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٣

  قــرارات
  اهليئة الوطنية للصحافة

  قرار اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات
  بالمؤسسات الصحفية القومية  اإلدارةس العمومية ومجالاتالجمعي

  ٢٠٢٠ لسنة ١رقم 
  راف على انتخاباتبشأن تشكيل اللجنة العليا لإلش

   اإلدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القوميةسمجال
  رئيس اللجنة العليا

   بـشأن إصـدار قـانون   ٢٠١٨ لـسنة  ١٧٩القـانون رقـم   بعد االطالع علـى   
   ؛تنظيم الصحافة

 بإصدار قـانون الهيئـة الوطنيـة        ٢٠١٨ لسنة   ١٧٩وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم      
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم للصحافة 

 بـشأن   ٣/٢/٢٠٢٠ بتـاريخ    ٢٠٢٠ لـسنة    ٢وعلى قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم       
تشكيل اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات عضوية مجالس اإلدارات والجمعيـات العموميـة             

  للمؤسسات الصحفية القومية ؛
   :قــــررت

   )أوىلمادة ( 
  تشكل اللجنة العليا لإلشـراف علـى انتخابـات أعـضاء الجمعيـات العموميـة       

   :اإلدارة بالمؤسسات الصحفية القومية برئاستنا ، وعضوية كل منومجالس 
   . وكيل الهيئة-عبد اهللا حسن /  األستاذ-١
  . عضو الهيئة -مجدى البدوى /  األستاذ-٢
  . عضو الهيئة -شارل فؤاد /  األستاذ-٣
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٤

  . عضو الهيئة -محمد الهوارى / اذ األست-٤
  . أمين عام الهيئة -مروة السيسى /  األستاذة-٥

صالح الدين خـضر رئـيس اإلدارة المركزيـة         / يتولى أمانة سر اللجنة األستاذ    
  .للشئون القانونية 

   )ثانيةالادة امل( 
تتولى اللجنة اإلشراف على االنتخابات التى تجرى بالمؤسسات الصحفية القوميـة         

نتخاب األعضاء المنتخبين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية واألعـضاء          ال
المنتخبين لمجلس إدارة المؤسسة وذلك وفقًا للجدول الزمنى لالنتخابات التـى تتـولى             
وضعة بدء من فتح باب الترشح وانتهاء بإعالن القوائم النهائيـة للفـائزين بعـضوية               

   .ة للمؤسسة الصحفيةالجمعية العمومية ومجلس اإلدار
  )الثالثة ادة امل( 

   .للجنة االستعانة بمن تراه إلنجاز أعمالها
  ٥/٢/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات
  عضو الهيئة نائب رئيس مجلس الدولة

  عادل بريك/ املستشار
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٥

  اهليئة الوطنية للصحافة
   العموميةات الجمعيلإلشراف على انتخابات قرار اللجنة العليا

  ومجالس اإلدارة بالمؤسسات الصحفية القومية
  ٢٠٢٠ مكرر لسنة ١رقم 

  فى شأن مواعيد فتح باب الترشح
  رئيس اللجنة العليا

ــم  ــانون رق ــى الق ــسنة ١٧٩بعــد االطــالع عل ــانونب ٢٠١٨ ل   إصــدار ق
  لصحافة ؛الهيئة الوطنية ل

 بإصدار قـانون الهيئـة الوطنيـة        ٢٠١٨ لسنة   ١٧٩وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم      
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣للصحافة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وعلى قرار اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات أعـضاء الجمعيـات العموميـة         
   ؛٥/٢/٢٠٢٠ومجالس اإلدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 

   :قــــرر
  )أوىل مادة ( 

 ومجـالس    العموميـة  ح وقبول طلبات المرشحين لعضوية الجمعيات     ي الترش يكون
   :اإلدارة بالمؤسسات الصحفية القومية ، على النحو التالى

