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٣

  قــرارات
  وزارة التجارة والصناعة

  ٢٠١٩ لسنة ١٠٩٣قرار رقم 
  وزير التجارة والصناعة

   فى شأن التوحيد القياسى ؛١٩٥٧ لسنة ٢طالع على القانون رقم بعد اال
ــم   ــانون رق ــى الق ــسنة ٢١وعل ــصناعة ١٩٥٨ ل ــيم ال ــأن تنظ ــى ش    ف

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

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

  للمواصفات والجودة ؛
   بتنظيم الوزارة ؛٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  ة ؛ بتشكيل الحكوم٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  بشأن اإللزام باإلنتاج طبقًا للمواصـفات   ١٩٩٦ لسنة   ١٧٩وعلى القرار الوزارى رقم     
  القياسية المصرية ؛
 لزام باإلنتاج طبقًا للمواصـفات  بشأن اإل  ٢٠٠٥ لسنة   ٤٢٣وزارى رقم   وعلى القرار ال  

  القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
ة العامة للمواصفات والجـودة     وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصري      

   ؛٥/٩/٢٠١٩المنعقد بتاريخ ) ٣٢٢(رقم 
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٤

  :قـــــرر 
 )مــادة أوىل ( 

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجـة بهـذا القـرار      
  :باإلنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالى 

  اسم المواصفة  رقم المواصفة  م
 متطلبات األمان -وثابة الطفل / نطاطة-ستخدام والعناية بالطفل أدوات اال   ٨٢٧٨  ١

  .ار بوطرق االخت
  .المتطلبات  : ٢ جودة الترابط ج-األبالكاج   ٢-٨٢٨٢  ٢
  .معطرات الجو   ٨٢٨٣  ٣
 المقاعد والمناضد لالستخدام فى المخيمات ، والمنازل        -األثاث الخارجى     ١-٨٢٨٤  ٤

  .المتطلبات العامة لألمان  : ١ ج- للطى عند التعاقد ولالستخدام القابل
 األخشاب المصفحة بالغراء واألخشاب الصلبة المعاملة -التراكيب الخشبية   ٨٢٩٥  ٥

  . المتطلبات -بالغراء 
المواسير المستخدمة للصرف ولألغراض الصناعية تحت ضغط من راتنج   ٨٢٩٦  ٦

  .متصلب بالحرارة مدعم باأللياف الزجاجية 
  .كمية المنتج فى العبوات المعبأة مسبقًا   ٢٢٩٥  ٧

 )مــادة ثــانية ( 
 يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهـذا القـرار             

  .لتوفيق أوضاعهم وفقًا ألحكامه 
  )مــادة ثــالثة ( 

  م التـالى  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـو              
  .لتاريخ نشره 

  ٢٩/١١/٢٠١٩صدر فى 
  وزير التجارة والصناعة

  عمرو نصار/ مهندس
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٥

  وزارة التجارة والصناعة
  ٢٠١٩ لسنة ١٠٩٤قرار رقم 

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

ــم   ــانون رق ــى الق ــسنة ٢١وعل ــي ١٩٥٨ ل ــأن تنظ ــى ش ــصناعة ف   م ال
  وتشجيعها وتعديالته ؛

 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 ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  بشأن اإللزام باإلنتاج طبقًا للمواصـفات   ١٩٩٦ لسنة   ١٧٩وعلى القرار الوزارى رقم     
  القياسية المصرية ؛

  بشأن اإللزام باإلنتاج طبقًا للمواصـفات   ٢٠٠٥ لسنة   ٤٢٣على القرار الوزارى رقم     و
  القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           
   ؛٥/٩/٢٠١٩المنعقد بتاريخ ) ٣٢٢(رقم 

  :ــرر ــقـ
 )مــادة أوىل ( 

 الخدمات بأداء الخدمة طبقًا للمواصفة القياسية المـصرية الكيماويـة           ويلتزم مقدم 
  :المدرجة بهذا القرار وبيانها كالتالى 

  اسم المواصفة  رقم المواصفة  م
 الحد األدنى للمتطلبات التـصميمية واإلداريـة        -معامل التحاليل الطبية      ٨٢٨١  ١

  .والفنية الالزمة لإلنشاء والتشغيل 
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٦

 )ة مــادة ثــاني( 
 عشر شهرا من تاريخ العمل بهـذا القـرار          ا الخدمة مهلة مقدارها اثن    ويمنح مقدم 

  .لتوفيق أوضاعهم وفقًا ألحكامه 
  )مــادة ثــالثة ( 

  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى                
  .لتاريخ نشره 

  ٢٩/١١/٢٠١٩صدر فى 

  وزير التجارة والصناعة
  عمرو نصار/ سمهند



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٦فى  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٧

  وزارة التجارة والصناعة
  ٢٠١٩ لسنة ١٠٩٥قرار رقم 

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

ــم   ــانون رق ــى الق ــسنة ٢١وعل ــصناعة ١٩٥٨ ل ــيم ال ــأن تنظ ــى ش    ف

  وتشجيعها وتعديالته ؛

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ة   لسن ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  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 ٤٢٠م وعلى قرار رئيس الجمهورية رق

   بتشكيل الحكومة ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  بشأن اإللزام باإلنتاج طبقًا للمواصـفات   ١٩٩٦ لسنة   ١٧٩وعلى القرار الوزارى رقم     

  القياسية المصرية ؛

 مواصـفات  بشأن اإللزام باإلنتاج طبقًا لل  ٢٠٠٥ لسنة   ٤٢٣وعلى القرار الوزارى رقم     

  القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           

   ؛٥/٩/٢٠١٩المنعقد بتاريخ ) ٣٢٢(رقم 
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٨

