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٢

  حمتـويـات العـدد
  

  رقم الصفحة    
ــاروزارة    ١١- ٣  ٢٠١٩ لـسنة    ٩٧ و ٩٣ و ٨٩م  ارقأ اتقرار :  اآلثــــــــــ

  التربية والتعليم والتعليم الفنى   وزارة  
  

   ..٢٠١٩ لسنة   ٢٩٤ رقم  وزارى قرار :
  

١٥  

ــة  ــشيخ محافظـ ــر الـ   كفـ
  

  ١٧  .... ...٢٠١٩ لسنة ١٨٥٩٧ قرار رقم  :

  ســــــوهاجمحافظــــــة 
ــضام  ــة الت ــاعىمديري     ن االجتم

  ١٨  ........قرار قيد ملخص نظام مؤسسة 

ــاهرة  ــة القــــ   محافظــــ
ــاون ــة للتعــ     اإلدارة المركزيــ

  ٢٠  ..................حل اختيارى لجمعية 

   مديرية الزراعة  -محافظة المنيا   
   عـى اإلدارة العامة لشئون التعاون الزرا    

ــة ــرار الجمعيــة العمومي   ملخــص ق
  ...................غير العادية لجمعية 

  
٢١  

  إعــالنــــات مخـتلفـــــة
  

:  
:  
:  
:  
:  

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

  ........إعالنات مناقصات وممارسات 
  ..................يع وتأجير إعالنات ب
  .............. بيوع إدارية -حجوزات 

-  
٢٢  
-  
-  
-  
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٣

  قــرارات
  وزارة اآلثار

  ٢٠١٩ لسنة ٨٩قـرار رقم 
  وزير اآلثار
  ١١٧الـصادر بالقــانون رقــم  االطــالع علـى قــانون حمايـة اآلثــار   بعـد  

   وتعديالته ؛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 

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

 األمين العام للمجلس األعلى لآلثار ؛. د. عرضه السيد أوعلى ما 
 :رر ـــــــق

   - مدينـة رشـيد     -يحدد حرم منزل أحمد باشا الـضى األثـرى           -مـادة أوىل 
  محافظة البحيرة والمسجل فى عداد اآلثار اإلسـالمية والقبطيـة بـالقرار الـوزارى             

اإليضاحية والخريطـة    والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة      ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧رقم  
  . 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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٤

  الس األعلى لآلثار
  مذكرة إيضاحية

  محافظة البحيرةب مدينة رشيدبشأن تحديد حرم لمنزل أحمد باشا الضى ب
  ١٩٥١ لسنة ١٠٣٥٧بالقرار الوزارى رقم أثرا المسجل 

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

 بتحديد حرم األثـر أو خطـوط التجميـل         وبعد موافقة اللجنة المختصة ، إصدار قرار      
  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   ٣٦٥م  بالقرار الوزارى رق  

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

  " .دائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهوديةالمصرية واليونانية والرومانية واللجنة ال
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        
علـى تحديـد     الموافقة   - ٥...............  - ١: وعلى األخص الموضوعات اآلتية     

 واألراضى المعتبـرة  األثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة   األثرحرم  
  " .إخضاعها والمطلوب )آثار(منافع عامة 

  ٣/١/٢٠١٨قد وافقت اللجنـة الدائمـة لآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بجلـسة               
لبحيـرة   محافظـة ا   -ثرى لمنزل أحمد باشا الضى بمدينة رشيد        على تحديد الحرم األ   

 على محـضر المعاينـة       ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم     االمسجل أثر بناء 
  : ليصبح محددا الحدود والمعالم كاآلتى ٢٦/٩/٢٠١٧بمنطقة آثار رشيد المؤرخ 

  . متر عند هدم العقار المالصق ٢,٥  حرميؤخذ: الجهة الشمالية 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٧فى  ٢٨٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٥

  .ت المالصقة عند الهدم والبناء  متر من العقارا٢,٥  مقداريؤخذ: الجهة الغربية 
  . متر من العقار المالصق عند الهدم والبناء ٢,٥  مقداريؤخذ: الجهة الجنوبية 
   .ىع طواحين التاليت حرم طبيعشار: الجهة الشرقية 

 ١٧/٤/٢٠١٨كما وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته المنعقدة فى 
  .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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٦
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٧

