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محتـــــويـــات العــــــدد
رقم الصفحة

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

ــــــــاهــــــــرة ــــــــق ـــــــظـــــــة ال ـــــــحـــــــاف م

اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

ــــــشــــــرقــــــيــــــة مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة ال

ــة الــمــالــيــة ــاب ــلــرق ــة الــعــامــة ل ــهــيــئ ال

وزارة التضـــــامــــــــن االجتماعـــــــــــــــى

للجمعيات واالتحـــــادات المركزية  اإلدارة 

مديرية التضامن االجتماعــــى بالجيـــــزة

العـــــــــــام األعمــــــــــــال  قطــــاع  وزارة 

ــن  ــط ــق ــل ــــضــــة ل ــــاب ــــق الـــــشـــــركـــــة ال

ـــس ـــاب ـــم ـــج وال ـــســـي ـــن ـــــزل وال ـــــغ وال

)ش.ق.م.م( 

ــــــــــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة  إعــــــــــــــان

ــرار وزيـــر العدل رقـــم 2706 لســـنة 2020 ـق

ــرار محافظ القاهرة رقم 3474 لســـنة 2020 ـق

قراران رقما 4979 و5854 لسنة  2020 ....

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2020 .

قرار رقم 67 لسنة  2020 ................... 
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مصـــر للحريـــر الصناعـــي وأليـــاف البوليســـتر

إعانـــات الـــوزارات والهيئـــات والمصالـــح

إعانـــات فقـــد .......................
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قـــــرارات
وزارة العــــدل

قرار وزير العدل رقم 2706 لسنة 2020
بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى
الممنوحة لمساعد مدير موقف عبود

لسيارات أجرة األقاليم بمحافظة القاهرة
وزيـر العدل

بعد االطاع على الدستور ؛

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والئحته التنفيذية ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 242 لسنة 2014 ؛

وعلى كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة رقم )3938/ص3( بتاريخ 2020/4/8 ؛

قـــــرر :
)المادة األولى(

ُتلغى صفة مأمورى الضبطية القضائية الممنوحة للسيد/ طارق صبرى إبراهيم على 

مساعد مدير موقف عبود لسيارات أجرة األقاليم بمحافظة القاهرة ضمن القرار الوزارى 

رقم 242 لسنة 2014 

)المادة الثانية(
 ُينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتباًرا 

من تاريخ نشره .

صدر فى 2020/4/15

وزير العدل

المستشار / عمر مروان
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محافظة القاهرة
اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

)إدارة تقسيم األراضى(

قرار محافظ القاهرة رقم 3474 لسنة 2020

بشأن مشروع ضم قطعتى األرض أرقام )24 - 25( بالبلوك رقم )32(

تقسيم المنطقة العاشرة المعتمدة بالقرار رقم 29 لسنة 1974حى شرق مدينة نصر 

 ملك السادة )اعتدال زاخر أرشلة - صالح أنور جندى - منى أنور جندى

سوسن أنور جندى - هناء أنور جندى - ألفت أنور جندى(

بموجب العقدين المسجلين رقمى 389 و1626 لسنة 2009

لتصبحا بعد الضم قطعة واحدة تأخذ رقم )25أ(  

محافظ القاهرة

 بعـــد االطـــاع على القانون رقم 43 لســـنة 1979 بشـــأن نظـــام اإلدارة المحلية

 والئحته التنفيذية وتعدياته ؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية ؛

وعلـــى المذكرة المعروضـــة من اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشـــأن 

مشـــروع ضم قطعتى األرض أرقـــام )24 - 25( بالبلوك رقم )32( تقســـيم المنطقة 

 العاشـــرة المعتمدة بالقرار رقم 29 لســـنة 1974 - حى شـــرق مدينة نصر ملك السادة

 )اعتدال زاخر أرشـــلة - صاح أنور جندى- منى أنور جندى - سوســـن أنور جندى - 

هناء أنور جندى - ألفت أنور جندى( بموجب العقدين المسجلين رقمى 389 و 1626 

لسنة 2009 لتصبحا بعد الضم قطعة واحدة تأخذ رقم )25أ( ؛



الوقائع املصرية - العدد 150 فــى 4 يوليـــــة سنة 2020 5 

قـــــرر :
 مـــادة أولـــى - الموافقـــة علـــى اعتمـــاد مشـــروع ضـــم قطعتـــى األرض أرقـــام

 )24 - 25( بالبلوك رقم )32( تقسيم المنطقة العاشرة المعتمدة بالقرار رقم 29 لسنة 

1974 - حى شـــرق مدينة نصر ملك الســـادة )اعتدال زاخر أرشلة - صاح أنور جندى- 

منى أنور جندى - سوسن أنور جندى - هناء أنور جندى - ألفت أنور جندى( بموجب 

العقدين المسجلين رقمى 389 و 1626 لسنة 2009 لتصبحا بعد الضم قطعة واحدة 

تأخذ رقم )25أ( .

