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قـــــرارات
محافظة األقصر

قرار رقم 292 لسنة 2020

بتاريخ 2020/7/21

محافظ األقصر

بعـــد االطاع على قانـــون نظام اإلدارة المحلية رقم 43 لســـنة 1979 وتعدياته 

والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون إنشـــاء هيئـــة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لســـنة 1979 

والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 17 لســـنة 2019 فى شـــأن التصالح فى بعض مخالفات البناء 

وتقنين أوضاعها وتعدياته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ؛

وعلى قرار الســـيد رئيس مجلـــس الوزراء رقم 1631 بإصـــدار الائحة التنفيذية 

 للقانـــون رقـــم 17 لســـنة 2019 فـــى شـــأن التصالـــح فـــى بعـــض مخالفـــات البناء 

وتقنين أوضاعها ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة األقصر ؛

وعلى قرار المحافظة رقم 491 لســـنة 2019 الصـــادر بتاريخ 2019/10/14 

بتشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين األوضاع فى نطاق مدينة طيبة الجديدة ؛
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 وعلـــى اعتماد الســـيد المستشـــار المحافـــظ ألعمـــال اللجنة المشـــكلة بالقرار

 رقم 491 لسنة 2019 ؛

 وعلـــى مـــا عرضـــه الســـيد المهنـــدس رئيـــس جهـــاز مدينـــة طيبـــة الجديـــدة

 بتاريخ 2020/7/19 ؛ 

قـــــرر :

)المادة األولى(

ُيعتمد قيمة ما تم تقديره بمعرفة اللجنة المختصة الصادر بشأنها قرارنا رقم 491 

لســـنة 2019 ، وذلـــك بتحديد مقابـــل التصالح فى مخالفات البنـــاء وتقنين األوضاع 

لاســـتخدامات المختلفة بنطـــاق مدينة طيبة الجديدة ، على النحـــو المبين والموضح 

تفصيًا بالجدول المرفق والمعتمد منا .

)المادة الثانية(

 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .

)المادة الثالثة(

 على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

محافظ األقصر

المستشار/ مصطفى محمد ألهم
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 تصنيف المدينة الحضرى والعمرانى بعرض تحديد قيمة مقابل التصالح
 فى مخالفات البناء وفًقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بمعرفة اللجنة المشكلة 

بقرار المحافظ رقم 491 لسنة 2019

التصنيف وتقسيم املدينة احلضرىاملدينة

ام
د
خ
ست

ال
ا

مستوى

أول

شوارع

رئيسية

وميادين

أكبر من

24 متًرا

مستوى

ثاٍن

شوارع

أكبر من

18 متًرا

إلى

24 متًرا

مستوى

ثالث

شوارع

18 متًرا

فأقل

ت
ظا

ح
ا

م

دة
دي

جل
 ا
بة

طي

التصنيف األول :
الحى الســـكنى األول+ منطقة اإلســـكان فوق 

المتوســـط )الحى الســـكنى الثانـــى( + حى 

المدخـــل + المنطقـــة الســـياحية + منطقـــة 

الجامعـــات + مركـــز الخدمـــات اإلقليمى + 

المنطقة االستثمارية 202 فدان

600525450سكنى
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مت
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ًه
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ج
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ا
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 م
)
3
6
(
ى

عل
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زي
 ي
ض

عر
 ب
ع
ار
شو

ى 
عل

900825750إدارى

11251000975جتارى

750675600خدمى

التصنيف الثانى :
)منطقة  والثالث  الثانى  السكنى  الحى 

اإلســـكـــان  الـــمـــتـــوســـط +  ــــكــــان  اإلس

االقتصادى(

450375300سكنى

600525450إدارى

900825750جتارى

525450375خدمى

التصنيف الثالث :
اإلسكان العائلى بالحى السكنى الثالث

375300225سكنى

525450375إدارى

750675600جتارى

450375300خدمى

التصنيف الرابع :
منطقة اإلسكان االجتماعى 480 فداًنا + 

منطقة اإلسكان االجتماعى 620 فداًنا

260185150سكنى

450375300إدارى

600525450جتارى

375300225خدمى

350275200صناعىالصناعى + المنطقة الفاصلة

300225150مخازن
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 المنشـــآت الحكوميـــة والمجتمعيـــة التى ال تهـــدف للربح يحتســـب المتر المربع

 بمقدار )200( جنيه .

قيمة مقابل التصالح للعقارات المطلة على جانبى الشـــوارع للحدود الفاصلة بين 

منطقة وأخرى تنسب للتصنيف األعلى .

المخالفة تحتسب على المسطحات البنائية المخالفة .

