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٣

  اتقـــرار
  التجارة والصناعةوزارة 

  ٢٠٢٠ لسنة ٦٠٨رار رقم ـق
 التجارة والصناعةوزير 

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 
   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 

ـ  ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم       يم الهيئـة المـصرية    بتنظ
  العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛

 بتعـديل مـسمى الهيئـة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       
المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة            

  للمواصفات والجودة ؛
   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

باإلنتـاج طبقًـا   اإللـزام   بـشأن  ٢٠٠٥ لـسنة   ١٣٠وعلى القرار الوزارى رقم     
  للمواصفات القياسية المصرية ؛

 بـشأن اإللـزام باإلنتـاج طبقًـا     ٢٠٠٥ لـسنة   ٥١٥وعلى القرار الوزارى رقم     
  واصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛للم

 بـشأن اإللـزام باإلنتـاج طبقًـا     ٢٠٢٠ لـسنة   ١٧٢وعلى القرار الوزارى رقم     
  للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           
   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٣٢٤رقم 
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٤

  :قــــــــرر 
  )مــادة أولـى ( 

مقـدارها مهلـة   منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار         ي  
ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المـصرية الملزمـة مـن قبـل         

  :وبيانها كالتالى 
  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
  منتان األ جنب: اجلزء الثالث - اجلافاجلنب   ٣- ١٠٠٧  ١
  يدامجنب األ:  اجلزء الثالث -ف اجلاف اجلنب نص  ٣- ١١٨٣  ٢
  نب اجلوداج:  اجلزء األول -اجلنب نصف اجلاف   ١- ١١٨٣  ٣
  الكيك ومساحيق خلطات الكيك  ٤٠٣٧  ٤
  )تعديل جزئى(دقيق قمح الديروم وسيمولينا قمح الديورم   ١٦٤٩  ٥
  )ويب خطأصت(املكررة زبدة الشيا غير   ٨٣٣٥  ٦
  )تعديل جزئى(عام :  اجلزء األول -املشروبات الغازية   ١-٣٣٦  ٧

  )مــادة ثانيــة ( 
ا مـن اليـوم التـالى                ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـار  

  .لتاريخ نشره 
  ٤/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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٥

  اعةالتجارة والصنوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٠٩رار رقم ـق

 التجارة والصناعةوزير 

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 

   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  مة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛العا

 بتعـديل مـسمى الهيئـة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       

المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة            

  للمواصفات والجودة ؛

   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

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

باإلنتـاج طبقًـا   اإللـزام   بـشأن  ١٩٩٦ لـسنة   ١٧٩وعلى القرار الوزارى رقم     

  للمواصفات القياسية المصرية ؛

 بـشأن اإللـزام باإلنتـاج طبقًـا     ٢٠٠٥ لـسنة   ٤٢٣وعلى القرار الوزارى رقم     

  ة والقرارات المكملة له ؛للمواصفات القياسية المصري

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           

   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٣٢٤رقم 
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٦

  :قــــــــرر 
  )مــادة أولـى ( 

مهلة  المدرجة بهذا القرار   الهندسية والكيماوية منح المنتجون والمستوردون للسلع     ي  
  توفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسـية المـصرية الملزمـة         ستة أشهر ل   مقدارها

  :من قبل وبيانها كالتالى 
  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
 - الكوالني التى تعمـل ميكانيكيًـا واملـصدات       -مستلزمات البناء     ٥٤٥٤  ١

  .املتطلبات وطرق االختبار 

كبـات   محطـات متـوين املر  -محطـات التمـوين بالغـاز الطبيعـى       ٤١٠١  ٢
   .CNGبالغاز الطبيعى املضغوط 

 متطلبات األمان واملتطلبات -نظم التبريد واملضخات احلرارية   ١- ٥٠٥٦  ٣
  .التعريف والتصنيف ومعايير االختبار :  اجلزء األول -البيئية 

األمان واملتطلبات  متطلبات -نظم التبريد واملضخات احلرارية   ٢- ٥٠٥٦  ٤
لتـصميم واإلنـشاء واالختبـار ووضـع      ا:  اجلزء الثـانى     -البيئية  

  .العالمات والتوثيق 

 أسـطوانات الـضغط العـالى املتكـررة التعبئـة         -أسطوانات الغـاز      ٣٦٠٣  ٥
املـــستخدمة لتخـــزين الغـــاز الطبيعـــى علـــى مـــنت املركبــــات       

  .الستعماله كوقود لها 

 LPG  املــسالة أســطوانات الغـازات البتروليــة -أسـطوانات الغــاز    ٣٤٤٣  ٦
 - للنقل متكررة التعبئة امللحومة واملصنوعة من الصلب      القابلة

  .التصميم والتصنيع 
 الفحـــص الـــدورى - أســـطوانات االســـتيلني -أســـطوانات الغـــاز   ٤٦٢٢  ٧

  .والصيانة 
ســخانات امليــاه الفوريــة التــى تعمــل بحــرق الغــاز املــستخدمة       ٣٧٢  ٨

  .لتسخني املياه لألغراض املنزلية 

 لكـل مـن الـصاعدة      دالئـل احلركـة    -البـضائع   كـاب و  مصاعد الر   ٦٠١٠  ٩
 T ذات مقطع حرف -وثقل املوازنة 
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٧

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
 اجلـزء  -القفازات املطاطية املستخدمة فـى األغـراض الطبيـة          ٢- ١٥٩٥  ١٠

ــانى  ــدة    : الثـ ــرة واحـ ــتخدام ملـ ــى لالسـ ــص الطبـ ــازات الفحـ قفـ
  .املصنوعة من ال تكس املطاط أو محلول املطاط 

احلـدود اآلمنـة للعناصـر    :  اجلـزء الثالـث     -أمان لعـب األطفـال        ٣- ٣١٢٣  ١١
  ) .الضارة(املهاجرة 

لعــب النــشاط احلركــى  :  اجلــزء الثــامن  -أمــان لعــب األطفــال    ٨- ٣١٢٣  ١٢
  .لالستخدام العائلى داخل أو خارج املنزل 

 اشـتراطات   -مشايات األطفال الرضـع      -أدوات العناية بالطفل      ٧٦٧٠  ١٣
  .األمان وطرق االختبار 

 متطلبــات األمــان - شــياالت األطفـال  -أدوات العنايـة بالطفــل    ١- ٨١١٧  ١٤
ــزء األول   ــار اجلـ ــار  : وطـــرق االختبـ ــر ذات اإلطـ شـــياالت الظهـ

  .الداعم 

ــب األطفـــال     ٧- ٣١٢٣  ١٥ ــان لعـ ــزء الـــسابع  -أمـ ــات األصـــابع  :  اجلـ  -ملونـ
  .االشتراطات وطرق االختبار 

لعــب الترامبــولني  :  اجلــزء الرابــع عــشر  -أمــان لعــب األطفــال    ١٤- ٣١٢٣  ١٦
   .ىلالستخدام املنزل