  :قـــــرر 
  )مــادة أوىل ( 

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار مهلة          
مقدارها ستة أشهر لتوفيق األوضاع طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمـة مـن            

  :قبل وبيانها كالتالى 
  اسم المواصفة  رقم المواصفة  م
  -كفاءة استهالك الطاقة لألجهـزة المنزليـة الكهربائيـة ومـا شـابهها               ٥٨٠٦  ١

  .طرق قياس وحساب كفاءة استهالك الطاقة لسخانات المياه 
   شـروط التقنـين والتفاوتـات      -وحدات التكثيف المـستخدمة للتبريـد         ٦٢٩٨  ٢

  .وعرض بيانات األداء المقدمة من الصانع 
 التيار اإللكترونية المغذاة بتيار متـردد       حالمتطلبات الخاصة لألمان لكواب     ٣٩٣٩  ٣

  .أو تيار مستمر للمصابيح الفلورسنت األنبوبية /و
 -ض المنزلية وما يماثلها من التركيبات الثابتة        المفاتيح الكهربائية لألغرا    ٤٣٨  ٤

 .المتطلبات العامة 
  مواصفات األمان للمصابيح ذات فتيلة التنجـستين لالسـتخدام المنزلـى            ٥٠٤٨  ٥

  .وما شابهه من أغراض اإلنارة العامة 
 مصابيح التنجستين الهالوجينيـة   - متطلبات األمان    -المصابيح المتوهجة     ٥٦٧٧  ٦

 .اءة العامة وما شابهها  اإلضضألغرا
المصابيح الكهربائية ذات فتيلة التنجستين لالستخدام المنزلى وما يـشابهه            ٢٧  ٧

  . متطلبات األداء -من أغراض اإلنارة العامة 
  .ورق الكرافت لألسمنت ) شكائر(أكياس   ٢٢٥٣  ٨
  .ى األبعاد التفاوتات المسموح بها ف : ٢ج" بالكاج األألواح"الخشب الرقائقى   ٢-٩٤٩  ٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٦فى  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٩

  اسم المواصفة  رقم المواصفة  م
  .األدوات الخزفية للمائدة   ٩٢٣  ١٠
  .مواسير الصرف من راتنج متصلب بالحرارة مدعم باأللياف الزجاجية   ١٧٣٩  ١١
  .مواسير الضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم باأللياف الزجاجية   ٨٢٢٨  ١٢

  )مــادة ثــانية ( 
  تبـارا مـن اليـوم التـالى       ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اع         

  .لتاريخ نشره 
  ٢٩/١١/٢٠١٩صدر فى 

  وزير التجارة والصناعة
  عمرو نصار/ مهندس



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٦فى  ٢٨٢ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٠

  وزارة التجارة والصناعة
  ٢٠١٩ لسنة ١٠٩٦قرار رقم 

  وزير التجارة والصناعة
   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    ٨٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم       
يكون مسماها الهيئة المصرية العامـة      المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ل      

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

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة           
   ؛٥/٩/٢٠١٩عقد بتاريخ المن) ٣٢٢(رقم 

  :قـــــرر 
 )مــادة أوىل ( 

  يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائيـة المدرجـة بهـذا القـرار باإلنتـاج      
  : القياسية المصرية وهى طبقًا للمواصفات

  اسم المواصفة  رقم المواصفة  م
  .الطيور الداجنة واألرانب المبردة   ١٦٥١  ١

  )مــادة ثــانية (  
 لمنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار       يمنح ا 

  .لتوفيق أوضاعهم وفقًا ألحكامه 
  )مــادة ثــالثة ( 

  .نشره  لتاريخ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
  ٢٩/١١/٢٠١٩صدر فى 

  وزير التجارة والصناعة
  نصارعمرو / مهندس
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١١

  وزارة التجارة والصناعة
  ٢٠١٩ لسنة ١٠٩٧قرار رقم 

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

   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 
تنظـيم الهيئـة المـصرية     ب ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  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 ؛٢٠٠٥نة  لس٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتشكيل الحكومة ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  بشأن اإللزام باإلنتاج طبقًـا للمواصـفات  ٢٠١٣ لسنة ٩٣وعلى القرار الوزارى رقم  
  القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

فات والجـودة   وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواص        
   ؛٥/٩/٢٠١٩المنعقد بتاريخ ) ٣٢٢(رقم 

  :قـــــرر 
 )مــادة أوىل ( 

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

  :وبيانها كالتالى 
  م المواصفةاس  رقم المواصفة  م
  .الطيور الداجنة واألرانب المجمدة   ١٠٩٠  ١
  .زيتون المائدة   ١٦٣٦  ٢

  )مــادة ثــانية  ( 
  .نشره  لتاريخ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى 

  ٢٩/١١/٢٠١٩صدر فى 
  وزير التجارة والصناعة

  عمرو نصار/ مهندس
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  الصناعةوزارة التجارة و
  ٢٠١٩ لسنة ١١٠٣قرار رقم 

  بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس األعمال المصرى الفرنسى
  وزير التجارة والصناعة

 بتنظـيم وزارة    ٢٠٠٥ لسنة   ٤٢٠بعد االطالع على قرار رئيس الجمهورية رقم        
  التجارة والصناعة ؛

   بتـشكيل الجانـب المـصرى      ٢٠١٦ لـسنة    ٩٣٧وعلى القرار الوزارى رقـم      
 لس األعمال المصرى الفرنسى ؛فى مج

وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمـشرف علـى اإلدارة             
   ؛٢٧/١١/٢٠١٩العامة للمكتب الفنى واإلدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 

  :قـــــرر 
  )املــادة األوىل ( 

ث يعاد تشكيل الجانب المصرى فى مجلس األعمال المصرى الفرنسى لمـدة ثـال       
 نائـب رئـيس مجلـس إدارة شـركة          -محمود فهمى القيسى    / سنوات برئاسة السيد  

  :ميدجينكو للتجارة الدولية وعضوية كل من السادة 
  الشـــركة  االســــم  م
  رئيس مجلس إدارة شركة يونس االستشارية  فؤاد محمود يونس/ السيد  ١
  يقيا والشرق األوسطمستشار رئيس شركة تاليس أفر  عبد الحليم على عاصم/ السيد  ٢
  رئيس مجلس إدارة شركة سيليكون واحة  عادل رشاد دانش/ السيد  ٣
شـوقى   مـصطفى    Mazarsالمدير التنفيذى لمكتـب       أحمد مصطفى شوقى/ السيد  ٤

 للمحاسبة والمراجعة

  رئيس شركة بيكو الحديثة للحاصالت الزراعية  عالء كامل دياب/ السيد  ٥
  Egy Trans & Avid Beam مجلس إدارة شركة عضو  عمرو قيس عطية/ السيد  ٦
  رئيس شركة مشرق لتنمية األعمال  أشرف إبراهيم الجزايرلى/ الدكتور  ٧
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  الشـــركة  االســــم  م
  رئيس شركة ايميكو للسياحة  إلهامى مصطفى الزيات/ السيد  ٨
  مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية  غادة عبد الغنى درويش/ األستاذة  ٩
  المدير اإلقليمى لبنك يوباف  بحامد حسونة حسي/ السيد  ١٠
   لالستشاراتN gageرئيس مجلس إدارة شركة   كريم مجد الدين رفعت/ السيد  ١١
  BTMنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة   مارى لويس بشارة/ األستاذة  ١٢
  Bunge Egyptرئيس شركة   محمد طلعت خليل/ السيد  ١٣
  ة بنك بلوم مصررئيس مجلس إدار  محمد يحيى اوزالب/ السيد  ١٤
  رئيس مجلس إدارة شركة بست تشيز للمنتجات الغذائية  محمد نبيل حالوة/ السيد  ١٥
  مقار لالستشارات المالية  منير جورج مقار/ السيد  ١٦
  Triangle Groupنائب رئيس شركة   أحمد محمد الطويل/ السيد  ١٧
  يجيبتإالعضو المنتدب لشركة سوموتومو   أحمد محمد مجدى/ الدكتور  ١٨

 )املــادة الثــانية (  
يرفع رئيس الجانب المصرى تقريرا دوريا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى            
وزير التجارة والصناعة ، متضمنًا ما قام به المجلس من نـشاط ، ومـا يـراه مـن                   

  .اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين 
  )املــادة الثــالثة ( 

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج ، خاصـة المكاتـب        
التجارية معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته الختصاصاته وتزويده بمـا             

  .يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس 
  )املــادة الرابعــة ( 

      نشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويا مـن تـاريخ نـشره ،          يعمل به اعتبـار  
  .وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

  ١/١٢/٢٠١٩صدر فى 
  وزير التجارة والصناعة

  عمرو نصار/ هندسامل
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  وزارة اآلثار
  ٢٠١٩ لسنة ٩١قـرار رقم 

  وزير اآلثار
  ١١٧الـصادر بالقــانون رقــم  حمايـة اآلثــار  بعـد االطــالع علـى قــانون   

   ؛١٩٨٣لسنة 
ــيس الج ــرار رئ ــى ق ــم وعل ــة رق ــسنة ٨٢مهوري ــشاء١٩٩٤ ل ــشأن إن    ب

  المجلس األعلى لآلثار ؛
   ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  وعلى موافقة اللجنة الدائمـة لآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بجلـستها المنعقـدة              
   ؛٣/١/٢٠١٨بتاريخ 

  وعلــى موافقــة مجلــس إدارة المجلــس األعلــى لآلثــار بجلــسته المنعقــدة
   ؛١٧/٤/٢٠١٨خ بتاري

 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار ؛. د. وعلى ما عرضه السيد أ

 :رر ـــــــق

 محافظـة البحيـرة   - مدينة رشيد -يحدد حرم لمنزل ثابت األثرى      -مادة أوىل 
  ١٠٣٥٧والمسجل فى عداد اآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بـالقرار الـوزارى رقـم                

ــسنة  ــا١٩٥١ل ــدود والمع ــة  والموضــح الح ــضاحية والخريط ــذكرة اإلي   لم بالم
  .المساحية المرفقتين 

 ، ويعمل به من اليوم التـالى     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية      - ثانيةمادة 
  . لتاريخ نشره

 ٢٧/٣/٢٠١٩در بتاريخ اص

 وزير اآلثار
 خالد العنانى/ د.أ
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  الس األعلى لآلثار
  مذكرة إيضاحية

   محافظة البحيرة-ثرى بمدينة رشيد ت األبشأن تحديد حرم لمنزل ثاب
١٩٥١ لسنة ١٠٣٥٧ار الوزارى رقم  بالقراالمسجل أثر  

 الصادر بتعديل بعض مـواد      ٢٠١٨ لسنة   ٩١من القانون رقم    ) "١٩(تنص المادة   
   على أنه للوزير ، بناء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة            ١٩٨٣ لسنة   ١١٧القانون رقم   

