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٣

  قـــرارات
 وزارة الدفاع واإلنتاج احلربى

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٥٧رقـم رار ـق
  بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة

  بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج
  القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربى

تنظـيم المعاهـد العاليـة       بـشأن  ١٩٧٠ لسنة   ٥٢بعد االطالع على القانون رقم      
 الخاصة والئحته التنفيذية ؛

  بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛١٩٨٠ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 

 بـشأن الكليـات     ١٩٦٠ لسنة   ٨٨٣وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم        
 ١٩٨٠ لـسنة    ١٢٧  رقم من القانون ) ٨(والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة        

 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛

ــم    ــى رق ــث العلم ــالى والبح ــيم الع ــر التعل ــرار وزي ــى ق   )١٧٢٧(وعل
   بإنشاء المعهـد العـالى للعلـوم الـصحية التطبيقيـة بـسوهاج         ٢٠/٥/٢٠١٩بتاريخ  

 التابع للجمعية الخيرية لتنمية الموارد البشرية ؛

 ٥/٨/٢٠١٩بتـاريخ   ) ٣٣٢٨(لبحث العلمـى رقـم      وعلى قرار وزير التعليم العالى وا     
ببدء الدراسة بالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج التابع للجمعيـة الخيريـة      

  ؛٢٠١٩/٢٠٢٠لتنمية الموارد البشرية للعام الدراسى 

 ٤/١١/٢٠١٩بتـاريخ  ) ٥٠٠٧(وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمـى رقـم        
 معهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج إلى المعهد التكنولوجى العالى         بتعديل مسمى ال  

 للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج التابع للجمعية الخيرية لتنمية الموارد البشرية ؛

 وبناء على ما تقدمت به هيئة التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة ؛
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٤

 :رر ــــــــق

 )ى ـادة األولـامل( 

  ٨٨٣المرفق بـالقرار الـوزارى رقـم        ) ٢(د التالى إلى الكشف رقم      يضاف البن 
  : المشار إليه على النحو التالى١٩٦٠لسنة 

املعهد التكنولوجى العـاىل للعلـوم الـصحية التطبيقيـة بـسوهاج  )           (   
 ) .دبلوم فىن(

  ٨٨٣المرفق بـالقرار الـوزارى رقـم        ) ١(يضاف البند التالى إلى الكشف رقم       
  : المشار إليه على النحو التالى١٩٦٠ة لسن

املعهد التكنولوجى العـاىل للعلـوم الـصحية التطبيقيـة بـسوهاج  )           (   
 ) .البكالوريوس التكميلى(

 )ة ـادة الثانيـامل( 

 .على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار 

 )ة ـادة الثالثـامل( 

ويعمـل بـه    ،  ) الوقائع المـصرية  (جريدة الرسمية   نشر هذا القرار فى ملحق ال     ي
 .اعتبارا من تاريخ نشره 

  ) .م١٧/١٢/٢٠٢٠الموافق  ( ه١٤٤٢ من جمادى األولى سنة ٢صدر بوزارة الدفاع فى 

 القائد العام للقوات المسلحة
 وزير الدفاع واإلنتاج الحربى

 حممد زكى/ فريق أول
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٥

 عمرانيةوزارة اإلسكان واملرافق واتمعات ال
 ٢٠٢٠ لسنة ٩٦٣م ـرار رقـق

 وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

   بإشـراف وزارة الـسياحة     ١٩٧٣ لـسنة    ٢بعد االطالع علـى القـانون رقـم         
 على المناطق السياحية واستغاللها ؛

  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم             
 عديالتهما ؛والئحته التنفيذية وت

  فى شأن األراضى الصحراوية وتعديالته ؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٨٣ لسنة ١١٧وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولـة         ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    
 الخاصة وتعديالته ؛

  وتعديالته ؛١٩٩٤ لسنة ٤القانون رقم وعلى قانون البيئة الصادر ب

ــم      ــانون رق ــصادر بالق ــاء ال ــانون البن ــى ق ــسنة ١١٩وعل   ٢٠٠٨ ل
 والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

 بتعـديل نطـاق بعـض       ١٩٦٩ لسنة   ١٩٨٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 محافظات الجمهورية ؛

ـ    ١٩٧٣ لسنة   ١٠٩٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم       ة العامـة    بإنـشاء الهيئ
 للتخطيط العمرانى ؛

  بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  ١٦١١(أرقـام   ) هيئة العمليات القـوات المـسلحة     (وعلى موافقات وزارة الدفاع     
 ،) ٢٠٢٠ لـسنة    ١١٩٨(،  ) ٢٠٢٠ لسنة   ١٣١٣(،  ) ٢٠٢٠ لسنة   ١٧٥٧(،  ) ٢٠٢٠لسنة  

قريـة  ) ١٣(لموافقة على المخطط االستراتيجى العـام لعـدد         با) ٢٠٢٠ لسنة   ١٩٤١(
 بالضوابط واالشتراطات وقيود االرتفاعات الواردة بهما ؛

 قرية من قرى محافظة المنوفية ؛) ١٣(وعلى المخطط االستراتيجى العام لعدد 
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٦

 والمتـضمن   ٢٠/١٠/٢٠٢٠ بتـاريخ    )١٤٣٢(وعلى كتاب محافظة المنوفية رقم      
لى االشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لهـا والمنتهـى بطلـب           موافقة المحافظة ع  

قرية من قرى   ) ١٣(استكمال السير فى إجراءات اعتماد المخططات االستراتيجية لعدد         
 محافظة المنوفية ؛

وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانـى            
  محافظة المنوفية ؛-قرية ) ١٣(يجى العام لعدد  اعتماد المخطط االسترات طلببشأن

 :رر ــــــق

 )املادة األوىل ( 

قرية من قرى محافظـة المنوفيـة ،       ) ١٣(يعتمد المخطط االستراتيجى العام لعدد      
ة مع مراعاة الحد األقصى لالرتفاعـات الـوارد         يطبقًا لالشتراطات التخطيطية والبنائ   

  ت القـوات المـسلحة وطبقًـا للجـدول المرفـق      هيئة عمليـا -بموافقة وزارة الدفاع  
 .بهذا القرار 

 )املادة الثانية ( 

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

 ٢٣/١١/٢٠٢٠صدر فى 

 وزير اإلسكان

 والمرافق والمجتمعات العمرانية

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ م.د.أ
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٧