وقد أقرت الشركة االلتزام باآلتى :

1 - االلتزام بمشروع ضم قطعتى األرض طبًقا للمبين بالرسم .

2 - االلتزام بعدم بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة األرض الواحدة بعد الضم .

3 - االلتزام بعدم تقســـيم القطعة بعد الضم إال بعد العرض على إدارة التخطيط 

والتنمية العمرانية .

 4 - االلتـــزام بتحمـــل جميـــع تكاليـــف تنفيذ أعمـــال المرافق طبًقـــا لمواصفات

 محافظة القاهرة . 

5 - االلتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية وما جاء بالقوانين 

والقرارات الخاصة بالجراجات والكود المصرى .

بـــأى اشـــتراطات ألى جهـــات رســـمية تخـــص هـــذه المنطقـــة  6 - االلتـــزام 

  وااللتزام بالنســـبة البنائية )60٪( واالشـــتراطات البنائية الســـابق اعتمادها بالقرار

 رقم 29 لسنة 1974 

7 - االلتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط الســـميكة ومراجعتها 

بمعرفة إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل استصدار التراخيص .

8 - االلتـــزام بـــأن الحدود واألبعـــاد النهائية طبًقا لما يتحرر بكشـــوف التحديد 

بالشهر العقارى باالشتراك مع المساحة .

9 - االلتـــزام بتحمـــل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتـــج عن هذا الضم وذلك دون 

أدنى مسئولية على محافظة القاهرة .
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10 - االلتـــزام بعدم إجراء أى تعامل على القطعة بعد الضم إال بعد تنفيذ جميع 

أعمال المرافق .

11 - االلتزام بعدم تعديل االســـتخدام للقطع المبينة بالرسم إال بعد العرض على 

إدارة التخطيط والتنمية العمرانية وسداد مقابل تعديل االستخدام .

ــران المدنى وهيئة عمليات  12 - االلتـــزام باالرتفاعـــات التى تحددها هيئة الطـي

القوات المسلحة وذلك قبل صرف التراخيص .

13 - االلتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن االشتراطات البنائية المؤقتة 

لمحافظة القاهرة .

 14 - االلتـــزام بـــأن هذا المشـــروع ال يعفى مـــن أى مخالفات ســـابقة وال يعتد

 به كسند ملكية .

15 - االلتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد - .

مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ النشر .

تحريًرا فى 2020/5/18

محافظ القاهرة

اللواء/ خالد عبد العال
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محافظة الشرقية
قرار رقم 4979 لسنة 2020

محافظ الشرقية

 بعـــد االطـــاع على القانون رقم 43 لســـنة 1979 بشـــأن نظـــام اإلدارة المحلية

 والئحته التنفيذية وتعدياتهما ؛

 وعلـــى قانـــون التعـــاون الزراعـــى رقـــم 122 لســـنة 1980 المعـــدل برقم 204 

لسنة 2014 ؛

وعلى كتاب اإلدارة العامة للتعاون الزراعى رقم )590( فى 2020/4/5 بشأن 

طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية السيد / عبد الله السيد عبد الله - رئيس مجلس 

إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شلشلمون - مركز منيا القمح - لقيامه بعمل 

محضـــر مجلـــس إدارة رقم 15 لســـنة 2019 منفرًدا بعيًدا عن األعضـــاء وكذا بقيامه 

بتزوير توقيع السكرتير وباقى األعضاء ؛

ــرار رقـــم )21( بالـق المركـــزى  الزراعـــى  التعاونـــى   وعلـــى موافقـــة االتحـــاد 

 بتاريخ 2020/1/4 على إسقاط عضوية المذكور وذلك لثبوت المخالفة فى حقه ؛

قـــــــرر :