 إصدار قرار بتحديد حرم األثـر أو خطـوط التجميـل           وبعد موافقة اللجنة المختصة ،    
  لآلثار والمناطق األثرية ، وفى هذه الحالة تعتبر األراضى الواقعة داخل حـرم األثـر              

  " .أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون
  من الالئحة التنفيذيـة للقـانون سـالف الـذكر الـصادرة           ) ٦٧(وتنص المـادة   

 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيـة لقـانون     ٢٠١٨ لسنة   ٣٦٥ الوزارى رقم    بالقرار
   على أنـه ٢٠١٠ لسنة   ٧١٢مجلس األعلى لألثار رقم     الحماية اآلثار الصادرة بقرار رئيس      

ن باآلثار هما اللجنة الدائمـة لآلثـار        ان مختصت ان دائمت اتشكل بقرار من الوزير لجنت    "
  " . واللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهوديةالمصرية واليونانية والرومانية

تختص اللجنتان  "من الالئحة التنفيذية لذات القانون على أن        ) ٧٠(كما تنص المادة    
وتصدر قراراتهما كل فى صدر اختصاصاتها بالنظر فى كل ما يتعلق بـشئون اآلثـار        

  موافقـة علـى تحديـد      ال - ٥...............  :وعلى األخص الموضوعات اآلتيـة      
 واألراضى المعتبـرة  األثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة   األثرحرم  

  " .إخضاعهامنافع عامة آثار والمطلوب 
 على تحديد   ٣/١/٢٠١٨لسة  فقد وافقت اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية بج       

ـ  -ثرى بمدينة رشيد    ثرى لمنزل ثابت األ   الحرم األ    اة البحيـرة المـسجل أثـر       محافظ
 بناء على محضر المعاينة بمنطقـة آثـار         ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧بالقرار الوزارى رقم    

  : ليصبح محددا الحدود والمعالم كاآلتى ٢٦/٩/٢٠١٧رشيد المؤرخ 
 متر من األرض الفضاء مع استكمال بـاقى الـضلع           ٢,٥يؤخذ  : الجهة الشمالية   

  .دم والبناء  متر من العقار المالصق عند اله٢,٥
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  . متر من العقارات المالصقة عند الهدم والبناء ٢,٥يؤخذ : الجهة الغربية 
  . متر من العقار المالصق عند الهدم والبناء ٢,٥  مقداريؤخذ: الجهة الجنوبية 
  .شارع الشيخ قنديل حرما طبيعيا : الجهة الشرقية 

 ١٧/٤/٢٠١٨منعقدة فـى    كما وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته ال        
  .على تحديد الحرم المقترح 

  ذلكـــل
 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار    . د.فقد ُأعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ       

  .برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره 
  األمين العام

  للمجلس األعلى لآلثار
  مصطفى وزيرى/ د.أ
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١٧
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  وزارة اآلثار
  ٢٠١٩ لسنة ٩٥قـرار رقم 

  وزير اآلثار
  ١١٧الـصادر بالقــانون رقــم  االطــالع علـى قــانون حمايـة اآلثــار   بعـد  

   ؛١٩٨٣لسنة 
ــم  ــة رق ــيس الجمهوري ــرار رئ ــى ق ــسنة ٨٢وعل ــشاء١٩٩٤ ل ــشأن إن    ب

  المجلس األعلى لآلثار ؛
   ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  مية والقبطيـة بجلـستها المنعقـدة      وعلى موافقة اللجنة الدائمـة لآلثـار اإلسـال        
   ؛١١/٧/٢٠١٦بتاريخ 

  وعلــى موافقــة مجلــس إدارة المجلــس األعلــى لآلثــار بجلــسته المنعقــدة
   ؛٣٠/١٠/٢٠١٦بتاريخ 

 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار ؛. د. وعلى ما عرضه السيد أ

 :رر ـــــــق

 محافظـة البحيـرة   - مدينة رشيد -يحدد حرم لمنزل محمد أبوهم   -مـادة أوىل 
 ١٩٥١ لـسنة    ١٠٣٥٧والمسجل فى عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية بالقرار الـوزارى رقـم            

  .والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة اإليضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
 ، ويعمل به من اليوم التـالى     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية      - ثانيةمادة 
  . لتاريخ نشره

 ٢٧/٣/٢٠١٩در بتاريخ اص

 وزير اآلثار

 خالد العنانى/ د.أ
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  الس األعلى لآلثار
  مذكرة إيضاحية

   محافظة البحيرة -ة رشيد نبشأن تحديد حرم لمنزل محمد أبوهم بمدي
١٩٥١ لسنة ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم االمسجل أثر  

يل بعض مـواد     الصادر بتعد  ٢٠١٨ لسنة   ٩١من القانون رقم    ) "١٩(تنص المادة   
   على أنه للوزير ، بناء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة            ١٩٨٣ لسنة   ١١٧القانون رقم   

وبعد موافقة اللجنة المختصة ، إصدار قرار بتحديد حرم األثـر أو خطـوط التجميـل               
  لآلثار والمناطق األثرية ، وفى هذه الحالة تعتبر األراضى الواقعة داخل حـرم األثـر              

ا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانونأو خطوط التجميل أرض. "  
من الالئحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بـالقرار         ) ٦٧(وتنص المـادة   