  بعض قرى حمافظة املنوفيةان بأمساء ــبي

 اسم القرية الوحدات احمللية املركز م
رقم وتاريخ 

 املوافقة
املساحة 
 بالفدان

  احلد األقصى املسموح به
 والوارد من وزارة الدفاع

 ا متر١٨ً ١١٦٫٥ ١٦١١/٢٠٢٠ أبو مشهور أبو مشهور ١

٢ 

بركة 
 امترً ١٥ ١٤٧٫٠٦ ١٧٥٧/٢٠٢٠ شنتا احلجر شنتا احلجر السبع

 امترً ١٨ ١١٥ ١٦١١/٢٠٢٠ بابل ٣

٤ 
كفر العرب 

 البحرى
 امترً ١٨ ٧٩ ١٦١١/٢٠٢٠

 امترً ١٨ ٤٢ ١٦١١/٢٠٢٠ كفر صناديد ٥

 امترً ١٨ ٥٥ ١٦١١/٢٠٢٠ كفر قرقشوم ٦

٧ 

 بابل وكفر حمام تال

 امترً ١٨ ٢٥ ١٦١١/٢٠٢٠ منشأة محمد

 امترً ١٢ ٤١ ١٣١٣/٢٠٢٠ الغنامية البرانية ٨

٩ 
 أشمون

 امترً ١٢ ١٤١ ١٣١٣/٢٠٢٠ دروة دروة

 امترً ١٨-٦ ١٠٣٫٣٢ ١١٩٨/٢٠٢٠ بنهسأكفر  أبنهس ١٠

 ةميت بر ١١
  منشأة

 أبو ذكرى
 أمتار ٩ ١٨٠ ١١٩٨/٢٠٢٠

 امترً ١٢ ٧٠ ١١٩٨/٢٠٢٠ كفور الرمل ةميت بر ١٢

١٣ 

 قويسنا

 امترً ١٢ ٤٩٫٩ ١٩٤١/٢٠٢٠ منشأة دملو عرب الرمل
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٨

 املرافق واتمعات العمرانيةوزارة اإلسكان و
 ٢٠٢٠ لسنة ٩٦٧قرار رقم 

 وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

   بإشـراف وزارة الـسياحة     ١٩٧٣ لـسنة    ٢بعد االطالع علـى القـانون رقـم         
 على المناطق السياحية واستغاللها ؛

  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم             
 الئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛و

  فى شأن األراضى الصحراوية وتعديالته ؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٨٣ لسنة ١١٧وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولـة         ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    
 الخاصة وتعديالته ؛

  وتعديالته ؛١٩٩٤ لسنة ٤نون البيئة الصادر بالقانون رقم وعلى قا

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

   بتعـديل نطـاق  ١٩٦٩ لـسنة    ١٩٨٢وعلى قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم          
 بعض محافظات الجمهورية ؛

 بإنـشاء الهيئـة العامـة       ١٩٧٣ة   لسن ١٠٩٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 للتخطيط العمرانى ؛

  بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ٢٠١٠ لسنة   ٣٩٢وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم          
ـ  - على المخطط االستراتيجى العام لمدينة قوص        ١٥/٢/٢٠١٠بتاريخ   ـ  ة محافظ ا  قن

 بالضوابط واالشتراطات وقيود االرتفاعات الواردة بها ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة العتماد األحوزة العمرانية على تعديل الحيز العمرانى           
  ؛١/٣/٢٠٢٠ محافظة قنا بجلستها بتاريخ -لمدينة قوص 
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٩

وعلى موافقة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلـس الـوزراء علـى اسـتكمال              
 محافظة قنا بكتـاب هيئـة   -تماد المخطط االستراتيجى العام لمدينة قوص  إجراءات اع 

  ؛٢٥/١٠/٢٠٢٠ بتاريخ )٢٩٥٥٠-٣(مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم 

ط العمرانـى   يوعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخط         
 افظة قنا ؛ مح-بشأن طلب اعتماد المخطط االستراتيجى العام لمدينة قوص 

 :رر ــــــق

 )ى ـادة األولــامل( 

ــوص    ــة ق ــام لمدين ــتراتيجى الع ــط االس ــد المخط ــا-يعتم ــة قن    محافظ
 .للمذكرة والخريطة  طبقًا

 )ة ـادة الثانيــامل( 

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

 ٢٦/١١/٢٠٢٠صدر فى 

 وزير اإلسكان

 المرافق والمجتمعات العمرانيةو

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ م.د.أ
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١٠

 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 ٢٠٢٠ لسنة ٩٦٨قرار رقم 

 وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

   بإشـراف وزارة الـسياحة     ١٩٧٣ لـسنة    ٢بعد االطالع علـى القـانون رقـم         
 تغاللها ؛على المناطق السياحية واس

  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم             
 والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

  فى شأن األراضى الصحراوية وتعديالته ؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٨٣ لسنة ١١٧وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن بعـض األحكـام المتعلقـة بـأمالك          ١٩٩١نة   لس ٧وعلى القانون رقم    
 الدولة الخاصة وتعديالته ؛

  وتعديالته ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 بتعـديل نطـاق بعـض       ١٩٦٩ لسنة   ١٩٨٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 محافظات الجمهورية ؛

 بإنـشاء الهيئـة العامـة       ١٩٧٣ لسنة   ١٠٩٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 للتخطيط العمرانى ؛

  بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

ـ  ٣٧٠٨وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الـدفاع رقـم              ٢٠١٩سنة  ل
ـ  -  على المخطط االستراتيجى العام لمدينة حوش عيسى         ١٦/١١/٢٠١٩بتاريخ     البحيـرة  ة محافظ

 بالضوابط واالشتراطات وقيود االرتفاعات الواردة بها ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة العتماد األحوزة العمرانية علـى الحيـز العمرانـى             
  ؛١٩/٦/٢٠١٣اريخ  محافظة البحيرة بجلستها بت-لمدينة حوش عيسى 
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وعلى موافقة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلـس الـوزراء علـى اسـتكمال              
 محافظـة البحيـرة   -إجراءات اعتماد المخطط االستراتيجى العام لمدينة حوش عيسى       

  ؛٢٥/١٠/٢٠٢٠بتاريخ ) ٢٩٣٦٨- ٣(بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم 

ـ       وعلى مذكرة السيد المهندس رئي     ط العمرانـى   يس مجلس إدارة الهيئة العامـة للتخط
  محافظة البحيرة ؛- بشأن طلب اعتماد المخطط االستراتيجى العام لمدينة حوش عيسى 

 :رر ــــــق

 )ى ــادة األولــامل( 

 محافظة البحيـرة طبقًـا      -يعتمد المخطط االستراتيجى العام لمدينة حوش عيسى        
 .للمذكرة والخريطة 

 )ة ــثانيادة الــامل( 

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

 ٢٦/١١/٢٠٢٠صدر فى 

 وزير اإلسكان

 والمرافق والمجتمعات العمرانية

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ م.د.أ
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 اهليئة العامة للرقابة املالية
 ٢٠٢٠ لسنة ١٢٣١م ـرار رقــق

 ٢٧/١٠/٢٠٢٠بتاريخ 

 من النظام األساسى) ٧ ، ٦(بشأن تعديل المادتين رقمى 

 )م.م.ش( ممتلكات ومسئوليات -لشركة مصر للتأمين التكافلى 

 نائب رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

 بإصـدار قـانون شـركات       ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩بعد االطالع على القانون رقـم       
ئولية المحـدودة وشـركات     المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المس      

 الشخص الواحد والئحته التنفيذية ؛

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
 فى مصر والئحته التنفيذية ؛

ــانون رقــم  ــسنة ١٠وعلــى الق ــة علــى األســواقبتنظــيم ٢٠٠٩ ل    الرقاب
 واألدوات المالية غير المصرفية ؛

