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٢

  حمتـويـات العـدد

  
  رقم الصفحة    

  وزارة النقــــــــــــــل
  

  ٣   ..............٢٠٢١ لسنة ٥٥٨قرار رقم   :
ــشيخ ــر الــ ــة كفــ   محافظــ

  
  ١٦   .............٢٠٢١ لسنة ١١٥٣قرار رقم   :

ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام   الهيئ
  

  ٢٠٢١ لسنة   ١٤٥قرار مجلس إدارة الهيئة رقم        :
  

١٧  

  ء مـصر  الشركة القابضة لكهربـا   
  

قرار الجمعية العامة غير العاديـة لـشركة        
  ....................القاهرة إلنتاج الكهرباء 

  
٢٨  

ــاهرة  ــة القــــ   محافظــــ
ــاعى   ــضامن االجتم ــة الت   مديري

  

   .......٢٠٢٠ لسنة ١١١٨٢قرار قيد رقم 
   .......٢٠٢١ لسنة ١١٣٩٦قرار قيد رقم 

٣٠  
٣١  

  بـالفيوم مديرية التضامن االجتماعى    
  

  ٣٢   .........٢٠٢١ لسنة ١٨٤٩قرار قيد رقم  :
   إدارة التعـــاون- محافظـــة قنـــا 

  
  ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية      :

  
٣٣  

  إعــالنــــات مخـتلفـــــة
  

:  
:  
:  
:  
:  

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

  ........إعالنات مناقصات وممارسات 
  ..................إعالنات بيع وتأجير 

  .............. بيوع إدارية -حجوزات 

-  

٣٤  

-  

-  
-  
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٣

  قــــرارات
 النقلوزارة 

  ٢٠٢١ لسنة ٥٥٨رار رقم ـق
 ٢/١٠/٢٠٢١صادر فى 

 النقلوزير 
 بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة        ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣القانون رقم   بعد االطالع على    

   ؛والئحته التنفيذية
   بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛١٩٩٠ لسنة ١٠وعلى القانون رقم 

 بتفـويض رئـيس مجلـس       ٢٠١٨ لسنة   ٢٧٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  الوزراء فى بعض االختصاصات ؛

باعتبار مـشروع إنـشاء     ٢٠١٩ لسنة   ٢١٢١وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
   بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة ؛هنقادة العلوى على النيل ومداخل/ محور قوص

   ؛٢٠/٩/٢٠٢١وعلى كتاب الهيئة العامة للطرق والكبارى المؤرخ 
  :رر ـــــــــق
 )املادة األوىل ( 

فقـة بكتـاب    تُنزع ملكية األراضى والعقارات المبينة تفصيالً بالكشوف الرسمية المر        
مديرية المساحة بقنا التى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصـة بنقـل               

 باعتبـار   ٢٠١٩ لسنة   ٢١٢١ء رقم   املكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزر       
نقادة العلوى على النيل ومداخله بمحافظة قنـا مـن أعمـال           / مشروع إنشاء محور قوص     

 .العامة المنفعة 
 )املادة الثانية ( 

 .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

 وزير النقل
  الوزيركامل عبد اهلادى/ فريق
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٤

  ان بأرقام العقود املطلوب استصدار قرار هلا من الوزير املختصـبي
  بناحية العليقات مركز قوص محافظة قنا

رقم   املبلغ  املسطح  رقم القطعة
  العقد

  اسم صاحب التكليف  أناسم صاحب الش
  حديث  قدمي

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  ورقمه

  ١ض
  ١ض
  ١ض

٣  
١٢  

  ١٣ض

  صالح بك
  ٣٦القبلى 

٢  
٢٢  
٢١  

٨  
٤  
٧  

٠  
٠  
٠  

  فتحى محمد  ٦  جملة املبلغ  -
  يسن محمد

  فتحى محمد
  يسن محمد

١٤٠٧  

  ٨٧٦٧٥٠  -  ٠  ٢٠  ٢١  جملة املسطح وجملة املبلغ
مروة عبد الراضى   ٧

  أحمد عبد احلليم
  ورثة محمد
  يسن محمد
  إبراهيم وهم
  زوجته دولت
  محمد عباس

١١٠٠  

  ١ض
  

  صالح بك  ١٣ض
  ٣٦القبلى 

٣٣٠٧٥٠  -  -  ٧  ٢١  

  سوسن محمد  ٨
  يسن الغرابلى

  ورثة محمد يسن
  محمد إبراهيم وهم
  زوجته دولت محمد

  عباس لها عشر
  هالتركة وأوالد

  منتصر محمد يسن
  تحىومحمود وف

  وعطيات محمد
  ةيسن وصفي

  وسوسو للذكر مثل
  نثينيحظ األ

١١٠٠  

  صالح بك  ١٧  ١ض
  ٣٦القبلى 

٢٢٠٥٠٠  -  ٠  ٥  ٦  

  سماحة أحمد  ٩
  محمود فراج

  ورثة أحمد محمود
  فراج وهم زوجته
  مصرية محمد

  عثمان بحق الثمن
  وأوالده البالغ محمد

  ويوسف وسماح
  والقصر جمال
  وجناح ونوال

  ١١٢٥ ةونعم

 الدين جنم  ١  ١ض
  الشرقى

  ٤١منرة 

١١٤٠٠٠٠  -  ٠  ٢٣  ١٨  
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٥

رقم   املبلغ  املسطح  رقم القطعة
  العقد

  اسم صاحب التكليف  أناسم صاحب الش
  حديث  قدمي

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  ورقمه

  ١ض

  ١ض

٧  

٩  

  أبو عدس

  القبلى منرة

٢٧  

٤  

٢٠  

١٣  

٢  

٠  

١  

  محمد محمود  ١٤  جملة املبلغ  

  على إبراهيم

محمود على إبراهيم 

  مصطفى

٩٧٢  

  ١٩٢٠٠٠٠  -  ١  ١٦  ٠  جملة املسطح وجملة املبلغ

  ة حسنعزيز  ١٥
  عيد محمد

  أحمد محمد

  على خليل

٥١/٥١  

  ٩٨٠٠٠٠  -    ٢  ٨  ٢٩عزبة ال  ٦  ١ض

  أحمد محمد  ١٩

  أحمد مصطفى

  اإلصالح الزراعى

١٧١٩  

  مرقص  ١٤ض  ١ض

  الوسطانى

  ٢٢منرة 

١٩٢٧٥٠  -  ٠  ٣  ١٣  

  عبد الكرمي  ٢٠

  محمد أحمد
  مصطفى

  اإلصالح الزراعى

١٧١٩  

مرقص   ١٤ض  ١ض

الوسطانى 
  ٢٢منرة 

١٩٢٧٥٠  -  ٠  ٣  ١٣  

  محمود فوزى  ٢١

  حسنسعيد 

  محمد على

  سيد أحمد

   عامرسعيد

٦٠٣/٦٢٠  

صالح بك   ٤ض  ١ض

القبلى منرة 
٣٦  

١٨٧٢٥٠  -  ٠  ٤  ١١  

  حسني محمد  ٢٢

  حسني حسن

  محمد على

  سيد أحمد

  سعيد عامر

٦٠٣/٦٢٠  

صالح بك   ٤ض  ١ض
القبلى منرة 

٣٦  

٢٨٠٠٠٠  -  ٠  ٦  ١٦  

  ١ض

---  

  ١ض

  ١ض

٢  

---  

١٠  

١١  

  دينجنم ال

  ٤١الشرقى 

  أبو عدس

  ٢٧القبلى 

٤  

  

٤  

٥  

٢  

  

١٢  

٠٠  

٠٠  

  

