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٣

  قــرارات
 العدلوزارة 

 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥١رقم وزير العدل قرار 
 العدلوزير 

 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيـق  ١٩٤٦ لسنة  ١١٤القانون رقم   بعد االطالع على    
   ؛ه والئحته التنفيذيةوالقوانين المعدلة ل

   بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه          ١٩٤٧ لـسنة    ٦٨وعلى القانون رقم    
  والئحته التنفيذية ؛

 بتنظيم مصلحة الـشهر  ١٩٦٤ لسنة ٥وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  
  العقارى والتوثيق ؛

ع توثيـق   بإنشاء فر٢٠٠٦ لسنة ٣٦وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم       
التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويشمل اختصاصه قسم شرطة           الحوامدية

   اإلدارية ؛الحوامدية بحسب حدوده
   ؛١٧/٦/٢٠٢٠وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 

  :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

 -  بقسم شرطة الحوامديـة  - ) نانأم خفرع توثيق مكتب بريد (ينشأ فرع للتوثيق باسم    
  أم خنـان  ويكون مقـره مكتـب بريـد      -يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة       

 محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمـال        - قسم شرطة الحوامدية   -أم خنان   قرية  بالكائن  
  انىالتوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة االختصاص المك            

  .الحوامديةأو النوعى فيظل انعقاد االختصاص بشأنه لفرع توثيق 
   )الثانيةاملادة ( 

  ١٥/٧/٢٠٢٠ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 
  ٧/٧/٢٠٢٠صدر فى 

  وزير العدل
  عمـر مــروان/ املستشار
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 العدلوزارة 
 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥٢رقم وزير العدل قرار 

 عدلالوزير 

 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيـق  ١٩٤٦ لسنة  ١١٤القانون رقم   بعد االطالع على    
   ؛والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية

   بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه          ١٩٤٧ لـسنة    ٦٨وعلى القانون رقم    
  والئحته التنفيذية ؛

م مصلحة الـشهر   بتنظي١٩٦٤ لسنة ٥وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  
  العقارى والتوثيق ؛

بإنـشاء مأموريـة     ٢٠١٦ لسنة   ٧٤٧٨ رقم   وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل     
   ؛ة منشأة القناطر بمكوناته اإلداريةط مركز شر- الشهر العقارى والتوثيق بمنشأة القناطر 

   ؛١٧/٦/٢٠٢٠وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 
  :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

 -  منشأة القناطر  مركز   - ) المنصوريةفرع توثيق مكتب بريد     (ينشأ فرع للتوثيق باسم     
المنـصورية   ويكون مقره مكتب بريـد       -يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة       

  محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال      - منشأة القناطر  مركز   -المنصورية  قرية  بالكائن  
 توثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة االختصاص المكانى            ال

  .لمأمورية شهر وتوثيق منشأة القناطرأو النوعى فيظل انعقاد االختصاص بشأنه 

   )الثانيةاملادة ( 
  ١٥/٧/٢٠٢٠ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 

  ٧/٧/٢٠٢٠صدر فى 
  وزير العدل

  عمـر مــروان/ املستشار
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 العدلوزارة 
 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥٣رقم وزير العدل قرار 

 العدلوزير 
 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيـق  ١٩٤٦ لسنة  ١١٤القانون رقم   بعد االطالع على    

   ؛والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية
  ن المعدلـة لـه     بـشأن التوثيـق والقـواني      ١٩٤٧ لـسنة    ٦٨وعلى القانون رقم    

  والئحته التنفيذية ؛
 بتنظيم مصلحة الـشهر  ١٩٦٤ لسنة ٥وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  

  العقارى والتوثيق ؛
بإنشاء فرع توثيق    ٢٠٠٨ لسنة   ١١٧٦٧ رقم   وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل     