 مـــادة أولـــى - إســـقاط عضويـــة الســـيد / عبـــد اللـــه الســـيد عبـــد اللـــه -

 رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شلشـــلمون - مركز منيا القمح 

ــرًدا بعيًدا عن األعضاء  لقيامـــه بعمل محضر مجلس إدارة رقم 15 لســـنة 2019 منـف

 وكـــذا بقيامـــه بتزوير توقيع الســـكرتير وباقى األعضـــاء، وذلك طبًقا لنـــص المادتين

  )51 ، 52( مـــن قانـــون التعـــاون الزراعـــى رقـــم 122 لســـنة 1980 المعـــدل 

برقم 204 لسنة 2014
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ــرار فـــى الوقائـــع المصريـــة ، ويعمـــل بـــه من  مـــادة ثانيـــة - ينشـــر هـــذا الـق

 تاريخ نشره .

مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر فى 2020/4/19

محافظ الشرقية

أ. د/ ممدوح غراب
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محافظة الشرقية
قرار رقم 5854 لسنة 2020

محافظ الشرقية

 بعـــد االطـــاع على القانون رقم 43 لســـنة 1979 بشـــأن نظـــام اإلدارة المحلية

 والئحته التنفيذية وتعدياتهما ؛

 وعلـــى قانـــون التعـــاون الزراعـــى رقـــم 122 لســـنة 1980 المعـــدل برقم 204 

لسنة 2014 ؛

 وعلــــــى قرارنـــــــا رقـــم 5208 لــســـنة 2020 بإســـقــاط عضويـــة الســـيد /

 محمـــد أحمد إبراهيم قطب - رئيس مجلـــس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية 

ــرارات موجهة للشـــئون االجتماعية على بياض  المطاوعـــة مركـــز ههيا لقيامه بعمل إـق

  مســـتغًا ســـلطته وكـــذا قيامـــه بمخاطبـــة مديريـــة الزراعـــة بخصـــوص القضيـــة

 رقم 122 لسنة 2019 الخاص بحيازة ورثة / عبد الله محمد عبد الهادى وذلك طبًقا

 122 رقـــم  الزراعـــى  التعـــاون  قانـــون  مـــن   )52  ،  51( المادتيـــن  لنـــص    

لسنة 1980 المعدل برقم 204 لسنة 2014 ؛

 وعلـــى كتـــاب اإلدارة العامـــة للتعـــاون الزراعـــى المحـــرر فـــى 2020/5/7

 لتعديل قرار إســـقاط العضوية رقم 5208 لســـنة 2020 بإســـقاط عضوية الســـيد / 

محمـــد محمد أحمد إبراهيم - رئيس مجلـــس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية 

المطاوعة مركز ههيا لتصويب االسم إلى / محمد أحمد إبراهيم قطب .

قـــــــــرر :

مـــادة أولـــى - إســـقاط عضوية الســـيد / محمـــد أحمد إبراهيـــم قطب - رئيس 

 مجلـــس إدارة الجمعية التعاونيـــة الزراعية بناحية المطاوعة - مركز ههيا لقيامه بعمل

 إقرارات موجهة للشـــئون االجتماعية على بياض مستغًا سلطته وكذا قيامه بمخاطبة 
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 مديريـــة الزراعـــة بخصوص القضيـــة رقم 122 لســـنة 2019 الخاص بحيـــازة ورثة/

عبد الله محمد عبد الهادى ، وذلك طبًقا لنص المادتين رقمى )51 ، 52( من قانون 

التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل برقم 204 لسنة 2014

مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة ثالثة - يلغى ما يخالف ذلك من قرارات .

مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر فى 2020/5/14

محافظ الشرقية

أ. د/ ممدوح غراب
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الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2020

بتاريخ 2020/6/3

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2015

باشتراطات الالئحة الداخلية بشركات التمويل العقارى

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد االطاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 

والئحته التنفيذية ؛

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

غير المصرفية ؛

 وعلـــى قانـــون تنظيم نشـــاطى التأجيـــر التمويلـــى والتخصيم الصـــادر بالقانون

 رقم 176 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2015 باشتراطات الائحة الداخلية 

بشركات التمويل العقارى ؛ 

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/6/3 ؛

قـــــرر :

