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 حمتـويـات العـدد

 رقم الصفحة

 وزارة العــــــــــــدل
 ١٤٨٦قرارات وزيـر العـدل أرقـام        

 ٨- ٣ ٢٠٢٠ لـسنة    ٤٤٥٧ إلى   ٤٤٥٥ومن  
 ٩ ٢٠٢٠ لـسنة  ١٩٦٦قرار وزارى رقم  : وزارة التعليم العالى والبحث العلمـى     
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ــة  ــةمحافظـــ  القليوبيـــ
ــاعى  ــضامن االجتم ــة الت  مديري

 ١٨ ......................قرار قيد جمعية 

 :  إعــالنــــات مخـتلفـــــة
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..............ارية  بيوع إد-حجوزات 
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 قــرارات
العدلوزارة 

  ٢٠٢٠ لسنة ١٤٨٦رقم وزير العدل رار ــق
 بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

  صفة مأمورى الضبط القضائى-  القناة اتبمحافظ
العدلوزير 

  من قانون اإلجراءات الجنائية ؛) ٢٣(بعد االطالع على المادة 
   بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه ؛١٩٧٨ لسنة ٢٧ القانون رقم وعلى

   بشأن صرف المخلفات السائلة ؛١٩٦٢ لسنة ٩٣وعلى القانون رقم 
 )٣٦٦(م وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم         .د.وعلى كتاب السيد أ   

  ؛١٨/٢/٢٠٢٠المؤرخ 
 :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

ـ          يخول العامل    القنـاة  اتون بشركة مياه الـشرب والـصرف الـصحى بمحافظ
اآلتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختـصاصه صـفة مـأمورى الـضبط        

 ١٩٧٨ لـسنة  ٢٧القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام القانون رقم     
 ٩٣كـام القـانون رقـم       بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه وتلك التى تقع بالمخالفة ألح         

 : بشأن صرف المخلفات السائلة وهم ١٩٦٢لسنة 
 الوظيفـــة االســـم م

مدير منطقة القنطرة غرب بقطاع اإلسماعيلية ورئيس  محمد إبراهيم عبد الرحمن عبد القادر/ م  ١
  لجنة التفتيش على الوصالت الخلسة والمخالفات

  اعيلية بقطاع اإلسماعيليةمدير منطقة اإلسم محمد جمعة محمد فراج/ م ٢
  لجنة التفتيش على الوصالت الخلسة والمخالفاتوعضو

   بقطاع اإلسماعيليةيروأبو صمدير منطقة  محمد سليم محمد سليم/ م ٣
  لجنة التفتيش على الوصالت الخلسة والمخالفاتوعضو

 عيلية بقطاع اإلسماالمياه بمجمع محطات القصاصينمدير  هبة السيد مصطفى حسن/ م ٤
  وعضو لجنة التفتيش على الوصالت الخلسة والمخالفات
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٤

  الوظيفـــة  االســـم  م

  فنى مشروعات بمنطقة القصاصين التابعة لقطاع اإلسماعيلية  مؤمن كامل محمد شرف/ فنى  ٥
  وعضو لجنة التفتيش على الوصالت الخلسة والمخالفات

  إبراهيم غريب مبارك سليمان/ أ  ٦
عة مسئول التفتيش والمتابعة بمنطقة فايد التاب
  لقطاع اإلسماعيلية وعضو لجنة التفتيش

  على الوصالت الخلسة والمخالفات

  محمد مصطفى سالم عبد اهللا/ محاسب  ٧
  محاسب تجارى بمنطقة مركز اإلسماعيلية

  التابعة لقطاع اإلسماعيلية وعضو لجنة التفتيش
  على الوصالت الخلسة والمخالفات

  عمرو حسن السيد محمد البلتاجى/ م  ٨
طات وروافع مياه الشرب بقطاع مدير مح

السويس وعضو لجنة التفتيش على الوصالت 
  الخلسة والمخالفات بقطاع السويس

  أحمد إبراهيم مسعد عبد الحميد/ محاسب  ٩
 مدير اإلدارة التجارية بجنوب -محاسب مالى 

بورسعيد وعضو لجنة التفتيش على الوصالت 
  الخلسة والمخالفات بقطاع بورسعيد

  حمد محمود عبد العال السيدم/ فنى  ١٠
رئيس قسم التفتيش الفنى باإلدارة العامة للتفتيش 

