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قـــــرارات
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار رقم 62 لسنة 2020
وزيـر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد االطالع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ 

األعمال اإلنشائية وأعمال البناء ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى 

لبحوث اإلسكان والبناء ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2005 فى شأن الالئحة التنفيذية للمركز ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛

وعلـــى القرار رقم 251 لســـنة 2015 بتشـــكيل اللجنة الدائمـــة للكود المصرى 

لنماذج معلومات البناء ؛

وعلى ما عرضه السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث 

اإلسكان والبناء ؛ 

قـــــرر :

)المادة األولى(

 يتـــم العمـــل التجريبى بالكود المصـــرى لنماذج معلومات البنـــاء وال يكون ملزًما 

إال بعد تحديثه وصدور قرار بذلك .

)المادة الثانية(

تتولـــى اللجنة الدائمة للكود المصرى لنماذج معلومات البناء دراســـة التعديالت 

 التـــى تقـــدم لها بهـــدف التحديث كلمـــا دعـــت الحاجة لذلـــك ، وتعتبـــر التعديالت

 بعد إصدارها جزًءا ال يتجزأ من الكود .
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)المادة الثالثة(

يتولى المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء العمل على نشر هذا الكود والتعريف 

به والتدريب عليه .

)المادة الرابعة(

ــوم التالى   ُينشـــر هـــذا القرار فـــى الوقائع المصريـــة ، وُيعمل بـــه اعتباًرا من الـي

 لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى 2020/1/28

وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ . د . م/ عاصم الجزار
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 110 لسنة 2020

وزيـر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد االطالع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ 

األعمال اإلنشائية وأعمال البناء ؛

ــرارى رئيس الجمهورية رقمى 63  ، 64 لســـنة 2005 فى شـــأن إعادة  وعلـــى ـق

 تنظيم المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء والئحته التنفيذية ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛

ــرار الـــوزارى رقـــم 496 لســـنة 2018 بتشـــكيل اللجنـــة الدائمـــة  وعلـــى الـق

 للكود المصرى لوسائط التبريد ؛

 وعلـــى ما عرضه الســـيد األســـتاذ الدكتور رئيس مجلـــس إدارة المركـــز القومى

 لبحوث اإلسكان والبناء بموجب مذكرته رقم )73( المؤرخة 2020/2/10 ؛ 

قـــــرر :
)المادة األولى(

يتم العمل بالكود المصرى لوسائط التبريد .

)المادة الثانية(
يتولى المركز القومى لبحوث اإلســـكان والبناء العمل على نشر هذا الكود بأجزائه 

والتعريف به والتدريب عليه .

)المادة الثالثة(
ــوم التالى   ُينشـــر هـــذا القرار فـــى الوقائع المصريـــة ، وُيعمل بـــه اعتباًرا من الـي

 لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر فى 2020/2/12

وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ . د . م/ عاصم الجزار
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وزارة السياحة واآلثار
قرار رقم 366 لسنة 2020
صادر بتاريخ 2020/6/17

وزيـر السياحة واآلثار
بعد االطالع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون المرشـــدين الســـياحيين ونقابتهـــم الصـــادر بالقانـــون رقم 121 

لسنة 1983 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 بالالئحة التنفيذية لقانون المرشدين 

السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ؛

وعلى قرار وزير الســـياحة رقم 95 لســـنة 2019 بتشـــكيل لجنة مؤقتة لتســـيير 

أعمال نقابة المرشدين السياحيين ؛

ــرة الثانية(  وعلـــى الحكم الصادر عـــن محكمة القضـــاء اإلدارى بالقاهرة )الداـئ

 فى الدعوى رقم 33901 لسنة 73 قضائية بجلسة 2019/12/22 ؛

ــرة الثانية(   وعلـــى الحكم الصادر عـــن محكمة القضـــاء اإلدارى بالقاهرة )الداـئ

فى األشكال رقم 16844 لسنة 74 قضائية بجلسة 2020/6/7 ؛

)1934( ـــــم  ـــســـيـــاحـــة واآلثـــــــــار رق ال وزيــــــر  نـــائـــب  ــــذكــــرة  م  وعـــلـــى 

 بتاريخ 2020/6/10 ومرفقاتها ؛

قــــــــرر :
)المادة األولى(

بطالن قرار إعالن نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التى تمت 

اإلدارى  القضاء  محكمة  لحكم  تنفيًذا   ، يكن  لم  كأن  يوم 2019/4/25 واعتباره 

بالقاهرة )الدائرة الثانية( فى الدعوى رقم 33901 لسنة 73 قضائية المشار إليه .
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)المادة الثانية(

اســـتمرار عمل اللجنة المشـــكلة بالقرار الوزارى رقم 95لسنة 2019 المشار إليه 

فى مباشـــرة مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، وذلك لمدة ســـتة أشهر أو لحين 

انتخاب مجلس النقابة الجديد أى التاريخين أقرب .