ح اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم األحد الموافـق  ييفتح باب الترش  ) أ  ( 
 ويغلق فى تمام الساعة الخامسة من مساء يـوم الخمـيس            ٢٠٢٠ فبراير   ٩
  ٢٠٢٠ فبراير ١٣لموافق ا

يستمر قبول طلبات المرشحين من الساعة التاسـعة صـباحا إلـى الـساعة      ) ب(
  .الخامسة مساء طوال أيام تقديم طلبات الترشح 
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٦

  )الثانية ادة امل( 
ـ         عمال فى مج  يمثل ال  ن ولس إدارة الشركة القومية للتوزيع بثالثة مقاعـد واإلداري

فى الجمعية العمومية للشركة بثالثة مقاعد واإلداريـون     بثالثة مقاعد ، كما يمثل العمال       
   .بثالثة مقاعد

  )الثالثة ادة امل( 
تخطر المؤسسات الصحفية القومية بهذا القرار ، ويتم اإلعالن عنه فـى أمـاكن              

   .ظاهرة بالمؤسسة وأفرعها المختلفة
   )الرابعةادة امل(  

   .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
  ٥/٢/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات
  عضو الهيئة نائب رئيس مجلس الدولة

  عادل بريك/ املستشار
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٧

  اهليئة الوطنية للصحافة
   العموميةاتالجمعي قرار اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات

  بالمؤسسات الصحفية القومية  اإلدارةسومجال
  ٢٠٢٠ لسنة ٢رقم 

  رشح ومواعيد إجراء االنتخاباتشروط التبشأن 
  رئيس اللجنة العليا

ــم  ــانون رق ــى الق ــسنة ١٧٩بعــد االطــالع عل ــانونب ٢٠١٨ ل   إصــدار ق
  لصحافة ؛الهيئة الوطنية ل

 بإصدار قـانون الهيئـة الوطنيـة        ٢٠١٨ لسنة   ١٧٩وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم      
   ؛٢٠١٩نة  لس١٧٦٣للصحافة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات أعـضاء الجمعيـات العموميـة       وعلى قرار   
   ؛٥/٢/٢٠٢٠ومجالس اإلدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 

   :قــــرر
  )وىل األادة امل( 

  يرفق بطلـب الترشـح النتخابـات الجمعيـات العموميـة أو مجـالس اإلدارة              
   : القومية ما يآتىفى المؤسسات الصحفية

بيان بالحالة الوظيفية للمرشح معتمد من المؤسسة يتضمن بيانًا باسم المرشـح        -١
ومهنته ومدة خدمته على أن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن خمس سـنوات متـصلة                 
بالنسبة لعضوية الجمعية العمومية وسبع سنوات متصلة بالنسبة لعضوية مجلس اإلدارة           

  كـذا بيانًـا بمـا إذا كـان قـد صـدرت ضـده أحكـام جنائيـة         من تاريخ التعيين و 
   .أو قرارات تأديبية من عدمه

 أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحا بها المؤهل الدراسى والخبرات العمليـة             -٢
  .والصفة التى سيرشح على أساسها 
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٨

قابـة   إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ون          -٣
  .الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة 

   إقرار بعدم وجود أى حالـة تعـارض فـى المـصالح وفـق اإلجـراءات                -٤
  .قانونًا  المقررة
 إقرار بعدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى األعمـال والعقـود           -٥

  .التى تتم لحساب المؤسسة 
فيين السارية فى تاريخ التقدم بطلـب        صورة من بطاقة عضويته بنقابة الصح      -٦

  .الترشح بالنسبة للصحفيين 
  )الثانية ادة امل( 

   .تثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التى تحررها المؤسسة المعنية
ويعتد فى ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار وال يعتد بأى تغييـر               

  .الحق حتى يوم االنتخاب 
  )الثة الثادة امل( 

من يوم الثالثـاء    يتم تلقى الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل اعتبارا           
 مـن الـساعة     ٢٠٢٠ فبرايـر    ٢٠ وحتى يوم الخميس الموافق      ٢٠٢٠ فبراير   ١٨الموافق  

