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٢

  حمتـويـات العـدد
  

  رقم الصفحة    
  ٣   ......٢٠٢١ لسنة ٤٩٥قرار وزارى رقم   :  الزراعة واستصالح األراضى  وزارة  

ــة  ــشباب والرياضـ   ٥   ..............٢٠٢١ لسنة ٢٣٥قرار رقم   :  وزارة الـ
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٣

  راراتـــق
 الزراعة واستصالح األراضىوزارة 

 ٢٠٢١ لسنة ٤٩٥رقم وزارى رار ـق

 الزراعة واستصالح األراضىوزير 

 ١٩٨٣ لـسنة    ١٢٣در بالقـانون رقـم      قانون تعاونيات الثروة المائية الصا    بعد االطالع على    
  والئحته التنفيذية ؛

 بإنشاء الهيئة العا لتنميـة     ١٩٨٣ لسنة   ١٩٠على قرار رئيس الجمهورية رقم      و
  الثروة السمكية وتعديالته ؛

 بإصدار الالئحة التنفيذيـة للقـانون    ١٩٨٤ لسنة   ١٨١وعلى القرار الوزارى رقم     
   ؛١٩٨٣ لسنة ١٢٣رقم 

   ؛٨/٢/٢٠٢١بتاريخ ) ١٣٤(لعامة لتنمية الثروة السمكية رقم وعلى كتاب الهيئة ا
 ٢٨/٤/٢٠٢١ بتاريخ) ٦٠٧( لتنمية الثروة السمكية رقم      ةوعلى كتاب الهيئة العام   

 ١٣/٤/٢٠٢١بتـاريخ   ) ١٧٢( االتحاد التعاونى للثروة المائية رقـم        والمرفق به كتاب  
 ١٠/٤/٢٠٢١ بتـاريخ  المنعقـدة ) ١٣(بشأن محضر اجتماع مجلس إدارة االتحاد بجلسته رقم         

 المستوفين لشروط العضوية والمرشحين من قبل       المتضمن الموافقة على ترشيح السادة    
   برأس سدر ؛ لصائدى األسماكالهيئة لتشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية

ــة  ــة العام ــابى الهيئ ــى كت ــم  وعل ــسمكية رق ــروة ال ــة الث   )٧٩٨( لتنمي
   ؛١٧/١٠/٢٠٢١بتاريخ ) ١٤٣٦( ورقم ١٧/٦/٢٠٢١بتاريخ 

   ؛١٩/٩/٢٠٢١بتاريخ ) ٩٠٧٢٨(وعلى كتاب محافظة جنوب سيناء رقم 
وعلى ما عرضه السيد المهندس نائب وزير الزراعـة واستـصالح األراضـى             

  للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ؛

مة
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٤

  :رر ـــــــــق
  سـماك األيعين مجلس إدارة مؤقـت للجمعيـة التعاونيـة لـصائدى             - ١مـادة 

   :برأس سدر لمدة عام من السادة
   .همرشد سلمى عويض

  .على محمد سالم حمدان 
  .عودة مسلم زايد مسلم 

  .سويلم محمد سليم محمد 
   .هطالل رشيد سلمى عويض

  .محمد ندا حسين حسن 
   .هسليم مرشد سلمى عويض

ائب  ونالرئيس يتولى مجلس اإلدارة المؤقت فى أول اجتماع له باختيار     - ٢ة مـاد
  .الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق 

 بالطور بإجراءات تسليم المجلس المؤقـت  - جنوب سيناء     تقوم منطقة  - ٣مـادة 
  .أوراق ومستندات وأختام الجمعية 

   يقوم مجلس اإلدارة المعين باتخـاذ إجـراءات فـتح بـاب الترشـيح              - ٤مادة 
 ١٢٣ألحكام القـانون رقـم      ودعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا         

  . قبل انتهاء مدة تعيينه ١٩٨٣لسنة 
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              - ٥مادة 

  .لتاريخ نشره 
 ٢٠/١١/٢٠٢١صدر فى 

 وزير الزراعة واستصالح األراضى

 السيد القصري
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٥

  الشباب والرياضةوزارة
  ٢٠٢١ لسنة ٢٣٥رار رقم ـق

 ٢٦/١٢/٢٠٢١بتاريخ صادر 
 الشباب والرياضةوزير 

  ٢١٨بعـد االطـالع علــى قـانون تنظــيم الهيئـات الـشبابية الــصادر بالقـانون رقــم       
   ؛ وتعديالته٢٠١٧لسنة 