   ؛"توثيق الشيخ زايدفرع  " أكتوبر باسم٦ محافظة -  قسم شرطة الشيخ زايد - بمدينة الشيخ زايد 
   ؛١٧/٦/٢٠٢٠وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 

  :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

  -) مدينـة الـشيخ زايـد   فـرع توثيـق مكتـب بريـد       (ينشأ فرع للتوثيق باسم     
  ويكون مقـره   -يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة        - قسم شرطة الشيخ زايد   

 - خدمات الحى األول بمدينة الشيخ زايـد      الكائن مركز   ( مدينة الشيخ زايد  مكتب بريد   
 ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القـانون              )محافظة الجيزة 

أو النوعى فيظل انعقـاد االختـصاص بـشأنه          إجراؤه أمام دائرة االختصاص المكانى    
  .الشيخ زايدلفرع توثيق 

   )الثانية املادة (
  ١٥/٧/٢٠٢٠ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 

  ٧/٧/٢٠٢٠صدر فى 
  وزير العدل

  عمـر مــروان/ املستشار
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 العدلوزارة 
 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥٤رقم وزير العدل قرار 

 العدلوزير 

رى والتوثيـق   بتنظيم الشهر العقا١٩٤٦ لسنة  ١١٤القانون رقم   بعد االطالع على    
   ؛والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية

   بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه          ١٩٤٧ لـسنة    ٦٨وعلى القانون رقم    
  والئحته التنفيذية ؛

 بتنظيم مصلحة الـشهر  ١٩٦٤ لسنة ٥وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  
  العقارى والتوثيق ؛

بإنشاء فرع توثيـق     ٢٠١٥ لسنة   ٢٦٥٢ رقم   لعدلوعلى قرار السيد المستشار وزير ا     
   ؛ أكتوبر٦ة ويكون اختصاصه بدائرة قسم شرطة ثان  أكتوبر التابع لمكتب الجيز٦ثان 

   ؛١٧/٦/٢٠٢٠وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 
  :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

  -) أكتـوبر ثـان    ٦فـرع توثيـق مكتـب بريـد         (ينشأ فرع للتوثيـق باسـم       
 ويكون مقـره    - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة        - ثان أكتوبر قسم شرطة   
 ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفـة ،          أكتوبر الرئيسى بالحى السادس    ٦مكتب بريد   

فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة االختصاص المكانى أو النوعى فيظـل              
  . أكتوبر٦ثان ختصاص بشأنه لفرع توثيق انعقاد اال

   )الثانيةاملادة ( 
  ١٥/٧/٢٠٢٠ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 

  ٧/٧/٢٠٢٠صدر فى 
  وزير العدل

  عمـر مــروان/ املستشار
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  املنياةحمافظ
 ٢٠٢٠ لسنة ٥٥٤رار رقم ــق

 حمافظ املنيا

 ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣رة المحلية الصادر بالقانون رقـم       بعد االطالع على قانون اإلدا    
  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

   والئحتـه  ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩وعلى قـانون البنـاء الـصادر بالقـانون رقـم            
  التنفيذية وتعديالتهما ؛

 ٢٠٢٠ لـسنة    ١ المعـدل بالقـانون رقـم        ٢٠١٩ لـسنة    ١٧وعلى القانون رقم    
   فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛بشأن التصالح والئحتهما التنفيذيتين

 الصادر بشأن تشكيل ثـالث لجـان        ٢٠١٩ لسنة   ٣٦٥وعلى قرار المحافظة رقم     
بنطاق المحافظة تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين األوضاع فى بعض مخالفات البناء            

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٧طبقًا ألحكام القانون رقم 
 بشأن تحديد سعر المتـر المـسطح        ٢٠١٩ لسنة   ٨٩٧فظة رقم   وعلى قرار المحا  

  ١٧لمقابل التصالح وتقنين األوضاع فى بعض مخالفات البنـاء طبقًـا للقـانون رقـم                
   المشار إليه ؛٢٠١٩لسنة 