)المادة األولى(

ــرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87  ُتضـــاف مـــادة جديدة برقم )الثالثة مكرًرا( إلى ـق

لسنة 2015 باشتراطات الائحة الداخلية بشركات التمويل العقارى ، نصها اآلتى :

المادة الثالثة مكرًرا :

يلتزم مجلس اإلدارة بتشـــكيل لجنة للمراجعة من عدد فردى من األعضاء ال يقل 

عـــن ثاثة مـــن بين أعضاء مجلـــس اإلدارة غير التنفيذيين ، ويجـــوز أن تضم اللجنة 
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 فـــى عضويتهـــا أعضاء من خارج الشـــركة ، ويجـــب أن يكون غالبية أعضـــاء اللجنة

 من المســـتقلين علـــى أن يكون رئيس اللجنة من بينهم ، وفـــى جميع األحوال ، يجب 

 أن يكـــون أعضـــاء اللجنة من المشـــهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشـــركة

  وأن يكون عضو منهم على األقل لديه خبرة بالشـــئون المالية والمحاسبية ، كما يجوز

  للجنـــة أن تســـتعين بمراقـــب الحســـابات أو مـــن تراه مناســـًبا لحضـــور اجتماعاتها 

من غير أعضائها .

ــردى من األعضاء  كمـــا يلتزم مجلس اإلدارة بتشـــكيل لجنة للمخاطر من عدد ـف

 ال يقـــل عـــن ثاثة يكـــون غالبيتهم من بيـــن أعضاء مجلس اإلدارة غيـــر التنفيذيين 

واألعضاء المستقلين ، ويجوز أن تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء من خارج الشركة، 

ويجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين .

)المادة الثانية(

 علـــى الشـــركات التى تزاول نشـــاط التمويل العقـــارى القائمة فـــى تاريخ العمل

 بهذا القرار ، توفيق أوضاعها وفًقا له فى مدة أقصاها 31 ديسمبر 2020

)المادة الثالثة(

 ُينشـــر هـــذا القرار فـــى الوقائع المصريـــة ، وعلى الموقـــع اإللكترونـــى للهيئة ،

 وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة

د. محمد عمران
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الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 67 لسنة 2020

بتاريخ 2020/1/14

باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى 

لصندوق التأمين الخاص للعاملين

 بشركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى

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 ؛

وعلى قرار رئيس الهيـئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لســـنة 2017 بتحديد 

اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 136 لســـنة 1987 بتسجيل 

صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى 

برقم )286( ؛

وعلـــى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 730 لســـنة 2007 بتعديل 

اســـم الصندوق ليصبـــح )صندوق التأمين الخـــاص للعاملين بشـــركة الصرف الصحى 

للقاهرة الكبرى( ؛

وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعدياتها ؛
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وعلى محضـــر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2019/9/14 

بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسى اعتباًرا من 2019/9/14 ؛

وعلـــى محضـــر اجتماع لجنة البت فـــى طلبات الترخيص بإنشـــاء صناديق تأمين 

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

ــــراح اعتــــماد التعديل  لســـنة 2016 بجلســـتها المنعقدة فى 2019/12/19 باقتــ

المقدم من الصندوق المذكور ؛

ــرة اإلدارة العامة لترخيص صناديق التأميـــن الخاصة بالهيئة المؤرخة  وعلى مذـك

2020/1/12 ؛

قـــــــــرر:

مـــادة 1 - يســـتبدل بنصـــوص المادة )1/2( مـــن البـــاب األول )بيانات عامة( 

والمادتين )4/هـ ، 4/5( من الباب الثانى )االشـــتراكات وشروط العضوية( والبندين 

ــرة مـــن البند )3/ب( مـــن المادة )9( مـــن الباب الثالث  ــرة األخـي )3/أ ، 5( والفـق

)المزايا( النصوص التالية :

الباب األول - )بيانات عامة( :

مادة 2 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ :

1 - أجر االشتراك :

هو األجر األساســـى الشـــهرى وفًقا لجداول األجور المرفقة بائحة التوظف بالجهة 

فى 2013/12/31 ويثبت األجر بقيمته فى ذلك التاريخ وال يعتد بأى إضافات أخرى 

على هذا األجر أًيا كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى 

للصندوق واعتمادها من الهيئة .
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الباب الثانى - )االشتراكات وشروط العضوية( :

مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى :

 )هــــ( الحـــد األقصى لســـن االنضمـــام )55( عاًما ويجـــوز قبـــول أعضاء جدد

تجاوزوا هذه الســـن بشـــرط ســـدادهم رســـم عضوية إضافى ولمرة واحدة وفًقا 

للجدول التالى :

السن عند االنضمام

)بالسنوات(

رسم العضوية كمضاعف

ألجر االشتراك فى تاريخ

االنضمام )بالشهور(

560٫41

570٫72

580٫80

590٫59

يحسب السن عند االنضمام بالفرق بين تاريخ االنضمام وتاريخ المياد .