   بتـشكيل الـوزارة    ٢٠١٨ لـسنة    ٢٦٩وعلى قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم         
  وتعيين الوزير ؛

  ٣٦رار رقـم    وعلى الئحة النظام األساسـى لمراكـز الـشباب الـصادرة بـالق            
   ؛ا وتعديالته٢٠١٨لسنة 

  وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ؛
   لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ؛يةوعلى مذكرة اإلدارة المركز

  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

 عضو مجلس النواب علـى مركـز شـباب          نأحمد زيدا / إطالق اسم الشاب المرحوم النائب    
  .أحمد زيدان بالساحل / احل بمحافظة القاهرة ليصبح مركز شباب النائبالس

  )املادة الثانية ( 
قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بتوجيه المركز بوضع الفتة عليها           

  .االحتفاظ بكافة شئون المركز المالية واإلدارية كما هى عليها اسم النائب وصورته مع 
   )املادة الثالثة( 

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

  ٢٦/١٢/٢٠٢١صدر فى 
  وزير الشباب والرياضة

  أشرف صبحى/ الدكتور
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٦

 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 ٢٠٢١ لسنة ١١٨٢قرار رقم 

 مرانيةوزير اإلسكان واملرافق واتمعات الع

 ؛ى الدستور بعد االطالع عل

  والمنـشآت ى  ن تنظيم هـدم المبـان     أشى   ف ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٤وعلى القانون رقم    
 ؛ئحته التنفيذية وتعديالتهما والى غير اآليلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمار

  ؛ بتشكيل الحكومة وتعديالته٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بمعايير ومواصـفات    ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢٧٦رئيس مجلس الوزراء رقم     وعلى قرار   
  ؛ى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المبان

الـصادر بمجلـد    ٢٠٠٩ لـسنة    ٢٩٦٤وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم        
  العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة ؛

 بإضافة بعـض العقـارات لـسجل    ٢٠١٣ لسنة ٥١٠وعلى القرار الوزارى رقم   
 انى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛المب

 .م. د.  أ  بتفويض السيد  ٢٠١٩ لسنة   ٢٤٣وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء    ى   اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ف     وزير

قـارات  قيد وإضافة وحذف العى   ف ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٤القانون رقم   ى  المنصوص عليها ف  
 ؛ إليهالمادة الثانية من القانون المشار  وفقا لنص

 بتـشكيل لجنـة تخـتص باتخـاذ         ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٥رقم  ى  وعلى القرار الوزار  
و إضافتها أو حذفها بسجل      أ يدهاقى والمنشآت المطلوب    ن المبان أاإلجراءات الالزمة بش  

ـ المتميز بالمحافظـات    ى  والمنشآت ذات الطراز المعمار   ى  حصر المبان  ا ألحكـام   طبقً
والمنـشآت غيـر اآليلـة      ى  شأن تنظيم هدم المبـان    ى   ف ٢٠٠٦لسنة   ١٤٤القانون رقم   

 ؛ على التراث المعمارى وتعديالته للسقوط والحفاظ
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٧

ـ ى رئيس مجلس إدارة الجهـاز القـوم     وعلى ما ورد من السيد المهندس        سيق للتن
  ؛ رئيس لجنة التظلمات-الحضارى 

 رئـيس قطـاع   -وكيـل أول الـوزارة     المهندسة  ا عرضته علينا السيدة     وعلى م 
 ؛ ورئيس اللجنة - اإلسكان والمرافق

  :ررـــــقـ

 ) املادة األوىل( 

  العقارات التالية من سجل المبـانى والمنـشآت ذات الطـراز المعمـارى            حذف  
   :المتميز لمحافظة القاهرة
ــم   ــار رق ــة   ) ١٢٤(العق ــة البوالقي ــارع الترع ــق -ش ــبرا والموث    ش

  ) .٠١٠٥١٠٠٠٠٠٧(برقم 
ــم  ــار رق ــارع متحــف ال) ٩٠(العق ــل مش ــق-ني ــة والموث ــصر القديم    م

  ) .٠٣٢٥٠٠٠٠٠٤٤(برقم 
 المعادى  -٣٣-٣٢-٢٢-٢١ ق   ١١العقار الكائن تقاطع شارع النهضة مع شارع        