   بشأن إعادة دراسـة تقـدير قيمـة        ٢٠٢٠ لسنة   ٥٤٩وعلى قرار المحافظة رقم     
 ١٧وضاعها طبقًا ألحكام القانون رقم      مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أ       

   والئحتهما التنفيذيتين ؛٢٠٢٠ لسنة ١ المعدل بالقانون رقم ٢٠١٩لسنة 
  ٢٠١٩ لـسنة  ٣٦٥وعلى محاضـر أعمـال اللجـان المـشكلة بـالقرار رقـم          

   بـشأن إعـادة دراسـة تحديـد مقابـل التـصالح      ٢٠٢٠ لـسنة  ٥٤٩وقرارنا رقـم    
  ها ؛فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع

  وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام ؛
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  :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

يعاد تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنـين             
أوضاعها بنطاق محافظة المنيا على النحو الموضح بالكشوف المرفقة بهـذا القـرار ،              

   ، ٢٠١٩ لـسنة    ٣٦٥اللجان المشكلة بقـرارى المحافظـة رقمـى         والمعدة من خالل    
 ٢٠٢٠ لسنة ٥٤٩

   )الثانيةاملادة ( 
 ، والكشوف المرفقة به ، كما يلغـى         ٢٠١٩ لسنة   ٨٩٧يلغى قرار المحافظة رقم     

  .كل ما يخالف ما ورد بهذا القرار 
   )الثالثةاملادة ( 

  جهـات المعنيـة تنفيـذ   يعمل بهذا القرار والكشوف المرفقة به ، وعلى جميـع ال        
  .ما ورد به من تاريخ صدوره 

   )الرابعةاملادة ( 
  .ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية 

  ٤/٨/٢٠٢٠صدر فى 
  محافظ المنيا

  أوسـامة القاضى/ لـواء
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٢٠رار رقم ـق

  ٣/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
  الئحة النظام األساسى لصندوقباعتماد تعديل 

  التأمين الخاص للعاملين بمصانع شركة السكر
  والصناعات التكاملية المصرية بمدينة الحوامدية

  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية
ق التـأمين  ي بإصدار قانون صـناد  ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      

  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛
 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  غير المصرفية ؛
  ٢٠١٧نة   لـس  ١٠٥٠رقـم   العامـة للرقابـة الماليـة       وعلى قرار رئيس الهيئة     

   ؛بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة
 بقبـول تـسجيل     ١٩٧٨ لـسنة    ٦العامة للتأمين رقم    المصرية  وعلى قرار الهيئة    

تقطيـر المـصرية بمدينـة      لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمصانع شركة السكر وا       
  ؛) ١٢(الحوامدية برقم 

  بتعديل اسم الـصندوق    ٢٠١٤ لسنة   ٧٨٥مة للرقابة المالية رقم     وعلى قرار الهيئة العا   
صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصانع شركة السكر والصناعات التكامليـة          (ليصبح  

  ؛) المصرية بمدينة الحوامدية
  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛
 بشأن تعديل   ٢٠١٥ لسنة   ٧٩٢وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم         

  نموذج الالئحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛
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١٩

 ١٤/١١/٢٠١٩فـى  ة وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـد     
   ؛ للصندوقبالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسى

ين وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأم     
 ٣٣٠خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقـم             

  التعـديل المقـدم   بـاقتراح اعتمـاد   ٧/٥/٢٠٢٠ بجلستها المنعقـدة فـى       ٢٠١٦لسنة  
   المذكور ؛من الصندوق

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
   ؛١/٦/٢٠٢٠المؤرخة 

  :رر ـقـــــ
  الثالـث مـن البـاب   ) ب ، ح /٧(يستبدل بنـصوص المـادة       -أوالً   - ١مـادة 

   :النصوص التالية) المزايا (من الباب الخامس) أ/٢٢(والمادة ) أموال الصندوق ( 
  ) : أموال الصندوق ( - الثالثالباب 
   :تتكون االشتراكات ورسم االنضمام من اآلتى - ٧مادة 