        ا وحتى تمام الساعة الخامسة مساءوتقدم هذه الطعون باسم رئيس اللجنـة       . التاسعة صباح
   .لى االنتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافةالعليا لإلشراف ع

  )الرابعة ادة امل( 
تقوم اللجنة العليا بالبت فى الطعون التى تقدم على طلبات الترشيح خالل يـومى              

  ٢٠٢٠ فبراير ٢٣ واألحد الموافق ٢٠٢٠ فبراير ٢٢السبت الموافق 
  )اخلامسة ادة امل( 

 ،  ٢٠٢٠ فبراير   ٢٤ين يوم اإلثنين الموافق     تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشح    
   .فى أماكن واضحة بالمؤسسة
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٩

  )السادسة ادة امل ( 
 وإلـى يـوم     ٢٥/٢/٢٠٢٠تبدأ الدعاية االنتخابية اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق         

 ، على أن يبدأ الصمت االنتخـابى مـن يـوم األربعـاء              ٣/٣/٢٠٢٠الثالثاء الموافق   
  ٤/٣/٢٠٢٠الموافق 

  )السابعة ادة امل( 
إذا لم يتقدم للترشيح سوى العدد المطلوب انتخابه ألى فئة من الفئات أو لـم يبـق      

 فى الطعون سوى العدد المطلوب تعلن اللجنـة العليـا           الفصلمن عدد المرشحين بعد     
  .فوزهم بالتزكية 

   )الثامنةادة امل( 
  : للجدول الزمنى اآلتى يحدد موعد إجراء االنتخابات وفقًا

  موعد االنتخابات  ؤسسةالم
  ٢٠٢٠ مارس ٥يوم الخميس الموافق   مؤسسة األهرام

  ٢٠٢٠ مارس ٨يوم األحد الموافق   مؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة دار الهالل
  ٢٠٢٠ مارس ١٠يوم الثالثاء الموافق   مؤسسة دار التحرير ومؤسسة دار المعارف

 وكالة أنباء الشرق -روز اليوسف (مؤسسات 
  )لشركة القومية للتوزيع ا-األوسط 

  ٢٠٢٠ مارس ١٢يوم الخميس الموافق 

   )التاسعةادة امل(  
   .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر فى جريدة الوقائع المصرية

  ٥/٢/٢٠٢٠صدر فى 
  رئيس اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات

  عضو الهيئة نائب رئيس مجلس الدولة
  عادل بريك/ املستشار
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١٠

  اهليئة الوطنية للصحافة
  ٢٠٢٠ لسنة ٢م ـرقرار ـق

  بشأن تشكيل اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات
  عضوية مجالس اإلدارات والجمعيات العمومية

  بالمؤسسات الصحفية القومية
  رئيس اهليئة الوطنية للصحافة
  بإصدار قانون الهيئـة الوطنيـة      ٢٠١٨ لسنة   ١٧٩بعد االطالع على القانون رقم      

  للصحافة والئحته التنفيذية ؛
  وبناء على موافقة الهيئـة الوطنيـة للـصحافة فـى اجتماعهـا يـوم اإلثنـين                

   ؛٣/٢/٢٠٢٠الموافق 
   :قــــررت

 تشكل اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات عضوية مجـالس اإلدارات           - ١مادة 
 -عـادل بريـك     / والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار      

  .نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة 
  عادل بريـك تـشكيل اللجنـة العليـا لالنتخابـات ،     /  يتولى المستشار- ٢مادة 

  .وللجنة أن تستعين بمن تراه إلنجاز أعمالها 
  . ينفذ القرار من تاريخ صدوره - ٣مادة 

  ٣/٢/٢٠٢٠تحريرا فى 
  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

  كرم جرب
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١١

  يئة الوطنية للصحافةاهل
  قرار اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات

  بالمؤسسات الصحفية القومية  اإلدارةسومجال  العموميةالجمعيات
  ٢٠٢٠ لسنة ٧رقم 

  فى شأن تنظيم عملية االنتخاباتبوضع القواعد والتعليمات الخاصة 
  رئيس اللجنة العليا

   الهيئـة   بإصـدار قـانون    ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        
  لصحافة ؛الوطنية ل

 بإصدار قـانون الهيئـة الوطنيـة        ٢٠١٨ لسنة   ١٧٩وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم      
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣للصحافة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وعلى قرار اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات أعـضاء الجمعيـات العموميـة         
   ؛٥/٢/٢٠٢٠دارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ ومجالس اإل

   :قــــررت
  )األوىل ادة امل( 

تتبع القواعد والتعليمات المبينة بالمواد التالية فى انتخابات الجمعيـات العموميـة            
  ٢٠٢٠ومجالس اإلدارة بالمؤسسات الصحفية القومية مارس 

  )الثانية ادة امل( 
   :ات التاليةال يجوز التصويت للفئ

  .ف عن العمل والموق
  ٩/٢/٢٠٢٠من بلغ سن الستين فى تاريخ فتح باب الترشح فى 

  ٩/٢/٢٠٢٠من هم بإجازة بدون مرتب حتى فتح باب الترشح فى 
  .التصويت بتوكيل 
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١٢

  )الثالثة ادة امل( 
  يجب على كل ناخب أن يقدم للجنة عنـد إبـداء رأيـه مـا يثبـت شخـصيته ،       

 ،  ٢٠٢٠تقديم بطاقة عضويته بنقابة الـصحفيين عـن العـام           وعلى الناخب الصحفى    
  .سمه بكشف الناخبين بالمؤسسة اوعلى اللجنة التحقق من وجود 

  )الرابعة ادة امل( 
يحظر أن تضم اللجان اإلشرافية الداخلية التى تشكلها المؤسسات الصحفية القومية           

  .حين لتنظيم العملية االنتخابية واإلشراف عليها أيا من المرش
  )اخلامسة ادة امل( 

   :يسلم كل رئيس لجنة فرعية بكل مؤسسة صحفية قومية ملف يحتوى على
  . مظروف مغلق به بيان بأسماء الناخبين باللجنة -١
 نسختين من الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية الجمعيـة العموميـة         -٢

  .وكذلك لعضوية مجلس اإلدارة بالمؤسسة 
  .شتمل على بطاقات إبداء الرأى الخاصة باللجنة  مظروف مغلق ي-٣
  . نسخ من الكشف الخاص بحصر أصوات الناخبين باللجنة -٤
 نسختين من النموذج الخاص بإجمالى نتائج االنتخابـات للجمعيـة العموميـة          -٥

  .ومجلس اإلدارة 
   النموذج الخاص بمحضر اجتمـاع لجنـة االنتخابـات ومحـضر اجتمـاع             -٦

  .لجنة الفرز 
 من النموذج الخاص بأسماء الفائزين بعضوية الجمعيـة العموميـة    نسخ ثالث -٧

  .ومجلس اإلدارة 
  )السادسة ادة امل( 

  يدعو رئيس اللجنة الفرعية اللجنة إلـى االنعقـاد فـى الموعـد المحـدد لبـدء                
  عملية االنتخاب ، وتبدأ اللجنة عملها بفتح صـندوق االنتخـاب للتحقـق مـن خلـوه                

ات انتخابية بالصندوق وسالمته وصالحية مفتاحه ، ثم يحتفظ أمـين        من وجود أية بطاق   
  .اللجنة بالمفتاح معه 

ومراجعـة  يقوم رئيس اللجنة بفتح المظروف المشتمل على بطاقات إبداء الرأى ،            
  .هذه البطاقات للتحقق من مطابقة عددها للكشف الوارد من اللجنة العليا 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  مارس٢٤فى  ٧٠ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٣