  ) .٠٤٢٧٠٠٠٠٨٢٤(والموثق برقم 
  )املادة الثانية( 

الوقائع المصريةى نشر هذا القرار في.   
  ١٩/١٢/٢٠٢١صدر فى 

  وزير اإلسكان
  والمرافق والمجتمعات العمرانية

  عاصم عبد احلميد اجلزار/ م.د.أ
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٨

  وزارة السياحة واآلثار
  اإلدارة العامة للتفتيش السياحى

   ٢٠٢١ لسنة ١١٤٠رقم إدارى رار ـق
  ٢٤/١١/٢٠٢١صادر بتاريخ 

   ةاإلدارة املركزية لشركات السياحرئيس 
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧نة   لس ٣٨على القانون رقم    بعد االطالع   

   ؛ وتعديالتهماوالئحته التنفيذية
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١بتاريخ ) ٣٠٧(وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 

وعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار والمرفـق بهـا المحـضر الـوارد               
  رقمه بالبيان التالى ؛

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

  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

يغلق إداريا المقر اآلتى ذكره بعد وذلك لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول علـى           
 الصادر بـشأن    ١٩٧٧ لسنة   ٣٨الترخيص الالزم من الوزارة بالمخالفة ألحكام القانون رقم         

  :تنظيم الشركات السياحية والئحته التنفيذية وتعديالتهما وفقًا للجدول التالى 

  م
اسم 
  الشركة

  رقم المحضر  إدارة  العنوان

١  
المسافر 
  للسياحة

 شارع - عثمان  أبراج٨٠
 الدور األول - النحاس مصطفى

  . القاهرة - مدينة نصر -علوى 

مريم صبرى أمين 
  .ازى خليفة حج

  محمد يحيى

ح اإلدارة بتاريخ ٢
١١/١٠/٢٠٢١  
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٩

   )الثانيةاملادة ( 
 تهعن المقر المذكور لعمله بـدون تـرخيص لمحاسـب         تخطر مصلحة الضرائب    

  .لشرطة السياحة واآلثار  ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا اإلدارة العامة
   )الثالثةاملادة ( 

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

   يعتمد
  مساعد الوزير لشئون

  شركات السياحة
  إميان قنديل
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١٠

  وزارة السياحة واآلثار
  اإلدارة المركزية لشركات السياحة

   ٢٠٢١ لسنة ١٢٣٢رقم إدارى رار ـق
  ٩/١٢/٢٠٢١صادر بتاريخ 

   ة اإلدارة املركزية لشركات السياحرئيس
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨على القانون رقم    بعد االطالع   

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١بتاريخ ) ٣٠٧(وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 

ضـر الـوارد    اوعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار والمرفـق بهـا المح           
   بالبيان التالى ؛اأرقامه

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

  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

  العمل السياحى بـدون الحـصول  ما بعد وذلك لمزاولته  ما اآلتى ذكره  انيغلق إداريا المقر  
 الـصادر   ١٩٧٧ لسنة   ٣٨زم من الوزارة بالمخالفة ألحكام القانون رقم        على الترخيص الال  

  :بشأن تنظيم الشركات السياحية والئحته التنفيذية وتعديالتهما وفقًا للجدول التالى 
  رقم احملضر  دارةاإل   املقرعنوان  اسم الشركة  م

مكتب الشني مون   ١
 وإحلاقللسفريات 

العمالة املصرية 
  للخارج

 بجــوار مكتــب  -لثــانى علــوى  شــقة بالــدور ا
 محمــد عبـــد الــرحمن احملـــامى   - أ ةمحامــا 

ــى محمــد كركــور  / وكــذا مكتــب األســتاذ  عل
 ش مركز شـرطة  - أبو اد   رةا عم -احملامى  

   كفر الشيخ- مدينة احلامول -احلامول 

  ليلى على إبراهيم عبد الله
  عبــــد العزيــــز عبــــد ايــــد 

  عبد العزيز الشني

ح قسم شرطة السياحة ٣
الغربية بتاريخ  -آلثار وا
   وأعيد قيده٣/١١/٢٠٢١

 ٢٠٢١لسنة  ٦٤١٤برقم 
إدارى مركز شرطة 

  احلامول
  أسيوط  ٢

  سوسايتى تورز
 -  خلــف مديريــة األمــن - تفريعـات ش الهاللــى  

ــام ــوت  أمـ ــة النـ ــيوط  -ردام مدرسـ ــان أسـ  - ثـ
   علوىبالدور األول

محمد مصطفى عبد الرحيم     
  مصطفى

  أحمد صالح إسماعيل

رطة سياحة ح قسم ش٣
وآثار أسيوط بتاريخ 

٦/١١/٢٠٢١  
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١١

   )الثانيةاملادة ( 
ـ  لعمله ين المـذكور  ينتخطر مصلحة الضرائب عن المقـر       بـدون تـرخيص   ام