  .واقع خمسة عشر جنيها اشتراك العضو الشهرى ب) ب(
 عاما ويجوز قبول أعضاء جـدد       ٤٥الحد األقصى لسن االنضمام للصندوق      ) ح(

   : التالى السن بشرط سداد رسم عضوية طبقًا للجدولهتجاوزوا هذ

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  )بالجنيه(رسم العضوية 

٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  

٤١  
٩٨  
١٥٢  
٢٠١  
٢٤٤  
٢٨١  
٣٠٩  
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٢٠

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  )بالجنيه(رسم العضوية 

٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  

٣٢٧  
٣٣٤  
٣٢٨  
٣٠٦  
٢٦٦  
٢٠٤  
١١٧  

  فى حساب السن عند االنضمام بغرض حساب رسـم العـضوية يقـرب الـسن              
  .ألقرب سنة صحيحة 

   ) :المزايا ( - الخامسالباب 
   :تصرف المزايا التأمينية التالية - ٢٢مادة 

ـ  (فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعـد القانونيـة       ) أ  (    )ستينسـن ال
   :أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم

فى حالـة عـدم تحديـد       (يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين       
   :ميزة تأمينية بواقع ما يلى) مستفيدين عنه

   عن كل سنة اشـتراك فـى الـصندوق سـابقة            خمسة عشر جنيها   -١
  ١/١/٢٠٠٣على 
٢ -           ا عن كل سنة اشتراك فى الـصندوق اعتبـار١/١/٢٠٠٣ا مـن     ستون جنيه 

  ٣١/١٢/٢٠١٣وحتى 
 ١/١/٢٠١٤ ثالثمائة جنيه عن كل سنة اشتراك فى الصندوق اعتبارا مـن       -٣

  .وحتى تاريخ انتهاء الخدمة 
  مع مراعاة اعتبار تاريخ انتهاء الخدمة هو تاريخ بلوغ سن الستين حكما           

  .وذلك فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم 
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٢١

  ) .المزايا(من الباب الخامس ) ٢٢(من المادة ) د(ند  إلغاء الب- ثانيا
  .تسرى هذه التعديالت اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار  - ٢مادة 
نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              ي - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  نائب رئيس الهيئة

  رضا عبد املعطى/ ستشارامل
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٢٢

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٢٢رار رقم ـق

  ٣/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق

  التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإلنشاء والرصف
  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

ق التـأمين  ي بإصدار قانون صـناد  ١٩٧٥نة   لس ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

ية  بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المال      ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  غير المصرفية ؛

  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٥٠رقـم   العامـة للرقابـة الماليـة       وعلى قرار رئيس الهيئة     
   ؛بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة

  ١٩٩٣ لـسنة    ١٦٣وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابـة علـى التـأمين رقـم             
بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإلنشاء والرصـف            

  ؛) ٤٦٠(برقم 
  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

 ٩/٦/٢٠١٩فـى   ة  وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للـصندوق المنعقـد        
  ؛  للصندوقبالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسى

وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين      
 ٣٣٠خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقـم             

  التعـديل المقـدم   بـاقتراح اعتمـاد   ٧/٥/٢٠٢٠ بجلستها المنعقـدة فـى       ٢٠١٦لسنة  
   المذكور ؛من الصندوق

   لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة          وعلى مذكرة اإلدارة العامـة    
   ؛١/٦/٢٠٢٠المؤرخة 
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٢٣

  :رر ـقـــــ
  )بيانـات عامـة   (من الباب األول    ) و/٣ (المادةيستبدل بنصى    -أوالً   - ١مـادة 

   :نان التالياالنص) االشتراكات وشروط العضوية(من الباب الثانى ) د/٤(والمادة 
  ) : بيانات عامة ( - األولالباب 
   :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ - ٣مادة 