٠٠  

٠٠  

  حمدى أحمد  ٢٦  جملة املبلغ  

  إبراهيم

  مصطفى

  عبد الوهاب

  أحمد إبراهيم

  ٥٦٦مصطفى 

  ٦٩٨٠٠  -  ٠٠  ١٤  ١٣  جملة املسطح وجملة املبلغ

  جناح خليل  ٢٧

  أحمد سعيد

  محمد على

  إبراهيم مصطفى

٥٦٤/٥٧٩  

  أبو عدس  ١٣  ١ض

  ٢٧القبلى 

٤٢٠٠٠٠  -  ٠  ٨  ١٨  
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٦

رقم   املبلغ  املسطح  رقم القطعة
  العقد

  اسم صاحب التكليف  أناسم صاحب الش
  حديث  قدمي

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  ورقمه

  كمال إبراهيم  ٣٣
  سيد أحمد سعيد

  إبراهيم أحمد

  وسعيد عامر

٦٠٥/٦٢٢  

  صالح بك  ٧ض  ١ض

  ٣٦القبلى 

٢٢٤٠٠٠  -  ٠  ٥  ٨  

  سيد أحمد  ٣٤

  إبراهيم سيد

  أحمد سعيد

  إبراهيم أحمد

  وسعيد عامر

٦٠٥/٦٢٢  

  صالح بك  ٧ض  ١ض

  ٣٦القبلى 

٣١٥٠٠٠  -  ٠  ٧  ١٢  

  شريف أحمد  ٣٧

  إبراهيم

  مصطفى

  عبد الوهاب

  أحمد إبراهيم

  مصطفى

٥٦٦/٥٨١  

  أبو عدس  ٥  ١ض

  ٢٧القبلى 

٢١٠٠٠٠  -  ٠  ٤  ٩  

  أحمد النجار  ٣٨

أحمد إبراهيم 
  مصطفى

  النجار أحمد
  إبراهيم مصطفى

٥٦٧/٥٨٢  

  أبو عدس  ١٥  ١ض

  ٢٧القبلى 

٦٠٨٠٠٠  -  ٠  ١٢  ١٦  

  ياسر أحمد  ٤٧

  الصغير سيد

  أحمد

  أحمد سيد

  أحمد سعيد عامر

٦٠٤/٦٢١  

  صالح بك  ٨  ١ض

  ٣٦القبلى 

٩٦٣٥٠  -  ٠  ٢  ٧  

  أحمد محمد  ٤٨

  عبد الرحيم حسني

   محمد فتحى

  ١٤٠٧ يس محمد

  صالح بك  ١٠  ١ض

  ٣٦القبلى 

٥٨٤٥٠٠  -  ٠  ١٣  ٢٢  

حجاجى عبد الصبور   ٤٩
  الصغير عمار

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  

  غالب القبلى  ٩  ٢ض

٣٥  

٤٦٥٠٠  -  ٠  ١  ٧  

  عبده عباس  ٥٠

  حسني يوسف

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥  

مرقص   ١٣  ١ض
  الوسطانى

  ٢٢منرة 

٣٨٤٧٥٠  -  ٠  ٧  ٣  

 الباسط فرج الله عبد  ٥٥
  حسني أحمد

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥  

  ارتني منرة  ٣  ٣ض

٢٨  

٣٩٢٠٠٠  -  ٠  ٩  ٨  

جابر بخيت محمد   ٥٨
  محمدين

  مسلم حسني

  أحمد فرج الله

١٦٩٢  

  ارتني منرة  ١  ٣ض

٢٨  

٣٠٩٧٥٠  -  ٠  ٧  ٩  

  رمضان أحمد  ٥٩

  حسني يوسف

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  

مرقص   ١١  ١ض
٢٢الوسطانى 

٣٨٤٧٥٠  -  ٠  ٧  ٣  

  ارتني منرة  ٤  ١ض  بدون تكليف  د عبد الاله سيدأحم  ٦٥

٢٨  

٢٤٥٠٠  -  -  -  ١٤  
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٧

رقم   املبلغ  املسطح  رقم القطعة
  العقد

  اسم صاحب التكليف  أناسم صاحب الش
  حديث  قدمي

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  ورقمه

  حمدى أحمد  ٦٦
  إبراهيم مصطفى

  ارتني منرة  ٥  ١ض  بدون تكليف

٢٨  

١٧٥٠٠  -  -  -  ١٠  

مرقص   ١  ١ض  بدون تكليف  أحمد على جمعة  ٦٧
  الوسطانى

٢٢  

٦٧٥٠  -  -  -  ٣  

  ١ض

  ١ض

  ١ض

٢  

٣  

٤  

مرقص 
  نىاطالوس

٢٢  

٢  

٢  

٨  

٢  

٢  

٣  

صالح حامد على   ٦٨  جملة املبلغ  -  ٠
  محمد جمعة

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  

  ٤٠٥٠٠٠  -  ٠  ٧  ١٢  جملة املسطح وجملة املبلغ

عبد الراضى الصغير   ٧١
  عبد املنعم

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  

 صمرق  ١٢  ١ض
  نىاطالوس

٢٢  

١٧١٠٠٠  -  ٠  ٣  ٤  

  ٢ض

  ٢ض

٧  

٨  

  لىغالب القب

٣٥  

١٨  

٥  

٣  

٠  

٠  

٠  

-  

-  

  محمد محمود  ٧٣  جملة املبلغ

  محمد حسب النبى

  بدون تكليف

  ١٤٢٥٠٠  -  ٠  ٣  ٢٣  جملة املسطح وجملة املبلغ

  عبد الصبور  ٧٤
  محمد ياسني

  غالب  ١٥  ٢ض  بدون تكليف
  ٣٥ القبلى

١٨٠٠٠  -  ٠٠  ٠٠  ١٢  

  ورثة  ٧٥

  مصطفى عامر

  ١٦١٠٠٠  -  ٠٠  ٣  ٢٠  ٢٩العزبة   ١٣  ١ض  بدون تكليف

  محمد محمود  ٧٦

  حسب النبى

  محمود حسب

  نبى حمدانال

٩٢٥/٦٥٦  

غالب القبلى   ٦ض  ٢ض
٣٥  

١٧١٠٠٠  -  ٠٠  ٤  ١٨  
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٨

  بيـان بأرقام العقود املطلوب استصدار قرار هلا من الوزير املختص
  بناحية العليقات مركز قوص محافظة قنا

رقم   املبلغ  املسطح  رقم القطعة

  العقد
  الناحية  اسم صاحب التكليف  اسم صاحب الشأن

  حديث  قدمي

اسم احلوض 

  جنيه  قرش  ف  ط  س  ورقمه

١٨  
  هانى محمد

  أحمد مصطفى

  اإلصالح

  ١٧١٩الزراعى 
  ١٤ض  ١ص  العليقات

مرقص 

  ٢٢الوسطانى 
١٩٢٧٥٠  -  ٠  ٣  ١٣  

١٩  
  أحمد محمد

  أحمد مصطفى

  اإلصالح

  ١٧١٩الزراعى 
  ١٤ض  ١ص  العليقات

مرقص 

  ٢٢الوسطانى 
١٩٢٧٥٠  -  ٠  ٣  ١٣  

٢٠  

  عبد الكرمي

محمد أحمد 

  مصطفى

  اإلصالح

  ١٧١٩عى الزرا
  ١٤ض  ١ص  العليقات

مرقص 

  ٢٢الوسطانى 
١٩٢٧٥٠  -  ٠  ٣  ١٣  

٤٩  
 حجاجى عبد الصبور

  الصغير عمار

   الزراعىاإلصالح

٩٩٥/١٠٢٨  
  ٩  ٢ض  العليقات

  غالب

  ٣٥القبلى 
٤٦٥٠٠  -  ٠  ١  ٧  

٥٠  
  عبده عباس

  حسني يوسف

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  
  ١٣  ١ض  العليقات

مرقص 

  ٢٢الوسطانى 
٣٨٤٧٥٠  -  ٠  ٧  ٣  

٥٥  
  فرج الله عبد الباسط

  حسني أحمد

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  
  ٣٩٢٠٠٠  -  ٠  ٩  ٨  ٢٨ارتني   ٣  ٣ض  العليقات

٥٩  
  رمضان أحمد

  حسني يوسف

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  
  ١١  ١ض  العليقات

مرقص 

  ٢٢نى اطالوس
٣٨٤٧٥٠  -  ٠  ٧  ٣  

  عبد الراضى  ٧١

  الصغير أحمد

  عبد املنعم

  اإلصالح الزراعى

٩٩٥/١٠٢٨  

مرقص   ١٢  ١ض  لعليقاتا

  ٢٢الوسطانى 

١٧١٠٠٠  -  ٠  ٣  ٤  

  مدير مديرية المساحة بقنا
  حممد إمساعيل حممد/ مهندس
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٩

  بيـان بأرقام العقود املطلوب استصدار قرار هلا من الوزير املختص
   مركز قوص محافظة قناالحمر والجعافرةبناحية 

رقم   املبلغ  املسطح  رقم القطعة
  العقد

  اسم صاحب التكليف  اسم صاحب الشأن
  حديث  قدمي

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  ورقمه

  ١٠ض، 
١١  

  ١١ض

  ٣٢ض
  
٦  

  حرازة منرة
١١  

٠  
  
١٥  

١٢  
  
٠٠  

١  
  
٠  

-  
  
-  

١٦٤٨١٢٥  
  

٣٢٩٦٢٥  

  فانوس خليل  ماهر شفيق جندى  ١٩
  وأخيه ونس

٥١٨  

  ١٩٧٧٧٥٠  -  ١  ١٢  ١٥  جملة املسطح وجملة املبلغ
   جاد اللهمحمد الصغير  ٧٥

  مد غالبيوسف أح
  جاد الله يوسف

  ١٦٨أحمد غالب 
  ٦ض

  
  مسلوب  ٦

  ١٠ منرة
٤٥٠٠٠  -  ٠  ٠٠  ٢٠  

  ورثة سامى يعقوب  ٨٣
أيوب وساهر شفيق 

  جندى

  فانوس خليل
  وأخيه ونس

٥١٨  

  حرازة  ٤  ١١ض
  الغربى

  ٦منرة 

١٠٣٩٥٠٠  -  ٠  ١٩  ٦  

  ٢٢٥٠٠  -    ٠٠  ١٠  ٧القطع منرة   ١٧  ١ض  بدون تكليف   طراد سليمةورثة بري  ٨٤

  ام جابرسه  ٨٨
  حسن أحمد

  قرنفل عبد الله
  ٥٣٦/٥٣٩عليان 

  ١٩١٢٥٠  -  ٠  ٣  ١٣  ٧القطع   ٤١  ٥ض

  أمنة محمود  ٨٩
  أبو احلسن

  ،٩،٨ض  بدون تكليف
١٠  

  ٣٨٢٥٠  -  ٠  ٠٠  ١٧  ٧القطع منرة   ٤٩

  صادق محمد  ٩٠
  إسماعيل

  ض  بدون تكليف
٨،٧  

  ٥٦٢٥٠  -  ٠  ١  ١  ٧القطع منرة   ٥١

  فانو فانوس  ماهر شفيق جندى  ٩٢
   وأخيه ونسخليل

٥١٨  

  حرازه منرة  ٢٦  ١٠ض
١١  

٢٠٠٢٥٠  -  ٠  ٣  ١٧  
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١٠

  بيـان بأرقام العقود املطلوب استصدار قرار هلا من الوزير املختص
   مركز قوص محافظة قناالمخزنبناحية 