   . لشرطة السياحة واآلثار ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا اإلدارة العامةهماتلمحاسب
   )الثالثةاملادة ( 

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

   يعتمد
  مساعد الوزير لشئون

  شركات السياحة
  إميان قنديل
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١٢

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٠٠٥قرار رقم 
  ٢٥/١١/٢٠٢١بتاريخ 

  الئحة النظام األساسى لصندوق التأمين الخاصتعديل اعتماد ب
  ) الحربى١٠٠مصنع (بو زعبل للصناعات الهندسية للعاملين بشركة أ

  اهليئة العامة للرقابة املاليةرئيس

 بإصدار قانون صناديق التـأمين الخاصـة        ١٩٧٥ لسنة   ٥٤القانون رقم   بعد االطالع على    
  ؛والئحته التنفيذية وتعديالتها 

بإصدار قانون اإلشـراف والرقابـة علـى         ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
   ؛ن فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهماالتأمي

 بتنظيم الرقابـة علـى األسـواق واألدوات         ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  المالية غير المصرفية ؛

  ١٩٩٩ لـسنة    ٤١٣ رقـم    الهيئة المصرية للرقابة علـى التـأمين      وعلى قرار   
ندسـية  بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبـو زعبـل للـصناعات اله            

   ؛)٦٧٨(برقم )  الحربى١٠٠مصنع (
  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

 ١٥/٧/٢٠٢١وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فـى             
   ؛٨/٤/٢٠٢١من الئحة النظام األساسى للصندوق اعتبارا من ) و/٣(بالموافقة على تعديل المادة 

ر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق    وعلى محض 
  تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة             

   بالموافقة على التعـديل المقـدم      ١٤/١١/٢٠٢١ بالتمرير فى    ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  
  من الصندوق المذكور ؛

لرقابة على صناديق التأمين الخاصة     وعلى مذكرة اإلدارة المركزية لإلشراف وا     
  ؛٢٢/١١/٢٠٢١بالهيئة المؤرخة 
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  :قــــــــرر 
   :النص التالى) بيانات عامة(من الباب األول ) و/٣(يستبدل بنص المادة  - ١مادة 

   ) :بيانات عامة ( -الباب األول 
   :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ - ٣مادة 

  :أجر االشتراك ) و(
 متـضمنًا كافـة العـالوات       ١/١/١٩٩٩ األساسى الشهرى فى     هو األجر 

مـضافًا إليـه    ) ٢٠٠٥ - ١٩٨٧(الخاصة التى تم إقرارها خالل الـسنوات        
 مركبة سنويا وال يعتد   ) ٪٣ (لىالعالوات الدورية وعالوات الترقية بما ال يزيد ع       

سة دراكان سند إقرارها إال بعد إعداد       بأى إضافات أخرى على هذا األجر أيا        
  .اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة 

يسرى هذا التعديل اعتبارا من التاريخ الذى قررته الجمعيـة العموميـة    - ٢مادة 
  .باجتماعها السالف اإلشارة إليه 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى                - ٣مادة 
  .لى الجهات المعنية تنفيذه لتاريخ النشر ، وع

 رئيس مجلس إدارة الهيئة
  العامة للرقابة المالية

  حممد عمران.د
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١٤

   مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ١١٤٠٤قرار قيد رقم 
 ١٠/١٠/٢٠٢١بتاريخ 

  مدير املديرية-وكيل الوزارة 
  ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩قانون رقم الالئحة التنفيذية للبعد االطالع على 

   ؛٦/١٠/٢٠٢١وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 
 :قــــــرر 

 )مـادة أولـى ( 
  .شجرة المصطفى للرعاية والتنميةقيد جمعية 

   .وسط االجتماعية: التابعة إلدارة 
   . القاهرة- شارع قصر الشوق - جمالية -أ عطفة البحراوى ١٦: عنوانها 

  .جمهورية مصر العربية: نطاق عملها الجغرافى 
  - المــساعدات االجتماعيــة -رعايــة الطفولــة واألمومــة : ميــدان عملهــا 

ــة األســرة  ــة -رعاي ــة وديني ــة وعلمي ــشيخوخة - خــدمات ثقافي ــة ال   - رعاي
  . األنشطة الصحية-التنمية االقتصادية 