 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقـانون حمايـة          ٢٠١٨ لسنة   ٣٦٥الوزارى رقم   
 أنـه   علـى  ٢٠١٠ لسنة   ٧١٢ رقم   لآلثارمجلس األعلى   الاآلثار الصادرة بقرار رئيس     

ن باآلثار هما اللجنة الدائمـة لآلثـار        ان مختصت ان دائمت اتشكل بقرار من الوزير لجنت    "
  " .المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية

تختص اللجنتان  "من الالئحة التنفيذية لذات القانون على أن        ) ٧٠(كما تنص المادة    
تهما كل فى صدر اختصاصاتها بالنظر فى كل ما يتعلق بـشئون اآلثـار       وتصدر قرارا 

   الموافقة علـى تحديـد     - ٥....... ............. :وعلى األخص الموضوعات اآلتية     
 واألراضى المعتبـرة  األثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة   األثرحرم  

  " .إخضاعهامنافع عامة آثار والمطلوب 
   ١١/٧/٢٠١٦ت اللجنة الدائمـة لآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بجلـسة             فقد وافق 

 ا محافظة البحيرة المسجل أثـر - رشيد بمدينة  ثرى لمنزل محمد أبوهم     على تحديد الحرم األ   
 بناء على محضر المعاينة بمنطقـة آثـار         ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧بالقرار الوزارى رقم    

  :والمعالم كاآلتى  ليصبح محددا الحدود ١٠/١/٢٠١٦رشيد المؤرخ 
  شـارع الطاحونـة   ) ٣ ،   ١( متر من العقارين     ٢,٥  مقدار يؤخذ: الجهة الشمالية   

  .من هذه الجهة ) طواحين التاليت(
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   شـارع بورسـعيد    ١٤ متـر مـن العقـار        ٢,٥يؤخد مقـدار    : الجهة الشرقية   
  .من هذه الجهة 

  عيـا حرمـا طبي  ) الملكـة نـازلى   (يعتبـر شـارع بورسـعيد       : الجهة الجنوبية   
  .من هذه الجهة 

 متر حرما مـن     ٢,٥يعتبر شارع بورسعيد حرما طبيعيا مع أخذ        : الجهة الغربية   
  . شارع بورسعيد لباقى الضلع ١٠الممر المالصق للعقار 

 ٣٠/١٠/٢٠١٦كما وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته المنعقدة فى           
  .على تحديد الحرم المقترح 

  ذلكـــل
 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار    . د.د مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ      فقد ُأع 

  .برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره 
  األمين العام

  للمجلس األعلى لآلثار
  مصطفى وزيرى/ د.أ
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٢١
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  وزارة اآلثار
  ٢٠١٩ لسنة ٩٦قـرار رقم 

  وزير اآلثار
  ١١٧لـصادر بالقــانون رقــم  ااالطــالع علـى قــانون حمايـة اآلثــار   بعـد  

   ؛١٩٨٣لسنة 
ــم  ــة رق ــيس الجمهوري ــرار رئ ــى ق ــسنة ٨٢وعل ــشاء١٩٩٤ ل ــشأن إن    ب

  المجلس األعلى لآلثار ؛
   ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  وعلى موافقة اللجنة الدائمـة لآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بجلـستها المنعقـدة              
   ؛٣/١/٢٠١٨بتاريخ 

  مجلــس إدارة المجلــس األعلــى لآلثــار بجلــسته المنعقــدةوعلــى موافقــة 
   ؛١٧/٤/٢٠١٨بتاريخ 

 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار ؛. د. وعلى ما عرضه السيد أ

 :رر ـــــــق

 محافظة البحيـرة  -يحدد حرم منزل عصفور األثرى بمدينة رشيد        -مـادة أوىل 
 ١٩٥١ لـسنة    ١٠٣٥٧ار الـوزارى رقـم      والمسجل فى عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية بالقر      

  .والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة اإليضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
 ، ويعمل به من اليوم التـالى     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية      - ثانيةمادة 
  . لتاريخ نشره

 ٢٧/٣/٢٠١٩در بتاريخ اص

 وزير اآلثار

 خالد العنانى/ د.أ
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  على لآلثارالس األ
  مذكرة إيضاحية
   محافظة البحيرة-ة رشيد نبشأن تحديد حرم لمنزل عصفور اآلثرى بمدي

١٩٥١ لسنة ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم االمسجل أثر  
 الصادر بتعديل بعض مـواد      ٢٠١٨ لسنة   ٩١من القانون رقم    ) "١٩(تنص المادة   

  لـى اقتـراح مجلـس اإلدارة       على أنه للوزير ، بناء ع      ١٩٨٣ لسنة   ١١٧القانون رقم   
وبعد موافقة اللجنة المختصة ، إصدار قرار بتحديد حرم األثـر أو خطـوط التجميـل               
  لآلثار والمناطق األثرية ، وفى هذه الحالة تعتبر األراضى الواقعة داخل حـرم األثـر              

  " .أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون
  لالئحة التنفيذيـة للقـانون سـالف الـذكر الـصادرة          من ا ) ٦٧(وتنص المـادة   
 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيـة لقـانون     ٢٠١٨ لسنة   ٣٦٥بالقرار الوزارى رقم    

   على أنـه ٢٠١٠ لسنة   ٧١٢ثار رقم   مجلس األعلى لآل  الحماية اآلثار الصادرة بقرار رئيس      
اللجنة الدائمـة لآلثـار     ن باآلثار هما    ان مختصت ان دائمت اتشكل بقرار من الوزير لجنت    "

  " .المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية
تختص اللجنتان  "من الالئحة التنفيذية لذات القانون على أن        ) ٧٠(كما تنص المادة    

