
 

  السنة
 ـھ١٩٥

  ١٤٤٣ جمادى اآلخرة سنة ١٤االثنين الصادر فى يوم 
  العدد  )٢٠٢٢ يناير سنة ١٧( الموافق 

 ١٤  
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٢

  حمتـويـات العـدد
  

  رقم الصفحة    
ــصناعة  ــارة والـ   وزارة التجـ

  
  ٣  ...... ........٢٠٢١ لسنة ٦٥٣قرار رقم  :

ــة   وزارة الداخليـــــــــ
   

ــام  ــرارات أرق  ٢٤٥٧ و٢٤٥٣ و٢٤٥٢ق
   ..............................٢٠٢١لسنة 

  
٨-٥  

  يـة وزارة التموين والتجـارة الداخل    
  

  ٩  ......... .....٢٠٢١ لسنة ٢٢٥قرار رقم  :
  محافظــــــة الجيــــــزة

  
  ١٠   ..................٢٠٢٢ لسنة ١قرار رقم  :

  محافظـــــة الـــــشرقية 
  

  ١٢   ...........٢٠٢١ لسنة ١١٧٩٥قرار رقم  :
  محافظــــــة البحيــــــرة

  
  ١٤   .............٢٠٢١ لسنة ١٧٣٣قرار رقم  :

ــار ــسياحة واآلثــ   وزارة الــ
    المركزية لشركات السياحة    اإلدارة

  ١٨   ......٢٠٢١ لسنة ١٢٥٠قرار إدارى رقم 

  محافظــــــة القــــــاهرة
ــاعى  ــضامن االجتم ــة الت    مديري

  ٢٢-٢٠  ٢٠٢١ لسنة ١١٣٦٩ و١١٣١٩قرارا قيد رقما 

ــضامن االجتمـــاعى    وزارة التـ
   يات والعمل األهلى  لوحدة المركزية للجمع  ا

  ٢٤  ...........................قرار قيد جمعية 

ــضامن االجتمـــاعى    وزارة التـ
   مديرية التضامن االجتماعى بـالفيوم    

  ٢٥  ..........................قرار قيد مؤسسة 

ــويف  ــى س ــة ببن ــة الزراع   مديري
   دارة العامة لشئون التعاون الزراعـى     اإل

  ٢٧  ............ملخص تأسيس وإشهار جمعية 

  إعــالنــــات مخـتلفـــــة
  

:  
:  
:  
:  
:  

  إعالنات الوزارات والهيئات والمصالح
  ..........................إعالنات فقد 

  ........إعالنات مناقصات وممارسات 
  .................. وتأجير إعالنات بيع
  .............. بيوع إدارية -حجوزات 

-  
٢٨  
-  
-  
-  
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٣

  راراتـــق
 التجارة والصناعةوزارة 

 ٢٠٢١ لسنة ٦٥٣رار رقم ـق

 التجارة والصناعةوزير 

إقامـة المعـارض واألسـواق       بشأن تنظيم    ١٩٥٦ لسنة   ٣٢٣القانون رقم   بعد االطالع على    
   ؛واالشتراك فيه
   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١ن الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم قانووعلى 

   بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ٢٠٠٩ لسنة   ٣٤٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  العامة للمعارض والمؤتمرات ؛
 بتعيـين بعـض الـوزراء       ٢٠١٩ة   لسن ٦٥٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ومنهم وزير التجارة والصناعة ؛
 بشأن تـشكيل مجلـس   ٢٠١٦ لسنة ٤٤وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم    

  إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ؛
خالد فتحى  /  بضم السفير  ٢٠٢١ لسنة   ٤٥٢وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم       

   مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ؛يوسف إلى عضوية
إيهاب أحمد أبو سـريع لعـضوية       / وعلى كتاب وزارة الخارجية بترشيح السفير     

مجلس إدارة الهيئة والمرسل لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامـة للمعـارض             
   ؛٦/١٢/٢٠٢١والمؤتمرات بتاريخ 

  ولصالح العمل ؛
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٤

  :رر ـــــــــق
  )ولـى األـادة امل (

يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعـارض والمـؤتمرات            

 ممثالً عن وزارة الخارجية ، بـدالً مـن الـسيد            إيهاب أحمد أبو سريع   / السيد السفير 

  .خالد فتحى يوسف / السفير

  )ثانيـة الـادة امل( 
بارا من تـاريخ صـدوره ،       ينشر هذ القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعت         

  .وعلى الجهات المختصة تنفيذه 
  ٢٦/١٢/٢٠٢١صدر فى 

  وزير التجارة والصناعة
  نيفني جامع
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٥

 وزارة الداخلية
 ٢٠٢١ لسنة ٢٤٥٢رار رقم ـق

 وزير الداخلية

 بعد االطالع على الدستور ؛

  الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛١٩٧٥ لسنة ٢٦وعلى القانون رقم 