  .أعضاء ) سبعة: (تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من 
 ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ من : السنة المالية 

ـ صـندوق د  : أيلولة األموال فى حالـة الحـل إلـى             م المـشروعات للجمعيـات    ع
 . وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى  ،والمؤسسات األهلية

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

 .بالوقائع المصرية ، وال ينفذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة وينشر 
 مدير المديرية

 أمحد عبد الرمحن/ أ
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١٥

   مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ١١٤١٤قرار قيد رقم 
 ٣١/١٠/٢٠٢١بتاريخ 

  مدير املديرية-وكيل الوزارة 
  والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩ رقم بعد االطالع على قانون

   ؛٢٧/١٠/٢٠٢١وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 
 :قــــــرر 

 )مـادة أولـى ( 
  .مؤسسة تمكينى لتأهيل الشباب والتنميةقيد 

   .شرق مدينة نصر: التابعة إلدارة 
  .  القاهرة- مدينة نصر - شارع عباس العقاد ٨٦: عنوانها 

 .جمهورية مصر العربية : نطاق عملها الجغرافى 
 مـساعدات   - خدمات ثقافيـة وعلميـة ودينيـة         -رعاية األسرة   : ميدان عملها   

 - رعايـة الطفولـة واألمومـة        - النشاط األدبى    - الصداقة بين الشعوب     -اجتماعية  
 - رعايـة المـسجونين      - رعاية الفئات الخاصة     - رعاية الشيخوخة    -تنظيم األسرة   

 أصـحاب  - التنظـيم واإلدارة  - حماية البيئة - األنشطة الصحية  -الدفاع االجتماعى   
  . خدمات تعليمية- حقوق اإلنسان - حماية المستهلك - تنمية اقتصادية -المعاشات 
   .أمناء) خمسة: ( مكون من  أمناء بواسطة مجلسالمؤسسةتدار 

  ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ من : السنة المالية 
 . فقط ال غير عشرون ألف جنيه:  التأسيس مبلغ

ـ صـندوق د  : أيلولة األموال فى حالـة الحـل إلـى             م المـشروعات للجمعيـات    ع
 . وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى والمؤسسات األهلية ،

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

 .قائع المصرية ، وال ينفذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة وينشر بالو
 مدير المديرية

 أمحد عبد الرمحن/ أ
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١٦

   مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ١١٤٣٤قرار قيد رقم 
 ٢٩/١١/٢٠٢١بتاريخ 

  مدير املديرية-وكيل الوزارة 
  والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩ بعد االطالع على قانون رقم

   ؛٢٨/١١/٢٠٢١وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 
 :قــــــرر 

 )مـادة أولـى ( 
  .شريف النويهى للخدماتقيد مؤسسة 

   .القاهرة الجديدة: التابعة إلدارة 
 -جس   مركز خدمات النر   - شارع منطقة الخدمات     ٢/خ) ٥(عقار رقم   : عنوانها  

   . القاهرة الجديدة-التجمع الخامس 
 .جمهورية مصر العربية : نطاق عملها الجغرافى 

 -  رعاية األسـرة  -  المساعدات االجتماعية - رعاية الطفولة واألمومة   : ميدان عملها   
 رعايـة الفئـات الخاصـة       - رعاية الـشيخوخة     -الخدمات الثقافية والعلمية والدينية     

  - األنـشطة الـصحية      - التنميـة االقتـصادية      -جتمـاعى    الـدفاع اال   -والمعاقين  
  - حمايـة المـستهلك      - حقوق اإلنـسان     - التنظيم واإلدارة    -الصداقة بين الشعوب    

  - أربـاب المعاشـات      - أنـشطة رياضـية      - رعايـة المـسجونين      -حماية البيئة   
  . النشاط األدبى- األنشطة التعليمية -تنظيم األسرة 
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١٧

   .أمناء) خمسة: (مكون من أمناء جلس تدار المؤسسة بواسطة م
  ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ من : السنة المالية 

  .) فقط ال غيرعشرون ألف جنيه (ج٢٠٠٠٠: مبلغ التأسيس 
  صـندوق دعـم المـشروعات للجمعيـات       : أيلولة األموال فى حالـة الحـل إلـى          

 . وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى والمؤسسات األهلية ،
 )مـــادة ثانية ( 

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

 مدير المديرية
 أمحد عبد الرمحن/ أ



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢نة س ینایر ١٢فى  ١٠ العدد – الوقائع المصریة    
 

  

