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المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان .....
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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 1000 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون إنشـــاء الجهاز المركـــزى للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم 118 

لسنة 1964 ؛

وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

ــرار رئيـــس الجمهوريـــة رقـــم 242 لســـنة 1996 بشـــأن تنظيـــم وزارة  وعلـــى ـق

 الصحة والسكان ؛

وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لســـنة 1996 بإنشـــاء مراكز متخصصة 

للرعاية الطبية والعالجية ؛

وبناًء على ما عرضته وزيرة الصحة والسكان ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــــرر:
)المادة األولى(

تنقل تبعية المستشـــفيات المبينة فيما بعد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة 

التابعة لوزارة الصحة والسكان :

1 - مستشفى العلمين التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح .

2 - مستشفى سيدى برانى المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح.

3 - مستشفى الباجور التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية .

 4 - مستشـــفى رأس غـــارب المركـــزى التابعـــة لمديريـــة الشـــئون الصحيـــة

 بالبحر األحمر.
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5 - مستشفى دمياط التخصصى التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط .

6 - مستشـــفى المنصـــورة العام الجديد )المستشـــفى الدولـــى( التابعة لمديرية 

الشئون الصحية بالدقهلية .

7 - مستشفى قلين المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ .

8 - مستشفى اإلسماعيلية العام التابعة لمديرية الشئون الصحية باإلسماعيلية.

9 - مستشفى أبو تيج التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط .

10 - مستشفى ناصر العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية .

11 - مستشفى قها المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية .

12 - مستشفى كفر شكر المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية .

13 - مستشفى الخانكة المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية .

14 - مستشفى رمد المحلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية .

15 - مستشفى أهناسيا المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية ببنى سويف .

)المادة الثانية(

ُينقـــل العاملون بالمستشـــفيات المذكورة بالمادة األولى من هـــذا القرار بحالتهم 

الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة 

والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباًرا من أول يوليو 2021 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1442 هـ

                     )الموافق 11 مايـــو سنة 2021م( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

اجلريدة الرسمية - العدد 18 مكرر )ب( فى 11 مايــــو سنة 2021 5 

قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 1003 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديالته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون اإلسكان االجتماعى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلـــى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1016 لســـنة 2014 بتخصيص مســـاحة 

2900م2 مـــن أمـــالك الدولـــة بمدينة الزرقـــا بمحافظة دمياط لصالـــح صندوق تمويل 

اإلســـكان االجتماعى بالمجان إلقامة عمارات ســـكنية عليها ضمن المشـــروع القومى 

لإلسكان االجتماعى ؛

وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛

قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1016 لسنة 2014 المشار إليه .

)المادة الثانية(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1442 هـ

                     )الموافق 11 مايـــو سنة 2021م( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 65 لسنة 2021
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