  .التقييم والتحقق من انتظام األداء :  اجلزء الثانى -األسمنت   ٢- ٤٧٥٦  ١٧

مواسـير الــصرف مـن راتــنج متـصلب بــاحلرارة مـدعم باألليــاف       ١٧٣٩  ١٨
  .الزجاجية 

  )مــادة ثانيــة ( 
ا            يمـن اليـوم التـالى     نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـار  

  .لتاريخ نشره 
  ٤/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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٨

  التجارة والصناعةوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٦١٠رار رقم ـق

 التجارة والصناعةوزير 

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 

  م الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛ فى شأن تنظي١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛

 بتعـديل مـسمى الهيئـة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       

هيئة المصرية العامـة    المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها ال        

  للمواصفات والجودة ؛

   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

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

  باإلنتـاج اإللـزام    بـشأن    ١٩٩٦ لـسنة    ١٧٩وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  لمصرية ؛طبقًا للمواصفات القياسية ا

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ٢٠٠٥ لـسنة    ٤٢٣وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           

   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٣٢٤رقم 
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٩

  :قــــــــرر 
  )ى مــادة أولـ( 

  المدرجـة والمقـاييس    المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماويـة        يلتزم
  : وبيانها كالتالى المصريةنتاج طبقًا للمواصفات القياسية باإلبهذا القرار 

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
 متطلبات األمان واملتطلبات -نظم التبريد واملضخات احلرارية   ٣- ٥٠٥٦  ١

  .موقع التركيب : زء الثالث  اجل-البيئية 
   متطلبـــــات األمـــــان-نظــــم التبريـــــد واملـــــضخات احلراريــــة     ٤- ٥٠٥٦  ٢

التــــشغيل والــــصيانة :  اجلــــزء الرابــــع -واملتطلبـــات البيئيــــة  
  .واإلصالح واالستعادة 

املادة الكيميائية احملتوى " بطاقة تعريف"صحيفة بيانات أمان   ٨٣٩٨  ٣
  .وترتيب البنود 

 -يـــة الزجاجيـــة املـــستخدمة فـــى احلقـــن ومـــستلزماتها  األوع  ١- ٤٤٣٦  ٤
ــزء األول  ــة  : اجلـ ــن الزجاجيـ ــات احلقـ ــال(قنينـ ــصنعة ) فيـ املـ

  .باألنابيب الزجاجية 
 -األوعيـــة الزجاجيـــة املـــستخدمة فـــى احلقـــن ومـــستلزماتها    ٤- ٤٤٣٦  ٥

املـــشكلة ) فيـــال(قنينـــات احلقــن الزجاجيـــة  : اجلــزء الرابـــع  
  .بالقوالب 

 - جــودة الرابطـــة  - LVL رقــائق القـــشرة املغــراة   -ب األخــشا   ٢- ٨٣٥٠  ٦
  .املتطلبات : اجلزء الثانى 

:  اجلــزء األول -بالكــاج املــستخدم فــى الــشدات اخلرســانية  األ  ١- ٢٧٩٩  ٧
  .املواصفات 

:  اجلـزء الثـانى     -بالكاج املستخدم فـى الـشدات اخلرسـانية         األ  ٢- ٢٧٩٩  ٨
  .املتطلبات وطرق االختبار 

:  اجلـزء األول  - األسرة ذات الطابقني واألسرة العالية  -اث  األث  ١- ٧١٩٥  ٩
 .متطلبات األمان والقوة واملتانة 

 األنواع واملتطلبات -أكياس البالستيك جلمع النفايات املنزلية        ٣٠٤٣  ١٠
  .وطرق االختبار 
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١٠

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
ــل   ٧٥٩٥  ١١ ــة بالطفـ ــشرب -أدوات العنايـ ــان  - أدوات الـ ــتراطات األمـ  اشـ

  .وطرق االختبار 
 - عربــات ذات عجــالت لتقــل الطفــل  -أدوات العنايــة بالطفــل   ١- ٨٢٢٠  ١٢

  .كراسى الدفع وعربة الطفل : اجلزء األول 
 - عربــات ذات عجــالت لتقــل الطفــل  - العنايــة بالطفــل أدوات  ٢- ٨٢٢٠  ١٣

 كجـم  ١٥كراسى الدفع لألطفال بـوزن أكبـر مـن        : اجلزء الثانى   
  . كجم ٢٢وحتى 

 لهايـات الرضـع واألطفـال    -االسـتخدام للطفـل   أدوات العناية و    ٧٠٩٤  ١٤
  . متطلبات األمان وطرق االختبار -) السكاتة(

  .طفاء حريق مبواقع العمل إممارسة مهنة فنى   ٨٤١٥  ١٥
ــشرب      ١- ٥٩٦٩  ١٦ ــصاحلة لل ــاردة ال ــاه الب ــدادات املي ــساخنة  -ع ــاه ال  - واملي

  .املتطلبات املترولوجية والفنية : اجلزء األول 

  ) ثانيــة مــادة( 
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تـاريخ العمـل بهـذا              

  .القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا ألحكامه 
  )مــادة ثالثــة ( 

ترفع المواصفات القياسية المصرية الهندسية والكيماوية الواردة بالجـدول التـالى        
  :من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وهى 

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
 -نظم التبريد امليكانيكية املـستخدمة فـى التبريـد والتدفئـة            ٣٦١٨  ١

  .متطلبات األمان 
 التسخني وألواحاألجهزة التى تعمل بالغازات البترولية املسالة    ١- ٥٨٠٤  ٢

 -املــستقلة واملــشتملة علــى شــوايات لالســتخدام خــارج املنــزل   
   .التعاريف: اجلزء األول 

األجهزة التى تعمل بالغازات البترولية املسالة وألواح التسخني    ٢- ٥٨٠٤  ٣
 -املــستقلة واملــشتملة علــى شــوايات لالســتخدام خــارج املنــزل   

ــانى   ــزء الث ــصنيف : اجل ــشائية  -الت ــواص اإلن ــصائص - اخل  خ
  . طرق االختبار -األداء 
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١١

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
 : اجلزء األول  أدوات الشرب- أدوات االستخدام والعناية بالطفل   ١- ٧٥٩٥  ٤

  .االشتراطات وامليكانيكية واالختبارات 

 : أدوات الشرب اجلـزء الثـانى   - أدوات االستخدام والعناية بالطفل       ٢- ٧٥٩٥  ٥
  .االشتراطات الكيميائية واالختبارات 

 - عربــات ذات عجــالت لنقــل الطفــل  -أدوات العنايــة بالطفــل   ٨٢٢٠  ٦
  .متطلبات األمان وطرق االختبار 

   )رابعــةـادة مـ( 
  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                

  .لتاريخ نشره 
  ٤/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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١٢