)المادة الثالثة(

ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير السياحة واآلثار

أ . د/ خالد العنانى
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الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 274 لسنة 2020

بتاريخ 2020/2/26

باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى 

لصندوق التأمين الخاص للعاملين

 بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

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

الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

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

فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

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

غير المصرفية ؛

وعلى قرار رئيس الهيـئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى 

السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛

ــرار الهيئـــة المصريـــة للرقابة علـــى التأميـــن رقم 353 لســـنة 1994  وعلـــى ـق

 بقبول تســـجيل صنـــدوق التأمين الخاص للعامليـــن بالهيئة العامة للطـــرق والكبارى

 برقم )548( ؛

ــرار الهيئة العامـــة للرقابة المالية رقم 73 لســـنة 2012 بتعديل اســـم  وعلـــى ـق

الصنـــدوق ليصبح )صندوق التأمين الخـــاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى 

والنقل البرى( ؛

وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛
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 وعلـــى محضر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة غير العاديـــة للصنـــدوق المنعقدة 

فـــى 2019/9/23 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساســـى اعتباًرا 

من 2019/9/1 ؛

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 التعديل المقدم  لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2020/2/10 باقتــ

من الصندوق المذكور ؛

ــرة اإلدارة العامـــة لترخيـــص صناديـــق التأميـــن الخاصـــة بالهيئـــة  وعلـــى مذـك

 المؤرخة 2020/2/23 ؛

قـــــــــرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة )3/و( من الباب األول )بيانات عامة( والمادة 

)4/د( من الباب الثانى )شـــروط العضوية واالشـــتراكات( والمادتين )1/9 ، 11( 

والمالحظة رقم )1( من المادة )2/9( من الباب الثالث )المزايا( النصوص التالية :

الباب األول - )بيانات عامة( :

مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ :

)و( أجر االشتراك :

 هـــو األجر الوظيفى وفًقا للقواعد الســـارية لألجور بالجهة في 2018/1/1

  بزيادة )3٪( بداية من 2019/1/1 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 - )شروط العضوية واالشتراكات( :

مادة 4 - شروط العضوية :

يشترط فى العضو ما يلى :

)د( الحد األقصى لســـن االنضمام )50( عاًما بشـــرط ســـداد رسم عضوية وفًقا 

للجدول التالى :

السن عند االنضمام

)بالسنوات(

رسم العضوية كمضاعف

ألجر االشتراك فى تاريخ

االنضمام )بالشهور(

340.20

350.39

360.57

370.73

380.87

390.99

401.09

411.31

421.51

431.68

441.83

451.94

462.03

472.08
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السن عند االنضمام

)بالسنوات(

رسم العضوية كمضاعف

ألجر االشتراك فى تاريخ

االنضمام )بالشهور(

482.09

492.06

501.99

يحسب السن عند االنضمام بالفرق بين تاريخ الميالد وتاريخ االنضمام .

تحسب كسور السن نسبًيا .

الباب الثالث - )المزايا( :

مادة )9( :

فى حالة انتهاء الخدمة بســـبب الفصل أو االســـتقالة أو المعاش المبكر أو النقل 

بناًء على رغبة العضو :

1 - إذا كانت مدة االشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات :

يرد للعضو )100٪( من إجمالى االشتراكات الثابتة المسددة منه .

2 - فى حالة تحقق مدة اشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر :

 يصـــرف للعضو مبلغ تأمينى يحســـب بواقـــع المعدالت المبينة فـــى المادة )8( 

بند )1( على أن يتم تطبيق الجدول التالى :

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

مع مراعاة اآلتى :

1 - أن يكـــون الحـــد األدنى للمزايا فـــى جميع األحـــوال )100٪( من إجمالى 

االشتراكات الثابتة المسددة من العضو .
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مادة 11( :

فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو االستقالة من الصندوق :

يرد للعضو )100٪( من إجمالى االشتراكات الثابتة المسددة منه .