  )السابعة ادة امل( 
   إبداء الـرأى التـى يـسلمها لـه رئـيس اللجنـة              فى بطاقة  يبدى الناخب رأيه  

فى خانة إبداء الرأى أمام أسماء من يريد انتخابهم من المرشحين ،            ) √( بوضع عالمة   
  .ثم يطوى الناخب البطاقة ويقوم بوضعها فى صندوق االنتخاب 

أما الناخبون الذين ال يعرفون القراءة والكتابة وكذلك ذوو العاهات فـإنهم يبـدون          
رأيهم شفاهة وبشكل سرى أمام رئيس لجنة االنتخاب بعد تـالوة أسـماء المرشـحين               
عليهم والعدد الواجب انتخابه ، ويثبت رئيس اللجنة رأى الناخب فى بطاقة االنتخـاب              

  . ، ثم يضعها فى صندوق االنتخاب على النحو المبين بالفقرة السابقة
  )الثامنة ادة امل( 

  تعتبر بطاقة التصويت باطلة إذا كانت معلقة على شرط أو التـى تعطـى ألكثـر         
قل من العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غيـر  أأو  

ب توقيعه علـى بطاقـة   التى سلمت إليه من اللجنة ، أو إذا وضع الناخ  بطاقة االنتخاب   
  .أو أى إشارة أو عالمة أخرى تدل عليه االنتخاب 

  )التاسعة ادة امل( 
لكل مرشح حق التواجد فى قاعة االنتخاب أثناء إجراء االنتخاب إلبداء ما يعن له              
من مالحظات يريد إثباتها بمحضر اجتماع اللجنة ، وال يجوز له دخول قاعة االنتخاب              

  .فى غير هذه الحالة 
  )العاشرة ادة امل( 

             ، ا حتى الساعة الخامسة مـساءتستمر عملية االنتخاب من الساعة التاسعة صباح
ومع ذلك إذا وجد فى لجنة االنتخاب عند الساعة الخامسة مـساء نـاخبون لـم يـدلوا          
بأصواتهم يحرر رئيس لجنة االنتخاب كشفًا بأسمائهم ، وتستمر عملية االنتخاب إلى ما             

  .رائهم بعد إبداء آ
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  )احلادية عشرة ادة امل( 
بعد إتمام اإلجراءات المبينة بالمواد السابقة يعلـن أمـين اللجنـة نهايـة عمليـة              
االنتخاب ، ثم توضع بطاقات إبداء الرأى الباقية دون استعمال فى مظـروف خـاص               

 ، كما توضع كشوف الناخبين فى مظروف آخر ، ويوقع علـى كـل               ايبين عليه عدده  
   .اللجنة وسكرتيرهامظروف أمين 

  )الثانية عشرة ادة امل( 
يقوم أمين لجنة االنتخاب بتحرير محضر االنتخاب ، ويدون فى المحضر جميـع             
اإلجراءات والوقائع التى تمت منذ بدء عملية االنتخاب حتى االنتهـاء منهـا ، ويوقـع     

  .على نسختى المحضر من رئيس اللجنة وعضويها 
  )الثالثة عشرة ادة امل( 

محضرها ، تقـوم اللجنـة الفرعيـة بفـرز          د انتهاء عملية االنتخاب وتحرير      بع
األصوات وتحرر محضرا من نسختين تثبت فيه إجراءات الفـرز وعـدد األصـوات              
الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد األصوات الباطلة ، وذلك فى حضور من              

ويض مختـوم بخـاتم     يشاء من المرشحين أو من يفوضه من المندوبين عنه بموجب تف          
المؤسسة يفيد أن المفوض من بين العاملين بها ، ويوقع على نسختى المحضر كل مـن       

   .رئيس اللجنة الفرعية وعضويها
  )الرابعة عشرة ادة امل( 

يعلن رئيس اللجنة الفرعية نتيجة االنتخاب وفقًا لما حصل عليه جميع المرشـحين           
  .من أصوات 