 - بتسجيل شركة مصر للتأمين التكـافلى        ٢٠١٨ لسنة   ٦٦يئة رقم   وعلى قرار اله  
 ؛) ٣٨(ممتلكات ومسئوليات بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم 

مـن النظـام    ) ٧ ،   ٦(وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المـادتين رقمـى           
 األساسى لها ؛

ــم   ــة رق ــدكتور رئــيس الهيئ ــسيد ال ــرار ال ــسنة ١٠٥٠وعلــى ق   ٢٠١٧ ل
رضا عبد المعطى فى اعتماد مذكرات      /  بتفويض السيد المستشار   ٧/١١/٢٠١٧بتاريخ  

الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات واإلدارات المشار إليها فى المادة األولى من القـرار             
 واعتماد القرارات الصادرة منها ؛

 ذا الشأن ؛وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة فى ه
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 :رر ـــــــق

من النظـام األساسـى لـشركة       ) ٧ ،   ٦(يستبدل بنص المادتين رقمى      - ١املادة 
  :نان التاليا ممتلكات ومسئوليات النص-تكافلى مصر للتأمين ال

  ) :٦( مادة 
خمـسمائة  ( جنيـه    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلـغ         

 جـم   ١٤٤,٦٠٠,٠٠٠ الشركة المصدر بمبلغ     جنيه مصرى ، وحدد رأس مال     ) مليون
ـ     )  وستمائة ألف  اأربعة وأربعون مليونً  ومائة  ( علـى عـدد   اجنيـه مـصرى ، موزع 

سهم ، قيمة كل سـهم  )  وأربعمائة وستون ألف   اأربعة عشر مليونً  ( سهم   ١٤,٤٦٠,٠٠٠
  .ية مصراتجنيه) عشرة (تا جنيه١٠

  ) :٧( مادة 

ـ    (١٤,٤٦٠,٠٠٠يتكون رأسمال الشركة من عدد        وأربعمائـة   اأربعة عشر مليونً
 وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فـى رأس مـال الـشركة            اسمىسهم  ) وستون ألف 

ـ    (١٤,٤٦٠,٠٠٠بأسهم عددها    وقيمتهـا  )  وسـتمائة ألـف سـهم      اأربعة عشر مليونً
جنيـه وقـد تـم    )  وستمائة ألـف  امائة وأربعة وأربعون مليونً   ( جنيه   ١٤٤,٦٠٠,٠٠٠

 :المال على النحو التالى االكتتاب فى رأس 

عدد  الصفة اجلنسية االسم واجلنسية
 األسهم

  القيمة
 االسمية للسهم

عملة 
 الوفاء

 جم ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ مساهم مصر شركة مصر القابضة للتأمني

 جم ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ مساهم مصر شركة مصر لتأمينات احلياة

شركة مصر إلدارة األصول 
 العقارية

 جم ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ ساهمم مصر

الشركة القابضة لألدوية 
والكيماويات واملستلزمات 

 الطبية
 جم ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٥٠٠٫٠٠٠ مساهم مصر

صندوق مصر للتمويل 
 واالستثمار

 جم ١٥٫٦٠٠٫٠٠٠ ١٫٥٦٠٫٠٠٠ مساهم مصر

 جم ١٤٤٫٦٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٤٦٠٫٠٠٠  اإلجمالى
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وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر       ،  ) ٪١٠٠(وتبلغ نسبة المساهمة المصرية     
من قيمة الزيـادة  ) ٪١٠٠(قبل الزيادة بموجب التأشير فى السجل التجارى وسداد نسبة       

ـ     ( جنيه مـصرى     ٢٤,٦٠٠,٠٠٠البالغة      وسـتمائة ألـف    اأربعـة وعـشرون مليونً
وذلك نقدا بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك المـصرف المتحـد            ) جنيه مصرى 

، وبـذلك يـصبح رأس المـال المـصدر مبلـغ وقـدره             ) المنعم ريـاض  فرع عبد   (
 وسـتمائة ألـف جنيـه       اأربعة وأربعون مليونً  ومائة  ( جنيه مصرى    ١٤٤,٦٠٠,٠٠٠

 .مسددا بالكامل ) مصرى

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم      - ٢املـادة 
 . المختصة تنفيذه كل فيما يخصه وعلى اإلدارات، التالى لتاريخ نشره 

 نائب رئيس الهيئة

 رضا عبد املعطى/ املستشار
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 اهليئة العامة للرقابة املالية
 ٢٠٢٠ لسنة ١٤٩٧م ـرار رقــق

 ٦/١٢/٢٠٢٠بتاريخ 

  بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين
  بوزارة السياحة

 رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

 بإصدار قانون صـناديق التـأمين    ١٩٧٥ لسنة   ٥٤ون رقم   طالع على القان  بعد اال 
  صة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛الخا

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛فى مص

ألدوات المالية  ق وا  بتنظيم الرقابة على األسوا    ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  غير المصرفية ؛

 بتحديد اختصاص السادة نـائبى  ٢٠١٧ لسنة ١٠٥٠وعلى قرار رئيس الهيئة رقم   
  كتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛السيد الد

  بشأن تعـديل نمـوذج النظـام   ٢٠١٥لسنة  ) ٧٩٢(وعلى قرار رئيس الهيئة رقم      
  األساسى لصناديق التأمين الخاصة ؛

  ظام األساسـى لـصندوق التـأمين الخـاص للعـاملين          وعلى مشروع الئحة الن   
  بوزارة السياحة ؛

وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين      
) ٣٣٠(خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم            

تسجيل الئحة النظـام     باقتراح اعتماد    ٢١/١٠/٢٠٢٠ بجلستها المنعقدة فى     ٢٠١٦لسنة  
  ساسى للصندوق المذكور ؛األ

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
   ؛٦/١٢/٢٠٢٠ؤرخة الم
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   :ررــــــق
  - يسجل صندوق التـأمين الخـاص للعـاملين بـوزارة الـسياحة              - مادة أوىل

ـ  - الـدور الرابـع عـشر        -مقره الرئيسى برج مصر للسياحة         -دان العباسـية     مي
ن للـصندوق   ويكـو ) ١٠٠٢(القاهرة بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئـة بـرقم          

  .شخصية اعتبارية مستقلة 
  : الغرض من إنشاء الصندوق -مادة ثانية 

  . نظامه األساسىالئحة وفقًا ألحكام  منح مزايا تأمينية لألعضاء
  : أجر االشتراك - مادة ثالثة

ـ   رى وفقًا للجداول المرفقـة      هو األجر الوظيفى الشه      ف بالجهـة  بالئحـة التوظ
 متضمنًا كافة العالوات الدوريـة والترقيـة والعـالوات التـشجيعية            ١/٧/٢٠١٩فى  

 )%٥(والعالوات الخاصة المنضمة لألجر الوظيفى حتى ذلك التاريخ متزايـدا بنـسبة          
جر أيـا كـان   ال يعتد بأى إضافات أخرى على هذا األ   و ١/٧/٢٠٢٠سنويا اعتبارا من    