 مـــادة 2 - تســـرى هـــذه التعديـــالت وفًقـــا لمـــا قررتـــه الجمعيـــة العموميـــة

 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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الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 280 لسنة 2020

بتاريخ 2020/2/26

باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى 

لصندوق التأمين الخاص للعاملين

 بشركة الصرف الصحى باإلسكندرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

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

الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

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

فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

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

غير المصرفية ؛

وعلى قرار رئيس الهيـئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى 

السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛

وعلـــى قرار الهيئة المصريـــة للرقابة على التأمين رقم 347 لســـنة 1994 بقبول 

 تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للصرف الصحى باإلسكندرية

 برقم )547( ؛

ــرار الهيئـــة المصريـــة للرقابـــة علـــى التأمين رقـــم 63 لســـنة 2006   وعلـــى ـق

بتعديل اســـم الصنـــدوق ليصبح )صندوق التأميـــن الخاص للعاملين بشـــركة الصرف 

الصحى باإلسكندرية( ؛

وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛
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 وعلـــى محضر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة غير العاديـــة للصنـــدوق المنعقدة 

فـــى 2019/7/11 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساســـى اعتباًرا 

من 2019/7/11 ؛

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 التعديل المقدم  لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2020/2/10 باقتــ

من الصندوق المذكور ؛

ــرة اإلدارة العامـــة لترخيـــص صناديـــق التأميـــن الخاصـــة بالهيئـــة  وعلـــى مذـك

 المؤرخة 2020/2/24 ؛

قـــــــــرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة )3/و( من الباب األول )بيانات عامة( والمادة 

)4/د( من الباب الثانى )االشـــتراكات وشـــروط العضوية( والمادة )8/أ( من الباب 

الثالث )المزايا( النصوص التالية :

الباب األول - )بيانات عامة( :

مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ :

)و( أجر االشتراك :

هو األجر األساســـى الشـــهرى وفًقـــا لجداول األجور المرفقـــة بالئحة التوظف 

بالجهـــة فـــى 2012/6/30 متضمًنا العـــالوات الخاصة التـــى تم إقرارها 

خالل السنوات )1987 - 2007( ومضاًفا إليه العالوات الدورية وعالوات 

الترقية والعالوات التشجيعية بما ال يجاوز )2٪( سنوًيا على أن يتم تطبيق 

أول زيـــادة اعتبـــاًرا من 2020/1/1 وال يعتد بأى إضافات أخرى على هذا 

األجـــر أًيا كان ســـند إقرارها إال بعد إعداد دراســـة اكتواريـــة بفحص المركز 

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

مادة 4 - شروط العضوية :

يشترط فى العضو ما يلى :

)د( الحد األقصى لسن االنضمام )25( عاًما ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا 

هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفًقا للجدول التالى :

السن عند االنضمام

)بالسنوات(

رسم العضوية كمضاعف

ألجر االشتراك فى تاريخ

االنضمام )بالشهور(

260.03

270.28

280.54

290.80

301.07

311.35

321.64

331.93

342.23

352.53

362.84
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السن عند االنضمام

)بالسنوات(

رسم العضوية كمضاعف

ألجر االشتراك فى تاريخ

االنضمام )بالشهور(

373.14

383.45

393.75

404.05

414.26

424.45

434.63

444.78

454.91

465.00

475.07

485.09

495.07

505.00

514.88

524.70
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السن عند االنضمام

)بالسنوات(

رسم العضوية كمضاعف

ألجر االشتراك فى تاريخ

االنضمام )بالشهور(

534.45

544.12

553.71

563.21

572.60

581.87

591.01

يحسب السن عند االنضمام بالفرق بين تاريخ الميالد وتاريخ االنضمام .

تحسب كسور السن نسبًيا .

يجوز تقســـيط رســـم العضوية لمدة ال تتجاوز سنة بدون فوائد وفى حالة استحقاق 

العضو ألى مبلغ تأمين أو ميزة تأمينية قبل اكتمال ســـداد األقســـاط يتم خصم جميع 

المستحقات للصندوق من العضو .

الباب الثالث - )المزايا( :

مادة 8 -  تصرف المزايا التأمينية التالية :

)أ( فى حالة انتهاء الخدمة بسبب :

بلوغ سن التقاعد القانونية .

الوفاة .

العجز الكلى المستديم .
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ــؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشـــرعيين )فى حالة عدم تحديد مســـتفيدين  ـي

عنه( ميزة تأمينية وفًقا لما يلى :

1 - بالنسبة لألعضاء المؤسسين :

خمس وستون شهًرا من أجر االشتراك الوارد بالمادة )3/و( .

2 - بالنسبة لألعضاء غير المؤسسين :

شـــهر ونصف الشـــهر من أجر االشـــتراك الوارد بالمادة )3/و( وذلك عن كل سنة 

اشتراك فعلى بالصندوق بحد أقصى الميزة التأمينية المقررة للعضو المؤسس .