على االنتخابات أسماء الفائزين فى كـل فئـة بعـد           وتعلن اللجنة العليا لإلشراف     
  .مراجعة كشوف فرز األصوات بجميع فروع المؤسسة الصحفية القومية 

  )اخلامسة عشرة ادة امل( 
  فى حالة تساوى عدد األصوات التى حصل عليهـا مرشـحان أو أكثـر يجـرى          

ؤالء المرشحين  رئيس اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات بمقر الهيئة القرعة بين ه          
  .وفى حضورهم ويعلن فوز من تظهره القرعة بالعضوية 
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  )السادسة عشرة ادة امل( 
توضع بطاقات إبداء الرأى التى قامت اللجنة بفرزها فى مظروف خـاص يوقـع             

  .من رئيس اللجنة الفرعية وعضويها 
  )السابعة عشرة ادة امل( 

المؤسسة الـصحفية القوميـة   يخطر رئيس اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات   
  .بالنتيجة النهائية لالنتخابات وفقًا لما حصل عليه كل من المرشحين من أصوات 

  )الثامنة عشرة ادة امل( 
يخطر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بصورة مـن هـذا القـرار             

  .إلعالنه فى لوحات اإلعالنات بمقار اللجان االنتخابية 
  ٢٣/٢/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات
  عضو الهيئة نائب رئيس مجلس الدولةو

  عادل بريك/ املستشار
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  حمافظة الدقهلية
  ٢٠٢٠ لسنة ١٣٤م ـرار رقــق

  حمافظ الدقهلية
  بعد االطالع على الدستور ؛

 بشأن إصدار قـانون نظـام اإلدارة المحليـة        ١٩٧٩ لسنة   ٤٣وعلى القانون رقم    
  ته التنفيذية وتعديالتها ؛والئح

   بشأن قانون البناء والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى القانون رقم 
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار      

   ؛٢٧/٢/٢٠٢٠ والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ لسنة ٢٧١المحافظ رقم 
  ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ووفقًا لما 

  :ررنا ـــــق
  يعدل المخطط التفصيلى لقريـة النـسايمة التابعـة لمركـز المنزلـة         - ١مـادة 

   :على النحو التالى
 ما هو قائم علـى الطبيعـة  أمتار ، ليتوافق مع  ٤يتم إلغاء الشارع المشار إليه بعرض  

البنائيـة والتخطيطيـة الـواردة      وحدود الملكيات ، مع االلتزام بتطبيق االشـتراطات         
  ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩بالمخطط التفصيلى المعتمـد للمنطقـة وأحكـام القـانون رقـم             

والئحته التنفيذية وتعديالتها وذلك بما ال يتعارض مع المخطط االسـتراتيجى المعتمـد             
  .للقرية كما هو موضح بالرسم 
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مية العمرانية المـؤرخ  يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتن     - ٢مادة 
  . مكمالً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار ٢٧/٢/٢٠٢٠فى 

  على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه ،               - ٣مـادة 
  .ويعمل به من تاريخ صدوره 

  .ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية  - ٤مادة 
  ١/٣/٢٠٢٠صدر فى 

  محافظ الدقهلية
  تارأمين خم/ الدكتور
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٧م ـرقجملس إدارة اهليئة رار ــق

  ٢٩/٢/٢٠٢٠بتاريخ 
  ٢٠١٤ لسنة ١١بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  بشأن قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية
    جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية

 ١٩٩٢ لـسنة  ٩٥انون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم       قبعد االطالع على    
   ؛والئحته التنفيذية

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

 باألحكـام المنظمـة إلدارة      ٢٠٠٩ لسنة   ١٩١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  لية ؛البورصة المصرية وشئونها الما

 بإصدار النظـام األساسـى      ٢٠٠٩ لسنة   ١٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