وتصدر قراراتهما كل فى صدر اختصاصاتها بالنظر فى كل ما يتعلق بـشئون اآلثـار        
 الموافقة علـى تحديـد      - ٥..... .............. :على األخص الموضوعات اآلتية     و

 واألراضى المعتبـرة  األثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة   األثرحرم  
  " .إخضاعهامنافع عامة آثار والمطلوب 

حديد  على ت  ٣/١/٢٠١٨لسة  فقد وافقت اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية بج       
 ا محافظة البحيرة المـسجل أثـر      -ثرى بمدينة رشيد    ثرى لمنزل عصفور األ   الحرم األ 

 بناء على محضر المعاينة بمنطقـة آثـار         ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧بالقرار الوزارى رقم    
  : ليصبح محددا الحدود والمعالم كاآلتى ٢٦/٩/٢٠١٧رشيد المؤرخ 

  .بيعيا يعتبر شارع سوق السمك حرما ط: الجهة الشمالية 
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  .شارع على السالنكلى حاليا حرما طبيعيا : الجهة الغربية 
  . متر من العقار المالصق ٢,٥تم أخذ مقدار : الجهة الجنوبية 
  . متر من العقار المالصق عند الهدم والبناء ٢,٥يؤخذ مقدار : الجهة الشرقية 

ـ            ١٧/٤/٢٠١٨ى  كما وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته المنعقدة ف
  .على تحديد الحرم المقترح 

  ذلكـــل
 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار    . د.فقد ُأعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ       

  .برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره 
  األمين العام

  للمجلس األعلى لآلثار
  مصطفى وزيرى/ د.أ
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٢٥
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  حمافظة القليوبية
  ٢٠١٨سنة  ل١١١قرار رقم 

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

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
  ٢٠٠٨ لــسنة ١١٩وعلــى قــانون البنــاء الــصادر بموجــب القــانون رقــم 

  ا ؛والئحته التنفيذية وتعديالته
ــم ــانون رق ــى الق ــسنة ٢٢٢ وعل ــ١٩٥٥ ل ــشأن فــرض مقاب   تحــسينل  ب

  ا ؛والئحته التنفيذية وتعديالته
  تحـسين انونى للمحافظة بـشأن فـرض مقابـل         وعلى مذكرة السيد المستشار الق    

على المناطق التى تم اعتماد مخططات تفصيلية لها والمنتهية بإعـداد قـرار باعتبـار            
  اعتماد ونشر المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة من أعمال المنفعة العامة ؛

  ٢٨/١/٢٠١٨ محضر اجتماع إدارة التخطيط العمرانـى بالمحافظـة فـى            وعلى
  وما انتهى إليه فى هذا الخصوص ؛

   ؛٢٠١٨ لسنة ٧٠وعلى مذكرة اإلدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 
  :قـــــرر 

 )املــادة األوىل ( 
  يعتبر اعتماد ونشر المخططـات التفـصيلية بنطـاق المحافظـة مـن أعمـال              

 ١٩٥٥ لـسنة    ٢٢٢ منفعة العامة التى يترتب عليها تحسين وفقًا ألحكام القانون رقـم          ال
   :تحسين وهى كاآلتىبشأن فرض مقابل 

  : بنهــا - ١
  ٢٠١٤ لـسنة    ٣٢٣ منطقة شمال بنهـا والـصادر بـشأنها القـرار رقـم               )أ( 

   .ا فدان٣٢٠ً بمساحة ٢٨/٦/٢٠١٤فى 
ـ        ) ب(   ٢٠١٦ لـسنة    ٦٧٦رار رقـم    المنطقة الـصناعية والـصادر بـشأنها الق

   .ا فدان٢٩٨ً بمساحة ٢٧/١١/٢٠١٦فى 
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  ١٨١منطقة منشية النور والحرس الوطنى والصادر بـشأنها القـرار رقـم             ) ج(
   .ا فدان٤٤٦ً بمساحة ٢٩/٦/٢٠١٤ فى ٢٠١٦لسنة 

  ٤٢٣والصادر بـشأنها القـرار رقـم        ) الهابيتات(جزء من حوض الرزقة     )  د (
   .أفدنة ٨ساحة  بم٢٨/٦/٢٠١٤ فى ٢٠١٤لسنة 

  : قليــوب - ٢
والصادر بـشأنها القـرار    )  العبيدية - المنشك   -عز الملك   (منطقة أحواض   )  أ( 

  . فدان ٩٩,٣١ بمساحة ٣٠/٣/٢٠١٦ فى ٢٠١٥ لسنة ٥٩١رقم 
  منطقة حوض العشرات بقطاع قليوب المحطة والـصادر بـشأنها القـرار           ) ب(

  ٢٧/١١/٢٠١٦ فى ٢٠١٦ لسنة ٦٧٤رقم 
 ٢٣/٢/٢٠١٦ فـى    ٢٠١٦ لـسنة    ١٣٥لقناطر الصادر بشأنها القرار رقـم        شبين ا  - ٣

  .باعتمادها بالكامل طبقًا لحدود الحيز العمرانى المعتمد 
 ٢٧/٨/٢٠١٤ فـى  ٢٠١٤ لـسنة   ٣٢٢ القناطر الخيرية الصادر بشأنها القرار رقم        - ٤

  .باعتمادها بالكامل طبقًا لحدود الحيز العمرانى المعتمد 
  )ـانية املــادة الثـ( 

   .الوقائع المصريةينشر هذا القرار فى 
 )املــادة الثــالثة ( 

على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة عمـل الـالزم فـى هـذا الخـصوص               
  .وبالتنسيق مع الوحدات المحلية المعنية 