  التجارة والصناعةوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٦١١رار رقم ـق

 التجارة والصناعةوزير 

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 
   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛

مى الهيئـة   بتعـديل مـس    ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       
المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة            

  للمواصفات والجودة ؛
   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بـشأن اإللـزام باإلنتـاج طبقًـا     ٢٠٠٥ لـسنة   ٥١٥ارى رقم   وعلى القرار الوز  
  للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           
   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠المنعقد بتاريخ ) ٣٢٤(رقم 

  :قــــــــرر 
  )مــادة أولـى ( 

  ن للسلع الغذائيـة المدرجـة بهـذا القـرار باإلنتـاج     وستورديلتزم المنتجون والم 
   :طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
  املواصفة العامة اخلاصة باألجبان  ٨٣٩٠  ١
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١٣

  )مــادة ثانيــة ( 
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تـاريخ العمـل بهـذا              

  .وفيق أوضاعهم وفقًا ألحكامه القرار لت

  )مــادة ثالثــة ( 
  :ترفع المواصفات الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها 

  فةاصاسم املو  رقم املواصفة  م
  املواصفات العامة للجنب اجلاف:  اجلزء األول -اجلنب اجلاف   ١- ١٠٠٧  ١
  واصفات العامة للجنب الطرىامل:  اجلزء األول - اجلنب الطرى   ١- ١٠٠٨  ٢
  اجلنب نصف اجلاف  ١١٨٣  ٣

   )رابعــةمــادة ( 
  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                

  .لتاريخ نشره 
  ٤/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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١٤

  التجارة والصناعةوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٢٠رار رقم ـق

 التجارة والصناعةير وز

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 
   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  اج ؛العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنت

 بتعـديل مـسمى الهيئـة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       
المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة            

  للمواصفات والجودة ؛
   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ٢٠٠٥ لـسنة    ١٣٠وعلى القـرار الـوزارى رقـم        
  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ٢٠٠٥ لـسنة    ٥١٥وعلى القـرار الـوزارى رقـم        
  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ٢٠٢٠ لـسنة    ١٧٢القـرار الـوزارى رقـم       وعلى  
  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

  وعلى محضر اجتمـاع مجلـس إدارة الهيئـة المـصرية العامـة للمواصـفات              
   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠المنعقد بتاريخ ) ٣٢٤(والجودة رقم 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٦٠٨وعلى القرار الوزارى رقم 
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١٥

  :قــــــــرر 
  )مــادة أولـى ( 

  )١(الواردة بالمادة األولـى مسلـسل رقـم    ) ٣-١٠٠٧(يعدل اسم المواصفة رقم  
   : المشار إليه ليكون بيانها كاآلتى٢٠٢٠ لسنة ٦٠٨من القرار الوزارى رقم 

  .جبن األمنتال :  الجزء الثالث -الجبن الجاف 

  )مــادة ثانيــة ( 
  ائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى            ينشر هذا القرار فى الوق    

  .لتاريخ نشره 
  ١٥/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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١٦

  التجارة والصناعةوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٢١رار رقم ـق

 التجارة والصناعةوزير 

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 

   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١انون رقم وعلى الق

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛

 بتعـديل مـسمى الهيئـة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       

اسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة         المصرية العامة للتوحيد القي   

  للمواصفات والجودة ؛

   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

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

  إلنتـاج  بـشأن اإللـزام با     ١٩٩٦ لـسنة    ١٧٩وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ٢٠٠٥ لـسنة    ٤٢٣وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

  وعلى محضر اجتمـاع مجلـس إدارة الهيئـة المـصرية العامـة للمواصـفات              

   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠المنعقد بتاريخ ) ٣٢٤(والجودة رقم 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٦٠٩وعلى القرار الوزارى رقم 
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١٧

  :قــــــــرر 
  )مــادة أولـى ( 

  )١٦(الواردة بالمادة األولى مسلسل رقـم       ) ١٤-١٢٣٣(يعدل اسم المواصفة رقم     
   : المشار إليه ليكون بيانها كاآلتى٢٠٢٠ لسنة ٦٠٩من القرار الوزارى رقم 

   . لعب الترامبولين لالستخدام المنزلى: الجزء الرابع عشر -أمان لعب األطفال 

  )مــادة ثانيــة ( 
  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                

  .لتاريخ نشره 
  ١٥/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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١٨

  التجارة والصناعةوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٦٢٢رار رقم ـق

 صناعةالتجارة والوزير 

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢بعد االطالع على القانون رقم 

   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛

 بتعـديل مـسمى الهيئـة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٨٣ رئيس الجمهورية رقـم      وعلى قرار 

المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة            

  للمواصفات والجودة ؛

   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  تشكيل الحكومة وتعديالته ؛ ب٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ١٩٩٦ لـسنة    ١٧٩وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛

   بـشأن اإللـزام باإلنتـاج      ٢٠٠٥ لـسنة    ٤٢٣وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

  لـس إدارة الهيئـة المـصرية العامـة للمواصـفات          وعلى محضر اجتمـاع مج    

   ؛١٢/١٠/٢٠٢٠المنعقد بتاريخ ) ٣٢٤(والجودة رقم 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٦١٠وعلى القرار الوزارى رقم 
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١٩

  :قــــــــرر 
  )مــادة أولـى ( 

تعدل اسم المواصفتين الواردتين فيما بعد والمذكورتين بالمـادة األولـى مسلـسل         
 المـشار إليـه     ٢٠٢٠ لـسنة    ٦١٠قرار الوزارى رقم    على الترتيب من ال   ) ١٣،  ١٢(

   :ليكون بيانهما كاآلتى
   عربـات ذات عجـالت     -أدوات العناية بالطفـل     ) ١ - ٨٢٢٠(المواصفة رقم   

   .كراسى الدفع وعربة الطفل:  الجزء األول -لنقل الطفل 
   عربـات ذات عجـالت     -أدوات العناية بالطفـل     ) ٢ - ٨٢٢٠(المواصفة رقم   

   كجـم  ١٥ بـوزن أكبـر مـن        لألطفـال كراسى الدفع   :  الجزء الثانى    -لنقل الطفل   
  . كجم ٢٢وحتى 

  )مــادة ثانيــة ( 
  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                

  .لتاريخ نشره 
  ١٥/١٢/٢٠٢٠صدرفى 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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٢٠

 وزارة األوقاف

 ٢٠٢٠ لسنة ٣٠٢م ــرار رقــق

 وزير األوقاف

  تنظـيم وزارة األوقـاف     ب ١٩٥٩ لـسنة    ٢٧٢قـانون رقـم     البعد االطالع على    
 والئحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة ؛

 بإشـراف وزارة األوقـاف علـى جميـع          ١٩٦٠ لسنة   ١٥٧ القانون رقم    وعلى
  المساجد والزوايا وإدارتها إلى أن يتم ضمها ؛