   :أجر االشتراك) و ( 
  هو األجر األساسى الشهرى وفقًا لجداول األجور والمرتبـات بالجهـة          

 متضمنًا العالوات الخاصة المنضمة حتى ذلـك التـاريخ          ١/١/٢٠٠٢فى  
) ٪٣(ومضافًا إليه العالوات الدورية والتشجيعية وعالوات الترقية بواقـع          

 وال يعتد بأى إضافات أخـرى علـى هـذا           ١/١/٢٠٠٣بارا من   سنويا اعت 
يا كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركـز            أاألجر  

  .المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة 
  ) : االشتراكات وشروط العضوية ( - الثانىالباب 
   :شروط العضوية - ٤مادة 

  وق بـشرط سـداد رسـم عـضوية        يجوز قبـول أعـضاء جـدد بالـصند        ) د(
  :وفقًا للجدول التالى 

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

  )بالشهور(االنضمام 

   سنة فأقل٢١
٢٢  
٢٣  
٢٤  

٢٦,٨٨  
٢٧,٣٢  
٢٧,٧٣  
٢٨,١٢  
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٢٤

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

  )بالشهور(االنضمام 

٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  

٢٨,٤٨  
٢٨,٨١  
٢٩,١٢  
٢٩,٣٩  
٢٩,٦٢  
٢٩,٨١  
٢٩,٩٦  
٣٠,٠٥  
٣٠,١٠  
٣٠,٠٩  
٣٠,٠٢  
٢٩,٨٩  
٢٩,٦٩  
٢٩,٤٢  
٢٩,٠٧  
٢٨,٦٥  
٢٨,١٥  
٢٧,٥٦  
٢٦,٨٨  
٢٦,١٢  
٢٥,٢٧  
٢٤,٣٢  
٢٣,٢٨  
٢٢,١٤  
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٢٥

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

  )بالشهور(االنضمام 

٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  

٢٠,٩٠  
١٩,٥٥  
١٨,١١  
١٦,٥٦  
١٤,٨٩  
١٣,١٢  
١١,٣٩  
٩,٧٦  
٧,٨٦  
٥,٦٤  
٣,٠٤  

  .ين تاريخ االنضمام وتاريخ الميالد يحسب السن بالفرق ب
  .تحسب كسور السنة نسبيا 

االشـتراكات  (من البـاب الثـانى      ) ٥(من المادة   ) ب ، ج  ( إلغاء البندين    -ثانيا  
  ) .وشروط العضوية

  .تسرى هذه التعديالت اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار  - ٢مادة 
ية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى        نشر هذا القرار فى الوقائع المصر      ي - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  نائب رئيس الهيئة

  رضا عبد املعطى/ ستشارامل
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٢٦

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٣٠رار رقم ـق

  ٧/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق

  ة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيماويةالتأمين الخاص للعاملين بشرك
  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

ق التـأمين  ي بإصدار قانون صـناد  ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛ف

 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  غير المصرفية ؛

  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٥٠رقـم   العامـة للرقابـة الماليـة       وعلى قرار رئيس الهيئة     
   ؛بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة
  ١٩٨٨ لـسنة    ٧٣وعلى قرار الهيئة المـصرية للرقابـة علـى التـأمين رقـم              

بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة اإلسـكندرية لألدويـة والـصناعات            
  ؛) ٣٠٠(الكيماوية برقم 

  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛
  ٢٠١٥ لـسنة    ٧٩٢وعلى قرار رئيس الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة رقـم              

  بشأن تعديل نموذج الالئحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛
  وعلى محضر اجتماع الجمعية العموميـة غيـر العاديـة للـصندوق المنعقـدة             

 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسـى للـصندوق            ٢٨/٩/٢٠١٩فى  
   ؛٢٨/٩/٢٠١٩اعتبارا من 
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٢٧

 طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين    وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى  
 ٣٣٠خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقـم             

