحية و االعتمادم وأنشطة الجودة لنظ

ها ئإلغاويقافها دار شهادات االعتماد وتجديدها و إصد قواعد وإجراءات إتحدي-١٤
 .او القواعد التى تكفل سرية تداول أيه بيانات أو معلومات تتعلق به

لعربية و االجنبيـة  ا للمنشآت الصحيةيجوز للهيئة القيام بأعمال التقييم و االعتماد :  )٥(مادة 
  . تنشآ، وذلك بناءا على طلب هذه المأو فى غير مصر العاملة في مصر 

مجلـس ادارة  حددها يتكون شهادات االعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى : ) ٦(مادة 
لغاؤها في ضوء ما تسفر تجديد الشهادة أو إيقافها أو إ لمجلس االدارة، و يجوز الهيئة

ات المتابعة و المراجعة الدورية خالل المدة المحددة وفقا للضـوابط التـى   عنه عملي
  . الهيئةتضعها 

شـهادات االعتمـاد أو    شأن منحفى ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة   
ونظـام عملهـا   ها أمام لجنة التظلمات التى يصدر بتشكيلها ئلغاتجديدها أو إيقافها أو إ

  . الدارةمجلس امن رئيس قرار 
يتفق مع بما الصحية  نشآتلملصدار شهادات االعتماد إ مقابل االدارةمجلس حدد ي) : ٧(مادة 

   .ومنشأة صحيةطبيعة كل شهادة 
و ال يجوز تعديل نتائج التقيـيم   ،تتم عملية التقييم و االعتماد بموضوعية و شفافية) : ٨(مادة 

على كل من شارك في أعمال التقييم ر يحظو  ،قرار الهيئةنتهى اليها يواالعتماد التى 
لتقييم قبل صدور قرار النتيجة النهائية لاالفصاح عن للمنشأة محل التقييم  اد و االعتمأ

  .الهيئة
من تاريخ التقييم كحد  شهرأ ثالثةمكتوب للمؤسسة خالل تقرير بتقديم تلتزم الهيئة )  : ٩(مادة 

لة االعتماديـة للمؤسسـة ، وسـوف    على نتائج الحاالتقرير  يحتوىعلى أن  ،أقصى 
يوم من اعـالن نتـائج الحالـة     ٦٠فى خالل تماد شهادة االعتحصل المؤسسة على 

   .االعتمادية
  . لوزير الصحةتلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعمالها ) : ١٠(مادة 
معاونة الهيئة في أداء مهامهـا و تيسـير    المنشآت الصحيةعلى أجهزة الدولة و ) : ١١(مادة 

مباشرتها لألعمال الالزمة لتحقيق أهدافها و تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات 
  . تتعلق بذلك



 

ويضـم ثالثـة    ،وزير الصحةقرار من  يصدر بتشكيله دارةإمجلس يكون للهيئة ) : ١٢(مادة 
  :النحو التالى وذلك على بما فيهم رئيس مجلس االدارة شخصا عشر 

القطـاع الوقـائى و   عـن   و اآلخر-القطاع العالجىعن  احدهما(وزارة الصحةمن ن ياثن -
  .)االساسية الصحية الرعاية

   .المدير التنفيذى للهيئة -
   .ممثل للتأمين الصحى -
   .لقطاع الطبى بالقوات المسلحةممثل ل-
   .كليات الطب اثنين من اساتذة -
   .الخاصة المستشفياتاثنين عن  -
  .لمجتمع المدنىممثل ل -
  .نقابة االطباءممثل ل -
  .نقابة التمريضممثل ل -
 مديرا تنفيذياًيتولى رئاسة مجلس االدارة ومن يكون نائبا للرئيس ، كما يعين القرار من يحدد و

حضـور   بدلهم و ما يتقاضاه باقى أعضاء المجلس من كل منو يحدد المعاملة المالية ل ،للهيئة
و  ، حـال غيابـه   ختصاصاتهفى مباشرة إ االدارةويحل النائب محل رئيس مجلس سات الجل

  .سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ثالثتكون مدة المجلس 
لديه دراية كافية عن جودة الرعاية الصحية ، ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أن تكون 

  .و أال تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف الهيئة
المهيمنة على شئون الهيئة و يحق لـه اصـدار   هو السلطة العليا  االدارةمجلس ) : ١٣(ة ماد

اللوائح و القرارات الخاصة بادارة شئونها المالية و االداريـة دون التقيـد بـالنظم و    
   :و له على األخص ما يلى ،القواعد الحكومية 

  .استراتيجية العمل لبرنامج االعتمادوضع السياسة العامة و  -١
 . اقرار الهيكل التنظيمى للهيئة ، وجداول توصيف الوظائف بها -٢

اللوائح المالية و االدارية و الفنية و اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة  إصدار -٣
 . و غيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية

 .قافها أو إلغائهاأو تجديدها أو إيالتصديق على منح شهادات االعتماد  -٤

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة و مشـروع ميزانيتهـا وحسـابها     -٥
 . الختامى