 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمهـا   ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢وعلى القانون رقم    
  الجهات العامة ؛

  ٢٠١٦ لـسنة    ٨١وعلى قـانون الخـدمات المدنيـة الـصادر بالقـانون رقـم              
  والئحته التنفيذية ؛

 بتـشكيل لجنـة البـت فـى     ٢٠١٩ لـسنة  ١٢٠وعلى قرار وزير األوقاف رقم    
ديد المـساجد وصـيانتها بجميـع       المناقصات بأنواعها الخاصة بمشروعات إحالل وتج     

  أنحاء الجمهورية وكل ما يتصل بمستشفى الدعاة ؛
 بتنفيذ قـرار رئـيس الجهـاز        ٢٠٢٠ لسنة   ٢٥١وعلى قرار وزير األوقاف رقم      

   بـشأن اعتمـاد جـدول وظـائف        ٢٠٢٠ لـسنة    ٢٨٢المركزى للتنظيم واإلدارة رقم     
 وزارة األوقاف ؛

 :قــــــرر 
ام الوزارة لجنة للبـت فـى المناقـصات بأنواعهـا     تشكل بديوان ع -مادة أوىل 

  الخاصة بمشروعات إحالل وتجديد المساجد وصيانتها فى جميـع أنحـاء الجمهوريـة            
   :وكل ما يتصل بشئون مستشفى الدعاة على النحو التالى

  . رئيسا - مدير عام اإلدارة العامة للشئون الهندسية -١
  . عضوا -لية  مدير عام اإلدارة العامة للشئون الما-٢
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٢١

  . عضوا - )أومن يفوضه(القانونية  مدير عام اإلدارة العامة للشئون -٣
  . عضوا - مسئول المشروعات والتصميمات -٤
  . عضوا - مسئول المشتريات والمخازن -٥
  . عضوا - مسئول الصيانة -٦
  . عضوا - مسئول التنفيذ -٧

يف بـاإلدارة العامـة للـشئون        محاسب تكال  -أحمد محمود السيد    / ويتولى السيد 
  .الهندسية أعمال األمانة الفنية للجنة 

  يضم إلى عضوية اللجنة منـدوب مـن وزارة الماليـة وعـضو             - ثانيـةمادة 
من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك فى الحدود المنصوص عليهـا بقـانون             

  ٢٠١٨ لسنة ١٨٢تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 
ها يضم إلى عضوية اللجنة مدير مديرية األوقاف الكـائن بـدائرت     - ثالثـةمـادة 

   اإلدارة الهندسـية بهـا ويكونـان مـسئولين         المسجد موضـوع المناقـصة ومـدير      
متضامنين عن صحة أوراق المناقصة والمستندات الخاصة بها المقدمـة بمعرفتهمـا ،             

   .وكذلك عن متابعة التنفيذ
  هـذا القـرار فـى الوقـائع المـصرية ، ويعمـل بـه       ينـشر   - رابعـةمـادة 

  .من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام 

   . ه١٤٤٢ من جمادى األولى سنة ١٦صدر فى 
  ) . م٢٠٢٠ من ديسمبر سنة ٣١(

  وزير األوقاف
  حممد خمتار مجعة/ د.أ
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٢٢

 اهليئة العامة للرقابة املالية
 ٢٠٢٠ لسنة ١٣١٢قرار رقم 
 ١١/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

 باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى
  بشركة النصر لصناعة السيارات للعاملين لصندوق التأمين الخاص 

 والشركة الهندسية لصناعة السيارات
 رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية 

تـأمين   بإصدار قانون صـناديق ال  ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
 الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

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

 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
 غير المصرفية ؛

 بتحديد اختصاص السادة نـائبى  ٢٠١٧ لسنة ١٠٥٠يس الهيئة رقم وعلى قرار رئ  
 السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛

 بقبـول   ١٩٨٢ لـسنة    ٣٥وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقـم          
   ؛)١٨٣(بشركة النصر للسيارات برقم تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين 

  ٢٠٠٥ لـسنة    ٣٠٤ للرقابـة علـى التـأمين رقـم          وعلى قرار الهيئة المصرية   
صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة       (بتعديل اسم الصندوق ليصبح     

 ؛) السيارات والشركة الهندسية لصناعة السيارات
 وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

 ١٨/٨/٢٠٢٠فـى   وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـدة         
  ؛١/١/٢٠٢٠بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسى للصندوق اعتبارا من 

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

ــسنة  ــالتمرير ٢٠١٦ل ــى ب ــدم١٨/١٠/٢٠٢٠ ف ــديل المق ــاد التع ــاقتراح اعتم    ب
 من الصندوق المذكور ؛

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
  ؛١٠/١١/٢٠٢٠المؤرخة 
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٢٣

 :رر ـــــــق
 الـصندوق  فـى إنـشاء  (  األولمن الباب   ) ط/٤( المادة   ىيستبدل بنص  -  ١مادة 

فى تمويل النظام وتحـصيل     (من الباب الثالث    ) ب/والًأ/٢٤(والمادة  ) وأغراضه وعضويته 
  :نالنصين التاليي) االشتراكات والمركز المالى

 ) : فى إنشاء الصندوق وأغراضه وعضويته  (- األولالباب 
  ) :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ  (- ٤مادة 

  :االشتراك أجر ) ط(
 ١/٧/٢٠٠٦تبـات بالجهـة فـى       هو األجر األساسى وفقًا لجداول األجور والمر      

  )١٩٩٩-١٩٨٧(متضمنًا العالوات الخاصة التـى تـم إقرارهـا خـالل الـسنوات               
 وال يعتد بأى إضافات أخرى على هذا األجر أيـا  من قيمته ،  ) ٪٢٨,٢٥(باإلضافة إلى   

كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحـص المركـز المـالى للـصندوق           
   .واعتمادها من الهيئة

 صرف زيادة المزايا الناتجة عن تعديل أجر االشتراك ألى عضو بنـسبة         ويراعى
  .المحصل من المديونية طرف الجهة وقت االستحقاق لحين سداد كامل المديونية 

  :)  فى تمويل النظام وتحصيل االشتراكات والمركز المالى  (- الثالثالباب 
   ) :تتكون موارد الصندوق مما يلى  (- ٢٤مادة 
   :مبالغ يتحمل بها المؤمن عليهم وتؤدى للصندوق -أوالً 

ا و عاما ويجوز قبول أعضاء جدد تجـاوز       ٤٠الحد األقصى لسن االنضمام     ) ب(
  :هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى 

  السن عند اإلنضمام 
 )بالسنوات(

رسم العضوية كعدد شهور من 
 )بالشهور(أجر االشتراك 

٤١ 
٤٢ 
٤٣ 
٤٤ 
٤٥ 

٠,٠٤ 
٠,٥٦ 
١,٠٤ 
١,٥٣ 
١,٩٤ 
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٢٤