والمتابعة بالديوان العام وعضو لجنة التفتيش على 
  بالديوان العامالوصالت الخلسة والمخالفات 

  سمير فتحى محمد محمد/ فنى  ١١
 مدير إدارة التفتيش والمتابعة -مشروعات فنى 

التفتيش على بقطاع السويس وعضو لجنة 
  الوصالت الخلسة والمخالفات بقطاع السويس

  إبراهيم على سليمان عبد اهللا/ أ  ١٢
 العامة للشئون ةمدير إدارة القضايا باإلدار/ محام

القانونية وعضو لجنة التفتيش على الوصالت 
  ن العاماالخلسة والمخالفات بالديو

ورئيس لجنة السرقات رئيس قطاع اإلسماعيلية   مجدى أحمد سعيد سالم/ م  ١٣
  والتعديات بقطاع اإلسماعيلية

مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع بورسعيد   محمود عوض أحمد محمد اإلسكندرانى/ م  ١٤
  وعضو لجنة السرقات والتعديات بقطاع بورسعيد
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  الوظيفـــة  االســـم  م

مدير إدارة الصرف الصحى بقطاع السويس   محمد أحمد متولى هنداوى/ م  ١٥
  ت بقطاع السويساعديوعضو لجنة السرقات والت

مدير المتابعة بمنطقة القنطرة غرب التابعة لقطاع   هانى إبراهيم أبو الفضل/ أ  ١٦
  اإلسماعيلية وعضو لجنة السرقات والتعديات

مدير اإلدارة العامة للشئون التجارية بقطاع   سمير محمد الهادى محمد/ فنى  ١٧
  السويس وعضو لجنة السرقات والتعديات

مدير منطقة التل الكبير التابعة لقطاع اإلسماعيلية    وائل عبد المنعم حسين إبراهيم/كيميائى  ١٨
  وعضو لجنة السرقات والتعديات

  مدير منطقة فايد التابعة لقطاع اإلسماعيلية  عادل عبد الرحمن إبراهيم محمد/ م  ١٩
  وعضو لجنة السرقات والتعديات

   بقطاع السويسمدير محطة عتاقة  مصطفى محمود على حسين/ م  ٢٠
  وعضو لجنة السرقات والتعديات

  وليد زغلول/ خصائى زراعىإ  ٢١
  نصر النويهى

مشرف تداول المواد والصيانة بمحطة معالجة عتاقة 
  بقطاع السويس وعضو لجنة السرقات والتعديات

مدير عام اإلدارة العامة للعقود والمشتريات   ريهان حسن رسالن/ م  ٢٢
  تعدياتوعضو لجنة السرقات وال

  مدير إدارة مسبق الدفع بالقطاع التجارى  أالء سيد قاسم محمد/ محاسب  ٢٣
  العاموعضو لجنة السرقات والتعديات بالديوان 

  محام باإلدارة العامة للشئون القانونية  إسالم على أحمد عبد الهادى/ أ  ٢٤
  وعضو لجنة السرقات والتعديات بالديوان العام

   )الثانيةاملادة (  
 على نفقة الجهة طالبـة القـرار ويعمـل بـه            الوقائع المصرية بشر هذا القرار    ين

  .اعتبارا من تاريخ نشره 
  ٢٣/٢/٢٠٢٠صدر فى 

  وزير العدل
  عمـر مــروان/ املستشار
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 العدلوزارة 
 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥٥رقم وزير العدل قرار 

 العدلوزير 

 العقارى والتوثيـق   بتنظيم الشهر١٩٤٦ 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 ؛