١٨

  مديرية التضامن االجتماعى - حمافظة اإلسكندرية 
  إدارة الجمعيات

   شهرقــرار
  مدير عام مديرية التضامن االجتماعى مبحافظة اإلسكندرية

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقا للقانون رقم 
  :قــــرر 

  ٣١/١٠/٢٠٢١ا من اعتبار) ٤٢٥٠(رقم ب مؤسسة داليا غبريالشهر 
٣١/١٠/٢٠٢١ا فى تحرير  

  مدير المديرية
  )إمـضــــاء(

  قيدالملخص 
   . غبريالداليا:  المؤسسةاسم 

 رعاية األسـرة    -صحية   -تعليمية   - اقتصادية   -خدمات ثقافية   :  ميدان نشاطها 
 - حماية البيئة    - الصداقة بين الشعوب   - رعاية ذوى االحتياجات الخاصة      -والطفولة  

   .حماية المستهلك
  . أعضاء )خمسة (٥ : األمناءمجلس 

    ٣٠/٦ -  ١/٧: السنة المالية 
   .ق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات األهليةصندو:  جهة األيلولة
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١٩

  مديرية التضامن االجتماعى - حمافظة اإلسكندرية 
  إدارة الجمعيات
  قــرار شهر

  مدير عام مديرية التضامن االجتماعى مبحافظة اإلسكندرية
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقا للقانون رقم 

  :قــــرر 
ـ  مات االجتماعيـة الخيريـة  جمعيـة مـشاركة محتـاج للخـد     شهر     )٤٢٥١(رقم ب

من    ا اعتبار.        /    /  
  مدير المديرية

  )إمضـــاء ( 
  قيدالملخص 

   .مشاركة محتاج للخدمات االجتماعية الخيرية:  الجمعيةاسم 
  -اقتـصادية    -صـحية    -ثقافية   - تعليمية   -خدمات اجتماعية   :  ميدان نشاطها 

  - رعايـة األسـرة والطفولـة        - أسـر منتجـة      - رعاية ذوى االحتياجات الخاصة   
   .تيسير الحج والعمرة
  . أعضاء )خمسة (٥: مجلس اإلدارة 
  ٣٠/٦ -  ١/٧: السنة المالية 
   .مصر الخير:  جهة األيلولة
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٢٠

  مديرية التضامن االجتماعى- املنوفيةحمافظة 
  واالتحاداتإدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ٢٢٠٣قرار قيد رقم 
 ١٦/١١/٢٠٢١بتاريخ 

 ديريةاملمدير  -وكيل الوزارة 
  قانون الجمعيـات والمؤسـسات األهليـة الـصادر بالقـانون          بعد االطالع على    

   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 
  وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بـشأن إجـراءات القيـد طبقًـا ألحكـام القـانون              

 ؛ ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 
 ؛تضامن االجتماعى بالمنوفية السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية الوعلى ما عرضه 

 :ـرر ـــــق
 )ى ـمـادة أول( 

 ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩ طبقًا ألحكام القانون رقم      جمعية السعادة الخيرية بالسادات   قيد  
) ٢٢٠٣(تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن االجتماعى بالمنوفيـة بـرقم            

  ١٦/١١/٢٠٢١بتاريخ 
 )مـــادة ثانية  ( 

  مختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى بالـسجل الخـاص ،             تلتزم اإلدارة ال  
 . وينشر بالوقائع المصرية

 وكيل الوزارة
  إمام فوزى إمام/ أ
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٢١

  ملخص القيد
  ) .١( شقة - المنطقة الثانية - ش عباس بن فرناس ٧ - السادات :عنوان المقر 

  .على مستوى الجمهورية: نطاق عملها الجغرافى 
  : )حة كما بالالئ(  -ميدان عملها 

   .رعاية األسرة واألمومة والطفولة -١
   .الخدمات الثقافية والعلمية والدينية -٢
   .الخدمات االقتصادية واألنشطة الصحية -٣
   .الخدمات والمساعدات االجتماعية -٤
   .حماية البيئة والمحافظة عليها -٥

  .أعضاء) ٧( :  مكون منإدارة بواسطة مجلس الجمعيةتدار 
  . من كل عام ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : ية السنة المال

 دعـم مـشروعات الجمعيـات       صـندوق  :  وأيلولة األمـوال إلـى     الجمعيةحل  
  . طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسىوالمؤسسات األهلية 
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٢٢