رقم   املبلغ  املسطح  القطعة
  العقد

  اسم صاحب
  الشأن

  اسم صاحب
  التكليف

اسم احلوض 
  جنيه  شقر  ف  ط  س  حديث  قدمي  ورقمه

  سعيد شحاتة  ٧
  حسني موسى

  اخلواجات طوبيا

  وسيدهم ولدى

  اخلواجة بقطر

  ٢٥٥بشارة 

  العمالة

  ٢الشرقى منرة 

  ٥٦٢٥٠  -  ٠  ١  ١  ٥  ١ض

١٢  
  محمد أحمد

  إسماعيل محمد

  عبد احلكيم محمود

  ٨٠٢محمد 

  ٩٠٠٠  -  ٠  ٠  ٤  ٩  ١ض  ٤العمالة منرة 

١٣  
  عبد الكرمي محمد

  أحمد مصطفى

  مجدى واصف

  ٧٨٣بشارة 

  ٣٦٩٠٠٠  -  ٠  ٦  ٢٠  ٢ض  ١ض  ٥العالية منرة 

  العمالة

  ٢الشرقى منرة 

  ٤العمالة نورة 

  ١ض

  

  ١ض

  ٣ض

  

٨  

١٧  

  

٩  

٦  

  

٠  

٠  

  

٠  

-  

  

-  

٣١٨٧٥٠  

  

٦٣٧٥٠  

  محمد محمود  ١٩

  إسماعيل حمد

  محمود إسماعيل

  ٧٣٨حمد 

  ٣٨٢٥٠٠  -  ٠  ٧  ٢  جملة املسطح وجملة املبلغ

  ٤العمالة 

  ٤العمالة 

  ٥العالية 

  ٦غرب السيالة 

  ١ض

  ١ض

  ١ض

  ٣ض

  ٢ض

  ٦ض

  ٦ض

٢  

١١  

٧  

٢٣  

١٦  

٣  

٥  

٠  

٢١  

٠  

٠  

٠  

٠  

جملة   
  املبلغ

  حمدى أحمد  ٩

  إبراهيم مصطفى

  ةمنيرة وسمير

  وصباح بنات

  ١١٣راشد بشارة 

  ١٦٩٤٢٥٠  -  ١  ٧  ٩  جملة املسطح وجملة املبلغ
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١١

  بيـان بأرقام العقود املطلوب استصدار قرار هلا من الوزير املختص
   محافظة قنانقاده مركز طوخبناحية 

رقم   املبلغ  املسطح  القطعة
  العقد

  اسم صاحب
  الشأن

  اسم صاحب
  التكليف

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  حديث  قدمي  ورقمه

عبد الرحمن محمد   ٥١
   أحمدعبد الله

  يعقوب موسى

٢٠٣٦/٢٠٣٨  

  محمود ونظره

  وهندراسة أوالد

  مراد أحمد

  ووالدتهم

١٦٤٦/١٦٥٣  

  ٥ض  ٤٣احلصرية 

  ٥٩ض

  ٦٠ض

١  

١٥  

٣٤  

١  

٣  

٢  

٨  

٠  

٠  

  

٠  

٠  

٠  

  جملة املبلغ  

  ٤٩٥٠٠٠  -  ٠  ٨  ٦  جملة املسطح وجملة املبلغ      

  اعتماد محمود  ٥٦

  أحمد سليم

  يعقوب موسى

٢٠٣٦/٢٠٣٨  

  ٦٥٠٠٠  -  ٠  ١  ٢  ٢٢  ٢٩ض  ٤٣احلصرية 

   محمودحمدته  ٦٥

   سليمعبد الاله

  عبد الرحمنورثة 

  خوتهإعبد الله و

١٣١٨/١٣٢١  

  ٧٢٥٠٠  -  ٠  ١  ٥  ١٧  ٢٥ض  ٤٣احلصرية 

  محمد محمد  ٨٩

الطيب أبو الوفا 
  محمد

  وقف أهلى حضره

  عبد الاله بك
  ٣٧٠٧ أحمد ناصر

  داير الناحية

٤٦  

  ٨٩٢٥٠٠  -  ٠  ١٧  ٢١  ١٨ض  ١٢٣ض

  محمود حسني  ١١٥

  حميد محمد

  وقف أهلى حضره

  عبد الاله بك
  أحمد ناصر

١٩٤٤/١٩٥٦  

 خضارى عبد املنطلب
أحمد ناصر 

٢٥٢٦/٢٥٥٣  

  ٣٩ بيدق

  

  

  

  ٣٩بيدق 

  ٤٦ض

  

  

  

  ٤٦ض

  ٩ض

  

  

  

  ٩ض

٣  

  

  

  

٢٢  

١٤  

  

  

  

١  

٠    

  

  

  

-  

  

  ٨٦٦٢٥٠  -  ٠  ١٦  ١  جملة املسطح وجملة املبلغ      

  محمد إبراهيم  ١٢١

  خضرى نعمان

  قبانى هوارىورثة 

ومحمد مصطفى 
  وأخيه عبد الله غزالى

١٤٨٥/١٤٨٨  

  داير الناحية

٤٦  

  ض

٩٢  

٩٣  

  ٥٥٠٠٠  -  ٠  ٠٠  ٢٢  ٤ض
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١٢

رقم   املبلغ  املسطح  القطعة
  العقد

  اسم صاحب
  الشأن

  اسم صاحب
  التكليف

اسم احلوض 
  جنيه  قرش  ف  ط  س  حديث  قدمي  ورقمه

  سيد محمود  ١٣٠

  زيد سليمانأبو 

  سكينة جاد الكرمي

  ٧٧٩مصدق 

  عصايب

  ١٦األهالى 

  ض

١١٧  

٢٢٤٠٠٠  -  ٠  ٤  ١٦  ٣  

  ض  ٣٨السحارة   بدون تكليف  صابر عبد الواحد  ١٤١

١١٧،   

١١٨  

٩٠٠٠  -  ٠  ٠٠  ٤  ١٨  

  وقف أهلى داوود  حمدأ سيد عمران  ١٨٩

  خليل عبد الله

١٩٤٦/١٩٥٧  

  ض  ٤٣احلصرية 

٥٦  

  ض

٣٦  

٣٧٥٠٠  -  ٠  ٠٠  ٥  

  سن حسنيحامد ح  ١٩٠

  مغربى

  لى داوودهوقف أ

  خليل عبد الله

١٩٤٦/١٩٥٧  

  ض  ٤٣احلصرية 

٥٥  

٣٧٥٠٠  -  ٠  ٠٠  ١٥  ٣٧  

  حمادة حافظ  ١٩٤
  عبد الهادى إسماعيل

  وقف أهلى داوود

  خليل عبد الله

١٩٤٦/١٩٥٧  

  ض  ٤٣احلصرية 

٦٥  

٨٠٠٠٠  -  ٠  ١  ٨  ٥٢  

  أبو احلجاج معبد  ٣٥

  محمد أدم
  عبد الوهاب

  غزالى أبو اخلير

١٣٤٤/١٣٤٧  

  اجلزيرة

  ٤٧البحرى 

  ض

١٣٦ ، ٦٩  

٢٠٠٠٠٠  -  ٠  ٣  ٨  ٤  

  ٢٤ض  ٤٣احلصرية 

  ٢٧ض

  ٤٦ض

١١  

١٩  

٢٩  

٢١  

٢١  

٦  

١  

٣  

١  

٠  

٠  

  عبد املنعم طه  ٦٨  جملة املبلغ  

  أحمد سليم

  يعقوب موسى

٢٠٣٦/٢٠٤٨  

  ٤٢٠٠٠٠  -  ٠  ٧  ٠٠  جملة املسطح وجملة املبلغ

  مدير مديرية المساحة بقنا
  مدحممد إمساعيل حم/ مهندس

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣فى  ٢٣٦ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٣

  بيـان بأرقام العقود املطلوب استصدار قرار هلا من الوزير املختص
   مركز قوص محافظة قناصوقبناحية 