بإنـشاء مأموريـة     ١٩٩٨ لسنة   ٦١٤٦ رقم   وزير العدل وعلى قرار السيد المستشار     
   ؛بالمرج التابعة لمكتب شمال القاهرة تتبع قسم شرطة المرجالشهر العقارى والتوثيق 

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

 -  المـرج  قسم شرطة  - ) كفر الباشا يد  فرع توثيق مكتب بر   (ينشأ فرع للتوثيق باسم     
 كفـر الباشـا   ويكون مقره مكتب بريد -  بشمال القاهرةيتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق      

بجمعية تنمية المجتمع المحلى بمؤسسة الزكاة بالمرج ، ويقـوم بكافـة أعمـال              الكائن  
 الختصاص المكانى ه أمام دائرة ا   ء ، فيما عدا ما استوجب القانون إجرا       التوثيق المختلفة 

  .الشهر العقارى والتوثيق بالمرجلمأمورية أو 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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٧

 العدلوزارة 
 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥٦رقم عدل وزير القرار 

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

  العقارى والتوثيق ؛
توثيـق  للبإنشاء فرع  ٢٠٠٢ لسنة ٣٢٢٠ رقم وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل 

   ؛حلوان باسم فرع توثيق شياخات حلوان قسم شرطة حلوانبمدينة 
   ؛١٧/٦/٢٠٢٠وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 

  :رر ــــــــق
  )املادة األوىل ( 

  -) ركـن حلـوان   فـرع توثيـق مكتـب بريـد         (ينشأ فـرع للتوثيـق باسـم        
  ويكـون مقـره    -  القاهرة  جنوب يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق     -  حلوانقسم شرطة   

 ،   حلـوان  -تقاطع شارع الظوغلى مع شارع رايـل        الكائن   ركن حلوان مكتب بريد   ب
  هءيـق المختلفـة ، فيمـا عـدا مـا اسـتوجب القـانون إجـرا        ويقوم بكافة أعمـال التوث  

أو النوعى فيظل انعقاد االختصاص بشأنه لفرع توثيـق           المكانى أمام دائرة االختصاص  
  .شياخات حلوان

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

  ٧/٧/٢٠٢٠صدر فى 
  وزير العدل

  عمـر مــروان/ ستشارامل
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٨

 العدلوزارة 
 ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٥٧رقم وزير العدل قرار 

 العدلوزير 

 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 ؛

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

  بإنشاء فرع توثيق   ١٩٦٥ لسنة   ٢١٨وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم        
   ؛روض الفرج التابع لمكتب شمال القاهرة

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

قـسم شـرطة    -) تـوفير شـبرا  فرع توثيق مكتب بريد (ينشأ فرع للتوثيق باسم  
 ويكـون مقـره   - شمال القـاهرة  يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق      - روض الفرج 
عمـال   ، ويقـوم بكافـة أ       شارع مسرة شبرا مصر    ١٠توفير شبرا الكائن    مكتب بريد   

ه أمام دائرة االختصاص المكانى     ءالتوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجرا        
  .روض الفرجأو النوعى فيظل انعقاد االختصاص بشأنه لفرع توثيق 

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

  ٧/٧/٢٠٢٠صدر فى 
  لعدلوزير ا

  عمـر مــروان/ املستشار
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٩

  وزارة التعليم العاىل والبحث العلمى
  ٢٠٢٠ لسنة ١٩٦٦رقم وزارى رار ـق

  ٨/٧/٢٠٢٠بتاريخ 
   التعليم العاىل والبحث العلمىوزير

بـشأن تنظـيم المعاهـد العاليـة         ١٩٧٠ لسنة   ٥٢بعد االطالع على القانون رقم      
  الخاصة والئحته التنفيذية ؛

   بـشأن تنظــيم الجامعـات والئحتــه  ١٩٧٢ لــسنة ٤٩ وعلـى القــانون رقـم  
  التنفيذية وتعديالته ؛