 بشأن قواعد قيـد وشـطب       ٢٠١٤ لسنة   ١١وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
  األوراق المالية بالبورصة المصرية ؛

   ؛٢٩/٢/٢٠٢٠وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 
  :ــــرر قـــ

  )املادة األوىل ( 
من قواعـد قيـد وشـطب األوراق        ) ٥١(بصدر الفقرة األولى من المادة      يستبدل  

 ، ٢٠١٤ لـسنة  ١١المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم        
   :النص اآلتى
   :التعامل على أسهم الخزينة - ٥١مادة 

أن تخطـر   ) أسهم الخزينة (من أسهمها   تلتزم الشركة التى ترغب فى شراء جانب        
البورصة برغبتها وذلك وفقًا للنموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة وذلـك قبـل             

األقل ما لم تجز الهيئة فى الحـاالت التـى   الموعد المقترح للتنفيذ بثالثة أيام عمل على    
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١٩

ـ            دون التقيد  تقدرها التنفيذ  ى األخـص    بهذه المدة ، ويجب أن يتـضمن اإلخطـار عل
مبررات تعامل الشركة على أسهمها ونوع التعامل وكمية األسهم المطلـوب التعامـل             
عليها والسعر المحدد لذلك والفترة المحددة للتنفيذ وشركة السمسرة المنفـذة ومـصدر             
تمويل عملية الشراء واألثر المتوقع للتعامل على مؤشرات أداء الـشركة ، وعلـى أن               

  :س إدارة الشركة المحدد لذلك ، وبمراعاة اآلتى يرفق به محضر اجتماع مجل
.................................................................  

  )املادة الثانية ( 
على الموقع اإللكترونى لكل من الهيئـة       ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، و       

  .تاريخ صدوره عمل به من يووالبورصة المصرية ، 
   مجلس إدارة الهيئةرئيس
  حممد عمران/ د
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٢٠

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ١٤٦م ـرار رقــق

  ٢٨/١/٢٠٢٠بتاريخ 
  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق

   ألمناء ومساعدى الشرطة ومراقبى ومندوبى- مؤسسة الشرطة 
  ط الصف وجنود ولألعضاء المرقينباوض

  ديرية أمن الدقهليةإلى كادر الضباط بم
    رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

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

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ية وتعديالتهما ؛فى مصر والئحته التنفيذ
 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  غير المصرفية ؛
  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٥٠رقـم   العامـة للرقابـة الماليـة       وعلى قرار رئيس الهيئة     

   ؛بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة
 تسجيل صـندوق بقبول  ١٩٧٨ لسنة ٨ التأمين رقم   العامةصرية  وعلى قرار الهيئة الم   

  ؛) ١٣( برقم التأمين الخاص للمساعدين وضباط وصف وجنود شرطة الدقهلية
 بتعـديل اسـم     ٢٠١٥ لـسنة    ٨٠٠وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقـم         

   ألمنـاء ومـساعدى الـشرطة      -صـندوق مؤسـسة الـشرطة       (الصندوق ليـصبح    
ولألعضاء المـرقين إلـى كـادر الـضباط         مندوبى وضباط الصف وجنود     ومراقبى و 

  ؛) بمديرية أمن الدقهلية
  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

  بـشأن تعـديل نمـوذج   ٢٠١٥ لسنة ٧٩٢وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم      
  الالئحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛
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 ٢٥/٣/٢٠١٩فـى   ة  ضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـد      وعلى مح 
ــديل  ــى تع ــة عل ــصندوق بالموافق ــى لل ــام األساس ــة النظ ــواد الئح ــض م   بع

   ؛٢٥/٣/٢٠١٩اعتبارا من 
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين      

 ٣٣٠ر رئيس الهيئة رقـم      خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرا       
  التعـديل المقـدم    بـاقتراح اعتمـاد      ١٩/١٢/٢٠١٩ فى   ة بجلستها المنعقد  ٢٠١٦لسنة  
  صندوق المذكور ؛من ال