  سند إقرارها إال بعد إعداد دراسـة اكتواريـة بفحـص المركـز المـالى للـصندوق                
  .واعتمادها من الهيئة

  : تتحدد الموارد المالية للصندوق على النحو التالى - مادة رابعة
 جنيه بعد اسـتنزال     ١٣٥,٦٤١,٢٤٢ تبلغ   ٣٠/٦/٢٠١٩ أموال الصندوق فى     -١
 انتهت خدمتهم بالـصندوق     اعضو) ١٩(قات عدد    جنيه قيمة مستح   ٢,٨٥٨,٧٥٨مبلغ  

  . يةببلوغهم سن المعاش القانون
 من أجر االشتراك الوارد بالمادة الثالثة خـصما         )%١( اشتراك شهرى قدره     -٢

  ١/٧/٢٠١٩العضو وذلك اعتبارا من من 
  ٣٠/٦/٢٠١٥ اشتراكات الجهة بواقع شهرين مـن األجـر األساسـى فـى              -٣

  .يا من صندوق السياحة سنو
٤-ندوق غرفة وكاالت السفر والسياحة  من كل حاج من صا ثالثون جنيه.  
  .ندوق غرفة وكاالت السفر والسياحة  عشرون جنيها من كل معتمر من ص-٥
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شهرين من األجـر    نسبة اشتراك سنوى تقدر بواقع      ) ٥،  ٤،  ٣(وبحد أدنى للبنود    
البنود السابقة عـن النـسبة    لألعضاء وفى حال أن يقل المتحصل من        الوظيفى السنوى 

  .المذكورة يتم خصم الفرق من األعضاء فورا
 )٥، ٤، ٣( كامل الميزة التأمينية تحقيق الموارد المشار إليهـا بـالبنود          الستحقاقيشترط  

عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلـس                
  أمينيـة فـورا وإعـداد دراسـة اكتواريـة         إدارة الصندوق وقف صرف المزايـا الت      

  بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة فـى ضـوء المـوارد المحققـة              
  اتخفيض المزايا أو زيادة االشتراكات أو كليهما معـا اعتبـار          بوقد تنتهى هذه الدراسة     

  .من تاريخ وقف الصرف 
زات خاصة أو بـدون     جاإن على   ون أو الحاصل  وويلتزم أعضاء الصندوق المعار   

  +حـصة العـضو     ( المحددة طبقًا ألحكام النظام األساسـى        االشتراكاتمرتب بسداد   
 ، شهر من أجر االشتراك الوارد بالمادة الثالثة مقدما سنويا ) ٢,١٢(بنسبة  ) حصة الجهة 

وفى حالة التأخير يتم تحصيل االشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائـد              
  .عدل الوارد بالدراسة االكتوارية  سنوى ال يقل عن المراستثما

ين متتـاليين، يـتم    لمدة شـهر االشتراكاتوفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة        
إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنـوان مراسـالت العـضو     

الً فإذا لم   يفصالمثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده ت         
بالصندوق  من تاريخ اإلخطار تنتهى عضويته       عضو بالسداد فى فترة غايتها شهر     يقم ال 

  .وتسوى حقوقه وفقًا لذلك 
 يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم انضمام لكـل جنيـه              -٦
  :ر االشتراك طبقًا للجدول التالى من أج

السن عند االشتراك 
  )بالسنوات(

ل جنيه من أجر مام لكرسم االنض
   بالمادة الثالثةاالشتراك الوارد

٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  

١٤,٥١  
١٤,٩٤  
١٥,٣٥  
١٥,٧٣  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١سنة   ینایر١٨فى  ١٤ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٨

السن عند االشتراك 
  )بالسنوات(

ل جنيه من أجر مام لكرسم االنض
   بالمادة الثالثةاالشتراك الوارد

٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦*  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  

١٦,٠٩  
١٦,٤٣  
١٦,٧٣  
١٧,٠١  
١٧,٢٦  
١٧,٤٧  
١٧,٦٥  
١٧,٨٠  
١٧,٩٠  
١٧,٩٧  
١٧,٩٩  
١٧,٩٧  
١٧,٩٠  
١٧,٧٨  
١٧,٦١  
١٧,٣٨  
١٧,١٠  
١٦,٧٥  
١٦,٣٤  
١٥,٨٧  
١٥,٣٢  
١٤,٧١  
١٤,٠٣  
١٣,٢٧  
١٢,٤٤  
١١,٥٣  
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١٩

السن عند االشتراك 
  )بالسنوات(

ل جنيه من أجر مام لكرسم االنض
   بالمادة الثالثةاالشتراك الوارد

٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  

١٠,٥٥  
٩,٥٠  
٨,٣٦  
٧,١٦  
٥,٨٧  
٤,٥٢  
٣,٠٨  
١,٥٨  

قرب الـسن   تفى حساب السن عند االنضمام بغرض حساب الرسم اإلضافى          (*) 
  .ألقرب سنة صحيحة 

   :) المزايا  (-مسة امادة خ
  : تصرف للحاالت التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها

  : انتهاء الخدمة بسبب -أوالً 
  : بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم -١

  : يؤدى الصندوق ميزة تأمينية تحسب بواقع
لمـادة الثالثـة   ثالثة أشهر وثالثة أرباع الشهر من أجر االشتراك الـوارد با      )  أ( 

  ٣٠/٦/٢٠١٩وذلك عن كل سـنة مـن سـنوات الخدمـة بالجهـة الـسابقة علـى                  
  ١/٧/٢٠٠٥وبحد أقصى 

ثالثة أشهر وثالثة أرباع الشهر من أجر االشتراك الـوارد بالمـادة الثالثـة              ) ب(
  ١/٧/٢٠١٩وذلك عن كل سنة مـن سـنوات االشـتراك بالـصندوق اعتبـارا مـن            

  . ضوية بالصندوقحتى تاريخ انتهاء الخدمة والع
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٢٠

  م هـو تـاريخ بلـوغ       أن تاريخ الوفـاة أو العجـز الكلـى المـستدي           اعتبارمع  
  .سن الستين حكما 

  : العجز الجزئى المستديم -٢
من الميزة التأمينية المـستحقة     ) ٪٥٠(يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تعادل       

  . ل أيهما أفضليفى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستق
   أو الفصل من الخدمة أو النقل بناء على طلب العـضو أو اإلحالـة              االستقالة -٣

  : إلى المعاش المبكر
  :  سنواتلفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمسإذا كانت مدة االشتراك ا)  أ( 

  . يرد للعضو إجمالى االشتراكات المدفوعة
  : س سنوات فأكثرإذا كانت مدة االشتراك الفعلى للعضو خم) ب(

  عاليه ثم تخفض طبقًـا للجـدول التـالى        ) ١(تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للبند      
) سـن الـستين  (عن كل سنة أو جزء من السنة متبقية على بلوغه سن التقاعد القانونية           

  : والحد األدنى للميزة هو مجموع االشتراكات المسددة منه
السن فى تاريخ انتهاء الخدمة 

  )بالسنوات(
  لنسبة المستحقةا

  من الميزة التأمينية
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  

١٤٪  
١٥٪  
١٦٪  
١٧٪  
١٨٪  
٢٠٪  
٢١٪  
٢٣٪  
٢٤٪  
٢٦٪  
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٢١