علـــى أن يكون الحـــد األدنى للميزة التأمينيـــة فى حالة الوفـــاة أو العجز الكلى 

المستديم ثالثون شهًرا من أجر االشتراك الوارد بالمادة )3/و( .

 مـــادة 2 - تســـرى هـــذه التعديـــالت وفًقـــا لمـــا قررتـــه الجمعيـــة العموميـــة

 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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الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية 

قرار رقم 121 لسنة 2020

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير

 ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 

بعد االطالع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة 

والئحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 203 لســـنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام 

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ؛

وعلـــى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لســـنة 1991 بإصدار نموذج العقد 

االبتدائى والنظام األساسى لشركات قطاع األعمال العام ؛

ــرارات وزيـــر قطاع األعمـــال العام أرقـــام 68 لســـنة 2018 و 2 ، 46  وعلـــى ـق

 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ؛

الــمــنــعــقــدة  بجلستها  الــعــاديــة  غــيــر  ــة  ــام ــع ال الــجــمــعــيــة  ــة  ــق مــواف ــى   وعــل

بتاريخ 1992/12/31 على النظام األساسى لشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 

الصادر به القرار رقم 31 لسنة 1993 وتعديالته الصادر بها القرارات أرقام 6 و 148 

لسنة 1995 ، 130 و 269 لسنة 1996 ، 86 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2008 ، 

230 لسنة 2010 ، 271 لسنة 2016 ، 4 لسنة 2020 ؛

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشـــركة مصر الجديدة لإلســـكان والتعمير 

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/5/21 ؛
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قــــــــرر :

 مـــادة 1 - تعديـــل البنـــد )ب( مـــن المـــادة الثالثـــة مـــن النظـــام األساســـى

 لشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير وفًقا لما يلى :

»القيام بالتطوير العقارى بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز األراضى وتخطيطها 

 وتقســـيمها وتزويدهـــا بالمرافق والخدمات الالزمـــة للعمران طبًقا للقوانين الســـارية ، 

 كما تقوم الشـــركة كذلك لحســـابها أو لحســـاب الغيـــر بإعداد وتنفيذ مـــا يعهد إليها

من مشـــروعات التخطيط والتعمير وتقســـيم األراضى وإنشـــاء المدن الجديدة والقرى 

السياحية وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق« .

 مـــادة 2 - إضافـــة البنـــد )ى( إلى المادة الثالثة من النظام األساســـى للشـــركة

 وفًقا لما يلى :

»توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير« .

مادة 3 - ينشر هذا التعديل بالوقائع المصرية ، على نفقة الشركة المشار إليها .

ــرار فور صـــدوره ، وعلـــى الجهات المعنيـــة تنفيذه  مـــادة 4 - يعمـــل بهـــذا الـق

 كل فيما يخصه .

صدر فى 2020/6/9

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس الجمعية العامة

مهندس/ هشام أنور أبو العطا
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وزارة التموين والتجارة الداخلية

قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعامالت

اإلدارة المركزية للمعامالت التجارية

اإلدارة العامة للتعاون االستهالكى

إدارة التسجيل 

ملخــــــص

ممـــا قررتـــه الجمعيـــة العمومية االســـتثنائية للجمعيـــة التعاونية االســـتهالكية 

 المنزليـــة ألعضـــاء جمعيـــة رعايـــة ضباط الشـــرطة العاملين بـــاإلدارة العامـــة ألندية

 وفنادق الشرطة - محافظة القاهرة ؛

يتضـــح بعد االطـــالع على محضـــر الجمعيـــة العموميـــة االســـتثنائية للجمعية 

الموضحـــة أعاله والمنعقدة انعقاًدا قانونًيا بتاريخ 2020/6/7 والســـابق تســـجيلها 

 باإلدارة العامة للتعاون االســـتهالكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت 

 رقـــم )11376( بتاريـــخ 2019/2/25 والمنشـــور عنها بالوقائـــع المصرية بالعدد

 رقم )56( فى 2019/3/9

أنها قـــــــررت :

1 - تعديل المادة )7( من عقد التأسيس االبتدائى .

2 - تعديل المادة )4( من النظام الداخلى .
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 بإضافـــة نشـــاط الدخول فـــى ممارســـات ومناقصـــات وتجهيز وجبات وأنشـــطة

 تعبئة وتغليف .

وقد تم تســـجيل هذا القرار بالســـجل الخاص باإلدارة العامة للتعاون االستهالكى 

بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم )1440( بتاريخ 2020/6/25

مدير عام

اإلدارة العامة للتعاون االستهالكى

محاسب/ أحمد يوسف عوض الله



طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

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

1309 - 2020/7/5 - 2020/25005