 الصادر بتفويض الـسيد اللـواء       ٢٠١٨ لسنة   ١٠٠٤الوزارى رقم   وعلى القرار   

مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة االختصاصات المقـررة لـوزير       

  بشأن الجنسية المصرية ؛١٩٧٥ لسنة ٢٦الداخلية بموجب القانون رقم 

 :رر ـــــــــق

ـ الواحد يؤذن لكلٍّ من    -  ١ادة مـ   أحمـد أيـوب  / هـم الـسيد  أول(ا  والعشرين مواطنً

المدرجة أسماؤهم بالبيـان    ) وائل محمد عبد الحميد محمد    /  وآخرهم السيد  - فودة أيوب 

المرفق بالتجنس بالجنسية األجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفـاظهم              

 .بالجنسية المصرية 

 . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - ٢ادة ـم
 المفوض بالتوقيع

  الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير أولمساعد

 )اء ـــــــإمض/ ( واء ــل
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٦

  بيـــــــان
  بأمساء طالىب اإلذن بالتجنس جبنسيات أجنبية مع عدم االحتفاظ باجلنسية املصرية

سل
سل

م
  

الجنسية المأذون   جهة وتاريخ الميالد  االســـم
  التجنس بها

  /السيد  ١
  

  األلمانية  ١٤/٩/١٩٩١  الغربية  أحمـــد أيـــوب فـــودة أيـــوب
  /السيد  ٢

  
ــرائيل  ــى إس ــدحت حلم ــل م   مايك

 
  «  ١٨/١١/١٩٨٨  اإلسكندرية

  /السيد  ٣
  

  يهاب محمد شوقى البـاجورى    إحسام  
 

  «  ٢٩/١١/١٩٨٤  اإلسكندرية
  /السيد  ٤

  
  محمد نبيل عبد الخالق عرفـة محمـد       

 
  «  ١/٩/١٩٨٧  الدقهلية

  /السيد  ٥
  

  معتز باهللا سعيد محمـد حلمـى دسـوقى        
 

  «  ٢٤/٣/١٩٨٤  يزةالج
  /السيد  ٦

  
  مايكل ناصف سـيف المـسيح فريـد       

 
  «  ٢٠/١١/١٩٩٠  المنيا

  /السيد  ٧
  

  محمد أحمد حامـد أحمـد الغيطـانى       
 

  «  ٣/٧/٢٠٠١  ألمانيا
  /السيد  ٨

  
  صالح الدين عبد العزيز عفيفى أبو النجا      

 
  «  ١٠/١٢/١٩٥٥  القاهرة

  /السيدة  ٩
 

  مريم فخرى بـسطا اسـتراتى يونـان       
 

  «  ٣٠/٣/١٩٧٨  القاهرة
  /السيدة  ١٠

 
  دينـــا عمـــاد فخـــرى جـــرجس

 
  «  ٣٠/٩/١٩٩٠  القاهرة

  /السيدة  ١١
 

  سهر سمير عبد المنعم محمد إسماعيل     
 

  «  ٤/٢/١٩٩٥  اإلسكندرية
  /السيدة  ١٢

 
  نورهان محمد أحمد إبراهيم الـشامى     

 
  «  ١٥/٢/١٩٩٣  اإلسكندرية

  /السيدة  ١٣
 

ــولى   ــان بــ ــيرنى تــ   شــ
 

  ندونيسيةاأل  ٢٣/٢/١٩٨٤  أندونيسيا
  /السيدة  ١٤

 
  لطيفة فـؤاد يوسـف محمـد عتيـق        

 
  البحرينية  ١٩/٢/١٩٩٧  البحرين

  /السيدة  ١٥
 

ــطا   ــود س ــالك حم ــزىمم    العن
 

  السعودية  ٢٨/٧/١٩٨٩  السعودية
  /السيد  ١٦

  
  أدهم يحيى عبد اهللا وائـل الـشمرانى       

 
  «  ١٦/١٢/٢٠٠٣  الجيزة

  /السيد  ١٧
  

  عماد عبد النبى محمد عبـد الوهـاب       
 

 النمساوية  ٢٥/١/١٩٧٩  فيةالمنو

  /السيد  ١٨
  

  كيـــرلس مـــالك حنـــا متـــى
 

  الهولندية  ١٩/٤/١٩٩٠  المنيا
  /السيد  ١٩

  
  محمد إبراهيم محمد بدرى أحمد الشاعر

 
  اليونانية  ٢٢/٢/١٩٩٦  اليونان

  /السيد  ٢٠
  

  جوزيــف ميخائيــل كامــل ميخائيــل
 

  الليتوانية  ١٥/٨/١٩٨٣  اإلسكندرية
  /السيد  ٢١

  
   الحميــد محمــدوائــل محمــد عبــد

 
  التايوانية  ١/٧/١٩٧٦  سوهاج
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٧