  التعـديل المقـدم   بـاقتراح اعتمـاد   ٧/٥/٢٠٢٠ بجلستها المنعقـدة فـى       ٢٠١٦لسنة  
   المذكور ؛من الصندوق

  الهيئـة وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة ب             
   ؛٢/٦/٢٠٢٠المؤرخة 

  :رر ـقـــــ
فى نـشأة الـصندوق     (من الباب األول    ) ٣/٦(يستبدل بنصوص المادة     - ١مادة 
شروط العضوية وموارد الصندوق وقواعـد      (من الباب الثانى    ) ٥(والمادة  ) وأغراضه

 )المزايـا التأمينيـة   (من الباب الثالث    )  مكررا ١٦(والمادة  ) حساب وأداء االشتراكات  
   :النصوص التالية

  ) : فى نشأة الصندوق وأغراضه ( - األولالباب 
   :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ - ٣مادة 

   :أجر االشتراك -٦
 فـى ذلـك     هت مثبتًا بقيم  ١/١/٢٠٠٦من األجر األساسى الشهرى فى      ) ٪٨٠(هو  

رارهـا إال بعـد     يا كان سند إق   أالتاريخ ، وال يعتد بأية إضافات أخرى على هذا األجر           
  .إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة 

  شـروط العـضوية ومـوارد الـصندوق وقواعـد حـساب            ( - الثـانى الباب  
  ) : وأداء االشتراكات

  ) :٥(مادة 
   عاما ويجوز قبـول أعـضاء جـدد تجـاوزوا          ٤٣الحد األقصى لسن االنضمام     

   : لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى السن بشرط سدادهمههذ

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

  )بالشهور(االنضمام 
٤٤  
٤٥  
٤٦  

٠,٢٢  
٠,٩٣  
١,٦٣  
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٢٨

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

  )بالشهور(االنضمام 
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  

٢,٣١  
٢,٩٧  
٣,٦٠  
٤,٢٠  
٤,٧٦  
٥,٢٧  
٥,٧٢  
٦,١٠  
٦,٣٩  
٦,٥٩  
٦,٦٨  
٦,٦٢  
٦,٤١  
٦,٠٠  

  .يحسب السن فى تاريخ االنضمام بالفرق بين تاريخ االنضمام وتاريخ الميالد 
  .تحسب كسور السنة نسبيا 

   ) :المزايا التأمينية ( -الباب الثالث 
  ) : مكررا١٦(مادة 

  فى حاالت الخروج الجماعى أيا كـان سـببه مثـل حـاالت المعـاش المبكـر                
   :عيةأو االنسحابات أو االستقاالت الجما

يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤالء األعضاء إال بنـاء علـى              
دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خالل ثالثة أشـهر             

  .على األكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة 
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الت وفقًا لما قررته الجمعيـة العموميـة باجتماعهـا    تسرى هذه التعدي - ٢مـادة 
  فتـسرى اعتبـارا مـن تـاريخ       )  مكـررا  ١٦(السالف اإلشارة إليه ، فيما عدا المادة        

  .صدور هذا القرار 
نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              ي - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  ئب رئيس الهيئةنا

  رضا عبد املعطى/ ستشارامل
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   مديرية الشباب والرياضة-حمافظة كفر الشيخ 
  إدارة الهيئات الشبابية

  ٢٠١٩ لسنة ٦٥٣رار رقم ـق
  ١٩/٩/٢٠١٩بتاريخ 

   سيدى سالمى إدار-بعين سإلشهار مركز شباب قرية ال
  املدير العام

 بنظام الحكـم المحلـى       والخاص ١٩٧٩ لسنة   ٤٣القانون رقم   بعد االطالع على    
  وتعديالته والئحته التنفيذية ؛

   فى شأن الهيئات الشبابية ؛٢٠١٧ لسنة ٢١٨وعلى القانون رقم 
وعلى الئحة النظام األساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للـشباب     