التوقيعالصفةاالسم

رئيس اللجنةم/ مصطفى سعيد أحمد على

ممثل عن جهاز مدينة طيبة اجلديدةم/ إميان عاء الدين

خبير تقييم معتمد من الهيئة العامة للرقابة املاليةد.م/ سيف الدين أحمد فرج

خبير تقييم معتمد من الهيئة العامة للرقابة املاليةأ/ أحمد فتحى زكى حسين

خبير مثمن عن هيئة اخلدمات احلكوميةأ/ عبد العزيز حسن عبد العزيز

يعتمد

 محافظ األقصر

المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد
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محافظة مطروح
قرار رقم 59 لسنة 2018

محافظ مطروح

 بعـــد االطـــاع علـــى القانـــون رقـــم 43 لســـنة 1979 بنظـــام اإلدارة المحليـــة

 والئحته التنفيذية وتعدياتهما ؛

 وعلـــى القانـــون رقـــم 81 لســـنة 2016 بشـــأن نظـــام قانـــون الخدمـــة المدنية

 والئحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد والئحته التنفيذية ؛

 وعلـــى حكـــم محكمة القضـــاء اإلدارى باإلســـكندرية فى الدعـــوى رقم 13189

 لسنة 59 ق بتاريخ 2008/7/6؛

وعلى تصديقنا على مذكرة إعادة العرض من لجنة السادة المستشارين بشأن كيفية 

تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى باإلســـكندرية بجلسة 2008/7/6 

فى الدعوى رقم 13189 لسنة 59 ق ؛

وعلى مذكرة مركز ومدينة الضبعة بشـــأن اعتماد مشروع تقسيم اتحاد ماك زهرة 

السعادة بقرية فوكة - مركز الضبعة والمعتمدة منا بتاريخ 2018/2/13 ؛

ــرة اإلدارة العامـــة للتخطيـــط العمرانـــى بالمحافظـــة بشـــأن اعتماد  وعلـــى مذـك

 مشـــروع تقســـيم اتحاد ماك زهرة الســـعادة بقرية فوكة - مركز الضبعة والمعتمدة منا 

بتاريخ 2018/2/13 ؛

وبناًء على السلطات المخولة لنا قانوًنا ؛

قــــــرر :

 مـــادة أولـــى - تنفيـــًذا لحكم محكمة القضاء اإلدارى باإلســـكندرية فى الدعوى

 رقـــم 13189 لســـنة 59 ق بتاريخ 2008/7/6 يعتمد التقســـيم المقدم من اتحاد 
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ماك زهرة السعادة بقرية فوكة- مركز الضبعة وذلك على الموقع الوارد تفصيًا بالعقد 

المسجل برقم )550( بتاريخ 1996/11/2 والمحدد بالحدود واألطوال اآلتية :

الحد البحرى : حرم البحر بعرض )100( متر بطول )140( متًرا .

 الحـــد الشـــرقى : أرض فضـــاء ملـــك جمعيـــة فوكـــة لإلســـكان التعاونـــى بطول

 )305( أمتار .

الحد القبلى : أرض فضاء ملك الدولة بطول )140( متًرا .

الحد الغربى : أرض فضاء ملك الدولة بطول )305( أمتار .

بإجمالـــى مســـطح )42700( متـــر مربـــع تعـــادل عشـــرة أفدنة وثاثـــة قراريط 

 وثاثة وعشـــرين ســـهًما طبًقا للوحات الهندســـية والشـــروط البنائية الخاصة بالتقسيم

  وأحـــكام القانـــون رقـــم 119 لســـنة 2008 فى شـــأن إصـــدار قانون البنـــاء الموحد

 والئحته التنفيذية وتعدياتهما .

مادة ثانية - تنفيًذا لتوصية لجنة المستشارين وتصديقنا المؤرخ 2017/10/3 

تعتمد االشتراطات البنائية اآلتية :

 وجـــوب مراعـــاة حـــرم البحر فى الرســـومات طبًقـــا لقانون الرى والصـــرف رقم 12 

ــرارات الســـارية وقت  لســـنة 1984 وقانـــون البيئـــة رقـــم 4 لســـنة 1994 وكافـــة الـق

 صدور الحكم .

مراعاة تطبيق االشتراطات البنائية للمنطقة الواقع بها قطعة األرض محل التقسيم 

طبًقا ألحكام القوانين والقرارات السارية وقت صدور الحكم فى 2008/7/6 

مراعـــاة أحـــكام القوانيـــن المنظمة ألعمال البنـــاء والئحتها التنفيذيـــة والقرارات 

الوزارية وقرارات محافظ مطروح المنظمة لذلك وقت صدور الحكم فى 2008/7/6
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 يتـــم تنفيذ المبانى والمنشـــآت خال ســـنتين تبـــدأ من اليوم التالى لنشـــر القرار 

فى الوقائع المصرية على أن يتم النشر على نفقة اتحاد ماك زهرة السعادة .

مـــادة ثالثـــة - يتـــم تنفيذ المرافق العامة للمشـــروع بمعرفـــة اتحاد ماك زهرة 

السعادة وعلى حسابه الخاص .

مـــادة رابعـــة - تعتبر جميع لوحات المشـــروع المعتمدة منا والمرفقة بهذا القرار 

جزًءا ال يتجزأ منه ومكملة له .

مادة خامسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اتحاد ماك زهرة 

السعادة بفوكة ، ويعمل به من اليوم التالى للنشر .