 وزارة الداخلية
 ٢٠٢١ لسنة ٢٤٥٣رار رقم ـق

 وزير الداخلية

 األجانـب  فى شأن دخول وإقامـة  ١٩٦٠ لسنة ٨٩بعد االطالع على القانون رقم    

  ؛بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديالته

 ١٦/١٢/٢٠٢١المؤرخـة    نـسية وعلى مذكرة اإلدارة العامة للجوازات والهجـرة والج       

 بشأن طلب إبعاد بنجالديشيين الجنسية خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العام ؛

 :رر ـــــــــق

  )ى ـادة األولــامل( 

بعد خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العام كل من ي /MASHUD AHMED MD 

ALA UDDIN)  ١٠/٥/١٩٩٧ مواليد - بنجالديشى الجنسية. (  

MOHAMMAD HOSSAIN MOHAMMAD MOZIBUR RAHMAN 

  ) .١/٥/١٩٩٧ مواليد - بنجالديشى الجنسية (

  )ة ـادة الثانيــامل( 
 .على مدير اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك 

   )الثالثةادة ــامل( 
   .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

 ٢٠/١٢/٢٠٢١تحريرا فى 

 ليةوزير الداخ

 حممود توفيق
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٨

 وزارة الداخلية
 ٢٠٢١ لسنة ٢٤٥٧رار رقم ـق

 وزير الداخلية

فى شأن دخول وإقامـة األجانـب    ١٩٦٠ لسنة ٨٩بعد االطالع على القانون رقم    

  ؛بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديالته

 ١٨/١٢/٢٠٢١وعلى مذكرة اإلدارة العامة للجوازات والهجـرة والجنـسية المؤرخـة            

  الجنسية خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العام ؛نيجيريةبشأن طلب إبعاد 

 :رر ـــــــــق

  )املــادة األولـى ( 

 JOY ITUNU BALOGUN / المدعوةبعد خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العام تُ

  ) .٢/٤/١٩٧٦ مواليد -  الجنسية نيجيرية(

  )ة ـادة الثانيــامل( 
 .ة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك على مدير اإلدار

   )الثالثـةادة ــامل( 
   .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

 ٢١/١٢/٢٠٢١تحريرا فى 

 وزير الداخلية

 حممود توفيق
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٩

  وزارة التموين والتجارة الداخلية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٢٥قرار رقم 

  ٣٠/١٢/٢٠٢١الصادر فى 
  داخليةوزير التموين والتجارة ال

 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة      ١٩٧٦ لسنة   ٦٨بعد االطالع على القانون رقم      
  واألحجار ذات القيمة وتعديالته ؛

ول  بتعديل الجد  ٢٠١٣ لسنة   ٣٩ية رقم   وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخل     
جار ذات   بشأن الرقابة على المعادن الثمينة واألح      ١٩٧٦ لسنة   ٦٨الملحق بالقانون رقم    

  القيمة ؛
سوم  بتعديل ر  ٢٠٢٠ لسنة   ١١٥خلية رقم   وعلى قرار وزير التموين والتجارة الدا     

  مصلحة دمغ المصوغات والموازين ؛
   ؛٢٩/١١/٢٠٢١وعلى مذكرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين المؤرخة 

  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 
  أنواعها والمـشغوالت المـصنعة  ن الثمينة بجميع   دتخفض قيمة رسوم تثمين المعا    

  من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملـصقة مـن الـذهب               
  من قيمة هـذه األصـناف والمـشغوالت       %) ٠,٥(أو الفضة أو البالتين لتكون بنسبة       

  بحد أدنى عشرون جنيها ، وتعفى من هذه الرسوم األصـناف والمـشغوالت الـواردة              
  .النيابات أو الشرطة من المحاكم أو 

  )املادة الثانية ( 
 ٢٠٢٠ لـسنة  ١١٥ و٢٠١٣ لـسنة  ٣٩م وارد فى القرارين رقمـى  يلغى أى حك 

  .المشار إليهما يخالف أحكام هذا القرار 
  )ة  املادة الثالث(

  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره 
  وزير التموين والتجارة الداخلية

  على املصيلحى/ د
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١٠

  حمافظة اجليزة
  ٢٠٢٢ لسنة ١قرار رقم 

   اجليزةحمافظ
 والئحتـه   ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣بعد االطالع على قانون نظام اإلدارة المحلية رقـم          

  التنفيذية وتعديالتهما ؛
 والمعـدل بالقـانون   ١٩٩٠ لسنة  ١٠وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم        

   ؛٢٠١٨ لسنة ٢٤رقم 
ة جهاز أمالك الدولة بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باالستيالء          وعلى مذكر 

المؤقت لمواقع األبراج الهوائية الخاصة بتغذية مشروع محطة محوالت لتوفير التغذيـة    
  الكهربائية لمأخذ المياه العكرة بالعياط ؛