   ؛٢٠١٨ لسنة ٣٦رقم 
 بتخـصيص  ٢٠١٤ لـسنة  ١٥٦٣وعلى قرار السيد اللواء محافظ كفر الشيخ رقم   

 وخمسة وعشرون   امائة وستة وثالثون متر   وألف   (٢م١١٣٦,٢٥قطعة أرض مساحتها    
أرض تبرع جمعية السبعين الزراعية إلقامة مركز شـباب         )  متر مربع ال غير    من مائة 

وملعب عليها بكردون القرية والموضحة الحدود والمعالم بمحـضر معاينـة المراقبـة             
  :على النحو التالى  ١٩/٣/٢٠١٣الشيخ المؤرخ  بكفر -العامة لتنمية وتعاونيات 

   متـر ٩,٥٠ متـر ويليـه شـارع بعـرض       ٩,٢٥ بطول الحـد     :الحد البحرى   
  .والوحدة الصحية 

  أمتــار ٦ ويليــه شــارع بعــرض امتــر ٢٥ بطــول الحــد  :القبلــىالحــد 
  .ثم المدرسة اإلعدادية 

  .أمتار  ١٠طريق عرضه  متر يليه ٦٧,٢٠ بطول الحد  :الشرقىالحد 
  أمتـار  ٦ متـر يليـه شـارع بعـرض          ٦٥,٥٠ بطـول الحـد       :الغربىالحد  

  ثم مساكن القرية ؛
 ١٨/٩/٢٠١٩وعلى مذكرة السيد مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديريـة بتـاريخ         

   ؛ا جديدا دائما سيدى سالم إشهارى إدار-بشأن إشهار مركز شباب قرية السبعين 
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  :رر ـــــــق
ـ  ا إدارى سيدى سالم إشـهار     -شباب قرية السبعين    يشهر مركز    - ١مادة  ا دائم 

١٨/٩/٢٠١٩بتاريخ ) ٣٥٩( تحت رقم اجديد  
  . على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره - ٢مادة 
   . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية- ٣مادة 

  
  المدير العام

  عزت حمروس/ د
  يعتمد 

ية اإلدارة المركزرئيس 
  لمراكز الشباب والهيئات

  مصطفى منصور
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  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة البحر األمحر
  إدارة الجمعيات

  ٢٠٢٠ لسنة ٤١٢قرار قيد رقم 
 

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم بعد االطالع على القانون 
   للقـانون  ئحـة التنفيذيـة    بالال ٢٠٠٢ لـسنة    ١٧٨رار الوزارى رقـم     وعلى الق 

   ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٤رقم 
   بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة وتعديالتـه      ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣وعلى القانون رقم    

  والئحته التنفيذية ؛
قيـد   بـشأن إجـراءات   ٢٠/٢/٢٠٢٠على مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى       و

   ؛التخصصية لإلصابات والتأهيلجمعية ال
  :ــرر ــــق

 )مـادة أوىل ( 
طبقًا ألحكام القـانون     التخصصية لإلصابات والتأهيل  جمعية  للساسى  قيد النظام األ  

   .بتنظيم ممارسة العمل األهلى الخاص ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 
 )مـادة ثانية ( 

ن إالجمعية نشر ملخص نظامها األساسى بالموقع اإللكترونى الخـاص بهـا          على  
  . وبجريدة الوقائع المصرية، تيسر 

  )ثالثةمـادة ( 
  الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإبالغه إلى جهات االختـصاص           على إدارة 
  .كل فيما يخصه 
  ٢٠/٢/٢٠٢٠تحريرا فى 

  يعتمد 
  مدير المديرية

  األمحدى حممد الوكيل/ أ
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  ملخص القيد
  .التخصصية لإلصابات والتأهيل الجمعية : اسم الجمعية 
  - منطقـة األمـل      -  مدينـة القـصير    -محافظة البحر األحمر    : عنوان المقر   