رقم   املبلغ  املسطح  القطعة
  العقد

  اسم صاحب
  الشأن

  اسم صاحب
  التكليف

  احلوض
  جنيه  قرش  ف  ط  س  حديث  قدمي

  خليل الغربى

٢  

  ٣٠ض

  ،٣٠ض

٦٤، ٦٦  

١٩  

  ٢٠ض

١٥  

١١  

١  

٨  

  محمد صالح محمد  ١٩  جملة املبلغ    ٠

  حميد محمد محفوظ

محمد حميد محمد 
  ١٥٦٢محفوظ 

  ٦٠٥٠٠٠  -  ٠  ١٠  ٢  جملة املسطح وجملة املبلغ

  على محفوظ حميد  ٢٠

  القاضى

  سعيد حميد محمد

  ١٨٩٣محفوظ 

  خليل الغربى

٢  

  ،٣٠ض

٦٤، ٦٦  

  ٦٠٥٠٠٠  -    ١٠  ٢  ٢٠ض

محمود القط   ٨٨
  إبراهيم مسعود

  بدرى سيد عشرى

  ٢٥١ مكلفة والورثة

  ١٢٥٠٠  -  ٠  ٠٠  ٥  ٤٤  ٣٥ض  ٢خليل الغربى 

عبد النبى محمد   ٩٩
  مرسى

  ٧٧٥٠٠  -  ٠  ١  ٧  ١  ١٣ض  ٣خليل الشرقى   بدون تكليف

  ٢٢٧٥٠٠      ٣  ١٩  ٦  ٢، ٣ض  ٢٢النحاس   بدون تكليف  محمود جابر بالش  ١٠١

  محمد سعد  ١٠٢
  حسني شحاتة

األمني الشهير 
محفوظ على يونس 

١٩٠٥  

  النحاس
  ٢٢البحرى 

  ٢، ٣ض

  ٣ض

  ،٣، ٤ض 

٧  

  ٧ض

٧  

١٠  

١٣  

  

  ١٥ض

٨  

١٥  

٥  

  

١٢  

٢  

٢  

٢  

  

٤  

٠  

٠  

٠  

  

٠  

-  

  

  

  

-  

جملة املبلغ 
٧٠٠٠٠٠  

  جنيه

  

٧٠٠٠٠٠  

حمدى سليمان   ١٠٣
  جميل

  النحاس  بدون تكليف
  ٢٢البحرى 

  ٥٨٢٥٠٠  -  ٠  ٩  ١٧  ٩  ٣ض

صدقى وحسن   ١٠٤
محمد حسني 

  تهوأخو

  النحاس  بدون تكليف
  ٢٢البحرى 

  ٩٥٠٠٠  -  ٠  ١  ١٤  ١١  ٣، ٤ض 

  النحاس  بدون تكليف  محمد على  ١٠٥
  ٢٢البحرى 

  ض

٣، ٧  

٦٠٠٠٠  -  ٠  ١  ٠٠  ١٢  

ربيع محمد صغير   ١٠٦
  جميل

  النحاس  بدون تكليف
  ٢٢البحرى 

  ٢٢٥٠٠  -  ٠  ٠٠  ٩  ٨  ٣ض 

  النحاس  بدون تكليف  عبد العاطى محمود  ١٠٧
  ٢٢البحرى 

  ١٤٧٥٠٠  -  ٠  ٢  ١١  ١٤  ٧ض 

  ٩، ٨ض 

  ٩، ٨ض 

  ١٦ض

  ١٧ض

١٧  

٢٣  

١  

٠٠  

  محمد محمد  ١٠٨  جملة املبلغ  -  ٠
  حسني شحات

 محفوظاألمني الشهير 
  ١٩٠٥على يونس 

  النحاس

  ٢٢البحرى 

  ١٦٠٠٠٠    ٠  ٢  ١٦  اجلملة
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١٤

رقم   املبلغ  املسطح  القطعة
  العقد

  اسم صاحب
  الشأن

  اسم صاحب
  التكليف

  احلوض
  جنيه  قرش  ف  ط  س  حديث  قدمي

  حسانى قاسم  ١٠٩

  حسني شحات

 األمني الشهير محفوظ

  ١٩٠٥على يونس 

  النحاس

  ٢٢البحرى 

  ٩، ٨ض 

  ٩، ٨ض 

  ١٦ض

  ١٧ض

١٨  

٢٢  

١  

٠٠  

٠  

٠  

  جملة املبلغ  

١٦٠٠٠٠  

 عيسى محمد سعيد  ١١٠

  عيسى

حافظ على يونس 

  ١٨٩٢مكلفة 

  النحاس

  ٢٢البحرى 

، ١٠ض

١١  

  ٧٧٥٠٠    ٠  ١  ٧  ٢١ض

لوسى ناشد خليل   ١١١

  فهيم

  بشارة مقاريوس

  ٢٦٠أقالديوس 

  النحاس

  ٢٢البحرى 

، ١١ض

١٢  

  ٣٠٧٥٠٠  -  ٠  ٥  ٣  ٢٢ض

  النحاس  بدون تكليف  عبود خليل يس  ١١٢

  ٢٢البحرى 

، ١٢ض

١٣  

٤٦٠٠٠٠  -  ٠  ٧  ١٦  ٢٣  

  النحاس  بدون تكليف  ناجح دبور  ١١٣

  ٢٢البحرى 

  ٩٧٥٠٠  -  ٠  ١  ١٥  ٢٤  ١٣ض

  مكى بربرى  ١١٤

  وزيرى عيسى

  النحاس  بدون تكليف

  ٢٢البحرى 

، ١٣ض

١٤  

٦٧٥٠٠  -  ٠  ١  ٣  ٢٥  

  ورثة عبد القادر  ١١٥

ذلى امصطفى والش

  شرف

  النحاس  بدون تكليف

  ٢٢البحرى 

  ١١٠٠٠٠  -  ٠  ١  ٢٠  ٢٦  ١٤ض

  ورثة عبد الله  ١١٦

قادر والصغير عبد ال

  أبو بكر

  النحاس  بدون تكليف

  ٢٢البحرى 

، ١٤ض

١٥  

٣٥٥٠٠٠  -  ٠  ٥  ٢٢  ٢٧  

مصطفى حامد   ١١٧

  تهوأخو

  النحاس  بدون تكليف

  ٢٢البحرى 

، ١٥ض

١٦  

٣١٥٠٠٠  -  ٠  ٥  ٦  ٢٨  

  عبد الراضى أحمد  ١١٨

  بغدادى خضر

  النحاس  بدون تكليف

  ٢٢البحرى 

، ١٦ض

١٧  

٥١٠٠٠٠  -  ٠  ٨  ١٢  ٢٩  

  النحاس  بدون تكليف  تهأخوقناوى سيد و  ١١٩

  ٢٢البحرى 

، ١٧ض

١٨  

٣٥٥٠٠٠  -  ٠  ٥  ٢٢  ٣٠  

  النحاس  بدون تكليف  ورثة حسن تايه  ١٢٠

  ٢٢البحرى 

، ١٨ض

١٩  

٩٤٧٥٠٠  -  ٠  ١٥  ١٩  ٣١  

مصطفى عبد   ١٢١

  الرحيم زيدان

  النحاس  بدون تكليف

  ٢٢البحرى 

  ٥٠٠٠  -  ٠  ٠٠  ٢  ٣٢  ١٩ض
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١٥

رقم   املبلغ  املسطح  القطعة
  العقد

  اسم صاحب
  الشأن

  اسم صاحب
  التكليف

  احلوض
  جنيه  قرش  ف  ط  س  حديث  قدمي

  محمد الصغير  ١٠

  أحمد حنفى

الصغير أحمد حنفى 

١٧٥٦  

  ٣٠٠ض  ٢خليل الغربى

٦٤  

  ٢٩ض

  ٢٩ض

، ٣٥ض

٣٦  

  ٢١ض

  

٣٥  

٣٧  

  ٥٢ض

٧٫٥  

  

٣  

٢٣  

١٨  

١  

  

٤  

٧  

١  

٠  

  

٠  

٠  

٠  

    

  ١٣٨٨٧٥٠  -  ٠  ٢٣  ٣٫٥  جملة املسطح وجملة املبلغ      
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 حمافظة كفر الشيخ
  ٢٠٢١ لسنة ١١٥٣رار رقـم ق

  ٤/١٠/٢٠٢١تاريخ ب
  حمافظ كفر الشيخ

 بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة        ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣القانون رقم   بعد االطالع على    
  ؛والئحته التنفيذية وتعديالتهما 

   بإصدار قانون البناء والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى القانون رقم 
 ٢٠/٩/٢٠٢١وعلى كتاب اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانيـة بالمحافظـة المـؤرخ             

   علـى أعمـال التخطـيط العمرانـى    والمرفق به محضر اجتمـاع لجنـة اإلشـراف    
تحـديث المخطـط    المتضمن الموافقة على مـشروع  ٢٩/٨/٢٠٢١بالمحافظة المؤرخ   

 مركز سـيدى سـالم والمعـد        -التابعة للوحدة المحلية لقرية تيدا      التفصيلى لقرية تيدا    
   ؛للتنمية العمرانية بالمحافظةو للتخطيط  العامةبمعرفة اإلدارة