  السن عند اإلنضمام 
 )بالسنوات(

رسم العضوية كعدد شهور من 
 )بالشهور(أجر االشتراك 

٤٦ 
٤٧ 
٤٨ 
٤٩ 
٥٠ 
٥١ 
٥٢ 
٥٣ 
٥٤ 
٥٥ 
٥٦ 
٥٧ 
٥٨ 
٥٩ 

٢,٣٠ 
٢,٦٤ 
٢,٨٩ 
٣,٠٦ 
 ٣,٢٠ 
٣,٢٣ 
٣,١٧ 
٣,٠٦ 
٢,٨٣ 
٢,٥٢ 
٢,٥٨ 
٢,٤٢ 
١,٩٧ 
١,١٩ 

  .يحسب السن فى تاريخ االنضمام بالفرق بين تاريخ الميالد وتاريخ االنضمام 
 تحسب فروق السن نسبيا

رى هذه التعديالت وفقًا لما قررته الجمعيـة العموميـة للـصندوق             تس -  ٢مـادة 
 .باجتماعها السالف اإلشارة إليه 

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

 نائب رئيس الهيئة
 رضا عبد املعطى/ املستشار
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٢٥

 عامة للرقابة املاليةاهليئة ال
 ٢٠٢٠ لسنة ١٣١٤قرار رقم 

 ١١/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

 باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى

  بشركة أبى زعبل للكيماويات المتخصصة  للعاملينلصندوق التأمين الخاص
 ) الحربى سابقًا ١٨مصنع ( 

 رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية 

 بإصدار قانون صـناديق التـأمين     ١٩٧٥لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
 الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

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

الية  بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات الم      ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
 غير المصرفية ؛

 بتحديـد   ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٥٠وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم         
 اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛

 بقبـول   ١٩٨٨ لـسنة    ١١وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقـم          
  ل للكيماويـات المتخصـصة     بكة أبى زع  بشرتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين      

   ؛)٢٩٣(برقم )  الحربى سابقًا ١٨مصنع ( 
 وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

 ٢٣/٦/٢٠٢٠ فـى     بـالتمرير  وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق     
 من الئحـة النظـام األساسـى      ) ١٠(من المادة   ) ١/ب/١٠(البند  بالموافقة على تعديل    

  ؛٢٣/٦/٢٠٢٠ من اعتباراللصندوق 
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٢٦

وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين      
  خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتهـا األساسـية المـشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة                 

   باقتراح اعتمـاد التعـديل المقـدم        ١٨/١٠/٢٠٢٠ فى   بالتمرير ٢٠١٦ لسنة   ٣٣٠رقم  
 من الصندوق المذكور ؛

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
  ؛١٠/١١/٢٠٢٠المؤرخة 

 :رر ـــــــق

) المزايـا (من الباب الثالث  ) ١٠(من المادة   ) ١/ب/١٠(بنص البند   يستبدل   -  ١مـادة 
  :النص التالى

 ) : المزايا  (- الثالثالباب 

 ) : لية فى الحاالت اآلتيةتصرف المزايا التأمينية التا  (- ١٠مادة 

  : أجر االشتراك) ب/١٠(
   :أجر االشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا -١

اول األجـور المرفقـة     من األجر األساسى الشهرى وفقًا لجـد      ) ٪١٣٠(هو نسبة   
 ١/٧/٢٠١٢ بحد أقصى األجر األساسى فـى        ١/٧/٢٠١١ف بالجهة فى    بالئحة التوظ 

ى هذا األجر أيا كان سـند      ال يعتد بأى إضافات أخرى عل     والتاريخ  مثبتًا بقيمته فى ذلك     
  إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المـالى للـصندوق واعتمادهـا            إقرارها  

  .من الهيئة 
 وفقًا لمـا قررتـه الجمعيـة العموميـة للـصندوق            ل التعدي ا هذ يسرى -  ٢مادة 

 .باجتماعها السالف اإلشارة إليه 

رار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى     ينشر هذا الق   -  ٣مـادة 
 .لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 

 نائب رئيس الهيئة

 رضا عبد املعطى/ املستشار
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٢٧

  مديرية التضامن االجتماعى بالشرقية
  إدارة الجمعيات واالتحادات

   ٢٠٢٠ لسنة ٣٦١٩رار قيد رقم ـق
  الشرقيةوكيل وزارة التضامن االجتماعى ب

  ١٤٩طالع على قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الـصادر بالقـانون           بعد اال 
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 

ــاريخ  ــات بت ــى مــذكرة إدارة الجمعي ــشأن إجــراءات٢٤/١١/٢٠٢٠وعل    ب
 االجتماعية طبقًـا ألحكـام      - إدارة غرب الزقازيق     -جمعية نور الصباح الخيرية     قيد  

   ؛٢٠١٩لسنة  ١٤٩القانون رقم 
  : ـررـــــقـــ

  -جمعيـة نـور الـصباح الخيريـة         ل األساسـى قيد الئحة النظام     -مـادة أوىل 
   ٢٤/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) ٣٦١٩(بموجب القرار رقم إدارة غرب 

ــد ملخــص النظــام األساســى -مــادة ثانيــة  ــزم اإلدارة المختــصة بقي    تلت
  .نشر بالوقائع المصرية وي، بالسجل الخاص 

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ تحريرا فى
  وكيل الوزارة

  حممد كمال الدين احلجاجى/ أ 
  ملخص القيد

  . الزقازيق -مشتول القاضى : العنوان المقر 
 ميـدان الخـدمات الثقافيـة       -ميدان رعاية الطفولة واألمومة     : للعمل فى ميدان    

   . ميدان رعاية األسرة- ميدان المساعدات االجتماعية -والعلمية والدينية 
   .القرية: لجغرافى  النطاق ا

  . أعضاء) ٧( مكون من إدارة بمجلس الجمعيةتدار 
  .  من كل عام٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧ منالسنة المالية تبدأ 

  ، ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩من القانون   ) ٤٨(حل الجمعية أو أيلولة أموالها طبقًا ألحكام المادة         
  .  من الئحة النظام األساسى)٩(والمادة 

  .ط إال بعد موافقة الجهات المختصة وال يتم تنفيذ أى نشا
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٢٨

  مديرية التضامن االجتماعى بالشرقية
  إدارة الجمعيات واالتحادات

   ٢٠٢٠ لسنة ٣٦٢٠رار قيد رقم ـق
  وكيل وزارة التضامن االجتماعى بالشرقية

  ١٤٩طالع على قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الـصادر بالقـانون           بعد اال 
  ية ؛ والئحته التنفيذ٢٠١٩لسنة 

ــاريخ  ــات بت ــى مــذكرة إدارة الجمعي ــشأن إجــراءات٢٤/١١/٢٠٢٠وعل    ب
  ١٤٩الزقازيق طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم           إدارة بندر    -ة التكية للتنمية    مؤسسقيد  