محافظ مطروح

لواء/ عالء فتحى أبو زيد



الوقائع املصرية - العدد 179 فــى 12 أغسطس سنة 2020 10 



الوقائع املصرية - العدد 179 فــى 12 أغسطس سنة 2020 11 



الوقائع املصرية - العدد 179 فــى 12 أغسطس سنة 2020 12 

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة

رقم 116 لسنة 2020

بتاريخ 2020/7/5

بتعديل بعض أحكام الئحة الموارد البشرية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعـــد االطاع علـــى القانون رقم 10 لســـنة 2009 بتنظيم الرقابة على األســـواق 

واألدوات المالية غير المصرفية ؛

ــرار رئيس الجمهورية رقم 192 لســـنة 2009 بإصدار النظام األساســـى  وعلـــى ـق

للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

ــرار مجلـــس إدارة الهيئة  وعلـــى الئحـــة شـــئون العامليـــن بالهيئـــة الصـــادرة بـق

 رقم 126 لسنة 2018 ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/7/5 ؛

قــــــرر :

)المادة األولى(

ُيضاف بند برقم )10( للمادة رقم )13( من الئحة الموارد البشرية نصه كالتالى :

ــرار وتعهد من  10 - أن يقـــدم مســـوغات التعييـــن الازمة ويكـــون من بينها إـق

موظف الهيئة فى حال انتهاء خدمته باالستقالة الصريحة أو الضمنية منها بعدم العمل 

 لدى أى جهة من الجهات الخاضعة إلشـــراف ورقابة الهيئة قبل مضى ســـنة من تاريخ

ــرار صريح من رئيـــس الهيئة بحيث   انتهـــاء خدمتـــه ، ويجـــوز تخفيض هـــذه المدة بـق

 ال تقل عن ثاثة أشهر فى ضوء أهمية ودرجة تعارض المصالح بين العملين .
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)المادة الثانية(

يستبدل بنص المادة رقم )33( من الئحة الموارد البشرية النص التالى :

»يســـتحق العامـــل المنقول إلى الهيئة األجر المقرر للدرجـــة طبًقا لجداول األجور 

المرفقـــة بهذه الائحة ويســـتحق العامل المعار أو المنتـــدب كل الوقت للعمل بالهيئة 

األجر المعادل لدرجته المالية طبًقا لجداول األجور المرفقة بهذه الائحة ، أو األجر الذى 

 يحدده رئيس الهيئة بما ال يجاوز ما كان يتقاضاه من الجهة المعار أو المنتدب منها ،

 وفـــى حالـــة ما إذا كان أجر العامل فى الجهة المعـــار أو المنتدب منها أقل من األجر 

المقـــرر يجـــوز لرئيس الهيئة منح العامل أجًرا وفًقا للنســـبة التى يقررها وبما ال يجاوز 

األجر المقرر طبًقا لجداول األجور المرفقة بهذه الائحة .

ويستحق العامل المعار أو المنتدب بعض الوقت نسبة من إجمالى ما يتقاضاه من 

جهـــة عمله األصلية وفًقا للوقت الذى يخصصه للعمل بالهيئة وحجم األعمال المســـندة 

إليه ، وذلك بناًء على قرار من رئيس الهيئة .

 ويجـــوز لرئيـــس الهيئة تحديـــد مكافأة مقطوعـــة للمعار أو المنتـــدب كل الوقت 

فى الحاالت ذات الخبرات المتميزة« .

)المادة الثالثة(

 يضـــاف مـــادة جديـــدة برقـــم )107( مكـــرًرا لائحـــة المـــوارد البشـــرية يكـــون

 نصها كالتالى :

»وفـــى جميع األحوال يحظر التحاق أى عامل من العاملين بالهيئة تنتهى خدمته 

باالســـتقالة الصريحـــة أو الضمنية منهـــا بالعمل لدى أى جهة مـــن الجهات الخاضعة 

إلشـــراف ورقابة الهيئة قبل مضى ســـنة من تاريخ انتهاء خدمته ، ويجوز تخفيض هذه 

المدة بقرار صريح من رئيس الهيئة بحيث ال تقل عن ثاثة أشهر فى ضوء أهمية ودرجة 

تعارض المصالح بين العملين« .
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)المادة الرابعة(

ــرار بجريـــدة الوقائع المصريـــة ، ويعمل بـــه من تاريـــخ صدوره ،  ُينشـــر هـــذا الـق

 وعلى اإلدارات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس إدارة الهيئة

د. محمد عمران
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الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 730 لسنة 2020

بتاريخ 2020/7/5

بتسجيل صندوق التأمين الخاص للضباط العاملين 

باإلدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعـــد االطاع على القانون رقم 54 لســـنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين 

الخاصة والئحته التنفيذية وتعدياتها ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين 

فى مصر والئحته التنفيذية وتعدياتهما ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية 