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة 
  )بالسنوات(

  لنسبة المستحقةا
  من الميزة التأمينية

٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  

٢٨٪  
٣٠٪  
٣٢٪  
٣٤٪  
٣٦٪  
٣٩٪  
٤١٪  
٤٤٪  
٤٨٪  
٥١٪  
٥٤٪  
٥٨٪  
٦٢٪  
٦٧٪  
٧١٪  
٧٦٪  
٨٢٪  
٨٧٪  
٩٣٪  

  يخ انتهاء الخدمـة بـالفرق بـين تـاريخ المـيالد وتـاريخ             حسب السن فى تار   ت
  .انتهاء الخدمة 

  .تحسب فروق السن نسبيا 
  : فى حالة انتهاء العضوية بسبب االستقالة أو الفصل من الصندوق - ثانيا

  . يرد للعضو إجمالى االشتراكات المدفوعة
  : إجراءات صرف المزايا التأمينية - ثالثًا

تأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بمـا فـى ذلـك            يتم صرف المزايا ال   
اب من العـضو  ـ، وذلك بموجب خط يـةانتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانون      
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٢٢

  موجه للصندوق موضحا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا-أو من يفوضه     -
ضحة بهـذا النظـام     مرفقًا به المستندات الالزمة، وعلى الصندوق صرف المزايا المو        

  .من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ) شهر(للعضو خالل مدة ال تجاوز 
  : وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحاالت المحددة قرين كل منها

  : انتهاء الخدمة بسبب الوفاة  )أ( 
ـ                ستحقةإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايـا التأمينيـة الم

  ، لعضو قد حددهم قبل وفاته وبالنـسب التـى حـددها          اوفقًا لهذا النظام إلى من يكون       
وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العـضو                
ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو             

  . عيةووفقًا لألنصبة الشر
  : جازات الخاصة أو بدون مرتبالخدمة أثناء فترة اإلعارة أو اإلانتهاء  )ب(

تصرف المزايا التأمينية طبقًا ألحكام النظام األساسـى للـصندوق مـع خـصم              
عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد      ) حصة الجهة + حصة العضو   ( المستحقة   االشتراكات

  . بالدراسة االكتواريةاستثمار سنوى ال يقل عن المعدل الوارد 
  : انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو )ج(

  يستحق العضو المزايا التأمينيـة المـستحقة وفقًـا لالئحـة النظـام األساسـى               
ويجوز للعضو بناء على طلب منه خالل ثالثة أشـهر مـن تـاريخ انتهـاء الخدمـة                  

حـصة  +حـصته   "دة  االستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل االشتراكات المحد       
مـن هـذا القـرار      ) الثالثة( شهر من أجر االشتراك الوارد بالمادة        ٢,١٢بنسبة  " الجهة

وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه فى الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجـر اشـتراك                
األحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقًا ألحكـام النظـام         

  . من هذا القرار) ٣/أوالً/ الخامسة (أحكام المادة األساسى أو تطبيق 
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٢٣

  : فى حالة الخروج الجماعى )د(
  فى حالة الخروج الجماعى أيا كان سببه مثل المعـاش المبكـر أو االنـسحابات              

  : أو االستقاالت الجماعية أو بسبب العجز الصحى
لـى   ع ستحقات لهؤالء األعضاء إال بنـاء     يتعين على الصندوق عدم صرف أية م      

) ثالثة أشهر (دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خالل          
  . على األكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة

   تــاريخ تحــصيل االشــتراكات وصــرف المزايــا    - مــادة سادســة
  ١/٧/٢٠١٩ من شهر اعتبارا

   القــرار فــى الوقــائع المــصرية ويعمــل بــهنــشر هــذا ي- مـادة ســابعة
  .  وعلى الجهات المعنية تنفيذه،النشر من اليوم التالى لتاريخ 

  نائب رئيس الهيئة
  رضا عبد املعطى/ املستشار 
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٢٤

 شركة الصناعات املعدنية
 )م . ق. م. ش( 

  اجلمعية العامة غري العاديةقرارات 
   السياراتللشركة الهندسية لصناعة

  ٥/١١/٢٠٢٠اريخ المنعقدة بت
 :القـــــرارات 

ادة - ١ ام الم انون شركات ) ٣٨(ً الموافقة على استمراریة الشركة إعماال بأحك ن ق م
  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢٠٣قطاع األعمال العام رقم 

 الـسيارات   للشركة الهندسـية لـصناعة     الموافقة على تعديل النظام األساسى       - ٢
، ٢١تعديل المواد أرقام     (٢٠٢٠ لسنة   ١٨٥ مع التعديالت الواردة بالقانون رقم       ليتوافق

  :على النحو التالى ) ٥٥، ٤٧، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٢
رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

شركة مج  ٢١ ولى إدارة ال ون یت س إدارة یتك ل
ل عن دد ال یق ى  خمسة من ع د عل وال یزی

سعة تم ت س ی یس المجل یھم رئ ن ف  بم
إلدارة رغ ل ن یتف د م ارھم وتحدی   اختی

آت  ن مكاف س م وما یتقاضاه أعضاء المجل
اه  ا یتقاض سات وم ضور الجل دل ح وب
ب مقطوعة  ن روات األعضاء المتفرغون م

ال  شركاتًطبقا ألحكام قانون اع األعم  قط
  .العام والئحتھ التنفیذیة 

ا س إدارة تخت شركة مجل ولى إدارة ال ره یت
ة  نوات قابل الث س دة ث ة لم ة العام الجمعی

ون من خمسة أعضاء بم ن للتجدید ، ویتك
 :تى فیھم رئیس المجلس على النحو اآل

ذى) أ (  ة  ،رئیس غیر تنفی اره الجمعی  تخت
یح  ى ترش اء عل شركة بن ة لل ًالعام

 .مجلس إدارة الشركة القابضة 
ساھمین ةثالث) ب( ون الم ضاء یمثل  أع

ا لھ شركة وفق ة اًبال ل ملكی شركة یك ل
ل الن اة قواعد التمثی نھم سبمراع بى ، تعی

ق  دم اإلخالل بح ع ع ة م ة العام الجمعی
الشخص االعتبارى المساھم فى الشركة 

 .فى تغییر ممثلیھ خالل مدة المجلس 
خابھ ممثل عن العاملین بالشركة یتم انت) ج(

   .لقانون المنظم لذلكألحكام اًطبقا 
ة ب ة العام وز للجمعی اء ویج یح ًن ى ترش  عل

ین عضوین  مجلس إدارة الشركة القابضة تعی
ستقلین  ن الم افیین م رة إض ن ذوى الخب  .م
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٢٥

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

اه  ا یتقاض نویا م ة س ة العام دد الجمعی ًوتح
شار  س الم ضاء المجل یس وأع ن رئ ل م ك
ال  ضور واالنتق دالت الح ن ب یھم م إل
ستحقھا  ى ی سنویة الت أة ال سات والمكاف للجل