   ؛٢٠١٩لسنة 
  : ـررـــــقـــ

 - بندر الزقازيق -مؤسسة التكية للتنمية ل األساسىقيد الئحة النظام     -مـادة أوىل 
   ٢٤/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) ٣٦٢٠(قم بموجب القرار ر

ــد ملخــص النظــام األساســى -مــادة ثانيــة  ــزم اإلدارة المختــصة بقي    تلت
  .نشر بالوقائع المصرية وي، بالسجل الخاص 
  ٢٤/١١/٢٠٢٠تحريرا فى 

  وكيل الوزارة
  حممد كمال الدين احلجاجى/ أ 

  ملخص القيد
  .صطفى شرقية خر شارع مدرسة الشبان بجوار مسجد المآ: العنوان المقر 

 ميـدان الخـدمات الثقافيـة       -ميدان رعاية الطفولة واألمومة     : للعمل فى ميدان    
   . ميدان تنمية المجتمع المحلى- ميدان المساعدات االجتماعية -والعلمية والدينية 

   .الجمهورية:  النطاق الجغرافى 
  . أعضاء) ٥( مكون من أمناء بمجلس المؤسسةتدار 

  .  من كل عام٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧ من السنة المالية تبدأ
  ، ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩مـن القـانون     ) ٤٨(حل المؤسسة أو أيلولة أموالها طبقًا ألحكام المادة         

  .  من الئحة النظام األساسى)٩(والمادة 
  .وال يتم تنفيذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة 
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٢٩

  ديرية التضامن االجتماعىم -  حمافظة القاهرة
  التعاونياتإدارة 

  ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
  للجمعية التعاونية للخدمات االجتماعية لذوى االحتياجات

  ٢٠/١٢/٢٠١٧بتاريخ ) ٥٢(حلوان المسجلة برقم ) أفاق(الخاصة 
ــة  ــة اإلنتاجي ــة التعاوني ــة للجمعي ــر العادي ــة غي ــة العمومي ــررت الجمعي   ق

  والمنعقـدة انعقـادا قانونيـا   ) أفـاق (الخاصـة  للخدمات االجتماعية لذوى االحتياجات   
  : وتمت الموافقة على التعديل اآلتى ٢٤/٣/٢٠٢٠بتاريخ 

  املادة بعد التعديل  املادة قبل التعديل  رقم املادة
  )٢(مادة 

  عقد التأسيس
يكون اسم اجلمعية التعاونية للخدمات 

  )أفاق(االجتماعية 
يكون اسم اجلمعية التعاونية للخدمات 

  )واصل(تماعية االج

  من) ٣(مادة 
  عقد التأسيس

 ش أحمد بدوى من ٣٧يكون مقر اجلمعية 
   قسم حلوان٢شارع رايل الدور األول شقة 

  أ ش أحمد شريف٤يكون مقر اجلمعية 
  )أرضى( الدور األول ٢من شارع شريف شقة 

  قسم حلوان

  من) ١(مادة 
  النظام الداخلى

تسمى اجلمعية التعاونية للخدمات 
  )أفاق(ماعية االجت

تسمى اجلمعية التعاونية للخدمات 
  )واصل(االجتماعية 

  من) ٢(مادة 
  النظام الداخلى

 ش أحمد بدوى من شارع رايل ٣٧مقر اجلمعية 
   قسم حلوان ٢الدور األول شقة 

  أ ش أحمد شريف٤مقر اجلمعية 
) أرضى( الدور األول ٢من شارع شريف شقة 

  قسم حلوان

  )١(بمديريـة التـضامن االجتمـاعى تحـت رقـم           وقد تـم تـسجيل التعـديل        
  ٣٠/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

  ٣٠/١١/٢٠٢٠تحريرا فى 
  وكيل الوزارة
  مدير المديرية

  حممد سيد سيد عبد ايد/ أ 
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٣٠

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

  اجلمعية العامة غري العادية  وتوصياتقرارات
  النصر لصناعة الزجاج والبللورلشركة 

  ٩/١١/٢٠٢٠دة بتاريخ المنعق
 :القـــــرارات 

 النصر لصناعة الزجاج والبللـور  الموافقة على تعديل النظام األساسى لشركة        - ١
للنظر فى اعتماد تعـديل      ٢٠٢٠ لسنة   ١٨٥مع التعديالت الواردة بالقانون رقم       ليتوافق

  :ى على النحو التال) ٥٥، ٤٧، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٢، ٢١(المواد أرقام 
رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

شركة مج  ٢١مادة  ولى إدارة ال ون یت س إدارة یتك ل
ن ل ع ضاء ال یق ن األع ردى م دد ف ن ع  م

سة  سعة خم ى ت د عل ضاء بموال یزی ن أع
س  یس المجل د فیھم رئ ارھم وتحدی تم اختی ی

اه  ا یتقاض نھم وم رغ م ن یتف ضاء م األع
ب مق ن روات ون م ةالمتفرغ ا طوع ً طبق

ام شركات ألحكام قانون  قطاع األعمال الع
  .والئحتھ التنفیذیة 

اره  س إدارة تخت شركة مجل ولى إدارة ال 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 العا ى ترش اء عل شركة بن ة لل ًم

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

ة ا ل ملكی ا لھیك شركة وفق شركة ًبال 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 

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

   .لقانون المنظم لذلكلًطبقا 
اء ة بن ة العام وز للجمعی یح ً ویج ى ترش  عل

ین عضوین  مجلس إدارة الشركة القابضة تعی
  .من ذوى الخبرة إضافیین من المستقلین 

اه   ا یتقاض نویا م ة س ة العام دد الجمعی ًوتح
شا س الم ضاء المجل یس وأع ن رئ ل م ر ك

ال  ضور واالنتق دالت الح ن ب یھم م إل
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٣١

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

ستحقھا  ى ی سنویة الت أة ال سات والمكاف للجل
ادة  ص الم اة ن س اإلدارة بمراع   )٣٤(مجل

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 األحوا ل ال یجوز أن یزید ب
ضاء  رئیس وأع ال ل ضور واالنتق الح

رارا ھ ق صدر ب ذى ی د ال ن الح س ع   لمجل
  .من رئیس مجلس الوزراء 

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

ب باإل ن رات ستحقونھم ا ی ى م افة إل   ض
الغ طب ن مب ادة م ن الم رة الخامسة م ا للفق ق

  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥رقم من القانون  ٢١
ضو  ل الع ل مح ن یح س م دد المجل ویح
صبھ و من ھ أو خل ة غیاب ي حال دب ف   المنت

  .أو تغییره 
ل   ٢٢مادة  ل ك ى األق سة عل س اإلدارة جل د مجل یعق

دعوة  شركة ب سى لل ز الرئی ى المرك شھر ف
ن رئی س م د المجل وز أن ینعق سھ وال یج

سى  ز الرئی ارج المرك شركة خ د لل إال عن
ى  ضائھ وف ع أع ضور جمی ضرورة وبح ال
ل  اد إال داخ ون االنعق ة ال یك ذه الحال ھ