وعلى كتاب وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرفق به البيانـات           
  لمطلوبة الستصدار قرار االستيالء المؤقت ؛ا

  :رر ـــــــــق
 يستولى مؤقتًا ولمدة ثالث سنوات علـى مواقـع األبـراج الهوائيـة         - ١ادة ـمـ

  قابلة للتوسـع  ) أ.ف.م٤٠×٢ف سعة   . ك ٦٦/١١(الخاصة بتغذية محطة محوالت جهد      
ـ         ) ف. ك ٦٦/١١(بمحول ثالث جهد       ةوخطـوط ربطهـا لتـوفير التغذيـة الكهربائي

 وزارة اإلسكان والمرافـق وذلـك طبقًـا للبيانـات            العكرة بالعياط لصالح   المياهلمأخذ  
 أكتـوبر والمرفقـة     ٦الواردة تفصيالً من وزارة اإلسكان بالتنسيق مع جهـاز مدينـة            

   :والممثلة فى اآلتىبالقرار 
 بتغذية محطـة    ةلوحة توضح المسار المطلوب إقامة األبراج الهوائية عليه الخاص        

  .حوالت عاليه الم
  .جداول بإحداثيات األرض ألماكن األبراج الهوائية المطلوب تنفيذها 

  .المساحة التقريبية لألبراج محل طلب قرار االستيالء طبقًا للبيان المرفق 
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١١

 يتعين على وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة اتخـاذ           - ٢ادة ـمـ

 ١٩٩٠ لـسنة    ١٠ على ضوء القانون رقم      يةالالزم نحو السير فى إجراءات نزع الملك      

  .بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قبل مضى المدة المحددة بالمادة األولى 

  . ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية - ٣ادة ـم
  محافظ الجيزة

  أمحد راشد/ اللواء
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١٢

  الشرقيةحمافظة 
  ٢٠٢١ لسنة ١١٧٩٥قرار رقم 

  الشرقية حمافظ
بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة        ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣قانون رقم   الع على   بعد االطال 

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

   ؛ بشأن البناء الموحد والئحته التنفيذية وتعديالتها٢٠٠٨ لسنة ١١٩القانون رقم وعلى 

 باعتماد المخططات التفـصيلية     ٢٠١٦ لسنة   ١٦وعلى قرار معالى المحافظ رقم      

  ة ؛لقرى محافظة الشرقي

  )٩٩٦(وعلى مذكرة العرض على معالى الدكتور الوزير محافظ الـشرقية رقـم             

  الـوارد بـالمخطط التفـصيلى     ( على الموافقة على رفع الـشارع        ١٣/١٢/٢٠٢١فى  

والمار بقطعـة  )  مركز ديرب نجم- الوحدة المحلية بصفط زريق -لقرية صفط زريق  

  ال يخلـق قطـع حبيـسة      نـه   إأحمد محمد محمود حسن حيث      / األرض ملك المواطن  

  وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة ؛

  :رر ـــــــــق
 - الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية صفط زريـق      (تعديل الشارع    - أولـىادة ـم

  وذلـك بإلغـاء الجـزء المـار       )  مركز ديـرب نجـم     - بصفط زريق    ليةالوحدة المح 

   ، نظـرا لعـدم خلـق قطـع         أحمد محمد محمود حسن   / بقطعة األرض ملك المواطن   

  حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مـع االلتـزام بأحكـام القـانون       

  . والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩رقم 
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١٣

  : ثانيةادة ـم

   .ا بالبناء للمواطن المذكورصال يعتبر هذا القرار ترخي

للملكية للمواطن المذكور اال يعتبر هذا القرار سند .  

  ٢٠١٦ لسنة ١٦عتبر هذا القرار مكمالً لقرار معالى المحافظ رقم ي

  .الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره  ينشر هذا القرار فى -مـادة ثالثة 

   .على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - رابعةادة ـم

  ٢٠/١٢/٢٠٢١صدر فى 
  الشرقيةمحافظ 

  ممدوح غراب/ د.أ
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١٤

  حمافظة البحرية
  ٢٠٢١ لسنة ١٧٣٣ر رقم راـق

 ١٦/٩/٢٠٢١صادر بتاريخ 

 حمافظ البحرية

 بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة والئحتـه          ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣ى القانون رقم    بعد االطالع عل  
  التنفيذية وتعديالتهما ؛

   بشأن البناء والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى القانون رقم 
   بحل المجالس الشعبية المحلية ؛٢٠١١ لسنة ١١٦وعلى المرسوم بقانون رقم 

 بـشأن اعتمـاد المخططـات    ٢٠١٧ لـسنة  ١٠٦٣وعلى القرار الوزارى رقـم      
التابعة للوحـدة المحليـة     ) تلبقا(لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية        ستراتيجيةاال