   بتنظـيم  ١٩٩٧ لـسنة    ٢٧٠وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم          
  وزارة التعليم العالى ؛

 المعاهـد التابعـة      بإصدار الئحة  ١٩٨٧ لسنة   ١٠٨٨ رقم   وعلى القرار الوزارى  
  والخاضعة لوزارة التعليم العالى ؛

 بإنشاء المعهد العـالى     ١٠/٨/٢٠٠٩بتاريخ  ) ١٨٥٤(رار الوزارى رقم    وعلى الق 
إلدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا اإلنتاج بالمحلة الكبرى ويتبع الجمعية المـصرية           

  للثقافة واإلعالم والبيئة ؛
 يعمل باألحكـام الـواردة      ٢/٢/٢٠١٣بتاريخ  ) ٢٩٢(وعلى القرار الوزارى رقم     

معهد العالى إلدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا اإلنتـاج بالمحلـة      بالالئحة الداخلية لل  
  الكبرى التابع للجمعية المصرية للثقافة واإلعالم والبيئة ؛

 )١( يستبدل بنص المـادة  ١٧/١٠/٢٠١٧بتاريخ ) ٥٢٠٨(وعلى القرار الوزارى رقم    
المنـشآت   بإنشاء المعهـد العـالى إلدارة   ٢٠٠٩ لسنة  ١٨٥٤من القرار الوزارى رقم     

الصناعية وتكنولوجيا اإلنتاج بالمحلة الكبرى ويتبع الجمعية المصرية للثقافة واإلعـالم           
ينشأ المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى ويتبع        ) ١(البيئة بالنص التالى مادة     و

  الجمعية المصرية للثقافة واإلعالم والبيئة ؛
   ؛٢٠/٥/٢٠٢٠الوزير بتاريخ / د.عتمد من أوعلى رأى السيد المستشار القانونى والم

وعلى محضر اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات الترخيص بإنـشاء معاهـد            
   ؛١٠/٦/٢٠٢٠بتاريخ ) ٣٧( رقم ةخاصة جديد

  وعلى ما عرضه السيد األستاذ رئيس قطاع التعليم ؛
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  :رر ــــــــق
   نقـل تبعيـة المعهـد العـالى للعلـوم التجاريـة بالمحلـة الكبــرى       - ١مـادة 

من الجمعية المصرية للثقافة واإلعالم والبيئة إلـى مؤسـسة الـدلتا الحديثـة للعلـوم                
  .والتكنولوجيا والتنمية 

 ١٧/١٠/٢٠١٧بتـاريخ   ) ٥٢٠٨(من القرار الوزارى رقم     ) ١( تعديل المادة    - ٢مـادة 
 التجارية بالمحلة الكبرى والتابع للجمعية المصرية للثقافـة         بإنشاء المعهد العالى للعلوم   

ينشأ المعهد العالى للعلوم التجاريـة بالمحلـة        ) ١(واإلعالم والبيئة لتصبح كالتالى مادة      
  .الكبرى ويتبع مؤسسة الدلتا الحديثة للعلوم والتكنولوجيا والتنمية 

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - ٣مادة 
  . على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ٤ مادة

  وزير التعليم العالى والبحث العلمى
  خالد عبد الغفار/ د.أ
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  البنك املركزى املصرى
  قطاع الرقابة واإلشراف

  البنك العربى األفريقى الدوىل
  من النظام األساسى للبنك) ٢٥ ، ٢٣(تعديل المادتين رقمى 

   )٢٣املادة ( 
اإلدارة جلساته فى مركز البنك ويكون انعقاده بـدعوة مـن رئـيس             يعقد مجلس   

مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب عضو آخر من أعـضاء                
   مصحوبا بجدول األعمال المطلـوب عرضـها ، ويجـب أن يجتمـع             اإلدارةمجلس  

ـ    دد االجتماعـات  المجلس وفقًا لقانون وتعليمات البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بع
  .خالل العام 