ص  اة ن س اإلدارة بمراع ادة مجل   )٣٤(الم
انون  ن الق م م سنة ١٨٥رق   ، ٢٠٢٠ ل

ا األخرى  ة المزای ة العام دد الجمعی كما تح
ا دبین بم ضاء المنت أمین  لألع ك الت ى ذل ف

   .الطبى ووسائل االنتقال
دل    وفى جمیع األحوال ال یجوز أن یزید ب
ضاء  رئیس وأع ال ل ضور واالنتق الح
ن  المجلس عن الحد الذى یصدر بھ قرار م

  .س الوزراء رئیس مجل
ین  ن ب شركة م س إدارة ال ار مجل ویخت
ذى  دب التنفی س العضو المنت أعضاء المجل

  .وغیره من األعضاء المنتدبین لإلدارة 
س دد مجل ونھ  اإلدارةویح ا یتقاض   م

ستحقونھ ا ی ى م افة إل ب باإلض ن رات   م
الغ طب ن مب ادة م ن الم رة الخامسة م ا للفق ق

  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥رقم من القانون  ٢١
د ضو ویح ل الع ل مح ن یح س م د المجل

صبھ و من ھ أو خل ة غیاب ي حال دب ف   المنت
  .أو تغییره 

ل   ٢٢ ل ك ى األق سة عل س اإلدارة جل د مجل یعق
دعوة  شركة ب سى لل ز الرئی ى المرك شھر ف
س  د المجل وز أن ینعق سھ وال یج ن رئی م

سى ز الرئی ارج المرك شركةخ د  لل  إال عن
ى  ضائھ وف ع أع ضور جمی ضرورة وبح ال

ذه الحا ل ھ اد إال داخ ون االنعق ة ال یك ل
  .جمھوریة مصر العربیة 

ل  ل ك ى األق سة عل س اإلدارة جل د مجل یعق
دعوة  شركة ب سى لل ز الرئی ى المرك شھر ف

یس ة وفى حال ،من رئیسھ دب رئ ھ ین  غیاب
س  ضاء المجل ین أع ن ب ة م ة العام الجمعی
د  وز أن ینعق اع وال یج رأس االجتم ن ی م

سى ل ز الرئی ارج المرك س خ شركةالمجل   ل
إال عند الضرورة وبحضور جمیع أعضائھ 

اد وفى  داخل إال ھذه الحالة ال یكون االنعق
ة  صر العربی ة م نجمھوری   ویمك

في الظروف الطارئة انعقاد المجلس بنظام 
  .الفیدیو كونفرنس 
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٢٦

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

شركة   ٢٤ س إدارة ال رارات مجل صدر ق ت
ساوى  بأغلبیة أصوات الحاضرین وعند الت

 .لرئیس یرجح الجانب الذى منھ ا
س  ضاء مجل د أع وب أح وز أن ین وال یج
اإلدارة عن غیره من األعضاء فى حضور 
صویت ى الت س أو ف سات المجل   جل

  .على القرارات 

شركة  س إدارة ال رارات مجل صدر ق ت
ساوى  بأغلبیة أصوات الحاضرین وعند الت

 .یرجح الجانب الذى منھ الرئیس 
س و ضاء مجل د أع وب أح وز أن ین یج

ه من األعضاء فى حضور اإلدارة عن غیر
ى  صویت عل ى الت س أو ف سات المجل جل
ة  ة مكتوب ون اإلناب شرط أن تك رارات ب الق

  .ًومصدقا علیھا من رئیس المجلس 
یمثل عضو مجلس اإلدارة المنتدب الشركة   ٢٧

ولى  الغیر ویت ى صالتھا ب ضاء وف ام الق أم
شركة  ذى بال ل التنفی ة العم ده رئاس وح

ى وتصریف أمورھا الیومیة وا إلشراف عل
ة  ا ومتابع ع قطاعاتھ ى جمی ل ف یر العم س
ن  راه م ا ی اذ م شطة واتخ األداء لجمیع األن

  .قرارات لتنظیم العمل وتحقیق األھداف 

دب  س اإلدارة المنت ضو مجل ل ع یمث
التنفیذى الشركة أمام القضاء وفى صالتھا 
ذى  ل التنفی بالغیر ویتولى وحده رئاسة العم

ا الی صریف أمورھ شركة وت ة بال ومی
ع  ى جمی ل ف یر العم ى س راف عل واإلش
شطة  ع األن ة األداء لجمی ا ومتابع قطاعاتھ
ل  رارات لتنظیم العم ن ق راه م واتخاذ ما ی

  .وتحقیق األھداف 
راد   ٢٨ ى انف شركة عل یملك حق التوقیع عن ال

س  دب ولمجل س اإلدارة المنت ضو مجل ع
اإلدارة الحق فى أن یعین من بین أعضائھ 

دیرى  ین م ن ب ونأو م ن یك شركة م   ال
شركة ن ال ع ع ق التوقی ضا ح م أی   ًلھ

ین  ردین أو مجتمع ك منف وروذل ى أم   ف
  .أو موضوعات محددة 

راد یملك حق ى انف شركة عل  التوقیع عن ال
س اإلدارة ذى ولمجل دب التنفی  العضو المنت

ین أعضائھ ن  الحق فى أن یعین من ب أو م
ًبین مدیرى الشركة من یكون لھم أیضا حق 

ع عن ینالتوقی ردین أو مجتمع شركة منف   ال
  .أو موضوعات محددة   فى أموروذلك

ادة   ٣٩ ام الم اة أحك ع مراع ذا ) ٣٢(م ن ھ م
النظام تختص الجمعیة العامة العادیة بنظر 

ن اال ى أى م ة ف سائل التالی اعین الم جتم
ادة  ى الم ا ف شار إلیھم ى أى ) ٣٣(الم أو ف

اع  ذآاجتم ده لھ ر تعق الل اخ رض خ  الغ
 :یة السنة المال

انونى- ١ اطى الق ب االحتی ف تجنی    وق
 .إذا بلغ ما یساوى نصف رأس المال 

ادة  ام الم اة أحك ع مراع ذا ) ٣٢(م ن ھ م
النظام تختص الجمعیة العامة العادیة بنظر 

ى  ة ف سائل التالی ن االالم اعین أى م جتم
ادة  ى الم ا ف شار إلیھم ى أى ) ٣٣(الم أو ف

اع  ذآاجتم ده لھ ر تعق الل اخ رض خ  الغ
 :السنة المالیة 

انونى- ١ اطى الق ب االحتی ف تجنی    وق
 .إذا بلغ ما یساوى نصف رأس المال 
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٢٧

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

ود -٢ ا یع  استخدام االحتیاطى النظامى فیم
راح ى اقت اء عل شركة بن ى ال النفع عل   ب

اطى  ذا االحتی ن ھ م یك س اإلدارة إذا ل مجل
ًمخصصا ألغراض معینة منصوص علیھا 

 .فى نظام الشركة 
ات- ٣ ى االحتیاطی صرف ف   الت

واب  ر األب ى غی صات ف والمخص
 .المخصصة لھا 

ى - ٤ ة عل دار الموافق نداتإص    س
ى  ضمانات الت ى ال ل وعل كوك تموی أو ص

 .تقرر لھا 
رارات وتوصیات جماعة - ٥  النظر فى ق

  .حملة السندات 

ى - ٢ النفع عل  استخدام االحتیاطى فیما یعود ب
الشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة إذا لم 