  )املــادة الرابعــة ( 
  .ينفذ هذا القرار فور صدوره 

  ٧/٢/٢٠١٨تحريرا فى 

  محافظ القليوبية
  حممود عشماوى/ لواء
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  حمافظة القليوبية
  ٢٠١٨ لسنة ٧٣٤قرار رقم 

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

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   ٢٠٠٨ لــسنة ١١٩وعلــى قــانون البنــاء الــصادر بموجــب القــانون رقــم 

  ا ؛تهوالئحته التنفيذية وتعديال
ــم ــانون رق ــى الق ــسنة ٢٢٢ وعل ــل ١٩٥٥ ل ــشأن فــرض مقاب   تحــسين ب
  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

   ؛٢٠١٨ لسنة ١١١وعلى قرارنا رقم 
 ٥/١١/٢٠١٨ فـى    )٢+٦٦(وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام رقم         

   ؛٢٠١٨ لسنة ١١١بشأن طلب إجراء بعض التعديالت بالقرار رقم 
ــوى وعلــى ــى الفت ــة ف ــة التكميلي ــشئون القانوني    مــذكرة اإلدارة العامــة لل

   ؛٢٠١٨ لسنة ٧٠رقم 
  :قـــــرر 

  )املــادة األوىل ( 
ــم   ــا رق ــدل قرارن ــسنة ١١١يع ــار ٢٠١٨ ل ــصادر بت   ٧/٢/٢٠١٨خ ي ال

   :ليكون على النحو التالى
يعتبر اعتماد ونشر المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة مـن أعمـال المنفعـة           

  ١٩٥٥ لـسنة   ٢٢٢العامة التى يترتب عليها تحـسين وفقًـا ألحكـام القـانون رقـم               
   :تحسين وهى كاآلتىبشأن فرض مقابل 

 ١٨١نها الصادر بشأنها القرار رقـم       ب منطقة منشية النور والحرس الوطنى ب      - ١
   .ا فدان٤٤٦ً بمساحة ١٤/٣/٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦لسنة 
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 ٤٢٣بنها الصادر بشأنها القرار رقـم       ب) الهابيتات( جزء من حوض الرزقة      - ٢
   .أفدنة ٨ بمساحة ٢٨/٦/٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦لسنة 

  )املــادة الثــانية ( 
  . فيما عدا ما تم تعديله سلفًا ٢٠١٨ لسنة ١١١سريان باقى ما ورد بالقرار رقم 

  )املــادة الثــالثة ( 
  ينفذ هذا القرار فور صدوره

  ١٤/١١/٢٠١٨تحريرا فى 

  يوبيةمحافظ القل
  عالء عبد احلليم/ د.أ
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  وزارة السياحة
  قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين

  ٢٠١٩ لسنة ١٥٤٣قرار إدارى رقم 
  ١٨/١١/٢٠١٩صادر بتاريخ 

  رئيس قطاع الشركات السياحية واملرشدين السياحيني
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨بعد االطالع على القانون رقم      

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١ بتاريخ ٣٠٧وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 
   الـصادر بتفـويض    ٢٧/١١/٢٠١٢ بتـاريخ    ٨٠٨وعلى القرار الوزارى رقـم      

  رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض االختصاصات ؛
  ة الـسياحة واآلثـار مرفقًـا بهـا المحاضـر          وعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرط    

   ؛٥/١٠/٢٠١٩بتاريخ ) ح١٠٤ -ح ١٠٣ -ح ١٠٢(أرقام 
  وعلى مذكرة رئيس اإلدارة المركزية للشركات السياحية ؛

  :قـــــرر 
  )املــادة األوىل ( 

 - ) أ( الدور الحادى عشر بـرج الملتقـى         ٢٠٣يغلق إداريا المقر الكائن فى شقة رقم        
محمـود  / اهرة تحت اسم شركة صدفة للرحالت الداخلية ، إدارة الـسيد           الق -العباسية  

  .رجب صالح الزياتى  محمد/ جمال مصطفى عبد الحافظ ، والسيد
 -) ب( برج الملتقـى  - الدور السادس - ٣يغلق إداريا المقر الكائن فى شقة رقم     

حروس حـسين  أسامة م/  القاهرة تحت اسم شركة ثرى ترافيل ، إدارة السيد     -العباسية  
  .عبد الرحمن محروس حسين على بهنساوى / على بهنساوى ، والسيد

 -) ب(الملتقى  برج   الدور السابع عمارة     ١يغلق إداريا المقر الكائن فى شقة رقم        
أحمد علـى يوسـف     /  القاهرة تحت اسم شركة سفارى تورز ، إدارة السيد         -العباسية  

  . إلهامى فرج محمد /حسن ، والسيد
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  اولتهم العمل الـسياحى بـدون الحـصول علـى التـرخيص الـالزم              وذلك لمز 
لـصادر بـشأن    ا١٩٧٧ لـسنة  ٣٨من وزارة السياحة مخالفة بذلك أحكام القانون رقم       

  .ة وتعديالته والئحته التنفيذية يتنظيم الشركات السياح
 )املــادة الثــانية ( 

ـ         تـرخيص   بـدون    اتخطر مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها لعمله
  . ضريبيا طوال الفترة السابقة ، وكذا اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار المحاسبته

 )املــادة الثــالثة ( 
  ،ينشر هذا القرار فى الوقائع المـصرية ، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صـدوره          