  باجليزةمديرية التضامن االجتماعى
  )قطاع الشئون االجتماعية ( 

 إدارة الجمعيات
 ٢٠١٨نة  لس٦٣٦٣رقم  قرار قيد

 ٢٨/١/٢٠١٨بتاريخ 
 وزارة التضامن االجتماعى باجليزةوكيل 

 بإصدار قانون تنظيم عمـل      ٢٠١٧ لسنة   ٧٠ أحكام القانون رقم  بعد االطالع على    
  الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل األهلى ؛

  بشأن إجراءات قيـد جمعيـة      ٢٨/١/٢٠١٨وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ      
 ؛ ٢٠١٧ لسنة ٧٠طبقًا ألحكام القانون رقم 

 :ـرر ـــــق
 )ى ـمـادة أول( 

 تحـت   ٢٠١٧ لـسنة    ٧٠جمعية الجوادون للتنمية طبقًا ألحكام القانون رقـم         قيد  
  ٢٨/١/٢٠١٨بتاريخ ) ٦٣٦٣(إشراف مديرية التضامن االجتماعى بالجيزة برقم 

  . أكتوبر ٦ مكتب ٦٦٦الحى الرابع المجاورة الثالثة عقار : عنوان المقر 
   :العملميدان 

 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وتعليمية       - خدمات صحية    -مساعدات اجتماعية   
  - ميـدان رعايــة الطفولـة واألمومــة   -ميـدان الرعايـة واألســرة والـشيخوخة    

 - الـدفاع االجتمـاعى      - تنمية المجتمعات المحلية     -رعاية الفئات الخاصة والمعاقين     
  .ة االقتصادية لزيادة دخل األسرة ميدان التنمي

   :األغراض اآلتية
تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات وبصفة دورية أو شهرية حـسب            

 - العـالج    - الـزواج    -الوفاة  ( تقديم المساعدات المادية فى حاالت       -موارد الجمعية   
 - شاء المقابر ودفن الموتى      إن - )  اإلحالة إلى المعاش   -  العجز الجزئى أو الكلى      - الكوارث  

   إنـشاء مـستوصف عالجـى خيـرى        -شراء سيارات وتجهيزها لنقل ودفن الموتى       
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  -  إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية األعضاء المشتركين          - بأجر رمزى   
  - إنشاء المكتبـات الثقافيـة والعلميـة والدينيـة           -فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم      

  -معاهد والكليات أو المـدارس الخاصـة بعـد موافقـة الجهـات المختـصة         إقامة ال 
 -إقامة مراكز التوعية بأضرار المسكرات وتوعية الجماهير بعد موافقة الجهـات المختـصة              
  -تنظيم رحالت ثقافية وترفيهية ألعـضاء الجمعيـة لتقويـة الـروابط االجتماعيـة               

لحج والعمرة لألعـضاء المـشتركين       القيام برحالت ا   -إقامة فصول تقوية ومحو أمية      
 - إنشاء مكتبات لألطفال     - إنشاء دور حضانة     -فى الجمعية وزيارة األماكن المقدسة      

إنشاء دور لرعاية األيتام وإنشاء دور ضيافة للمـسنين وإقامـة مـشروعات لتـشغيل              
 - ئية  إنشاء األنديـة النـسا   -  إقامة مكان التوجيه واالستشارات األسرية       - جين الجدد   يالخر

 إقامة معـارض األسـر المنتجـة    -إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف المهنية      
  . إقامة مراكز األسر المنتجة ومراكز خدمات المرأة العاملة -الدائمة والمؤقتة 

  .تمارس هذه األنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة 
   .على مستوى الجمهورية :  للعملنطاق الجغرافىال

  . أكتوبر ٦: دارة التابع لها الجمعية اإل
الشرعية الحى السابع مسجد الـرحمن     الجمعية  :  وأيلولة األموال إلى     الجمعيةحل  

 ) .١١٨٩(المشهرة برقم 
 )مـــادة ثانية ( 

  تلتزم اإلدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى بالـسجل الخـاص ،               
  .وينشر بالوقائع المصرية 

 وكيل الوزارة
  دى حسن حسنيجم/ أ
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٢٤

  باجليزةمديرية التضامن االجتماعى
  )قطاع الشئون االجتماعية ( 

 إدارة الجمعيات
 ٢٠٢١ لسنة ٧٠٨٨رقم  قرار قيد

 ٣٠/٨/٢٠٢١بتاريخ 
 وزارة التضامن االجتماعى باجليزةوكيل 

 بإصـدار قـانون تنظـيم      ٢٠١٩ لسنة   ١٤٩  رقم أحكام القانون بعد االطالع على    
  ؛ ممارسة العمل األهلى