راض ی صا ألغ اطى مخص ذا االحتی ن ھ ًك
 .معینة منصوص علیھا فى نظام الشركة 

ات - ٣ ى االحتیاطی صرف ف  الت
واب  ر األب ى غی صات ف والمخص

 .المخصصة لھا 
ى - ٤ ة عل دار الموافق نداتإص    س

ى  ضمانات الت ى ال ل وعل كوك تموی أو ص
 .تقرر لھا 

رارات وتوصیات جماعة - ٥  النظر فى ق
 .حملة السندات 

شركة كما ة لل ة العادی ة العام  یجوز للجمعی
سنویة  شركة ال عند مناقشتھا نتائج أعمال ال
تغییر رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 

ة كلھم أو بعضھم أثناء مدة العضویة  وفى حال
تغییر المجلس بأكملھ یجوز للجمعیة العامة 
ة  صفة مؤقت شركة ب تعیین مفوض إلدارة ال

ھر ل ة أش اوز ثالث دة ال تج شكیل ولم ین ت ح
انون  ام ق ا ألحك د طبق س إدارة جدی ًمجل

  .شركات قطاع األعمال العام 

ة  ٤٠ ر العادی ة غی ة العام تص الجمعی   تخ
  :بما یأتى

اة -ً أوال شركة بمراع ام ال دیل نظ   تع
ك الأ ى ذل ب عل ات ز یترت ادة التزام ی

ساھمی ع نالم ك جمی ى ذل ق عل م یواف ا ل  م
من  كل قرار یصدر ًالمساھمین ویقع باطال

ساس  أنھ الم ن ش ون م ة یك ة العام الجمعی
ستمدھا  ى ی یة الت ساھم األساس وق الم بحق

 .ا ًبصفتھ شریك

ة ر العادی ة غی ة العام تص الجمعی   تخ
  :بما یأتى

اة-ً أوال شركة بمراع ام ال دیل نظ    تع
ات الأ ادة التزام ك زی ى ذل ب عل  یترت

ع  ك جمی ى ذل ق عل م یواف ا ل ساھمین م الم
اطالال ع ب ساھمین ویق صدرًم رار ی ل ق    ك

ن من شأنھ المساس كو یمن الجمعیة العامة
ساھم  وق الم یةبحق ستمدھا األساس ى ی  الت

 .ا ًبصفتھ شریك
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٢٨

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

صفة  ة ب ر العادی ة غی وتنظر الجمعیة العام
 : الشركةخاصة التعدیالت التالیة فى نظام 

ھ -١ رخص ب ال الم ادة رأس الم   زی
ال  أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس م

 .مرخص بھ 
ة إضافة -٢ ة أو مرتبطةراضأغ أی    مكمل

لى شركة األص رض ال ن غ ة م   أو قریب
ون الموافق رض وال تك ر الغ ى تغیی ة عل

وزیر المختص إاألصلى نافذة  ال بموافقة ال
اع  ركات قط انون ش ام ق ق أحك ى تطبی ف

 . العام األعمال
اإطالة -٣ صیره أو حلھ شركة أو تق د ال    أم

ل  اءقب سارة انتھ سبة الخ ر ن دتھا أو تغیی  م
ى یتع ة الت وة الجمعی ا دع د تحقیقھ ین عن

صفیة  ى ت ر ف ة للنظ ر العادی ة غی العام
 .الشركة أو استمرارھا 

ا  اد -ًثانی اج اعتم اإدم ى غیرھ شركة ف    ال
 .من الشركات 

ا  اد -ًثالث لاعتم ى أص البیع ف صرف ب    الت
 . الرئیسیة بالشركة اإلنتاجمن خطوط 

 . تقسیم الشركة اعتماد -ًرابعا 
سا  ى -ًخام ر ف شركة النظ صفیة ال   ت

صف  سائرھا ن ت خ تمرارھا إذا بلغ أو اس
  .رأس المال 

صفة  ة ب ر العادی ة غی وتنظر الجمعیة العام
 : الشركةخاصة التعدیالت التالیة فى نظام 

ھ -١ رخص ب ال الم ادة رأس الم   زی
ال  أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس م

 .مرخص بھ 
ة أو مرتب -٢ ة أغراض مكمل   طةإضافة أی

لى شركة األص رض ال ن غ ة م   أو قریب
رض  ر الغ ى تغیی ة عل ون الموافق وال تك

وزیر المختص إاألصلى نافذة  ال بموافقة ال
اع  ركات قط انون ش ام ق ق أحك ى تطبی ف

 .األعمال العام 
شركة أو -٣ د ال ا إطالة أم صیره أو حلھ   تق

ل  اءقب سارة انتھ سبة الخ ر ن دتھا أو تغیی  م
ا دع د تحقیقھ ین عن ى یتع ة الت وة الجمعی

صفیة  ى ت ر ف ة للنظ ر العادی ة غی العام
 .الشركة أو استمرارھا 

ا  اد -ًثانی ااعتم شركة أو إدماجھ سیم ال    تق
فى غیرھا من الشركات ویكون لكل شركة 
صیة  سیم الشخ دماج أو التق ن االن شأت ع ن
االعتباریة المستقلة مع ما یترتب على ذلك 

 .ثار قانونیة آمن 
رف بالبیع فى أصل من  التصاعتماد -ًثالثا 

 . الرئیسیة بالشركة اإلنتاجخطوط 
ا  شركة-ًرابع صفیة ال ى ت ر ف    النظ

تمرارھا  صف إذاأو اس سائرھا ن ت خ  بلغ
 .رأس المال 

سا  ا -ًخام شركة أو حلھ ج ال ى دم  النظر ف
وق إذاتصفیتھا و ل حق  بلغت خسائرھا كام

مالھا  ادة رأس دم زی ال ع ا ح ساھمین بھ الم
ادة م الم ا لحك انون ) ٣٨( ًوفق ن الق م

ة  ددھا الالئح ى تح د الت اة القواع وبمراع
  .التنفیذیة للقانون 
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٢٩

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

ة   ٤٤ یتولى الجھاز المركزى للمحاسبات مراقب
  .ً طبقا لقانونھ أدائھاحسابات الشركة وتقویم 

 ةیتولى الجھاز المركزى للمحاسبات مراقب
ھ  ًحسابات الشركة وتقویم أدائھا طبقا لقانون

ة ال وز للجمعی ین عامویج شركة تعی ة لل
 للشركة باإلضافة إلى خرآمراقب حسابات 

زى للمح از المرك ب الجھ ن مراق بات م اس
ة مراقبى الحسابات المقید ین بسجالت الھیئ

العامة للرقابة المالیة على أن تحدد الجمعیة 
  .العامة أتعابھ 

وز  ٤٧ د ت نویا بع صافیة س شركة ال اح ال ًع أرب
ة  صروفات العمومی ع الم صم جمی خ

  :والتكالیف األخرى كما یأتى
وازى   ) أ( غ ی اع مبل دأ باقتط   )٪٥(یب

ن  احم اطى األرب وین االحتی  لتك
غ القانونى ویقف ھذا االقتطاع  متى بل
دار اطى مق وع االحتی وازى ا ًمجم ی