   العامة ؛وعلى ما تقتضيه المصلحة
 :رر ـــــــــق

تيدا التابعة للوحـدة المحليـة     لقرية    المحدث  يعتمد المخطط التفصيلى   - ١ادة ـمـ
   مركــز ســيدى ســالم والمعــد بمعرفــة اإلدارة العامــة للتخطــيط-لقريــة تيــدا 

   .والتنمية العمرانية بالمحافظة
   . المصريةالوقائعينشر القرار فى  -  ٢مـادة 
 جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليـوم التـالى            على جميع  -  ٣مـادة 
   .لتاريخ نشره

  محافظ كفر الشيخ
  مجال نور الدين/ اللواء
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١لسنة  ١٤٥قرار جملس إدارة اهليئة رقم 

  ٢٩/٩/٢٠٢١بتاريخ 
  بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات

   اهليئة العامة للرقابة املاليةجملس إدارة
  بعد االطالع على قـانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم              
  والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون            

   والئحته التنفيذية ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 
  ١٩٩٢ لـسنة    ٩٥وعلى قانون سـوق رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم              

  الئحته التنفيذية ؛و
   بتنظـيم الرقابـة علـى األسـواق واألدوات        ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  المالية غير المصرفية ؛

   بـشأن قواعـد قيـد      ٢٠١٤ لـسنة    ١١وعلى قرار مجلس إدارة الهيئـة رقـم         
  وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية ؛

ن قواعد إصدار السندات     بشأ ٢٠١٦ لسنة   ٢٣وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى وقواعد االكتتاب فيها وضـوابط            

  قيدها بالبورصة المصرية ؛
  بشأن قواعـد وإجـراءات     ٢٠١٨ لسنة   ١٧٢وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

   وطرح السندات قصيرة األجل ؛إصدار
   بـشأن ضـوابط    ٢٠١٩ة   لـسن  ٤٨وعلى قـرار مجلـس إدارة الهيئـة رقـم           

  وإجراءات الطرح العام والخاص ؛
   ؛٢٩/٩/٢٠٢١وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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   :ررــــــق
  ) املادة األوىل (

سرى الضوابط واإلجراءات المرافقة لهذا القـرار علـى الـشركات والجهـات             تُ
  لـك مـع عـدم اإلخـالل       الراغبة فى طرح سندات لها فى طرح عام أو خاص ، وذ           

   خاصة منصوص عليها فى قرارات مجلـس إدارة الهيئـة بـشأن إصـدار          أحكامبأى  
  .أو طرح السندات 

  ) املادة الثانية (
وعلى الموقع اإللكترونى للهيئـة والبورصـة       ،  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية       

  .وقائع المصرية المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بال

  رئيس مجلس إدارة الهيئة
   حممد عمران/د
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  ضوابط وإجراءات الطرح العام واخلاص للسندات
ًأوال 

   :)١( أنواع الطروحات-
 يتم الطرح العام للسندات بعرض الشركة أو الجهة المـصدرة  : الطرح العام    - ١

  .على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا للسندات 
 للسندات بعـرض الـشركة أو الجهـة    الخاص يتم الطرح  : الطرح الخاص    - ٢

على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة عنـد           للسندات  المصدرة  
  .إصدار تلك السندات أو بعد ذلك 

ثانيا 
ً

  : أطراف عملية طرح السندات - 
  ) .المصدر( الشركة أو الجهة المصدرة - ١
  .ضمان تغطية االكتتاب  جهات ترويج و- ٢
  . المستشار القانونى - ٣
  . مراقب الحسابات - ٤
  . الجهة متلقية االكتتاب - ٥
  . البورصة المصرية - ٦
  . شركة اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية - ٧
  ) .فى حال االلتزام بالحصول على تصنيف ائتمانى( جهات التصنيف االئتمانى - ٨
  ) .بالنسبة للسندات قصيرة األجل( وكيل السداد - ٩

ثالثا 
ً

  : املستثمر املؤهل للطرح اخلاص -
يقصد بالمستثمر المؤهل للطـرح الخـاص ، األشـخاص ذوو المـالءة الماليـة           

   :والمؤسسات المالية ، وذلك على النحو اآلتى
  :هم لمالءة المالية ، ويقصد باألشخاص ذوو ا

 ال تقل عن ثالث سنوات فـى مجـال           األشخاص الطبيعية ذوو الخبرة التى     - ١
   أو إدارة الـصناديق والعمـل لـدى أى بنـك           ااالئتمان وإدارة األموال واالستثمار فيه    

  .شركة تأمين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية أو 
                                                        

فى تطبيق أحكام هذا القـانون      : "من قانون سوق رأس المال على أنه        )  مكررا ٤(نصت المادة   ) ١(
  .: ....... المبين قرين كل منها  المعنىالتاليةوالقرارات الصادرة تنفيذًا له ، يقصد بالعبارات 

عرض أوراق مالية أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين            : الطرح العام   
  .غير محددين سلفًا 

عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر : الطرح الخاص  
  " .اق أو األدوات أو بعد ذلكفيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه األور
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 األشخاص الطبيعية المالكة ألوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيـد قيمتهـا علـى                - ٢
  . مساهمتين مصريتين على األقل بخالف الشركة المصدرة خمسمائة ألف جنيه فى شركتين

  . الشركات التى ال يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصرى - ٣
  :المؤسسات المالية ، ويقصد بهم 

   البنوك المصرية وفـروع البنـوك األجنبيـة الخاضـعة إلشـراف البنـك              - ١
  .المركزى المصرى 

  .ن  شركات التأمين أو إعادة التأمي- ٢
 الشركات التى يكون غرضها االشتراك فى تأسيس الشركات التـى تـصدر             - ٣

  ) .بنوك االستثمار(أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها 
  . الشركات والجهات التى تزاول نشاط البورصات - ٤
  . شركات الوساطة فى السندات والمتعاملون الرئيسيون - ٥
  . شركات رأس المال المخاطر - ٦
  . شركات المقاصة واإليداع والقيد المركزى - ٧
  . شركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى - ٨
  . شركات التأجير التمويلى أو التخصيم - ٩

  . شركات التمويل االستهالكى - ١٠
  .أو متناهية الصغر / و تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  شركات - ١١
  . صناديق االستثمار - ١٢
  . شركات االستثمار المباشر - ١٣
 ، والشركات والجهات العاملة فى األنشطة الماليـة غيـر           األجنبية البنوك   - ١٤

ضـعة إلشـراف ورقابـة جهـة تمـارس          المصرفية بالخارج ، شريطة أن تكون خا      
  .ختصاصات مثيلة للبنك المركزى أو الهيئة بحسب األحوال ا

  .ليمية والدولية  المؤسسات المالية العربية واإلق- ١٥
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  . الهيئة القومية للبريد - ١٦
   صناديق التأمين الخاصة التـى تبلـغ حجـم أموالهـا المـستثمرة أكثـر               - ١٧

  . مليون جنيه ١٠٠من 
  . جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - ١٨
  . صندوق مصر السيادى لالستثمار والتنمية - ١٩
  .قمى ر للخدمات المالية والتحول الفرعى صندوق مصر ال- ٢٠

  وأى شركات أو جهات أخرى مـن األشـخاص االعتباريـة العامـة والخاصـة        
  .صادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة 

رابعا 
ً

  : ضوابط طرح السندات - 
سمية للسند الواحد عن مائة جنيـه مـصرى أو مـا             يجب أال تقل القيمة اال     - ١

  .يعادلها بالعملة األجنبية 
   يكون اإلصدار بالجنيه المصرى ، ويجـوز أن يكـون بالعملـة األجنبيـة              - ٢

  إذا كانت للمصدر إيرادات بالعملة األجنبية تكفى لـسداد مـستحقات حملـة الـسندات             
  .فى مواعيد استحقاقها 

ى شركة اإليداع والقيد المركزى لـألوراق الماليـة ،           يجب أن تودع السندات لد     -  ٣
  .ويتم تسويتها وفقًا للقواعد المطبقة فى هذا الشأن 

  )١٢( يجوز قيد السندات فى البورصـة المـصرية وفقًـا ألحكـام المـادة                - ٤
من قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية وتسرى فـى هـذه الحالـة               

 أن يكون القيـد     علىتلك القواعد الخاص بمتطلبات اإلفصاح ،       أحكام الباب الثالث من     
  .قبل تاريخ توزيع أول كوبون 

وفى حالة عدم قيد السندات بالبورصة المصرية فيقتـصر التـداول عليهـا بـين             
  .المستثمرين المؤهلين 

 يجوز إعادة شراء أو السداد المعجل للسندات قبل تـاريخ اسـتحقاقها وفقًـا               - ٥
حة بمذكرة المعلومات ، مع إيضاح أى تعويضات قد تستحق للمكتتبين           للضوابط الموض 

  .كتعويض نظير ذلك فى كل حالة 
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  ومع عدم اإلخالل بالبيانات والمستندات التى يجب على المصدر موافـاة الهيئـة            
  من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المـال الـصادر بالقـانون           ) ٧(بها وفقًا للمادة    