المنشـآت  إصدار شهادات االعتماد ومقابل الخدمات التى تطلبهـا   مقابلتحديد  -٦
 . الصحية

نات غير المشروطة التـى  رعات و الهبات و الوصايا و االعاقبول المنح و التب -٧



 

الخاضعة للتقييم و ذلك بما ال يتعارض مع  المنشآت الصحيةمن غير  تقدم للهيئة
 .أهدافها

قياس عناصر جودة الخدمات الصحية بعـد  اعتماد المعايير القياسية و مؤشرات  -٨
 .مراجعتها وتطويرها من قبل الهيئة

 . اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة -٩

ات أو الجهات الحكومية المختصـة  النظر في الموضوعات التى تطلب الوزار - ١٠
من المسـائل المتصـلة بنشـاط     المجلسعرضها على  االدارةمجلس أو رئيس 

 . الهيئة

و كلما دعت الضرورة إلى  شهرثالثة أمرة على األقل كل  االدارةمجلس جتمع ي) : ١٤(مادة 
  .ذلك بدعوة من رئيسه 

و تصدر القـرارات   ،ءاغلبية االعضا هاحضراذا وتكون اجتماعات المجلس صحيحة 
  . و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ،الحاضرين أصواتبأغلبية 

يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بصـفة مؤقتـه   أن  االدارةو لمجلس 
  .ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة 

ى الخبـرة فـي   من ذواالستعانة بهم رى يدعو لحضور اجتماعاته من و للمجلس أن ي
  . مجال عمل الهيئة دون أن يكون له حق التصويت

  
من رئيس مجلس الـوزراء بنـاء علـى    يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار ) : ١٥(مادة 

  : رئيس المجلس بمباشرة المهام اآلتيةمن وزير الصحة و يختص قتراح إ
قـوانين السـارية و   امورها وذلك فى اطار اللوائح و الالهيئة و تصريف شئون ادارة  -١

 .الستراتيجية التى يقرها مجلس االدارةطبقا ل

  .تنفيذ قرارات مجلس االدارة -٢
 .قتراح السياسة العامة للهيئة و خطط عملهاإ -٣

  .مراجعة الموازنة السنوية للهيئة -٤

  .تدريب الكوادر البشريةخطة  عدادإ -٥

 . دارةمراجعة التقارير الدورية عن نشاط الهيئة قبل عرضها على مجلس اال -٦

 .الغيرمواجهة في و يتولى رئيس الهيئة تمثيلها أمام القضاء و 

  
و يخـتص   ،يكون للهيئة مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من وزيـر الصـحة  ) : ١٦(مادة 

 :دارة شئون الهيئة ، و على األخص فى المسائل اآلتيةبمساعدة رئيس مجلس االدارة فى إ

 .هائهادات االعتماد و تجديدها و إلغاصدار شتنفيذ قرار مجلس االدارة بإ -١



 

التى تخص قتراح مشروعات اللوائح المالية و االدارية و الفنية و غيرها  من اللوائح إ -٢
 .الهيئة

 .عرضها على مجلس االدارةلعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة إ -٣

ا االشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة و مشروع ميزانيتها و حسـابه  -٤
 . الختامى و العرض على مجلس االدارة

  .عداد برامج تدريب الكوادر البشريةإ -٥

جراء التنسيق الالزم مع الوزارات و غيرها من الجهات المعنية فـي األمـور ذات   إ -٦
 . اإلهتمام المشترك

  : تتكون موارد الهيئة من المصادر اآلتية ) : ١٧(مادة 
   .عتماداتما تخصصه لها الدولة من إ -١
 .ختصاصاتهاإالتى تؤديها الهيئة في نطاق و االستشارات الخدمات  مقابل -٢

 الصحية  إصدار شهادات االعتماد للمنشآت مقابل -٣

 االدارةمجلـس  وافـق  يالمنح و التبرعات و الهبات و الوصايا و االعانات التى  -٤
 . أحكام القانونوعلى قبولها بما اليتعارض مع أهداف الهيئة و بما يتفق 

 .أموال الهيئة عائد استثمار -٥
 

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصـادية و تبـدأ   ) : ١٨(مادة 
  . نتهائهاالسنة المالية للدولة و تنتهى بإ السنة المالية للهيئة مع بداية

   .وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزى
لعجز فى أموال الهيئة اذ لـم تكـف االحتياطـات    تلتزم الخزانة العامة بتسوية ا) : ١٩(مادة 

  . المختلفة لذلك
تعفى أموال الهيئة الثابتة و المنقولة و جميع أنشطتها مـن جميـع الضـرائب و    ) : ٢٠(مادة 

  .الرسوم و العوائد
جراءات الحجـز  مة و لها فى سبيل اقتضاء حقوقها إتخاذ إأموال الهيئة أموال عا) : ٢١(مادة 

  .االدارى
  . في الجريدة الرسمية ، و يعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشرهقرار الينشر هذا ) : ٢٢(مادة 

  
  رئيس الجمهورية            صدر برئاسة الجمهورية 

  )محمد حسنى مبارك(          ٢٠١٠فى      أغسطس 
 هـ١٤٣١الموافق     رمضان 