غير المصرفية ؛

ــرار رئيس الهيئة رقم 792 لســـنة 2015 بشـــأن تعديل نمـــوذج النظام  وعلـــى ـق

األساسى لصناديق التأمين الخاصة ؛

 وعلـــى قرار رئيس الهيـئة رقم 1050 لســـنة 2017 بتفويـــض نائب رئيس الهيئة

 فى االعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة ؛

وعلى مشـــروع الئحة النظام األساسى لصندوق التأمين الخاص للضباط العاملين 

باإلدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية ؛

وعلـــى محضـــر اجتماع لجنة البت فـــى طلبات الترخيص بإنشـــاء صناديق تأمين 

خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 

ـراح اعتــــماد تسجيل الئحة  لسنة 2016 بجلســـتها المنعقدة فى 2020/6/1 باقتــ

النظام األساسى للصندوق المذكور ؛
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ــرة اإلدارة العامـــة لترخيـــص صناديـــق التأميـــن الخاصـــة بالهيئـــة  وعلـــى مذـك

 المؤرخة 2020/6/30 ؛

قـــــــــرر:

مادة أولى - ُيســـجل صندوق التأمين الخاص للضباط العاملين باإلدارة العامة 

لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية - ومقره الرئيسى اإلدارة العامة لشرطة التعمير 

والمجتمعات العمرانية - وزارة اإلســـكان )1( شارع إسماعيل أباظة من شارع القصر 

العينـــى - القاهرة - بســـجل صناديـــق التأمين الخاصة بالهيئة برقـــم )997( ويكون 

للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة .

مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق :

منح مزايا تأمينية لألعضاء وفًقا ألحكام الئحة نظامه األساسى .

مادة ثالثة - االشتراكات :

قواعد سداد رسوم االنضمام واالشتراكات :

يلتزم العضو بســـداد رســـم االنضمام إلى الصندوق وكذا االشتراكات المطلوبة منه 

وهى كالتالى :

1 - رسم االنضمام للصندوق وقدره ألف جنيه تسدد مرة واحدة عند االنضمام .

2 - اشتراكات األعضاء الشهرية وفًقا للجدول التالى :

االشتراك )باجلنيه(الرتبة

160مساعد الوزير

150لواء

140عميد
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االشتراك )باجلنيه(الرتبة

130عقيد

120مقدم

110رائد

100نقيب

90مازم أول - مازم

3 - موارد ســـنوية بحد أدنى مائتى ألف جنيه ويشـــترط الســـتحقاق كامل الميزة 

 التأمينيـــة تحقيق هذه الموارد بالكامل عن الســـنة الســـابقة وفى حالـــة عدم تحقيقها 

أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية 

فوًرا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد 

المحققة وقد تنتهى هذه الدراســـة إلى تخفيض المزايا أو زيادة االشـــتراكات أو كليهما 

مًعا اعتباًرا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .

ويلتزم أعضاء الصنـــدوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب 

 بســـداد االشـــتراكات المحددة طبًقا ألحكام النظام األساســـى )باإلضافة إلى نصيبهم

 من الموارد الســـنوية المســـتهدفة( مقدًما سنوًيا )ويســـتثنى من سداد الموارد السنوية 

 العضـــو المعـــار من قبل الـــوزارة والموفدون فـــى مأموريات حفظ الســـام والحاصلون

 علـــى إجـــازات خاصة بدون مرتب للعمل فى وظائف تابعـــة لألمم المتحدة( وفى حالة 

 التأخير يتم تحصيل االشـــتراكات المستحقة باإلضافة إلى نصيبه فى الموارد السنوية

 عـــن هـــذه الفترة مضاًفا إليها عائد اســـتثمار ســـنوى ال يقل عن معـــدل الفائدة الوارد 

بالدراسة االكتوارية .
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وفى حالة تأخر العضو عن ســـداد قيمة االشـــتراكات لمدة شهرين متتاليين ، يتم 

إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان العضو المثبت بالصندوق 

بضرورة الســـداد والمبلغ الواجب قيامه بســـداده تفصيًا ، فإذا لم يقم العضو بالســـداد 

فى فترة غايتها شهر من تاريخ اإلخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفًقا 

لذلك أو يعامل معاملة العضو الجديد وفًقا لرغبته وطبًقا لشروط العضوية .

4 - سداد رسم التأسيس وفًقا للجدول التالى :

رسم التأسيس )باجلنيه(الرتبة

5000مساعد الوزير - لواء

4250عميد

3500عقيد

2750مقدم

2000رائد

1250نقيب

500مازم أول - مازم

مادة رابعة - )المزايا( :

تصرف للحاالت التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها :

فى حالة انتهاء الخدمة بسبب :

1 - اإلحالة إلى التقاعد فى رتبة لواء :

)أ( بالنسبة للعضو المؤسس :

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع خمسة وثاثين ألف جنيه .



الوقائع املصرية - العدد 179 فــى 12 أغسطس سنة 2020 19 

)ب( بالنسبة للعضو غير المؤسس :

ــؤدى الصنـــدوق للعضـــو ميـــزة تأمينيـــة تحســـب بواقـــع ثاثـــة آالف  ـي

 وخمســـمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى خمسة وثاثين 

ألف جنيه .