   ؛كوم حمادة مركز الطودلقرية 
 ٢٠١٦ لـسنة  ١٠٩٣ة رقـم  وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ     

 ١٧/٨/٢٠٢١لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظـة بجلـستها المنعقـدة بتـاريخ               
المخطـط  عتمـاد   الالزمة ال جراءات  استكمال اإل ال مانع من السير فى      " والمنتهى إلى   

ألحكـام  كوم حمادة وفقًا     مركز   الطود التابعة للوحدة المحلية لقرية      تلبقاالتفصيلى لقرية   
وكتب الهيئـة   ذية وتعديالتهما    والئحته التنفي  ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩قانون البناء الموحد رقم     

الـسيد الـدكتور رئـيس مجلـس         على   على أن يتم عرضه   العامة للتخطيط العمرانى    
قـانون  وفقًـا ل  المختـصة المحليـة  الوزراء للموافقة عليه نظرا لحل المجالس الشعبية        

   ؛١٩٧٩سنة  ل٤٣اإلدارة المحلية رقم 
  وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
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  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

  - الطـود   التابعة للوحـدة المحليـة لقريـة       تلبقاعتمد المخطط التفصيلى لقرية     ي
  .والئحته التنفيذية وتعديالتهما  ٢٠٠٨ لسنة ١١٩وفقًا ألحكام القانون رقم  كوم حمادةمركز 

  )املادة الثانية ( 
ر المساحات الملونة باللون األحمر على المخطط التفصيلى المرفـق زوائـد            تعتب

تنظيم ما لم يثبت ملكيتها ألحد والمساحات الملونة باللون األصفر ضوائع تنظـيم فيمـا     
  .زاد عن االرتداد القانونى 

   )الثالثةاملادة ( 
ـ      كوم حمادة على الوحدة المحلية لمركز ومدينة         صرية ،  نشر القرار بالوقـائع الم

  الـسيد الـدكتور   ويعمل به اعتبارا من تـاريخ نـشره ، وعلـى أن يعـرض علـى                 
   .رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه

  محافظ البحيرة
  ةهشام عبد الغىن آمن/ واءـل
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١٦
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١٧
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١٨

  وزارة السياحة واآلثار
  اإلدارة المركزية لشركات السياحة

  ٢٠٢١ لسنة ١٢٥٠رقم إدارى قرار 
  ١٣/١٢/٢٠٢١بتاريخ 

  رئيس اإلدارة املركزية لشركات السياحة
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨القانون رقم   بعد االطالع على    

   ؛والئحته التنفيذية وتعديالتهما
   ؛ بشأن الغلق اإلدارى١/٤/١٩٨١بتاريخ ) ٣٠٧( رقم فتوى مجلس الدولةوعلى 

ثار والمرفق بها المحاضر الوارد     وعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآل      
  أرقامها بالبيان التالى ؛

  وعلى مذكرة رئيس اإلدارة المركزية لشركات السياحة ؛
   ؛١٦/٣/٢٠٢١الصادر بتاريخ ) ٧٠(وفى ضوء القرار الوزارى رقم 

  :قـــــرر 
  )املـادة األولـى ( 

سياحى بـدون الحـصول      النشاط ال  ا بعد وذلك لمزاولته   اغلق إداريا المقرات اآلتى ذكره    ت
  ١٩٧٧ لسنة ٣٨على الترخيص الالزم من الوزارة بالمخالفة ألحكام القانون رقم 

  ةإدار  رــاملق  اسم الشركة  م

ايزى ترافيل   ١
  سيرفيس

ــاس  ٩ ــف عبــــ ــانى  -ب ش يوســــ ــدور الثــــ   - الــــ
 - أمــام نــادى الزهــور - مدينــة نــصر - ١٠٦شــقة 

  .القاهرة 

  سهير فاضل محمد

  م القاضىمرمي محسن عبد املنع

  ياسر على

ــر ٩  لتس ترافيل  ٢ ــاون  -ش جعفـــ ــة التعـــ   - ٥ شـــــقة - محطـــ
  . اجليزة - الهرم -الدور األول 

  وليد عوض عبد الفتاح

  أمني خالد أمني جميل
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١٩

  ةإدار  رــاملق  اسم الشركة  م

سانت بول   ٣
/ ترافيل 

ماربولس 
  للرحالت

ــسى ٤٤٦ ــرم الرئيــــ ــروان - ش الهــــ ــرج الــــ   - بــــ
 - أعلى نفق الهـرم الـصف الثـانى        ٥ شقة   ٤الدور  
  - العمرانيـــــة -محطــــة متــــرو اجليــــزة    أمــــام  

  .اجليزة 

  رانيا نعيم جبرتى عبد املالك

  وليد سليمان فتحى

  عماد جبران

 /رفاهية ترافيل  ٤
Welfare travel 

  - مـــــصر اجلديـــــدة  -ب عمـــــارات العبـــــور  ١٨
  . القاهرة - ٥ شقة - ٤الدور 