   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩ للقانون ١٠٤وعلى الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 
 ؛ ٢٦/٨/٢٠٢١وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 

 :ـرر ـــــق
 )ى ـمـادة أول( 

  )٧٠٨٨(رقـم    تحـت    مـصر لتطـوير التعلـيم والبحـث العلمـى         جمعية  قيد  
   ٣٠/٨/٢٠٢١بتاريخ 

  ) .٢( المجاورة - ١٢ الحى -ى المعهد العالى الكند: عنوان المقر 
  .شيخ زايد االجتماعية ال: اإلدارة التابع لها الجمعية 

   :العملميدان 
ـ  الخدمات التعليمية والعلميـة والثقاف     -إنشاء المعاهد العليا والجامعات الخاصة       ة ي

  . المساعدات االجتماعية - الخدمات االقتصادية والتنمية المجتمعية -والدينية 
   :األغراض

 الفنية ومعاهـد    الجامعات والكليات الخاصة والمعاهد   وإنشاء وإدارة المعاهد العليا     
 إنشاء مدارس التـدريب المهنـى والمـدارس         -الغير هادفة للربح    وكليات التمريض   

 - إدارة المعاهد العليـا الخاصـة        -المجتمعية والتى تخدم المجتمع الغير هادفة للربح        
ات التعليمية مع الجامعات األجنبية لالرتقـاء بالمـستوى         توكوالت واالتفاقي وإبرام البر 
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 إبرام البرامج واالتفاقيات العلميـة والتكنولوجيـة مـع الجامعـات            -التعليمى بمصر   
 األنشطة الالزمة للعمل على النهوض بالعملية التعليميـة         -والمعاهد والكليات األجنبية    

 عمل الندوات   -دراسات الالزمة لذلك    والعاملين والمهتمين بها لتطوير التعليم وإعداد ال      
 التعاون مـع    - المنح والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية       وإيفادوالمؤتمرات العلمية   

الجهات المهتمة داخل مصر وخارجها لتنفيذ وإدارة البرامج والبروتوكوالت للنهـوض           
ر العمليـة   تنفيذ وإدارة البرامج العلميـة الالزمـة لـدعم وتطـوي    -بالتعليم فى مصر    

 إقامة الرحالت العلمية والثقافية والترفيهية وتنفيذ برامج ورحـالت الحـج            -التعليمية  
دعم المشاركة المجتمعية والتشابك مع الجمعيات والمؤسسات األهلية وكافة          -والعمرة  

إنشاء الشركات أو المساهمة فى إنشاء الشركات التـى تهـتم       -جهات المجتمع المدنى    
 تقديم الدعم المادى والعينى للجمعيات والمؤسـسات        -ليمية أو الداعمة لها     بالعملية التع 

 المشاركة والمساهمة   -األهلية والجهات الحكومية فى إطار التشبيك والتنمية المجتمعية         
 تقـديم   -مع قطاعات الدولة فى مواجهة الكوارث والمشكالت القومية وتقديم الدعم لها            

 تقديم المساعدات المادية والعينية بكافـة       -عملية التعليمية   الخدمات اللوجستية الداعمة لل   
  . تمارس األنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة ، للفئات األكثر احتياجا أشكالها
   .جمهورية مصر العربية :  للعملنطاق الجغرافىال

  .سبعة أعضاء : عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
  .ف جنيه ال غير  آالةعشر: قيمة رسم العضوية 

 . ال غير سنويا هامائة وعشرون جني: قيمة االشتراك 
 .تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهى بنهاية شهر يونيو من العام التالى 

الجمعية المصرية للتعليم المتطـور والتنميـة       :  وأيلولة األموال إلى     الجمعيةحل  
 ٢٠٠٤ لسنة ١٨٤٣المقيدة برقم 
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٢٦

 )ة ثانية مـــاد( 
  تلتزم الجمعية بنشر قيـد ملخـص النظـام األساسـى الخـاص بهـا بموقعهـا                

  مـن القـانون  ) ١٠(وبجريدة الوقائع المـصرية طبقًـا للمـادة    ، ن تيسر إاإللكترونى  
 ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 

 مدير المديرية
  حممد كمال الدين احلجاجى/ أ
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٢٧

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
٩٣٩ -  ١٢/١/٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٢٥٥٩٩ 

  