  .وعلى الجهات المختصة تنفيذه 
  وكيل أول الوزارة

  رئيس قطاع الشركات السياحية
  ين السياحيينوالمرشد

  جمدى شلىب
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  مديرية التضامن االجتماعى- البحريةحمافظة 
  )قطاع الشئون االجتماعية (

  واالتحاداتإدارة الجمعيات
 شهرقرار 

 
   التنفيذية ؛ته والئح٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقًا للقانون رقم 

 :ــرر ــــق
ــة  ــهر جمعي ــرإ ش ــع   ف ــسان والمجتم ــة اإلن ــرقم ح لتنمي   )٢٣٨٩(ب

  ٥/١١/٢٠١٩اعتبارا من 
  وكيل الوزارة
  مدير المديرية

  حامت حممد أبو النجا/ أ
  ملخص القيد

  .ح لتنمية اإلنسان والمجتمع برشيد إفر جمعية: اسم الجمعية 
   . ميدان حقوق اإلنسان-المحلى تنمية المجتمع : ميدان نشاطها 
  .أعضاء ) سعةت: (مجلس اإلدارة 
  ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ فى : السنة المالية 

  جمعيـة مجمـع خـدمات     إلـى    : وتؤول أموال الجمعية بعد الحـل والتـصفية       
   .حى المحلى برشيد
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  مديرية التضامن االجتماعى- البحريةحمافظة 
  واالتحاداتإدارة الجمعيات

  ٢٠١٩ لسنة ١٦٧قيد رقم تعديل رار ـق
 ٥/١١/٢٠١٩بتاريخ 

 
 بـشأن الجمعيـات     ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩أحكام القـانون رقـم      على  بعد االطالع   

   ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٤والمؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 ٢٧/٩/٢٠١٩وعلى محضر اجتماع الجمعية العموميـة غيـر العاديـة بتـاريخ             

   إيتـاى البـارود    -يـشان   لالمحمودة للرعاية والتنميـة االجتماعيـة بق      لجمعية اآلالء   
 ؛ ٣/٧/٢٠١٩بتاريخ ) ١٣٦٤(المشهرة برقم 

 ؛مذكرة إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية وعلى 
   :ـرر ـــــق  

اآلالء المحمودة للرعاية والتنمية    جمعية  تعديل الئحة النظام األساسى ل     - ١مــادة 
   :على النحو التالى نيشالاالجتماعية بق

   :)٦(تعديل المادة 
 -تودع أموال الجمعية بالبنك الزراعى المصرى بقليشان بدالً من بنـك مـصر               

  .فرع إيتاى البارود 
على إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار ،            - ٢مــادة 

  .وإخطار الجهات المعنية ، وينشر بالوقائع المصرية 
  كيل الوزارةو

  مدير المديرية
  أبو النجاإبراهيم حامت حممد / أ
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 مديرية التضامن االجتماعى -حمافظة دمياط 
  واالتحاداتالجمعياتإدارة 

 ٢٠١٩ لسنة ٣٢ رقم إدارىرار ـق
  النظام األساسىتعديل لقيد 

  تنمية المجتمع بالركابيةجمعية ل
 ٦/٤/١٩٧١ بتاريخ ٧٤المقيدة برقم 

 ريةمدير عام املدي
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩بعد االطالع على القانون رقم 

   ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٤فيذية للقانون رقم وعلى الالئحة التن
   ؛تنمية المجتمع بالركابيةلجمعية وعلى أوراق تعديل قيد النظام األساسى 

   ؛١٨/٩/٢٠١٩وعلى موافقة السيد األستاذ مدير عام التضامن االجتماعى بتاريخ 
   ؛١٧/١٠/٢٠١٩اد اإلقليمى بدمياط بتاريخ وعلى موافقة االتح

  وعلى ما عرض علينا ؛
  :رر ـقــــــ

  تنميـة المجتمـع بالركابيـة     النظـام األساسـى لجمعيـة       تعديل  قيد   - ١مــادة 
   :وذلك بغرض ، ٦/٤/١٩٧١بتاريخ ) ٧٤(رقم بالمقيدة 

  بالركابيةالمحلى الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع  اسم  تعديل-أوالً 
  . إضافة نشاط - ٣ة ماد

   .ويعمل به من تاريخ صدوره، القرار فى الوقائع المصرية هذا ينشر  - ٢مـادة 
  ٢٩/١٠/٢٠١٩صدر فى 

  المدير العام
  حسام عبد الغفار/ أ
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  إعــالنات فقد
  هيئة اإلسعاف املصرية

   الجيزة- شارع البحر األعظم ١٥٧
  )٨٠٧٣٢١(ة مـن رقـم     قـسيم  ٤٠فئة  )  ع ح  ٣٣(تعلن عن فقد دفتر إيصاالت      

حيـث إن اإليـصاالت   ) ١١٢٠(مـن الـدفتر مجموعـة رقـم     ) ٨٠٧٣٦٠(إلى رقم  
  واإليـصاالت الجديـدة   ) ٨٠٧٣٥١(إلـى رقـم     ) ٨٠٧٣٢١(المستخدمة تبدأ من رقم     

  ، وقد اعتبرت الهيئة هـذه القـسائم ملغـاة         ) ٨٠٧٣٦٠(إلى  ) ٨٠٧٣٥٢(تبدأ من رقم    
  .اكمة الجنائية فكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمح
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠١٩ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٤٤ -  ١٦/١٢/٢٠١٩ - ٢٠١٩ / ٢٥٤٠٩  

  