  مصطفى أحمد محمد

  فؤاد مؤمن محمد إبراهيم

٥  
هاى واى 
للتنمية 
  ةالسياحي

ــاز ٢٥٣ ــدور األول- ش احلجـــ ــقة -  الـــ  - ١٤ شـــ
  - أمـــام مدرســــة الـــسيدة خديجــــة   -النزهـــة  

  . القاهرة -بجوار مستشفى محمود فايز 

  محمد أحمد على محمد

  محمد محمد بيومى بيومى

  فكرة ترافيل  ٦
ــصل   ١ ــك فيـ ــن ش امللـ ــريف مـ ــدور -ش شـ   - ٨ الـ

  . اجليزة - بوالق الدكرور - ٥٢شقة 

  محمد عزت سعد سليم

  سني أحمد حسني محمدح

٧  
الفى تورز 
  للسياحة

 -  ٨ شــقة  ١٤ الــدور -  ٣٥ عمــارة  - عمــارات العبــور  
  . القاهرة -مصر اجلديدة 

  أشرقت حافظ محمد عبد احلافظ

  أحمد محمد شبارة

  )املـادة الثانيـة ( 
 ا بدون ترخيص لمحاسـبته اتخطر مصلحة الضرائب عن المقرات المذكورة لعمله  

   . لشرطة السياحة واآلثارةترة السابقة وكذا اإلدارة العامضريبيا طوال الف
  )ة ـاملـادة الثالث( 

  ينشر هذا القرار فى الوقائع المـصرية ، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صـدوره ،         
  .وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

  مساعد الوزير
  لشئون شركات السياحة

  إميان قنديل
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٢٠

 ى مديرية التضامن االجتماع- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ١١٣١٩قرار قيد رقم 
 ٢/٦/٢٠٢١بتاريخ 

 مدير املديرية -وكيل الوزارة 
 وبما ال يتعارض    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤قانون رقم   لل  الالئحة التنفيذية  بعد االطالع على  
   ؛ والئحته التنفيذية٢٠١٩ لسنة ١٤٩مع أحكام القانون رقم 

   ؛٢٥/٥/٢٠٢١قاهرة بتاريخ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية ال
 ؛بالمديرية وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات 

 :ـرر ـــــق
 )ى ـمـادة أول( 

   .ندى المسلمى لألعمال الخيرية مؤسسةقيد 
  .القاهرة الجديدة االجتماعية : اإلدارة التابعة

  - التجمـع الخـامس   - مـول الزهـراء   -الدور الثـانى    ) ١٧/١٨( : وعنوانها
   . القاهرة-القاهرة الجديدة  -المحلية السادسة ) ٤/٦(األول قطعة الحى 

 .على مستوى الجمهورية : نطاق عملها الجغرافى 
 -  رعاية األسـرة  -  المساعدات االجتماعية - رعاية الطفولة واألمومة   : ميدان عملها   

ـ   - التنمية االقتصادية -الخدمات الثقافية والعلمية والدينية       -شعوب  الـصداقة بـين ال
  -مـسجونين وأسـرهم     ال رعايـة    - الفئات الخاصة والمعـوقين      -رعاية الشيخوخة   

   . األنشطة الصحية- تنظيم األسرة - أصحاب المعاشات -حماية البيئة 
  .أمناء خمسة : مجلس أمناء مكون منواسطة المؤسسة بتدار 
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٢١

  ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : السنة المالية 
 ) .عشرون ألف جنيه فقطخمسة  : ( قيد المؤسسة فى حالةمبلغ التأسيس

صـندوق دعـم المـشروعات للجمعيـات       :  وأيلولة األموال إلـى      المؤسسةحل  
 . طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى  ،والمؤسسات

 )مـــادة ثانية ( 
  تلتزم اإلدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى بالـسجل الخـاص ،               

 .ية ، وال ينفذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة وينشر بالوقائع المصر
  وكيل الوزارة
 مدير المديرية

  حممد سيد سيد/ أ
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٢٢

  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ١١٣٦٩قرار قيد رقم 
 ١٥/٨/٢٠٢١بتاريخ 

 مدير املديرية -وكيل الوزارة 
   ؛ والئحته التنفيذية٢٠١٩ لسنة ١٤٩م  قانون رقبعد االطالع على

   ؛١٠/٨/٢٠٢١وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 
 :ـرر ـــــق

 )ى ـمـادة أول( 
   .مبابى لريادة األعمال والخدماتنجالء اال مؤسسةقيد 

  .الزيتون االجتماعية : اإلدارة التابعة
  - ٤ شـقة    ٤عمـارة    -ن  الزيتـو  - شارع سـنان باشـا       ١٩برج   : وعنوانها