  .جمھوریة مصر العربیة 

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

دب رة وفى حال ،من رئیسھ ھ ین یس  غیاب ئ
س  ضاء المجل ین أع ن ب ة م ة العام الجمعی
د  وز أن ینعق اع وال یج رأس االجتم ن ی م
شركة سى لل ز الرئی ارج المرك س خ   المجل

إال عند الضرورة وبحضور جمیع أعضائھ 
اد وفى  داخل إال ھذه الحالة ال یكون االنعق

ة  صر العربی ة م نجمھوری   ویمك
ى سف اد المجل ة انعق روف الطارئ    الظ

  .كونفرنس بنظام الفیدیو 
شركة   ٢٤مادة  س إدارة ال رارات مجل صدر ق ت

ساوى  بأغلبیة أصوات الحاضرین وعند الت
 .یرجح الجانب الذى منھ الرئیس 

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

 .یرجح الجانب الذى منھ الرئیس 
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٣٢

رقم 
  المادة

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

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

  .ت على القرارا

س و ضاء مجل د أع وب أح وز أن ین یج
اإلدارة عن غیره من األعضاء فى حضور 
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 
ة المنتدب الشركة یمثل عضو مجلس اإلدار  ٢٧مادة 

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 واإلشراف 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 

س اإلدارة  ضو مجل ل ع دب یمث المنت
لشركة أمام القضاء وفى صالتھا لذى التنفی

ذى  ل التنفی بالغیر ویتولى وحده رئاسة العم
ة  ا الیومی صریف أمورھ شركة وت بال
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 یملك ح  ٢٨مادة  ى انف شركة عل ق التوقیع عن ال

أو األعضاء عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
دب ى أن ن والمنت ق ف س اإلدارة الح ولمجل

دیرى  ین م ن ب ین أعضائھ أو م ن ب یعین م
ون ن یك شركة م ع  ال ق التوقی ضا ح م أی ًلھ

فى وذلك منفردین أو مجتمعین  عن الشركة
  .أو موضوعات محددة  أمور

راد  التوقیع عن الیملك حق ى انف شركة عل
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 
ین  ردین أو مجتمع شركة منف ع عن ال التوقی

  .أو موضوعات محددة  فى أموروذلك 

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

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
 :السنة المالیة 

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

النفع -٢ ود ب ا یع اطى فیم تخدام االحتی  اس
ى  راحعل ى اقت اء عل شركة بن س  ال مجل

ًاإلدارة إذا لم یكن ھذا االحتیاطى مخصصا 
ا صوص علیھ ة من راض معین   ألغ

 .فى نظام الشركة 

ادة  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
 :السنة المالیة 

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

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

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

  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

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  النظ- ٥ ر فى ق
  .حملة السندات 

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

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

ة بعضھم أثناء مدة العضویةكلھم أو   وفى حال
تغییر المجلس بأكملھ یجوز للجمعیة العامة 
ة  صفة مؤقت شركة ب تعیین مفوض إلدارة ال
شكیل  ین ت ھر لح ة أش اوز ثالث دة ال تج ولم
انون  ام ق ا ألحك د طبق س إدارة جدی ًمجل

  .شركات قطاع األعمال العام 

ة  ٤٠مادة  ر العادی ة غی ة العام تص الجمعی   تخ
  :ىبما یأت
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

 كل قرار یصدر من ً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
ر ال ة غی صفة وتنظر الجمعیة العام ة ب عادی

  :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 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 كومن الجمعیة العامة ی
ساھم  وق الم یةبحق ستمدھا األساس ى ی  الت

 .ا ًبصفتھ شریك
صف ة ب ر العادی ة غی ة 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 
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  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

ة إضافة -٢ ة أو مرتبطةأغراض 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 إاألصلى نافذة  المختص 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

ة  وة الجمعی ا دع د تحقیقھ ین عن ى یتع الت
صفیة  ى ت ر ف ة للنظ ر العادی ة غی العام

 .الشركة أو استمرارھا 
ا  اد -ًثانی اج اعتم ى إدم شركة ف ا ال   غیرھ

  . التابعةمن الشركات
ا  اد -ًثالث لاعتم ى أص البیع ف صرف ب    الت

 . الرئیسیة بالشركة اإلنتاجمن خطوط 
 . تقسیم الشركة اعتماد -ًرابعا 

سا  شركة-ًخام صفیة ال ى ت ر ف    النظ
صف  سائرھا ن ت خ تمرارھا إذا بلغ أو اس

  .رأس المال 

ة أو مرتبطة -٢ ة أغراض مكمل   إضافة 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

ى اع ف ركات قط انون ش ام ق ق أحك  تطبی
 .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

ة  وة الجمعی ا دع د تحقیقھ ین عن ى یتع الت
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

ى غیرھا من الشركات ویكون لكل شركة ف
صیة  سیم الشخ دماج أو التق ن االن شأت ع ن
االعتباریة المستقلة مع ما یترتب على ذلك 

 .ثار قانونیة آمن 
 التصرف بالبیع فى أصل من اعتماد -ًثالثا 

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

تمرارھا  ساإذاأو اس ت خ صف  بلغ ئرھا ن
 .رأس المال 

سا  ا -ًخام شركة أو حلھ ج ال ى دم  النظر ف
 بلغت خسائرھا كامل حقوق إذاتصفیتھا أو 

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 

ة یتولى الجھاز المركزى لل  ٤٤مادة  محاسبات مراقب
  .ً طبقا لقانونھ أدائھاحسابات الشركة وتقویم 

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

ة العام وز للجمعی ین ویج شركة تعی ة لل
سابات  ب ح رآمراق افةخ شركة باإلض    لل

زى للمح از المرك ب الجھ ى مراق بات إل اس
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  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

سا ى الح ن مراقب دم سجالت بات المقی ین ب
دد  ى أن تح ة عل ة المالی الھیئة العامة للرقاب

  .الجمعیة العامة أتعابھ 
وز  ٤٧مادة  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 ونى ویقف ھذا االقتطاعالقان  متى بل
دار اطى مق وع االحتی وازى ا ًمجم ی