   .ناحية نادى النشء باألمل
   :ميدان عملها

  .  رعاية الفئات الخاصة- ١
  . رعاية الطفولة واألمومة - ٢
  .المساعدات االجتماعية  - ٣
  . رعاية األسرة - ٤
  . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - ٥
  . رعاية الشيخوخة - ٦
   .األنشطة الصحية - ٧
   .ة حماية البيئ - ٨
  . دخل األسرة لتنمية التنمية االقتصادية - ٩

   .البحر األحمر: النطاق الجغرافى للعمل 
  .أعضاء  تسعة: تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 

  . من كل عام ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ السنة المالية من : السنة المالية 
ى لإلعانـات طبقًـا لمـا ورد      الصندوق الفرع : حل الجمعية وأيلولة األموال إلى      

  .بالئحة النظام األساسى 
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 النات الوزارات واهليئات واملصاحلـإع
 اهليئة املصرية العامة للمساحة
 اإلدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق

 بالدقهليةلمساحة ا مديرية

 )الن ـــــــإع( 

 األستاذ الـدكتور    السيدصدر قرار    امـة للمساحة بأنه قد   تعلن الهيئة المصرية الع   
 المنشور بالجريدة الرسمية    ٢٠١٩ لسنة   ٣٤٥رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم       

 باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبـانى العقـار      ٢٨/٢/٢٠١٩فى  ) ٩(بالعدد  
  )١٢٠١١٨٣( الثانويـة التجاريـة بـالرقم التعريفـى          ةالذى تـشغله مدرسـة بطـر      

   .يمتربية وتعل) ٢٩٢(مشروع رقم 
الخاص بنزع ملكية العقارات  ١٩٩٠ لسنة ١٠وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 

 ٢٠١٥ لـسنة  ١للمنفعة العامة والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقـانون رقـم       
  ٢٠١٨ لسنة ٢٤والقانون رقم 

الكـشوف  الخـرائط و  ا ستقـوم بعـرض    نهتعـلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأ     
الخاصة بالمشروع المـذكور    على البيانات والتعويضـات المقدرة لهذه الممتلكات        لمشتملةا

  : فى األماكن التالية ٩/٩/٢٠٢٠ إلى ١٠/٨/٢٠٢٠من   فى المدةوذلك

  .) الجيزة-  الدقى -  شارع عكاشة ١٨( اإلدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق -  ١

  . رع المختلط بالمنصورةمديرية المساحة بالدقهلية أول شا - ٢
  .ةطربالوحدة المحلية ب - ٣

   .ةطربمقر عمدية قرية  -  ٤
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المشتملة على بيانـات    والكشوف  وعلى جميع من يهمهم األمر االطالع على الخرائط         
 المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو االعتراض على أيـة              خالل المدة  المشروع

 .بيانات تتعلق بهم 

 يوما مـن تـاريخ      خمسة عشر  من المالك وأصحاب الحقوق خالل       ولذوى الشأن 
ـ        الخرائط و انتهاء مدة عرض     ا الكشوف حق االعتراض على البيانات الواردة فيها طبقً

المذكور الفقرة األولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية         من القانون    ة الثامنة مادلل
 ٢٠١٥ لسنة ١رقم 

 طالبة نزع الملكيـة وذوى الـشأن مـن المـالك     كذلك فإنه يحق لكل من الجهة  و
الخـرائط  دة عــرض    مانتهـاء   ل أربعة أشهر مـن تاريـخ    وأصحاب الحقوق خال  

   أمام المحكمـة االبتدائيـة الكـائن    تقدير التعويض على   الكشــوف الحق فى الطعن   و
 .فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون 

الكشوف تعتبر نهائية   بلبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة      مع العلم بأن ا   
  .إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خالل المدة الموضحة فيما سبق 
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣١٩ -  ٩/٨/٢٠٢٠ -  ٢٠٢٠ / ٢٥٠٨٨  

  