2 - اإلحالة إلى التقاعد قبل رتبة لواء :

)أ( بالنسبة للعضو المؤسس :

تحســـب للعضو مســـتحقاته وفًقا للبند )1/أ( عاليه على أن تصرف بنسبة 

)82٪( منها لرتبة عقيد ســـنتين وتزاد هذه النســـبة )2٪( من قيمتها عن 

كل سنة خدمة اعتباًرا من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصى )98٪( من الميزة 

وبحد أدنى مدفوعات العضو .

)ب( بالنسبة للعضو غير المؤسس :

تحســـب للعضو مستحقاته وفًقا للبند )1/ب( عاليه على أن تصرف بنسبة 

)82٪( منها لرتبة عقيد ســـنتين وتزاد هذه النســـبة )2٪( من قيمتها عن 

كل سنة خدمة اعتباًرا من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصى )98٪( من الميزة 

وبحد أدنى مدفوعات العضو .

3 - بلوغ سن التقاعد القانونية )سن الستين( :

فى حالة اإلحالة إلى التقاعد لبلوغ ســـن الســـتين قبل انقضاء سنتين فى الخدمة 

فى رتبة عقيد )تشـــمل كافة الرتب أقل من عقيد( يعامل معاملة انتهاء خدمة كعقيد 

ســـنتين أى تحســـب للعضو مســـتحقاته وفًقا للبند )1( عاليه على أن تصرف بنســـبة 

)82٪( منها .

4 - الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم :

يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع خمســـة وثاثين ألف جنيه وذلك أًيا كانت مدة 

االشتراك بالصندوق وأًيا كانت نوعية العضوية .
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5 - فـــى حالة انتهاء الخدمة بســـبب النقل خارج اإلدارة العامة لشـــرطة التعمير 

والمجتمعات العمرانية مع استمرار خدمته بوزارة الداخلية :

 يخيـــر العضو بين االســـتمرار بالتمتع بكافـــة المزايا التأمينية مقابل اســـتمراره

ــرد له كافـــة مدفوعاته باإلضافة   فـــى ســـداد كافة االشـــتراكات المحددة بالنظام أو ـي

 إلى )7٪( من قيمتها .

6 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب االستقالة أو الفصل :

يرد للعضو كافة مدفوعاته باإلضافة إلى )7٪( من قيمتها .

7 - فى حالة انتهاء العضوية بســـبب الفصل أو االســـتقالة من الصندوق أو النقل 

إلى وظيفة مدنية :

يرد للعضو كافة مدفوعاته باإلضافة إلى )7٪( من قيمتها .

أحكام عامة على المزايا :

1 - تقتصر عضوية الصندوق على ضباط شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية .

 2 - يشـــترط لصرف ميزة التقاعد ألى عضو ســـواء كان مؤسًســـا أو غير مؤسس

 أال تقل مدة اشـــتراكه بالصندوق عن ثاث ســـنوات وفى حالة التقاعد قبل مرور هذه 

المدة يلتزم العضو باالستمرار فى العضوية للمدة المكملة للثاث سنوات .

3 - يشترط لانضمام لعضوية الصندوق أال تقل مدة التعيين باإلدارة عن عامين .

4 - ال يجوز قبول أعضاء جدد كمؤسسين وال يجوز ألعضاء الصندوق العاديين 

تعديل صفة العضوية من عادى إلى مؤســـس وال يجوز استخدام أية مسميات للعضوية 

الجديدة تسمح بمنح كافة المزايا التى تمنح لألعضاء المؤسسين .

5 - يتم تحديد نصيب العضو من صافى الموارد الذاتية ألى ســـنة مالية بخارج 

قســـمة اشتراكات العضو السنوية المسددة على إجمالى االشتراكات السنوية لألعضاء 

مضروًبا فى صافى الموارد الذاتية المستهدفة .
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6 - ال تصرف الميزة التأمينية عند االستحقاق فى رتبة لواء إال باالنتهاء الفعلى 

للخدمة بوزارة الداخلية .

7 - يتم اعتبار نهاية الخدمة فى حركة الترقيات الســـنوية باإلحالة للمعاش بناًء 

على رغبة الســـيد الضابط بمثابة نهاية الخدمة بالطريق الطبيعى من حيث اســـتحقاق 

المزايا التأمينية ويصرف له الميزة التأمينية المقررة لرتبته .

إجراءات صرف المزايا التأمينية :

يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق ســـبب اســـتحقاقها بما فى ذلك 

 انتهاء الخدمة بســـبب بلوغ ســـن التقاعد القانونى ، وذلك بموجب خطاب من العضو -

 أو مـــن يفوضـــه - موجه للصندوق موضًحا به بياناته والســـبب الموجب لصرف المزايا 

مرفًقـــا بها المســـتندات الازمة ، وعلى الصندوق صرف المزايـــا الموضحة بهذا النظام 

للعضو خال مدة ال تجاوز )شهًرا( من تاريخ تقديم الطلب مستوفًيا .

وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحاالت المحددة قرين كل منها :

)أ( انتهاء الخدمة بسبب الوفاة :

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة 

وفًقـــا لهـــذا النظام إلى مـــن يكون العضو قـــد حددهم قبل وفاته وبالنســـب 

 التـــى حددهـــا ، وفى حالة عدم تحديد المســـتفيدين من مســـتحقات الوفاة

 أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المســـتحقات

 أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفًقا لألنصبة الشرعية .

)ب( انتهاء الخدمة أثناء فترة اإلعارة أو اإلجازات الخاصة بدون مرتب :

فـــى حالـــة انتهاء الخدمة أثنـــاء فترة اإلعارة أو اإلجازة بـــدون مرتب تصرف 

المزايا التأمينية طبًقا ألحكام هذا النظام مع خصم االشـــتراكات المســـتحقة 

)باإلضافة إلى نصيبه من الموارد السنوية( عن هذه الفترة مضاًفا إليها عائد 
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استثمار سنوى يعادل متوسط معدل االستثمار المحقق على أموال الصندوق 

وبما ال يقل عن المعدل الوارد بالدراسة االكتوارية .

)ج( انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو :

يجوز للعضو بناًء على طلب منه خال ثاثة أشـــهر من تاريخ انتهاء الخدمة 

بين االســـتمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل االشتراكات المحددة طبًقا 

ألحـــكام المـــادة )8( من هذا النظام وذلك على أســـاس اشـــتراك قرينه فى 

الدرجة قبل انتهاء خدمته أو اشتراك األحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق 

وصرف الميزة التأمينية طبًقا ألحكام النظام األساسى أو تطبيق أحكام المادة 

)6/10( من هذا النظام .

)د( فى حالة الخروج الجماعى :

فى حالة الخروج الجماعى أًيا كان سببه مثل المعاش المبكر أو االنسحابات 

أو االســـتقاالت الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مســـتحقات 

لهـــؤالء األعضاء إال بناًء على دراســـة اكتوارية يعدهـــا الصندوق وتعتمدها 

الهيئـــة، ويلتزم الصندوق خال )ثاثة أشـــهر( علـــى األكثر من تاريخ تقديم 

الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة .

 مـــادة خامســـة - تاريـــخ تحصيـــل االشـــتراكات وصـــرف المزايـــا اعتبـــاًرا 

من 2019/12/31

 مادة سادسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى

 لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

نائب رئيس الهيئة

المستشار / رضا عبد المعطى
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مديرية التضامن االجتماعى بالجيزة
قرار قيد رقم 6720 لسنة 2019

بتاريخ 2019/11/5

مدير المديرية

بعـــد االطاع على أحـــكام القانون رقم 149 لســـنة 2019 بإصدار قانون تنظيم 

ممارسة العمل األهلى ؛

وعلى الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 للقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛

 وبعد العرض على االتحاد المختص بتاريخ 2019/9/24 ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2019/11/5

قــــــرر :

) مـادة أولـى (

قيد مؤسســـة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية تحت رقم )6720( 

بتاريخ 2019/11/5

عنوان المقر : الكوم األحمر بجوار مركز الشباب - أوسيم - جيزة .

ميدان العمل :

الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .

الخدمات الصحية .

الخدمات التعليمية .

الصداقة بين الشعوب .

المساعدات االجتماعية .

رعاية األمومة والطفولة .
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األغراض اآلتية :

إقامـــة الجامعـــات والمعاهـــد والكليـــات والمـــدارس الخاصة ومراكـــز األبحاث 

ومحاربـــة الجهـــل والبطالة ومكافحـــة الفقر - عقـــد الندوات والمؤتمـــرات والمعارض 

التســـويقية والمســـابقات التســـويقية والدورات التدريبية وإصدار النشـــرات التثقيفية 

العلمية عبر البلدان العربية وتنشـــيط التبادل الثقافى والمعرفى ورفع المهارات ونشـــر 

الوعـــى اإلدراكى- تحقيق الربط العربى الرقمى بتفعيـــل االقتصاديات الرقمية والربط 

التكنولوجى الشـــبكى لتوحيد األهداف المعرفية - إدارة وتأســـيس المشروعات ووضع 

برامج الجذب االســـتثمارى التبادلى العربى والتواصل المؤسســـى لوضع خطط متوازنة 

لتحقيق االستدامة والتنافسية - إنشاء شبكات لربط التعاون وتعزيز العاقات العربية 

المشـــتركة - إنشـــاء ناٍد ثقافى اجتماعى - إقامة النـــدوات والمؤتمرات والمحاضرات 

العلمية والثقافية واألدبية - تشـــجيع اإلبـــداع واالبتكار ورعاية المبتكرين والمبدعين 

فى شـــتى مجاالت األنشـــطة اإلنســـانية ورفع الكفـــاءة العلمية وتوجيـــه قدراتهم نحو 