صف صدرن شركة الم ال ال  ،  رأس م
اطى  ك ومتى نقص ھذا االحتی عن ذل

  .ن العودة إلى االقتطاع المقدار تعی
صة یق) ب ( ع ح الزم لتوزی غ ال ع المبل تط

احمن  دارھا األرب للمساھمین  )٪٥( مق
ة  ن قیم دفوع م ن الم ھمھمع  أس

شترط املین وی صیب أال وللع ل ن  یق
رر  ى یتق اح الت ى األرب املین ف الع

 یزید ما الأعلى  )٪١٠(توزیعھا عن 
وع إلیھمیصرف  ى مجم ا عل  نقدا منھ
ا األساسیة أجورھم  السنویة ویجنب م

ى  د عل كیزی اص  ذل ساب خ ى ح ف
شروعات  شاء م كانإلن الء ؤ لھإس

ة  دمات االجتماعی دیم الخ العاملین وتق
ا م وفق ة ًلھ رره الجمعی ا تق   لم

 .العامة للشركة 

وز د ع أرت نویا بع صافیة س شركة ال اح ال ًب
ة  صروفات العمومی ع الم صم جمی خ

  :والتكالیف األخرى كما یأتى
زء  ) أ( اح ج افى األرب ن ص ب م   یجن

اطى  من عشرین على األقل لتكوین احتی
شركة  ة لل ة العام وز للجمعی انونى ویج ق
اطى أو تخفیض  ذا االحتی وقف تجنیب ھ

سبتھ  ا یإذان غ م صف بل   ساوى ن
 .رأس المال 

سبة ) ب( ب ن ن ) ٪١٠(یجن احم  األرب
وین احتیاط صافیة لتك رى یال ات أخ

تم  ا وی باب تكوینھ د أس رط تحدی ش
  .اعتمادھا من الجمعیة العامة 

صیب) ج( شركة ن املین بال ون للع   یك
ى  احف ع األرب ة للتوزی سنویة القابل  ال

ة  ة العام ن الجمعی رار م ھ ق صدر ب ی
سبة بناء على عرض مجلس ا إلدارة بن

ن  ل ع د) ٪١٠(ال تق   وال تزی
 تصرف األرباحمن ھذه ) ٪١٢ (على

یم  انون تنظ ام ق اة أحك دا بمراع ًنق
دى  ر النق دفع غی ائل ال تخدام وس اس

 ٢٠١٩ لسنة ١٨رقم  الصادر بالقانون
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٣٠

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

د) ج( صص بع د یخ سبة ال تزی دم ن ا تق   م
ى أة)٪٥( عل اقى لمكاف ن الب    م
  .اإلدارةمجلس 

راح   )د( ى اقت اء عل  یجوز للجمعیة العامة بن
س  وین  أناإلدارةمجل رر تك  تق

اطى احتیاطی ر االحتی رى غی ات أخ
ا ال یجاوز القانونى  ) ٪١٠(النظامى بم

ن  احم ب األرب د تجنی صافیة بع  ال
ود  ى البن التوزیعات المنصوص علیھا ف

 .من ھذه المادة ) ـج ب، أ،(
یسىف) ھ( صص تأس ود ح ة وج    حال

اح صص أرب وز أن أو ح  ال یج
د عل ا یزی ا م صص لھ ) ٪١٠( ىیخ

ن  احم ة  األرب كلالقابل ع وذل   لتوزی
د تج صنیبع ات وتخ ص یب االحتیاطی

ن  ل ع ربح ال تق ن ال سبة م   )٪٥(ن
املین من رأس المال للمساھمی ن وللع

صم مكاف ى وخ صة أول   أةكح
  .اإلدارةمجلس 

ن  اقى م وزع الب احی ى األرب ك عل د ذل  بع
دود  ي الح املین ف ساھمین والع الم
ام  ذا النظ ى ھ ررة ف سب المق والن

   .األرباح ىفكحصة إضافیة 

ى ) د( د عل سبة ال تزی صص ن ) ٪١٠(یخ
شرك اح ال ن أرب ة م سنویة القابل ة ال

صو ع مخ سبة ًمللتوزی ا ن   )٪٥(ا منھ
أة دفوع لمكاف ال الم ن رأس الم   م

  .اإلدارةمجلس 
راه ) ھ( ا ت ر م ة تقری ة العام ون للجمعی یك

اح  اقى أرب ع ب أن توزی ى ش با ف ًمناس
املین  صة الع صم ح د خ شركة بع ال
ن  ساھمین م ى الم س اإلدارة عل ومجل
شركة  ات ال وء التزام ى ض ھ ف عدم

  .ومشروعاتھا 

ال  ٥٥ شركة فى حالة خسارة نصف رأس م  ال
ة وج وة الجمعی س اإلدارة دع ى مجل ب عل

شركة  ى حل ال العامة غیر العادیة للنظر ف
  .أو استمرارھا 

شركة  ال ال فى حالة خسارة نصف رأس م
س  ى مجل ب عل ة اإلدارةوج وة الجمعی  دع

شركة  ى حل ال العامة غیر العادیة للنظر ف
 .أو استمرارھا 

ت  ة وفى جمیع األحوال إذا بلغ خسائر قیم
ل حق شركة كام شركة ال ساھمین بال وق الم

ة  ة العام ى الجمعی ر عل رض األم تم ع ی
سائر  ة الخ مالھا لتغطی ادة رأس شركة لزی لل
مال  ادة رأس دم زی ال ع ى ح ة، وف المرحل
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رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

ى  ًالشركة وفقا لما سبق وجب العرض عل
صفیة  ة لحل وت ر العادی ة غی الجمعیة العام
ع  رى م ركة أخ ى ش ا ف شركة أو دمجھ ال

ل الحفاظ على حقوق العاملین  ا ال یق بھا بم
ل  انون العم ضمنھ ق ا ت معم   ١٢ رق

سنة  ھ ٢٠٠٣ل الل  وتعدیالت ودون اإلخ
م  انون رق ام الق سنة ١٢٥بأحك  ٢٠١٠ ل

ال وق العم از حق ة امتی ك  بشأن مرتب ، وذل
ة  ددھا الالئح ى تح د الت ا للقواع ھ وفق ًكل

   .١٩٩١ لسنة ٢٠٣التنفیذیة للقانون رقم 

 .رية نشر هذه القرارات بالوقائع المصتُ
 رئيس الجمعية العامة

حممد السعداوى /مهندس  
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٣٢

  إعــالنات فقد
   القليوبية-  إدارة طوخ التعليمية - مدرسة بلتان الثانوية الكهربية بنات 

  . ، وتعتبر ملغية بالمدرسة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بصمة الرقم الكودىتعلن عن فقد 

  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٠٧٤ - ١٨/١/٢٠٢١ -  ٢٠٢٠ / ٢٥٥٥٥  

 