   .محافظة القاهرة
  .جمهورية مصر العربية مستوى :طاق عملها الجغرافى ن

 -  رعاية األسـرة  -  المساعدات االجتماعية - رعاية الطفولة واألمومة   : ميدان عملها   
  - الـصداقة بـين الـشعوب        -الـدفاع االجتمـاعى      -دينية  خدمات ثقافية وعلمية و   

 - رعاية الفئات الخاصـة والمعـاقين        - حماية البيئة    -مية االقتصادية    التن -التنظيم واإلدارة   
 - تنظـيم األسـرة    - أنشطة صحية    - رعاية المسجونين وأسرهم     -اية الشيخوخة   عر

   . أرباب المعاشات- النشاط األدبى -حماية المستهلك 
  .أمناء ةسبع : مجلس أمناء مكون منواسطة المؤسسة بتدار 

  ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧دأ من تب: السنة المالية 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  ینایر ١٧فى  ١٤ العدد – الوقائع المصریة    
 

  

٢٣

 ) . ال غيرعشرون ألف جنيه فقط: (مبلغ التأسيس
صـندوق دعـم المـشروعات للجمعيـات       :  وأيلولة األموال إلـى      المؤسسةحل  

 .طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى وذلك   األهليةوالمؤسسات
 )مـــادة ثانية ( 

   بالـسجل الخـاص ،     تلتزم اإلدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى          
 .وينشر بالوقائع المصرية ، وال ينفذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة 

  وكيل الوزارة
 مدير المديرية

  أمحد عبد الرمحن
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٢٤

  وزارة التضامن االجتماعى
  الوحدة المركزية للجمعيات والعمل األهلى

  اإلدارة العامة للقيد والتصاريح
  يفى بشابوراإلصالح الرمجعية قرار قيد 

  )٢١٠٥١٠٣٤٢١٦١١٨(برقم 
  رئيس الوحدة املركزية للجمعيات والعمل األهلى

 ١٤٩بعد االطالع على قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقـم             
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 

  :ــرر ــــــقـــ
  )املادة األوىل ( 

ـ    اإلصـالح الريفـى بـشابور     قيد جمعيـة       ١٤٩ام القـانون رقـم       طبقًـا ألحك
ــسنة  ــى ٢٠١٩ل ــات والعمــل األهل ــة للجمعي    تحــت إشــراف الوحــدة المركزي

  .) ٢١٠٥١٠٣٤٢١٦١١٨(برقم 
   :مجاالت عمل الجمعية

  - تنظـيم األسـرة      - المـساعدات االجتماعيـة      -حماية البيئة والمحافظة عليها     
ثقافية والعلميـة    الخدمات ال  - الخدمات الصحية    - التنمية االقتصادية    -النشاط األدبى   

   . تنمية المجتمع المحلى- رعاية الطفولة واألمومة - رعاية األسرة -والدينية 
  ) .جمعية محلية: (نطاق العمل الجغرافى للجمعية 

  تبدأ السنة المالية للجمعية مـن أول يوليـو حتـى نهايـة يونيـو              : السنة المالية   
  .من كل عام 

  مـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى        طبقًـا ل  : حل الجمعية وأيلولـة أموالهـا       
   ) .البحيرة محافظة ٥٢١لصديق المقيدة برقم  أبو بكر امؤسسة/جمعية(

  )املادة الثانية ( 
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام األساسى لها بجريدة الوقـائع المـصرية ،             

  .وبالموقع اإللكترونى الخاص بها إن تيسر 
  مدير مديرية التضامن االجتماعى

  البحيرةحافظة بم
  حممد سيد سيد عبد ايد/ أ
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٢٥

  وزارة التضامن االجتماعى
  مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة الفيوم
  الوحدة الفرعية للجمعيات والعمل األهلى

  مؤسسة نهر الفرقان للتنمية والتطويرقرار قيد 
  )٢١١٤١١٣٥٤١٨٧٧٦(موحد برقم 

  ٢٠/١٢/٢٠٢١بتاريخ ) ٥٤ ( إشهاررقمو
  واالحتادات املركزية للجمعيات دارةاإلرئيس 

 ١٤٩بعد االطالع على قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقـم             
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 

  :ــرر ــــــقـــ
  )املادة األوىل ( 

  ١٤٩ طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم          مؤسسة نهر الفرقان للتنمية والتطـوير     قيد  
ــسنة  ــى تحــت إشــر٢٠١٩ل ــات والعمــل األهل ــة للجمعي   اف الوحــدة المركزي

  ٢٠/١٢/٢٠٢١بتاريخ ) ٥٤(ورقم إشهار ) ٢١١٤١١٣٥٤١٨٧٧٦ ( موحدرقمب
   :المؤسسةمجاالت عمل 