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز البنك سواء داخـل أو خـارج جمهوريـة               
ه حاضرين االجتماع حضورا فعليا وعلى أن       ئمصر العربية بشرط أن يكون ثلثا أعضا      

  .يكون االجتماع مرة واحدة فقط خالل العام خارج جمهورية مصر العربية 
   )٢٥املادة ( 

ت مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضـرين واألعـضاء     تصدر قرارا 
  .المشاركين وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس 

  ويشترط موافقة ثلثى األعـضاء الحاضـرين واألعـضاء المـشاركين بالنـسبة            
   :للقرارات التالية

  .القرارات الخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال ) أ ( 
  . أو تقصيرها الشركةالقرارات الخاصة باقتراح إطالة مدة ) ب(
   .مخصصات غير عاديةالقرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو ) ج(
القرارات الخاصة باقتراح استعمال االحتياطيات أو المخصصات فـى غيـر           ) د(

  .الغرض المخصصة له 
  .بنك بالخارج للالقرارات الخاصة بفتح فروع أو وكاالت أو مكاتب ) ه(
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  من النظام األساسى للبنك) ٢٤(تعديل املادة 
  )٢٤(املادة 

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقـل    
  بما فيهم الرئيس ، وفى حالة تعذر الحـضور الفعلـى لألعـضاء يجـوز المـشاركة                

   :ى وفقًا للضوابط التاليةاالتصال الهاتف/ فى اجتماعات المجلس من خالل الفيديو 
 موافقة رئيس المجلس وإبالغ أمين السر ، والتأكد من شخـصية األعـضاء              -١

االتصال الهاتفى مع ضرورة االلتزام بقانون البنك       / الحاضرين عبر الفيديو كونفرانس     
المركزى المصرى وتعليماته فيما يتعلق بعدد االجتماعات خالل العـام التـى يجـوز              

االتصال الهاتفى بالنسبة للعضو الواحد شريطة      / نس  اا عبر الفيديو كونفر   المشاركة فيه 
  .حضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة حضورا فعليا 

  الهـاتف مـشاركة فعليـة    /  تعتبر مشاركة عضو مجلس اإلدارة عبر الفيديو         -٢
فى اجتماع مجلس اإلدارة ، ويحق له التصويت ويتم احتسابه فى النـصاب القـانونى               

  . المجلس وصحة القرارات الصادرة عن االجتماع نعقادال
  .وال يجوز اإلنابة فى حضور اجتماع مجلس اإلدارة أو المشاركة فيه 

ال يجوز أن يتغيب أى من أعضاء المجلس عن أكثر من ثلث جلـسات المجلـس                
خالل السنة ، وإال وجب على رئيس المجلس إخطار الجمعية العامة للبنك ، لكى تتخـذ    

  .تراه بشأن ذلك ما 
وذلك كله بمراعاة التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى ومـا            

  .يطرأ عليها من تعديالت 
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٤٢رار رقم ـق

  ٩/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق

   فوسفات مصربشركةالتأمين الخاص للعاملين 
  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    
  التهما ؛فى مصر والئحته التنفيذية وتعدي

 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

  ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢٨قابـة علـى التـأمين رقـم         وعلى قرار الهيئة المصرية للر    
بتسجيل الئحة النظام األساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمـشروع فوسـفات            

  ؛) ٨١٨( برقم الوادى الجديد
 باعتماد تعديل اسم    ٢٠١٣ لسنة   ٦٧٣وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم        

  ؛) ركة فوسفات مصرصندوق التأمين الخاص للعاملين بش(الصندوق ليصبح 
  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

  وعلى محضر اجتماع الجمعية العموميـة غيـر العاديـة للـصندوق المنعقـدة             
 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسـى للـصندوق            ٢٩/٩/٢٠١٩فى  

   ؛١/١/٢٠٢٠اعتبارا من 
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ت الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين    وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبا  
 ٣٣٠خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقـم             

  التعـديل المقـدم   بـاقتراح اعتمـاد    ١/٦/٢٠٢٠  بجلستها المنعقـدة فـى     ٢٠١٦لسنة  
   المذكور ؛من الصندوق