   :ى ، يلتزم المصدر بموافاة الهيئة بما يل٩٢١٩لسنة ) ٩٥(رقم 
 ملخص للتدفقات النقدية له ومصادرها ونسب السيولة والربحيـة والهيكـل            - ١

المالى أو أى نسب أخرى تطلبها الهيئة وتقرير مراقـب الحـسابات عـن التوقعـات                
  .بلية وفقًا لمعايير المراجعة المصرية قالمست

  التزامـه  المركزى لـألوراق الماليـة بمـدى          بيان من شركة اإليداع والقيد     - ٢
بسداد مستحقات حملة السندات فى مواعيد استحقاقها وذلك فى حال وجود إصـدارات             

  .سابقة له 
 شهادة تصنيف ائتمانى صادرة من إحدى جهات التصنيف االئتمانى المعتمدة           - ٣

لحاالت التى  أو ما يعادلها ، وذلك فى ا      ) -BBB(لدى الهيئة شريطة أال تقل عن درجة        
  .من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ) ٣٤(تتطلب ذلك وفقًا للمادة 

  . أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة موافاتها بها - ٤
خامسا 
ً

  : ضوابط االكتتاب فى السندات من خالل طرح خاص - 
  ذوى المـالءة   يكون الحد األدنى لالكتتاب بالنـسبة للمـستثمرين األفـراد            - ١
من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل ، وبالنسبة للمؤسسات الماليـة             ) ٪٠,٥(بنسبة  
  . ماليين جنيه أيهما أقل ١٠من قيمة الطرح أو ) ٪١(نسبة 

مـن إجمـالى الـسندات      ) ٪١٠(ويجب أن تخصص شريحة بنسبة ال تقل عـن          
 - فى الـشريحة األولـى    بخالف المكتتبين-المطروحة ألشخاص طبيعية أو اعتبارية   

وال تتقيد هذه األشخاص عند اكتتابهم فى النسبة المـذكورة بالحـد األدنـى لالكتتـاب            
  .المشار إليه 

 إذا تم طرح السندات فى طرح عام وطرح خاص فال يجوز للمكتتبين فى الطرح               -  ٢
الخاص االكتتاب فى الشريحة المخصصة للطرح العام للسندات ، مع مراعاة غلـق بـاب               

  .االكتتاب للطرح العام والطرح الخاص فى ذات اليوم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣فى  ٢٣٦ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٣

 يتم تحديد فترة االكتتاب للطرح الخاص وفقًا لما يراه المصدر على أال تقـل               - ٣
فترة االكتتاب عن أسبوع ، ويجوز غلق باب االكتتاب فى حالة تغطية الطرح بالكامـل           

  .قبل انتهاء مدة االكتتاب المحددة 
سادسا 
ً

  : عملية الطرح  التزامات أطراف-
     ايجب أن تتناول مذكرة المعلومات إقرار وتغطية االكتتـاب    ج تروي  من شركة  ا وتعهد 

بأنها المسئولة عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطـرح ، وببـذل عنايـة الرجـل                 
 للطرح فقـط أم  اوضح ما إذا كانت الشركة ، مدير   يص فى هذا الشأن ، كما يجب أن ي        الحر
امدير لالكتتاب ا للتغطية وضامنًاللطرح ومتعهد .  

رح السندات وفقًا ألحكـام     ومع عدم اإلخالل بأى التزامات على أطراف عملية ط        
شركات المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات المـسئولية        قانون  

  ١٩٨١لـسنة  ) ١٥٩(المحدودة وشركات الشخص الواحـد الـصادر بالقـانون رقـم         
 ١٩٩٢لـسنة   ) ٩٥(فيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقـم          والئحته التن 

والئحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن ، تكون التزامات             
  :أطراف عملية الطرح على النحو اآلتى 

  :التزامات جهات ترويج وتغطية وضمان االكتتاب ) أ ( 
ن يتضمن التعاقـد التزاماتـه ومـسئولياته     التعاقد مع المصدر على أ   - ١

  . وإخطار الهيئة بصورة من هذا االتفاق ه عمل وإجراءاتوآليات
طيتها فى حالة التعهـد بتغطيـة       غ االكتتاب فى السندات التى لم يتم ت       - ٢

  .وضمان االكتتاب 
 اإلفصاح عن عمليـة الطـرح ونتـائج االكتتـاب وفقًـا للقواعـد               - ٣

  . هذا الشأن واإلجراءات السارية فى
   عدم اإلدالء بأية معلومات غيـر صـحيحة عـن عمليـة الطـرح              - ٤

  .ونتائج االكتتاب 
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  :التزامات مدير الطرح ) ب(
   المؤيـدة لهـا ،      والمستندات  بالسجالت واالحتفاظالتحقق واإلثبات    - ١

   :وذلك على النحو اآلتى
لتعريـف   لهمواسـتيفاؤ بيان المالءة المالية لعمالء الطرح الخاص   ) أ  ( 

  .والمواصفات الواردة بمذكرة المعلومات 
  ألوامر وصـفة وشخـصية الموقـع      ابيانات  سالمة واكتمال كافة    ) ب(

  .على األمر 
بيان األشخاص والشركات والجهات التى تم توجيه إخطـار لهـا           ) ج(

  .بغرض االكتتاب فى الطرح الخاص 
ـ            - ٢   أنها التغييـر   اإلفصاح عن أية معلومات جوهرية طارئة أو جديدة مـن ش

  .فى أية بيانات وردت بمذكرة المعلومات وردت إليه أو تمكن من االطالع عليها 
 تحديد الفئة المستهدفة مـن المـستثمرين مـع المـصدر ونـسبة وطريقـة        - ٣

  .من خامسا من هذه الضوابط ) ١( والمؤسسات مع مراعاة البند  لألفرادالتخصيص
 الخاص وأية متطلبات قانونية وإجرائيـة   إخطار المصدر بكافة قواعد الطرح  - ٤

  .متعلقة بالطرح 
  :التزامات المستشار القانونى للطرح ) ج(

 اإلفصاح بمذكرة المعلومات وإقراره بصحة البيانات والمعلومات التـى          -  ١
تضمنتها مذكرة المعلومات فيما يخص التأكد من التزامات المـصدر والقـضايا            

  .أخرى هامة للطرح للمستثمرين المرتقبين والتراخيص الخاصة به وأى بنود 
 بإعداد مذكرة المعلومات وفقًا للقوانين والقواعـد المنظمـة          االلتزام - ٢

  .للسندات مرفقًا بها المستندات المؤيدة 
  :التزامات الشركة أو الجهة المصدرة للسندات ) د(

   : على األقل بما يلىةتلتزم الشركة أو الجهة المصدر
ئولة عن صحة كافة البيانـات والمـستندات واإلقـرارات           أنها المس  - ١

المقدمة للهيئة وكذلك البيانات والمعلومات الـواردة بمـذكرة المعلومـات ،             
وإقرارها بعدم إغفالها وكافة األطراف المرتبطة بعملية طرح الـسندات ألى            
  بيانات أو معلومات أخرى يكون لها تأثير على قـرار المـستثمر باالكتتـاب           

  .ندات من عدمه فى الس
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 اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونًا وفقًا ألحكام قانون سوق رأس المال والئحته            - ٢
التنفيذية فى حالة تغيير أى بند من بنود مذكرة المعلومات وعلى األخـص الحـصول               

  .على موافقة الهيئة وجماعة حملة السندات 
عنها بمـذكرة المعلومـات     ح  ص موافاة الهيئة بكافة التقارير والمستندات المف      - ٣

  .طوال عمر السندات 
  .ح عنها بمذكرة المعلومات ص بكافة التعهدات واإلقرارات المفااللتزام - ٤
سابعا 
ً

  : املعلومات والبيانات الىت يتعني توافرها مبذكرة املعلومات - 
 مذكرة المعلومات البيانات والمعلومات الكافيـة عـن اإلصـدار      تتضمنيجب أن   
   : ما يلىوعلى األخص

  :البيانات الخاصة بالمصدر 
 اإلفصاح عن الشكل القانونى وغرض الشركة ورأس المال المـرخص بـه             - ١

  .والمصدر والمدفوع 
  )٪٥(مـال المـالكين لنـسبة    فصاح عن بيـان المـساهمات فـى رأس         اإل - ٢

  .فأكثر من رأس مال الشركة ، وبيان أعضاء مجلس اإلدارة 
 على أصول المـصدر ، والرهونـات واالمتيـازات          اإلفصاح عن التأمينات   - ٣

  .الحالية المترتبة على تلك األصول ، والموقف الضريبى للمصدر 
  .خر قوائم مالية معتمدة ن قيمة صافى أصول المصدر وفقًا آل اإلفصاح ع- ٤
 اإلفصاح عن أهم القضايا أو الدعاوى المرفوعة ضد المصدر والتى يكـون             - ٥

  ل التمويلى له والمخصـصات المحـددة لمواجهـة تلـك القـضايا     لها تأثير على الهيك  
  .فى حالة تحديدها 

  :البيانات الخاصة باإلصدار 
 بالموافقة على اإلصدار وقرار مجلس      ة قرار الجمعية العامة للشركة المصدر     - ١