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
   ؛٢٣/١/٢٠٢٠المؤرخة 

  :قـــــــرر 
شـروط العـضوية   (نى  من البـاب الثـا    ) ٨(بنصوص المادة   يستبدل   - ١مـادة 
) المزايـا التأمينيـة  (من الباب الـسادس  )  مكررا٢٧أ ، /٢٧(والمادتين  ) واالشتراكات

   :النصوص التالية
   ) :شروط العضوية واالشتراكات ( - الثانىالباب 
   :االشتراكات - ٨مادة 

  .ن جنيها شهريا ي اشتراكات األعضاء بواقع خمس-١
  :دة عند االنضمام وفقًا للجدول التالى  رسم العضوية ويسدد مرة واح-٢

  )بالجنيه(رسم العضوية   )بالسنوات(السن عند االنضمام 

   سنة فأقل٣٨
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  

١٠٠,٠٠  
٣٦١,٩٥  
٧٠٨,٤٠  
٦٧٦,٥٩  
٦٥٢,٦٦  
٦٣٦,٦٨  
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  )بالجنيه(رسم العضوية   )بالسنوات(السن عند االنضمام 

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

٦٢٨,٤٨  
٦٢٧,٨٩  
٦٣٤,٧٣  
٦٤٨,٩٣  
٦٧٠,١٨  
٦٩٨,١٣  
٧٣٢,٣٩  
٧٧٢,٥٦  
٨١٧,٩٥  
٨٦٧,٧٤  
٩٢٠,٨٤  
٩٧٥,٩٣  
١٠٣١,٢١  
١٠٨٤,٥٠  
١١٣٢,٩٥  
١١٧٢,٩٦  

  .يحسب السن عند االنضمام بالفرق بين تاريخ االنضمام وتاريخ الميالد 
  .تحسب كسور السنة نسبيا 

   ) :المزايا التأمينية ( - السادسالباب 
   :يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية - ٢٧مادة 

   :فى حاالت انتهاء الخدمة بسبب)  أ (
  .بلوغ سن التقاعد القانونية 

  .الوفاة 
  .العجز الكلى المستديم 

  .اإلحالة للتقاعد بقرار لجنة التقييم 
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فـى حالـة عـدم تحديـد        (يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين       
   :ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى) مستفيدين عنه

  .ه  ألف ومائتين جني-١
ــا عــن كــل ســنة اشــتراك بالــصندوق - ٢ ســتمائة وخمــسين جنيه   

  ١/١/٢٠١٥اعتبارا من 
  ) : مكررا٢٧(مادة 
   الخـروج الجمـاعى أيـا كـان سـببه مثـل حـاالت االنـسحابات           حاالتفى  

   :أو االستقاالت الجماعية
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤالء األعضاء إال بنـاء علـى              

ية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خالل ثالثة أشـهر            دراسة اكتوار 
  .على األكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة 

 تسرى هذه التعديالت وفقًا لما قررته الجمعيـة العموميـة للـصندوق            - ٢مـادة 
 فتسرى اعتبارا مـن تـاريخ     )  مكررا ٢٧(ا المادة    ، فيما عد   باجتماعها السالف اإلشارة إليه   

   .صدور هذا القرار
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  نائب رئيس الهيئة

  رضا عبد املعطى/ املستشار
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٢٤

 إعــالنات فقد
   مديرية الشئون الصحية باإلسكندرية- سرة التابعة ملنطقة العامرية الطبية وحدة فلسطني لطب األ

   .ويعتبران ملغيين ، بها ينالخاص) ٣٧٤٨(والبصمة رقم  شعار الجمهورية ختمعلن عن فقد ت

 

  رئيس مجلس اإلدارة        
 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨ع بدار الكتب رقم اإليدا
١٣١٤ - ٢٤/٣/٢٠٢٠ - ٢٠١٩ / ٢٥٦٥٥  

  