شركة ) ٪١٠٠( ال ال ن رأس م م
 ومتى نقص ھذا االحتیاطى ، المصدر

ی دار تع ك المق ن ذل ى ع ودة إل ن الع
اع  وزاالقتط ن )٪٢٠( بی تجنویج  م

وین  د أقصى لتك األرباح الصافیة كح
ة  امى لمواجھ اطى نظ راض احتی أغ

اإلدارة وتوافق أخرى یقترحھا مجلس 
  .علیھا الجمعیة العامة

صة) ب( ع ح الزم لتوزی غ ال ع المبل   یقتط
ن  احم دارھا األرب ن رأس )٪٥( مق  م

ال لالم ى األج ن  عل ساھمین ع  للم
ة ن قیم دفوع م ھمھم الم املین أس  وللع

ى أال ویشترط املین ف صیب الع  یقل ن
 )٪١٠(یتقرر توزیعھا عن األرباح التى 

ى  دأالعل صرف  یزی ا ی یھمإ م دا ل  نق
وع  یة أجورھممنھا على مجم  األساس

ى  السنویة ویجنب ما یزید على ذلك ف
شروعات  شاء م اص إلن ساب خ ح

كان دیم ؤ لھإس املین وتق الء الع
ا م وفق ة لھ دمات االجتماعی ا  ًالخ لم

 .تقرره الجمعیة العامة للشركة 

وز نویاع أرت صافیة س شركة ال اح ال   ًب
د  ة بع 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
وز للج انونى ویج شركة ق ة لل ة العام معی

اطى أو تخفیض  ذا االحتی وقف تجنیب ھ
سبتھ  صفإذان ساوى ن ا ی غ م    بل

 .رأس المال 
سبة ) ب( ب ن ن ) ٪٥(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 سنواألرب ع  ال ة للتوزی یة القابل
ة  ة العام ن الجمعی رار م ھ ق صدر ب ی

سبة ًبناء  على عرض مجلس اإلدارة 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
د ) د( سبة ال تزی صص ن ى یخ ) ٪١٠(عل

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 
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  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
 .اإلدارة  مجلس

اء )د( ة بن ة العام وز للجمعی راح ًیج ى اقت  عل
س  وین اإلدارةمجل رر تك  أن تق

اطى  ر االحتی رى غی ات أخ احتیاطی
 )٪١٠( القانونى والنظامى بما ال یجاوز

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

 .من ھذه المادة ) ج ب، أ،(
صص تأىف) ھ( ود ح ة وج یس حال   س

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

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

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

صم مكاف ى وخ صة أول   أةكح
  .اإلدارةمجلس 

ن  )و( اقى م وزع الب اح ی ك األرب د ذل  بع
لمساھمین والعاملین في الحدود على ا

ام  ذا النظ ى ھ ررة ف سب المق والن
   .األرباحكحصة إضافیة من 

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
ساھمین ى الم س اإلدارة عل   ومجل

و ى ض ھ ف ن عدم اتم   ء التزام
  .الشركة ومشروعاتھا 

صف رأس   ٥٥مادة  سارة ن ة خ ى حال الالف ل  م تح
شركة  ررت ال ا إال إذا ق ضاء أجلھ ل انق قب

   .الجمعیة العامة غیر العادیة خالف ذلك

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
 .ستمرارھا أو ا
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  المادة بعد التعدیل  المادة قبل التعدیل

سائر  ت خ وال إذا بلغ ع األح ى جمی وف
شركة  ساھمین بال وق الم ل حق شركة كام ال
ة  ة العام ى الجمعی ر عل رض األم تم ع ی
سائر  ة الخ مالھا لتغطی ادة رأس شركة لزی لل

ة مال  المرحل ادة رأس دم زی ال ع ى ح ، وف
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  ا ال یق الحفاظ على حقوق العاملین بھا بم
ھ ،  شار إلی ل الم انون العم ضمنھ ق ا ت عم

م  انون رق ام الق الل بأحك  ١٢٥ودون اإلخ
سنة  وق ٢٠١٠ل از حق ة امتی شأن مرتب  ب

ال ى  العم د الت ا للقواع ھ وفق ك كل ً، وذل

م  انون رق  ٢٠٣تحددھا الالئحة التنفیذیة للق
   ١٩٩١لسنة 

 .نشر هذه القرارات بالوقائع المصرية تُ -٢
 رئيس الجمعية العامة

  حممد السعداوى /مهندس
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٣٨

 النات الوزارات واهليئات واملصاحلـإع

 اهليئة املصرية العامة للمساحة
 اإلدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق

 مديرية المساحة بقنا

 )الن ـــــــإع( 

  صـدر قـرار المنفعـة العامـة        امـة للمساحة بأنه قـد    ة الع تعلن الهيئة المصري  
 ٣/١٠/٢٠١٩ بتـاريخ    )٤٠(بالعـدد    الجريدة الرسمية بر   والمنشو ٢٠١٩ لسنة   ٢١٢١رقم  

باسم فكرى حاليـا    / إنشاء محور الشهيد الرائد   قضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع       و
طبقًا للمـادة الـسابعة   ك ذلو) طرق) ٣٤٦(نقادة العلوى على النيل سابقًا /محور قوص (

 .للمنفعة العامة  بشأن نزع ملكية العقاراتوتعديالته  ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم 
ا ستقـوم بعـرض الكشوف والخرائط     نهأة  تعـلن الهيئة المصرية العامة للمساح    

 لهـذه الممتلكـات     رةالمقـد البيانات والتعويضـات   أسماء المستحقين و  على   المشتملة
   مركـز قـوص    -قـوص   ، العليقـات   : كمرحلة ثانية بنـواحى     مشـروع  الالزمة لل 

،  ١٣/٢/٢٠٢١ وحتـى  ١٥/١/٢٠٢١من   فى المدة  مركز نقادة وذلك     -وناحية طوخ   
  :التاليةفى األماكن 

 - شارع عكاشة    ١٨(  الكائن اإلدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق    مقر   - ١
  .) الجيزة-الدقى 

  .  قنا-  الشئون -  منطقة الكنوز -  ١٦ بقنا الكائن شارع مقر مديرية المساحة -  ٢
 ) .المنطقة الثامنة بقنا(الهيئة العامة للطرق والكبارى  - ٣

   .لمركز ومدينة قوص والوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة مقر الوحدة المحلية -  ٤
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٣٩

وعلى جميع من يهمهم األمر االطالع على الكـشوف والخـرائط المـذكورة خـالل       
  فيهـا  للتحقـق مـن قيـد حقـوقهم     للعـرض والنـشر   المحددة المدةالثين يوما وهى   ث

 .أو االعتراض على أية بيانات تتعلق بهم 

 يوما مـن تـاريخ      خمسة عشر ولذوى الشأن من المالك وأصحاب الحقوق خالل        
 .نون  من القاة الثامنةمادا للعرض حق االعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًالمدة انتهاء 
 كية وذوى الشأن مـن المـالك وأصـحاب        كذلك لكل من الجهة طالبة نزع المل      و

دة عـرض الكشــوف والخرائط    مانتهـاء   ل أربعة أشهر مـن تاريـخ    الحقوق خال 
فـى دائرتهـا      أمام المحكمة االبتدائيـة الكـائن      تقدير التعويض على   الحق فى الطعن  

 .القانون العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من 

مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكـشوف تعتبـر             
 .نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خالل المدة الموضحة فيما سبق 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤فى  ١١ العدد – الوقائع المصریة
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