 الـشروط التفـصيلية   بإصـدار العامة إدارة الشركة فى حالة تفويضه من قبل الجمعية        
وبالنسبة للجهات المصدرة من غيـر الـشركات قـرار الـسلطة            . ار  اإلصدبالخاصة  

  .المختصة بها بالموافقة على اإلصدار 
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   اإلفصاح عن شروط اإلصدار بما فى ذلـك القيمـة اإلجماليـة لإلصـدار              - ٢
  األولويـة  سداده ومرتبة السندات من حيث       وعدد وعمر السندات واالستهالك ومواعيد    

ـ         شركة المـصدرة وسـعر العائـد وأسـلوب احتـسابه          فى السداد فى حالة إفالس ال
  .ومواعيد صرفه 

  .أو السندات المصدرة /  اإلفصاح عن شهادة التصنيف االئتمانى للمصدر و - ٣
  . اإلفصاح عن الغرض من اإلصدار وأوجه استخدام حصيلة السندات - ٤
   اإلفصاح عن قواعد السداد المعجل للسندات مـع إيـضاح أى تعويـضات             - ٥
  .تحق لحملة السندات كتعويض نظير ذلك قد تس

  . اإلفصاح عن الضمانات أو التأمينات لصالح حملة السندات - ٦
   اإلفصاح عن كافة المخاطر المتعلقة بالمصدر واإلصدار وطـرق التحـوط           - ٧

  .أو التخفيف من تلك المخاطر 
ــزى - ٨ ــد المرك ــداع والقي ــسندات باإلي ــد ال ــف قي ــن موق ــصاح ع    اإلف

  .مصرية وبالبورصة ال
  اإلفصاح عن بيانات االكتتاب الخاصة بالسندات ومنها الجهة متلقية االكتتـاب ،            -  ٩

  والحــد األدنــى واألقــصى لالكتتــاب ، وتــاريخ فــتح وغلــق بــاب االكتتــاب ،
  .وطريقة التخصيص ورد المستحقات 

  : اإلفصاح عن البيانات المالية للمصدر والتى تشمل - ١٠
 الـثالث  وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية عـن الـسنوات          القوائم المالية له  )  أ (

السابقة أو عن مدة التأسيس أيهما أقل على أن يرفق بها مراقـب الحـسابات       
  .المقيدين بسجل الهيئة ومعد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية من 

ملخص لتدفقاته النقدية ومصادرها ونسب السيولة والربحية والهيكل المـالى          ) ب(
 نسب أخرى تطلبها الهيئة وتقرير مراقب الحسابات عـن التوقعـات            أو أى 

  .المستقبلية وفقًا لمعايير المراجعة المصرية 
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 الـسندات ، وحـاالت اإلخـالل     عمـر  تعهدات وإقرارات المصدر طوال    - ١١
  .واإلجراءات المتخذة فى حالة حدوثها 

  مـات ريـق المعلو  توصـة بـسندات     ب أن تتضمن مذكرة المعلومـات الخا      ويج
 إليها بهذه الضوابط بما يتوافق مع التنظيم القانونى وطبيعة هذا النـوع     والبيانات المشار 

  هاؤمن السندات ، وذلك دون اإلخالل بأى معلومات أو بيانات أخـرى يجـب اسـتيفا               
  .وفقًا ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 

ثامنا 
ً

  : طوال عمر السندات  بهااللتزام متطلبات اإلفصاح الواجب -
   باإلفـصاح عنهـا    االلتـزام مع عدم اإلخالل بأى التزامات يتعين على المصدر         

وفقًا ألحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات              
 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم      

 ١٩٩٢ لـسنة    ٩٥سوق رأس المال الصادر بالقـانون رقـم         والئحته التنفيذية وقانون    
والئحته  التنفيذية ، يتعين على المصدر موافاة الهيئة وجماعة حملة الـسندات طـوال               

  :عمر السندات على األقل بما يلى 
 يوما على األكثر من انتهاء السنة       ٩٠ نسخة من القوائم المالية السنوية خالل        - ١

وائم معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقًا بهـا تقريـر           المالية على أن تكون الق    
  .مراقب الحسابات عنها المعد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية 

 يوما على األكثر من انتهـاء     ٤٥ نسخة من القوائم المالية ربع السنوية خالل         - ٢
ة المصرية ومرفقًـا    كل ربع سنة مالية على أن تكون القوائم معدة وفقًا لمعايير المحاسب           

  .بها تقرير مراقب الحسابات عنها المعد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية 
 كتاب من مراقب الحسابات يوضح كافة النسب الماليـة المحـددة بمـذكرة              - ٣

 المصدر بها ، على أن يرفق هذا الكتاب بالقوائم المالية           التزامالمعلومات ويوضح مدى    
  .مصدر السنوية وربع السنوية لل

  األحداث الجوهرية التى لها تأثير على الهيكل التمويلى للمصدر وقـدرتها علـى سـداد               -  ٤
  .ضار على نشاط المصدر فور حدوث ذلك جوهرى مستحقات حملة السندات وأى تأثير 

 أى تعديالت قد تطرأ على موقـف المـصدر والـسابق اإلفـصاح عنـه بمـذكرة        - ٥
  .ذلك فور حدوثها المعلومات الخاصة بطرح السندات و
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  الشركة القابضة لكهرباء مصر
  رار اجلمعية العامة غري العاديةـق

  القاهرة إلنتاج الكهرباءلشركة 
  ٣/١٠/٢٠٢١المنعقدة بتاريخ 

  رارــــــالق  وعــــالموض  م

ادة رأس   ١ شأن زی ركة ب ال ش م
ا  ة م اء بقیم اج الكھرب اھرة إلنت الق
ام  الل الع ة خ ھ وزارة المالی تتحمل

ستتبعھ ٢٠٢٠/٢٠٢١لى الما ا ی  وم
ادتین  دیل الم ن تع   )٧، ٦(م

   .األساسى للشركة من النظام

سة  ى دارت بالجل شات الت ة والمناق ذكرة المعروض ررت فى ضوء الم ق
الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة القاھرة إلنتاج الكھرباء الموافقة على 

اء اج الكھرب اھرة إلنت ركة الق س إدارة ش ى اعتماد قرار مجل ستھ الت  بجل
  : بشأن الموافقة على اآلتى ١٤/٩/٢٠٢١عقدت بتاریخ 

غ -١ شركة بمبل ال ال ادة رأس م ھ ٢٧٤٠٨٠٠٠٠ زی ان ( جنی ط مائت فق
ر صرى ال غی ھ م ف جنی انون أل ون وثم بعون ملی ة وس   )وأربع

  :وذلك على النحو التالى 
ـ        ( جنيه ١٣١٠٨٧٤٧٨,١٥مبلغ     افقط مائة وواحـد وثالثـون مليونً

 وأربعمائة وثمانية وسبعون جنيها وخمسة عـشر        اانون ألفً وسبعة وثم 
نصيب الشركة من األقساط والفوائد المسددة من وزارة       ) قرشًا ال غير  

  ٢٠٢٠/٢٠٢١ المالى  مليون دوالر خالل العام٩٠٠المالية عن قرض 
ثنـان وأربعـون مليـون    اوفقط مائة  ( جنيه   ١٤٢٩٨٨٧٤٨,٨٩مبلغ  

 وسبعمائة وثمانيـة وأربعـون جنيهـا    افًوتسعمائة وثمانية وثمانون أل  
من قيمة المساندة التى    نصيب الشركة   )  قرشًا ال غير   وتسعة وثمانون 

  ٢٠٢٠/٢٠٢١تحملتها وزارة المالية خالل العام المالى 
ثنـان وسـبعون    اعمائة و بفقط ثالثة آالف وس   ( جنيه   ٣٧٧٢,٩٦مبلغ  

ضة لكهربـاء    الشركة القاب  هتسدد) جنيها وستة وتسعون قرشًا ال غير     
  .مصر لجبر كسر السهم أللف جنيه 

  :من النظام األساسى للشركة على النحو التالى ) ٧، ٦( تعديل المادتين - ٢

رقم 

  المادة
  بعد التعدیلالمادة   قبل التعدیلالمادة 

شركة   ٦ صدر لل ال الم دد رأس الم ح

غ  ھ٢٦١٧١٥٠٠٠٠بمبل    جنی

بعة ( تمائة وس ار وس ان ملی ط اثن فق

شر ملیون ف  اًع سون أل ة وخم ومائ

  ) . ال غیرجنیھ مصرى

شركة  صدر لل ال الم دد رأس الم ح

غ  ھ٢٨٩١٢٣٠٠٠٠بمبل    جنی

ار ( ان ملی ط اثن د فق ة وواح وثمانمائ

سعون ملیون وناًوت ان وثالث   ومائت

    ) .ال غیرجنیھ مصرى ألف 
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٢٩

  

  رارــــــالق  وعــــالموض  م

    
  