ـ                 ةوعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئ
   ؛٧/٦/٢٠٢٠المؤرخة 

  :رر ـقـــــ
ــادتين   - ١مــادة  ــصوص الم ــستبدل بن ــاب األول) و/٣ب ، /١(ي ــن الب   م

شـروط العـضوية    (مـن البـاب الثـانى       ) ب/٥/١د ،   /٤(والمادتين  ) بيانات عامة (
   :النصوص التالية) المزايا(من الباب الثالث ) ٢/أوالً/٨(والمادة ) واالشتراكات
  ) : ت عامةبيانا ( - األولالباب 
  ) :١(مادة 

   :عنوان الصندوق ومقره الرئيسى) ب(
/ بلـوك ج    / ٢ قطعة   - شارع أحمد حسن متفرع من شارع مصطفى النحاس          ٩

  . القاهرة - مدينة نصر -خدمات المنطقة التاسعة / مدخل ب 
   :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ - ٣مادة 

    : أجر االشتراك   ) و(
الشهرى وفقًأ لجداول األجور المرفقة بالئحة التوظف بالجهـة    هو األجر األساسى    

وعـالوة الترقيـة بحـد    ) ٪٩( مضافًا إليه العالوة الدورية بحد أقصى  ١/١/٢٠١٩فى  
يـا  أ إضافات أخرى على هذا األجـر        يعتد بأى  ، وال    والعالوات الخاصة ) ٪٩(أقصى  

كـز المـالى للـصندوق    كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحـص المر       
  .واعتمادها من الهيئة 

  .ويكون الحد األقصى لهذا األجر ألف وخمسمائة جنيه 
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  ) : االشتراكاتوشروط العضوية  ( - الثانىالباب 
   :شروط العضوية - ٤مادة 

   :يشترط فى العضو ما يلى
 عاما ويجوز قبول أعـضاء جـدد   ٢٧الحد األقصى لسن االنضمام للصندوق     ) د(

  : للجدول التالى السن بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا ها هذتجاوزو

 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

  )بالشهور(االنضمام 
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  

٠,٣٩  
١,١٠  
١,٨١  
٢,٥١  
٣,١٩  
٣,٨٧  
٤,٥٣  
٥,١٦  
٥,٧٨  
٦,٣٧  
٦,٩٢  
٧,٤٤  
٧,٩٢  
٨,٣٥  
٨,٧٣  
٩,٠٥  
٩,٣١  
٩,٥٠  
٩,٦٢  
٩,٦٥  
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 عند االنضمام نـالس
  )بالسنوات(

  رسم العضوية كمضاعف
ألجر االشتراك فى تاريخ 

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

٩,٦٠  
٩,٤٦  
٩,٢٣  
٨,٨٩  
٨,٤٤  
٧,٨٧  
٧,١٨  
٦,٣٦  
٥,٤٠  
٤,٣٠  
٣,٠٤  
١,٦١  

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

  ) :٥(مادة 
   :شتراكات ومساهمة الجهةاال -١
مساهمة الجهة بواقع مليونى جنيه سنويا ويشترط الستحقاق كامـل الميـزة            ) ب(

التأمينية تحقيق هذه المساهمة بالكامل عن السنة السابقة وفـى حالـة عـدم              
تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الـصندوق وقـف            

اد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المـالى       صرف المزايا التأمينية فورا وإعد    
واعتمادها من الهيئة فى ضوء المساهمة المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى            
تخفيض المزايا أو زيادة االشتراكات أو كليهما معا اعتبارا من تاريخ وقـف             

  .صرف المزايا التأمينية 
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   ) :المزايا ( -الباب الثالث 
   :مينية فى الحاالت اآلتيةتصرف المزايا التأ - ٨مادة 
   :فى حالة انتهاء الخدمة بسبب -أوالً 

  .بلوغ سن التقاعد القانونية 
  .الوفاة 

  .العجز الكلى المستديم 
) فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه     (يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين       