تحسب كسور السنة نسبًيا .

مادة 5 - تتكون االشتراكات مما يلى :

4 - مســـاهمة الجهة بواقع مليون جنيه ســـنوًيا ويشـــترط الستحقاق كامل الميزة 

 التأمينية تحقيق هذه المســـاهمة بالكامل عن الســـنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها 

أو عـــدم تحقيـــق جـــزء منها يتعين علـــى مجلـــس إدارة الصندوق وقف صـــرف المزايا 

التأمينية فوًرا وإعداد دراســـة اكتوارية بفحص مركـــزه المالى واعتمادها من الهيئة فى 

ضوء المســـاهمة المحققة وقد تنتهى الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة االشتراكات 

أو كليهما مًعا اعتباًرا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .
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الباب الثالث - )المزايا( :

مادة 9 - تصرف المزايا التأمينية التالية :

3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب االستقالة أو النقل أو المعاش المبكر :

)أ( إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من ست سنوات :

يرد له )80٪( من إجمالى االشتراكات المسددة منه .

)ب( إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق ست سنوات فأكثر :

تحســـب للعضو الميـــزة التأمينية وفًقا ألحـــكام المادة )2/9( ثـــم تصرف وفًقا 

للجدول التالى :

............

علـــى أن يكون الحد األدنـــى للميزة التأمينية )80٪( من إجمالى االشـــتراكات 

المسددة من العضو .

5 - فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو االستقالة من الصندوق أو انتهاء 

الخدمة بسبب الفصل :

يرد للعضو )80٪( من إجمالى االشتراكات المسددة منه .

مـــادة 2 - تســـرى هذه التعديـــات وفًقا لما قررته الجمعيـــة العمومية للصندوق 

باجتماعها السالف اإلشارة إليه .

 مـــادة 3 - ينشـــر هـــذا القرار فى الوقائـــع المصرية ، ويعمل به مـــن اليوم التالى

 لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

نائب رئيس الهيئة

المستشار / رضا عبد المعطى
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وزارة التضامن االجتماعى
اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

اإلدارة العامة لالتحادات والمؤسسات األهلية

إدارة التسجيل

قـرار قيد رقم 870 لسنة 2019

بتاريخ 2019/2/25

رئيس اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

 بعـــد االطاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسســـات العاملة

 فى مجال العمل األهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ؛

 وعلـــى مذكرة إدارة التســـجيل بـــاإلدارة العامة لاتحادات والمؤسســـات األهلية

 بتاريخ 2019/2/25 بشأن قيد مؤسسة التنوير للتعليم والثقافة ؛

 وبنـــاًء على ما عرضه الســـيد مدير عـــام اإلدارة العامة لاتحادات والمؤسســـات

 بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛

قـــــــــــرر :

) المادة األولى (

 قيد مؤسسة التنوير للتعليم والثقافة طبًقا ألحكام القانون رقم 70 لسنة 2017

)870( ــم  بــرق ــــحــــادات  واالت لــلــجــمــعــيــات  ــة  ــمــركــزي ال اإلدارة  إشـــــراف  تــحــت    

 بتاريخ 2019/2/25

) المادة الثانية (

تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور الائحة التنفيذية لقانون تنظيم  عمل 

 الجمعيـــات وغيرها من المؤسســـات العاملة فى مجال العمـــل األهلى الصادر بالقانون

 رقم 70 لسنة 2017 
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) المادة الثالثة (

تلتزم المؤسســـة بنشـــر قيد ملخص النظام األساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، 

والموقع اإللكترونى الخاص بها إن تيسر .

رئيس اإلدارة المركزية

أ. أيمن عبد الموجود

ملخـص القيد

ميدان عمل المؤسسة :

1 -  الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية .

2 - المساعدات االجتماعية .

نطاق عمل المؤسسة : جمهورية مصر العربية .

تدار المؤسســـة بواســـطة مجلس أمناء مكون من : )خمســـة( أعضاء وفًقا لما هو 

وارد بائحة النظام األساسى .

 الســـنة المالية : تبدأ الســـنة المالية للمؤسســـة من أول يوليو حتـــى نهاية يونيو

 من كل عام .

المبلغ المخصص للتأسيس : خمسون ألف جنيه مصرى الغير .

حل المؤسســـة وأيلولة أموالها : طبًقا لما ورد بائحة النظام األساســـى للمؤسســـة 

)صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األهلية( .
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مديرية التضامن االجتماعى بالجيزة
) قطاع الشئون االجتماعية (

إدارة الجمعيات

قرار قيد رقم 6760 لسنة 2020

بتاريخ 2020/1/15

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 2019/12/11 ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2020/1/14 ؛

قــــــرر :

) مـادة أولـى (

 قيـــد جمعيـــة المصطفـــى الخيريـــة للتنميـــة المتكاملـــة والخدمـــات الصحيـــة

 تحت رقم )6760( بتاريخ 2020/1/15

عنوان المقر : 38 ش ربيع الجيزى - الدور السابع - شقة )76( .

ميدان العمل :

الخدمات والمساعدات االجتماعية .

الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية .

التنمية االقتصادية لزيادة دخل األسرة .

 الخدمات الصحية .
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األغراض اآلتية :

1 - تقديم المساعدات االجتماعية فى جميع الحاالت .

2 - إقامة المدارس والجامعات والمعاهد العليا .

3 - نشر ثقافة االئتمان والمواطنة لدى المدارس والجامعات والمعاهد .

4 - اكتشاف المواهب الصغيرة وتنميتها .

5 - اكتشاف الموهوبين علمًيا ورياضًيا .

 6 - إقامـــة مركـــز علمـــى للبحوث والدراســـات ودعـــم المبتكريـــن والمخترعين

 من الشباب .

7 -  عقد ورش عمل وندوات توعية ومؤتمرات ودورات تدريبية وبروتوكول تعاون 

بين الجمعية والمعاهد والكليات والجامعات للتأهيل بسوق العمل .

8 - إقامة المشروعات لخريجى الشباب الجدد .

9 - إقامة المشروعات الحيوانية والسمكية والداخلية والزراعية والصناعية .

10 - إقامة مستشفيات وعيادات خارجية مركز أشعة ومعامل تحاليل .

11 - إقامة قوافل طبية .

12 - تلقى األدوية وتوزيعها على المرضى الفقراء .

تمارس هذه األنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة .

النطاق الجغرافى للعمل : --------- .
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اإلدارة التابع لها الجمعية : جنوب .

حل الجمعية وأيلولة األموال إلى : صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية .

) مـــادة ثانية (

 تلتـــزم الجمعيـــة بنشـــر قيـــد ملخـــص النظـــام األساســـى الخـــاص بهـــا بجريدة

 الوقائع المصرية .

مدير المديرية

أ / رضا متولى
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وزارة قطاع األعمال العام
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس

)ش - ق - م - م(

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر 

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/11/11 :

أوالً - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به إلى )1047010000( جنيه

بـــداًل مـــن )947855000( جنيـــه وزيـــادة رأس المـــال المصـــدر والمدفـــوع 

ليصبـــح )1007010000( جنيـــه موزًعـــا علـــى  بمبلـــغ )99155000( جنيـــه 

 )201402000( ســـهم بقيمـــة اســـمية )خمســـة جنيهـــات( للســـهم علـــى أن تمول

 هذه الزيادة من األرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة .

 ثانًي���ا - تعديـــل المـــادة السادســـة مـــن النظـــام األساســـى للشـــركة لتصبـــح

 على النحو التالى :

) المادة السادسة (

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ )1047010000( جنيه ورأس المال المصدر 

والمدفوع بمبلغ )1007010000( جنيه موزًعا على )201402000( ســـهم بقيمة 

اسمية )خمسة جنيهات( للسهم ، على أن يتم ذلك اعتباًرا من 2019/6/30

رئيس الجمعية العامة

لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر

الدكتور / أحمد مصطفى



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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