 التنميـة   - أصحاب المعاشات    - الصداقة بين الشعوب     -المساعدات االجتماعية   
ـ - النشاط األدبى - حماية البيئة والمحافظة عليها  -االقتصادية    -دمات الـصحية   الخ

  - التنظـيم واإلدارة     - حمايـة المـستهلك      - تنظـيم األسـرة      -الدفاع االجتمـاعى    
  - رعايـة الطفولـة واألمومـة        -رعايـة األسـرة      -رعاية المسجونين وأسـرهم     

  - الخـدمات الثقافيـة والعلميـة والدينيـة          - الخـدمات التعليميـة      -حقوق اإلنسان   
   .يخوخة رعاية الش-الفئات الخاصة والمعاقين 
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٢٦

  ) . محليةمؤسسة : (للمؤسسةنطاق العمل الجغرافى 

أعضاء وفقًا لمـا هـو وارد    )٥: (تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من    

  .بالئحة النظام األساسى 
   من أول يوليـو حتـى نهايـة يونيـو          للمؤسسةتبدأ السنة المالية    : السنة المالية   

  .من كل عام 
ـ    المؤسسةحل     طبقًـا لمـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى          : ا   وأيلولـة أمواله

  ) .وعات الجمعيات والمؤسسات األهليةصندوق دعم مشر(
  )املادة الثانية ( 

 بنشر قيد ملخص النظام األساسى لها بجريدة الوقائع المـصرية ،            المؤسسةتلتزم  
  .وبالموقع اإللكترونى الخاص بها إن تيسر 

  

مدير مديرية التضامن االجتماعى 
  ظة الفيومبمحاف

  إميان أمحد ذكى/ أ
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٢٧

   مديرية الزراعة ببىن سويف
  اإلدارة العامة لشئون التعاون الزراعى

  شهارإملخص تأسيس و
  جمعية طيبة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

  ومنتجاتها بقرية العاللمة بمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف
   )جمعية نوعية على مستوى القرية( 

   ؛والئحته التنفيذية وتعديالته ١٩٨٠ لسنة ١٢٢طبقًا ألحكام قانون التعاون الزراعى رقم 
ن للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئـة         وقرر األعضاء المؤسس  

 الموافقة على تأسيس هـذه الجمعيـة وبلـغ عـدد            ٣٠/١٢/٢٠٢١المؤسسين المؤرخ   
  )مائة ألـف جنيـه فقـط ال غيـر     (١٠٠٠٠٠ مؤسسا وبلغ رأس المال    ٣٠المؤسسين  

) ٢٦٠٨٥٩٨(وقد تم إيداع المبلغ بخزينة البنك الزراعى المصرى بموجب إيصال رقم            
 وتم التصديق   ٢/١/٢٠٢٢بتاريخ  ) ٢٦١٠٢٦٨٠( وإيصال رقم    ٣٠/١٢/٢٠٢١بتاريخ  

على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الـداخلى للجمعيـة وتـم              
) ٢٧٤(ارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة بنى سـويف بـرقم            التسجيل باإلد 

  ٤/١/٢٠٢٢بتاريخ 
  :وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى 

رقم وتاريخ 
  النوع  اسم اجلمعية  التسجيل

منطقة 
  مقرها  عملها

عدد أعضاء 
  مجلس اإلدارة

  تاريخ  رقم
جمعية طيبة التعاونية 

وانية لتنمية الثروة احلي
  والداجنة ومنتجاتها

نوعية على 
  مستوى القرية

قرية 
  العالملة

قرية 
  العالملة

٤/١/٢٠٢٢  ٢٧٤  ٧  

  ٤/١/٢٠٢٢تحريرا فى 
  بنى سويفبمدير عام شئون التعاون الزراعى 

  أسامة سعيد عبد القوى/ مهندس
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٢٨

  إعــالنات فقد
   قطاع املعاهد األزهرية-األزهر الشريف 

   مشال سيناء األزهريةاإلدارة املركزية ملنطقة
  إدارة التعاقدات واملخازن

 الخاص بمخـزن المطبوعـات    ) مخازن حكومة " ١"نموذج  (تعلن عن فقد دفتر اإلضافة      
 )١٤٠(مجموعة رقم   ) ٩٦٦٢٠١(وذات القيمة بإدارة بئر العبد التعليمية األزهرية يبدأ بالقسيمة رقم           

  ويعتبر ملغيـا وكـل مـن يحـاول      ،) ١٤٠(مجموعة رقم   ) ٩٦٦٢٥٠(وينتهى بالقسيمة رقم    
  .استعماله يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية 

  
  ٍمركز رعاية طفل احمللة الكربى ثان

  .ن ملغيي به ، ويعتبران ينالخاص) ١٠٤٢٣(يعلن عن فقد خاتم شعار الجمهورية والبصمة رقم 

  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
٩٦٤ -  ١٧/١/٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٢٥٦١٦ 

  