   :ميزة تأمينية بواقع إجمالى البنود التالية
وذلك عن  ) و/٣(الشهر من أجر االشتراك الوارد بالمادة        ثالثة أشهر ونصف     -٢

  .كل سنة من سنوات االشتراك الفعلى بالصندوق 
للـصندوق  تسرى هذه التعديالت وفقًا لما قررته الجمعيـة العموميـة            - ٢مـادة 

   .باجتماعها السالف اإلشارة إليه
يـوم التـالى   نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن ال           ي - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  نائب رئيس الهيئة

  رضا عبد املعطى/ ستشارامل
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   مديرية التضامن االجتماعى-حمافظة القليوبية 
   قسم التسجيل-إدارة الجمعيات واالتحادات 
  قـرار قيد
  وكيل وزارة التضامن االجتماعى بالقليوبية

   والالئحـة التنفيذيـة للقـانون   ٢٠١٩ لـسنة  ١٤٩ طبقًا ألحكـام القـانون رقـم    
   ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٤رقم 

   ؛ فى هذا الشأن قسم التسجيل-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات 
  :قـــــرر 

ًأوال 
 )٢٥٧٧( قيد ملخص النظام األساسى لجمعية الصادق األمين الخيرية تحت رقم            - 

   .بية  محافظة القليو-  كفر شكر -  ٢١/٥/٢٠٢٠اعتبارا من 
ثانيا 
ً

   هـذا الملخـص بالوقـائع المـصرية طبقًـا ألحكـام       على الجمعية نشر   -
    وموافـاة الجهـة اإلداريـة بـصورة        ٢٠١٩ لسنة   ١٤٩من القانون رقم    ) ١٠(المادة  

  . من العدد بعد النشر 
  ٢١/٥/٢٠٢٠تحريرا فى 

  وكيل الوزارة
  مدير المديرية

  جمدى حسن/ أ
  ملخص القيد

   :ةميدان عمل الجمعي -١
   .المساعدات االجتماعية) أ ( 
   .الخدمات االجتماعية) ب(
   .األنشطة الثقافية والدينية والعلمية) ج(
   .األنشطة الصحية) د(
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   : على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:األنشطة  - ٢
  .ين فى مختلف المناسبات تقديم المساعدات المادية والعينية للفقراء والمحتاج) أ ( 
   .كفالة اليتيم) ب(
   .إقامة دور الحضانة) ج(
   .إنشاء دور للمناسبات) د(
   .إقامة المقابر ألعضاء الجمعية وأسرهم) ه(
   .شراء سيارة نقل تكريم اإلنسان) و(
   .إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات لتوعية الشباب وأهالى المنطقة) ز(
  .و أمية فتح فصول مح) ح(
  .فتح فصول تحفيظ قرآن كريم ) ط(
  .تيسير الحج والعمرة ) ى(
  .إقامة الرحالت الترفيهية والثقافية والمصيفية ألعضاء الجمعية وأسرهم ) ك(
  .إقامة الدورات التدريبية على الحاسب اآللى ) ل(
  .إنشاء مستوصف طبى خيرى بعد موافقة جهات االختصاص ) م(
  .وافل الطبية بعد موافقة الجهات المختصة المشاركة فى الق) ن(
  .تجميع األدوية الزائدة والمتوفرة إلى كل أسرة وتوزيعها من خالل طبيب مختص ) س(
   .عضوا حد عشرأ مجلس اإلدارة مكون من -٣
  . يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة أربع سنوات -٤
  . من كل عام ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ من :  السنة المالية للجمعية -٥
  الئحـة النظـام األساسـى     من  ) ٩(وفقًا للمادة   :  حل الجمعية وأيلولة أموالها      -٦

   بكفـر علـى    ٢٠٠٩ لـسنة    ١٣٤٢المشهرة بـرقم    إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى      
   .رك كفر ش-شرف الدين 
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  رئيس مجلس اإلدارة
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