معالجة المشـــكات وتجاوز المعوقات - إنشـــاء مســـتوصف طبى، ومعامل تحليل،  

عيـــادات خارجيـــة إقامة قوافـــل طبية عمل عمليات والكشـــف الطبى لغيـــر القادرين 

فـــى جميع المستشـــفيات المتخصصة - تقديم كافة الخدمـــات االجتماعية والثقافية 

والعلمية والرعاية الصحية بجميع أنواعها - تقديم المســـاعدات العينية والمادية لغير 

ــراء واألرامل وزواج اليتيمات وطاب المـــدارس لغير القادرين  القادريـــن واأليتام والفـق

مادًيا وعينًيا- حج وعمرة - ســـيارة دفن موتى - أكفان شـــرعية - إنشـــاء دور حضانة 

عادية ورضع ، وتمارس هذه األنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة .

النطاق الجغرافى للعمل : جمهورية مصر العربية .

اإلدارة التابع لها المؤسسة : أوسيم االجتماعية .
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حل المؤسسة وأيلولة األموال إلى : صندوق إعانة الجمعيات.

 مبلغ التأسيس : خمسون ألف جنيه .

) مـــادة ثانية (

 تلتـــزم المؤسســـة بنشـــر قيـــد ملخـــص النظام األساســـى الخـــاص بهـــا بجريدة

 الوقائع المصرية .

مدير المديرية

أ/ رضا متولى
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وزارة الزراعة واستصالح األراضى
قطاع استصالح األراضى

مكتب رئيس القطاع

اجتماع الجمعية العمومية

 غير العادية للجمعية المشتركة التعاونية الزراعية لألراضى المستصلحة 

بمنطقة التحدى - مركز بدر - محافظة البحيرة

انعقـــدت الجمعية العموميـــة غير العادية للجمعية المشـــتركة التعاونية الزراعية 

 لألراضى المســـتصلحة - بمنطقـــة التحدى - مركز بدر - محافظة البحيرة المســـجلة

 برقم 347 لســـنة 1991 انعقـــاًدا قانونًيا صحيًحا بتاريـــخ 2019/10/16 وقررت 

الموافقة على تعديل المادة )48( والمادة )50( من النظام الداخلى للجمعية لتصبحا 

على النحو التالى:

1 - المادة )48( :

ويمنـــح أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ) مائتان جنيه ال غير ( بدل حضور جلســـات 

مجلـــس اإلدارة عـــن الجلســـة الواحدة لكل عضو بحيث ال يقل مـــا يحضره العضو عن 

)عشر جلسات فى السنة ( وبحد أقصى )أربع وعشرون جلسة فى السنة( .

2 - المادة )50( :

ويكون الحد األقصى لما يتقاضاه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وحوافز وبدالت 

وأی مزايـــا نقدية أو عينية عن الســـنة المالية من كافة وحـــدات البنيان التعاونى هو) 

عشرة آالف جنيه ( بما فى ذلك ما يستحقه العضو من حوافز اإلنتاج عن توزيع الفائض 

ــرار من الجمعية العموميـــة طبقا لنص المادة  الـــذى يصـــرف ألعضاء مجلس اإلدارة بـق

)21( من قانون التعاون الزراعى 122 لســـنة 1980 وذلك بخاف مصاريف االنتقال 

وبدالت السفر المقررة وحوافز المشروعات اإلنتاجية المنصوص عليها فى المادة )23( 
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من قانون التعاون الزراعى المشـــار إليه والمادة )50( من الائحة التنفيذية الصادرة 

بالقرار 388 لســـنة 1984 والتى يتم صرفها وفقا لما يحدده النظام الداخلى للجمعية 

وقرارات الجمعية العمومية وتعليمات الجهة اإلدارية المختصة المنظمة لذلك.

 وقـــد ســـجل هـــذا التعديـــل بقطـــاع اســـتصاح األراضـــى تحـــت رقـــم )848(

 بتاريخ 2020/7/14

رئيس القطاع

د/ محمد عبد العال



الوقائع املصرية - العدد 179 فــى 12 أغسطس سنة 2020 28 

وزارة الزراعة واستصالح األراضى
قطاع استصالح األراضى

مكتب رئيس القطاع

ملخص
 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية جامعة قناة السويس

التعاونية الزراعية الستصالح وتعمير وتنمية األراضى

بمحافظة اإلسماعيلية

بتاريخ 2020/1/7 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية جامعة قناة 

السويس التعاونية الزراعية الستصاح وتعمير وتنمية األراضى - محافظة اإلسماعيلية 

- والمســـجلة برقـــم  )360( لســـنة 1986 انعقاًدا قانونًيا صحيًحـــا وقررت الموافقة 

باإلجماع على ما يأتى :

أوال - توفيق أوضاع الجمعية طبقا للقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987
ثانيا - تعديل المادة )5( من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى :

» الغرض من الجمعية تحســـين حالة أعضائهـــا اجتماعيا واقتصاديا ولها القيام 

بشراء األراضي البور واستصاحها و تعميرها واستزراعها وتمليكها لألعضاء فى حدود 

المســـاحة التى تحصـــل عليها الجمعية باإليجار أو التمليـــك أو إحدى طرق التصرف 

المعتد بها طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف فى أماك الدولة الخاصة واألراضى 

ــرات المجففة والتى تقررها الجمعيـــة العمومية العادية بعد  الصحراويـــة والبور والبحـي

التعاقـــد وبحيث ال تقل عن خمســـة أفدنـــة للعضو الواحد وال تزيـــد على ثاثين فدانا 

للعضـــو بجميع جمعيات اســـتصاح األراضى أيا كان موقعها وكذلـــك القيام باإلنتاج 

الزراعى أو الحيوانى أو التصنيع الزراعى والحيوانى وتسويق منتجاتها كلها أو بعضها 

»وتظل باقى المادة كما هى دون تغيير« .
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 ثالث���ا - تعديـــل المـــادة )63( مـــن النظـــام الداخلـــى للجمعيـــة لتصبح على
 النحو التالى :

»يجوز للعضو أن يتنازل عن أســـهمه واألرض المخصصة له إلى عضو أو شخص 

آخر تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلى للجمعية على 

أن يصـــدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شـــروط العضوية 

المقـــررة مع مراعاة الحد األقصى لمـــا يجب أن يحوزه العضو طبقا لنص المادة )10( 

فقرة )5 ب( من الائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980« .

 وقـــد ســـجل هـــذا التعديـــل بقطـــاع اســـتصاح األراضـــى تحـــت رقـــم )850(

 بتاريخ 2020/7/28

رئيس القطاع

د/ محمد عبد العال
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وزارة الزراعة واستصالح األراضى
قطاع استصالح األراضى

مكتب رئيس القطاع

ملخص
 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية رواد السالم

التعاونية الزراعية لألراضى المستصلحة بناحية قرية السالم

مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السام التعاونية الزراعية لألراضى 

 المســـتصلحة بناحيـــة قرية الســـام مركز أبـــو المطامير - محافظة البحيرة المســـجلة

 برقم )574( بتاريخ 2003/9/23 انعقاًدا قانونًيا صحيًحا بتاريخ 2019/11/19 

وقـــررت الموافقة على تعديل المادة )24( والمادة )52( من النظام الداخلى للجمعية 

لتصبح على النحو التالى :

1 - المادة )24( :
أواًل- رأس المال :

ويتكون من عدد غير محدود من األســـهم قيمة كل منها »مائة جنيه « تدفع نقدا 

عند االكتتاب أو على أقســـاط ال تتجاوز ثاث ســـنوات على أال يقل اكتتاب العضو 

عن ســـهم واحد عن كل فدان أو كســـر الفدان مما فى حيازته ملكا أو إيجاًرا أو بوضع 

اليد المعتد به »وتظل باقى المادة كما هى دون تغيير« .

2 - المادة )52( :
يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة لحسن اإلدارة من مكافآت 

وحوافـــز اإلنتاج بقرار من الجمعيـــة العمومية على أال تزيد فى مجموعها عن )٪10( 

مـــن صافى الفائض وبحد أقصى قـــدره )2٫5٪( للعضو الواحد ويكون الحد األقصى 
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لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وحوافز وبدالت وأى مزايا نقدية 

أو عينية للسنة المالية الواحدة من كافة بنيان االتحاد التعاونى هو فقط )عشرة آالف 

جنيـــه ( بمـــا فى ذلك ما يســـتحقه العضو من حوافز اإلنتاج عنـــد توزيع الفائض الذى 

يصـــرف ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار مـــن الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 21 من 

قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك بخاف مصاريف االنتقال وبدالت 

الســـفر المقررة وحوافز المشـــروعات اإلنتاجية المنصوص عليها فى المادة )22( من 

قانون التعاون الزراعى المشار إليه والمادة )50( من الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 

338 لسنة 1984 والتى يتم صرفها وفقا لما يحدده النظام الداخلى للجمعية وقرارات 

الجمعية العمومية وتعليمات الجهة اإلدارية المختصة المنظمة لذلك .

ويمنـــح أعضاء مجلـــس اإلدارة عن كل جلســـة مبلغ )مائتان جنيـــه( بدل حضور 

جلســـات مجلـــس اإلدارة بحيـــث ال يقل ما يحضره العضو من الجلســـات عن )عشـــر 

جلسات( فى السنة وبحد أقصى )24( جلسة فى السنة .

 وقـــد ســـجل هـــذا التعديـــل بقطـــاع اســـتصاح األراضـــى تحـــت رقـــم )846(

 بتاريخ 2020/6/23

رئيس القطاع

د/ محمد عبد العال
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إعالنات فقد
قطاع شئون الهجرة - وزارة القوى العاملة

يعلن عن فقد البصمة الكودية رقم )64( الخاصة بختم قطاع شئون الهجرة ، وتعتبر ملغية .

طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 268 لسنة 2020
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