رقم 

  المادة
  یلبعد التعدالمادة   قبل التعدیلالمادة 

ن   ٧ شركة م ال ال ون رأس م یتك

شرون ( سھم ٢٦١٧١٥٠٠ تة وع س

بعون ألف د وس ة وواح ا ومائ ًملیون  اً

ھم سمائة س سھم ) وخم ة ال  ١٠٠قیم

ھ  ة (جنی صرىمائ ھ م رجنی )  ال غی

وجمیع أسھم الشركة اسمیة مدفوعة 

ضة  شركة القاب ة لل ل ومملوك بالكام

  .لكھرباء مصر 

ن  شركة م ال ال ون رأس م یتك

ة  (ھمس ٢٨٩١٢٣٠٠ ثمانی

شرون ملیون سعمائة واثناًوع  ا وت

شر ألف ھماًع ة س ة )  وثالثمائ قیم

سھم  ھ ١٠٠ال ة ( جنی ھ مائ جنی

صرى رم ھم )  ال غی ع أس وجمی

ل  ة بالكام میة مدفوع شركة اس ال

ضة شركة القاب ة لل   ومملوك

  .لكھرباء مصر 
 

  
  
  

  أمين سر الجمعية
  معتز كامل مرسى/ مستشار

  جامعا األصوات
  جبيوسف سامى ر

  عامر عبد الكريم حممد

  وكيل أول الوزارة
  القائم بأعمال

  مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء
  بالجهاز المركزى للمحاسبات

  مىن حسني أمحد بكري/ حماسبة

   القابضة لكهرباء مصررئيس مجلس إدارة الشركة
   للشركةرئيس الجمعية العامة

  جابر دسوقى مصطفى إبراهيم/ مهندس

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣فى  ٢٣٦ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣٠

  مديرية التضامن االجتماعى- لقاهرة حمافظة ا
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢٠ لسنة ١١١٨٢قرار قيد رقم 
 ١٦/٩/٢٠٢٠بتاريخ 

 
وبما ال يتعارض    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ رقم   الالئحة التنفيذية للقانون  بعد االطالع على    
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩مع أحكام القانون رقم 

   ؛١٤/٩/٢٠٢٠عيات بمديرية القاهرة بتاريخ وعلى مذكرة إدارة الجم
 وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات ؛

 :ـــرر ـق
 )ى ـمـــادة أول( 

   .شباب القلوب للرعاية والتنمية جمعيةقيد 
  .دار السالم االجتماعية: التابعة إلدارة 
  . السالم قسم دار- بجوار محطة المترو - شارع عزب ٧: عنوان المقر 

 - رعاية األمومـة والطفولـة       -الخدمات الثقافية والعلمية والدينية     :  عملها   ميدان
 - األنـشطة الـصحية      - رعاية األسرة    - المساعدات االجتماعية    -رعاية الشيخوخة   

   .ميدان التنمية االقتصادية لزيادة دخل األسرة
  .على مستوى الجمهورية: نطاق عملها الجغرافى 

  . أعضاء)سبعة(:  مكون من  مجلس بواسطةالجمعيةتدار 
 ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : السنة المالية 

 الجمعيـات   دعـم مـشروعات   صـندوق   :  وأيلولة األمـوال إلـى       الجمعيةحل  
 .والمؤسسات األهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى 

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

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

  حممد سيد سيد/ أ
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٣١

  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢١ لسنة ١١٣٩٦قرار قيد رقم 
 ٢٦/٩/٢٠٢١بتاريخ 

 
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩ رقم الالئحة التنفيذية للقانونبعد االطالع على 

   ؛٢٢/٩/٢٠٢١وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 
 :ـــرر ـق

 )ى ـمـــادة أول( 
   .عاية والتنميةرمؤسسة طاقة حياة للقيد 

  .الساحل: التابعة إلدارة 
  . قسم الساحل- الشيشينى  شارع٧عقار رقم : عنوان المقر 
 -  رعاية األسـرة     -  التنمية االقتصادية    - خدمات ثقافية وعلمية ودينية     : ميدان عملها   

 - رعاية المسجونين وأسـرهم      - األنشطة الصحية    - النشاط األدبى    -المساعدات االجتماعية   
   . رعاية الشيخوخة- األنشطة التعليمية -رعاية الطفولة واألمومة 

  .جمهورية مصر العربيةمستوى : ا الجغرافى نطاق عمله
  .أمناء )خمسة(:  مكون من مناءأبواسطة مجلس  المؤسسةتدار 

  ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : السنة المالية 
 .عشرون ألف جنيه فقط ال غير : مبلغ التأسيس 

  دعـم المـشروعات للجمعيـات     صـندوق   :  وأيلولة األمـوال إلـى       المؤسسةحل  
 . وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى ألهلية ،والمؤسسات ا

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

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

  أمحد عبد الرمحن/ أ
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٣٢

  بالفيوميرية التضامن االجتماعىمد
 الجمعيات واالتحاداتإدارة 

 ٢٠٢١ لسنة ١٨٤٩ رقم قيدرار ـق
 ٩/٩/٢٠٢١بتاريخ 

 وكيل وزارة التضامن االجتماعى بالفيوم
  بعد االطالع على قانون الجمعيـات والمؤسـسات األهليـة الـصادر بالقـانون             

   ؛٢٠١٩لسنة  ١٤٩رقم 
   بشأن إجـراءات قيـد جمعيـة       ٩/٩/٢٠٢١ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ    

   ؛فداكى يا مصر لتنمية المجتمع
  وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيـات بـالفيوم طبقًـا ألحكـام القـانون            

  ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 
 :رر ــــق

 )ى ـمـادة أول( 
  فـداكى يـا مـصر لتنميـة المجتمـع     قيد الئحـة النظـام األساسـى لجمعيـة         

   ٩/٩/٢٠٢١بتاريخ ) ١٨٤٩( تحت رقم ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ن رقم طبقًا ألحكام القانو
   . الحادقة-الفيوم : عنوان المقر 
  - خـدمات ثقافيـة وعلميـة ودينيـة          -تنمية المجتمع المحلـى     : ميدان العمل   

 - حمايـة البيئـة      - خدمات ومساعدات اجتماعية     -رعاية األسرة والطفولة واألمومة     
  .الرعاية الصحية 

  .جمهورية مصر العربية : ى للعمل النطاق الجغراف
  .أعضاء ) ٥: (تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 

  ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ من : السنة المالية 
 .صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية : حل الجمعية وأيلولة األموال إلى 
  )ثانيةمـادة ( 

 .ة على نفقة الجمعية الوقائع المصريينشر هذا القرار بجريدة 
  )ثالثةمـادة ( 

  .على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه
  وكيل الوزارة

  إميان أمحد ذكى/ أ



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣فى  ٢٣٦ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣٣

 حمافظة قنا
 التعاونإدارة 

  ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
  للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان

 للعاملين بمصانع التكرير الجديدة بنجع حمادى
 ومحـضر اجتمـاع هيئـة       ٢٥/٧/٢٠٢١وفقًا لعقد التأسيس االبتدائى المـؤرخ       

  .مؤسسا ) خمسون (٥٠المؤسسين البالغ عددهم 
أنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمصانع التكرير الجديـدة        

  .بنجع حمادى 
  ١٩٨١ لسنة ١٤قم صادر بالقانون روذلك طبقًا ألحكام قانون التعاون اإلسكانى ال

  وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعيـة بـإدارة التعـاون بالمحافظـة              
  . المصايف -  ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا ١٨/٨/٢٠٢١بتاريخ ) ١٨٤(تحت رقم 
 نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعميـر والدولـة             وبيان

راضى وباب العضوية بها مفتوح لجميـع العـاملين بمـصانع           لإلسكان واستصالح األ  
  .التكرير الجديدة بنجع حمادى بقنا 

  .أعضاء ) تسعة (٩ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 
  .سهما ) خمسون (٥٠وقد بلغ عدد األسهم فى عقد التأسيس 

  ) .خمسمائة جنيه فقط ال غير( جنيه ٥٠٠قيمتها 
  ج فقـط وقـدره    ١٢٠٥٠ من المؤسـسين وقـدرها       وقد أودعت المبالغ المحصلة   

  -تم إيـداعها بخزينـة بنـك مـصر          )  ال غير  اي وخمسون جنيها مصر   اا عشر ألفً  اثن(
  ٢٢/٨/٢٠٢١بتاريخ ) FJB2123416804169(قسيمة إيداع رقم بفرع نجع حمادى 

  ١٨/٨/٢٠٢١تحريرا فى 
  السكرتير العام

  تامر سعيد/ م
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٣٤

  إعــالنات فقد
   الفيوم-روى التابعة لإلدارة الصحية بطامية مستشفى سرسنا الق

  .تعلن عن فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بها ، ويعتبر ملغيا 
  

   اإلدارة املالية باإلدارة املركزية-مستشفيات جامعة اإلسكندرية 
والخاص باإلدارة المالية   ) ٩٨٥٤(تعلن عن فقد بصمة ختم شعار الجمهورية رقم         

ــة  ــاإلدارة المركزي ــسئولة ب ــر م ــشفيات جامعــة اإلســكندرية والجهــة غي   لمست
  ١/٥/٢٠٢١عن أى تعامل بها اعتبار من 

  

   دقهلية-مدرسة املعصرة اإلعدادية بنني ببلقاس 
  .خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة ، ويعتبر ملغيا عن فقد  تعلن
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٣٥
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