  وزارة اآلثار
  ٢٠١٩ لسنة ٩٣قـرار رقم 

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

   وتعديالته ؛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 

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

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

 :رر ـــــــق

 محافظـة البحيـرة   - مدينـة رشـيد   -يحدد حرم مسجد العباسى  -مـادة أوىل 
 ١٩٥١ لـسنة    ١٠٣٥٧والقبطية بالقرار الـوزارى رقـم       والمسجل فى عداد اآلثار اإلسالمية      

  . 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

 نانىخالد الع/ د.أ
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٨

  الس األعلى لآلثار
  مذكرة إيضاحية

   محافظة البحيرة- بشأن تحديد حرم مسجد العباسى بمدينة رشيد 
  ١٩٥١ لسنة ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم أثراالمسجل 

 الصادر بتعديل بعض مـواد      ٢٠١٨ لسنة   ٩١من القانون رقم    ) ١٩(تنص المادة   
، بناء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة     للوزير  " على أنه    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
  من الالئحة التنفيذيـة للقـانون سـالف الـذكر الـصادرة           ) ٦٧(وتنص المـادة   
 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيـة لقـانون     ٢٠١٨ لسنة   ٣٦٥بالقرار الوزارى رقم    

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

  " .الرومانية واللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهوديةالمصرية واليونانية و
تختص اللجنتان  "من الالئحة التنفيذية لذات القانون على أن        ) ٧٠(كما تنص المادة    

 اآلثـار  وتصدر قراراتهما كل فى صدر اختصاصاتها بالنظر فى كل ما يتعلق بـشئون      
 الموافقة علـى تحديـد      - ٥...............  - ١: وعلى األخص الموضوعات اآلتية     

 واألراضى المعتبـرة  األثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة   األثرحرم  
  " .إخضاعها والمطلوب )آثار(منافع عامة 

  ٣/١/٢٠١٨قد وافقت اللجنـة الدائمـة لآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بجلـسة               
   محافظـة البحيـرة  -مـسجد العباسـى بمدينـة رشـيد     لثـرى   على تحديد الحرم األ   

 على محـضر المعاينـة       ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم     االمسجل أثر بناء 
  : ليصبح محددا الحدود والمعالم كاآلتى ٢٦/٩/٢٠١٧بمنطقة آثار رشيد المؤرخ 

   .ىشارع السلخانة حرم طبيع: ة الشمالية الجه
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٩

   .ى الغرب حتى المساكن الشعبية حرم طبيعقع جهةاالممر الو: الجهة الغربية 
  .ىحرم طبيعشارع مضرب التحرير : الجهة الجنوبية 

  .ىحرم طبيع) لكة فريدة سابقًاالم(شارع كورنيش النيل : لشرقية الجهة ا
 ١٧/٤/٢٠١٨كما وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته المنعقدة فى 

  .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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١٠
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١١

  وزارة اآلثار
  ٢٠١٩ لسنة ٩٧قـرار رقم 

  آلثاروزير ا
  ١١٧الـصادر بالقــانون رقــم  االطــالع علـى قــانون حمايـة اآلثــار   بعـد  

   وتعديالته ؛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 

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

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

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

 :رر ـــــــق

لبحيـرة   محافظـة ا - بمدينة رشـيد  األثريةيحدد حرم زاوية قنديل  -مادة أوىل 
 ١٩٥١ لـسنة    ١٠٣٥٧ فى عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية بالقرار الـوزارى رقـم            ةوالمسجل

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

 ٢٧/٣/٢٠١٩تاريخ در باص

 وزير اآلثار

 خالد العنانى/ د.أ
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١٢

  الس األعلى لآلثار
  مذكرة إيضاحية

   محافظة البحيرة- بشأن تحديد حرم زاوية قنديل بمدينة رشيد 
  ١٩٥١ لسنة ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم أثرا ةالمسجل

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

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

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

   على أنـه ٢٠١٠ لسنة   ٧١٢ رقم   لآلثارمجلس األعلى   الحماية اآلثار 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    

كل فى صدر اختصاصاتها بالنظر فى كل ما يتعلق بـشئون اآلثـار      وتصدر قراراتهما   
 الموافقة علـى تحديـد      - ٥...............  - ١: وعلى األخص الموضوعات اآلتية     

 واألراضى المعتبـرة  األثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة   األثرحرم  
  " .إخضاعها والمطلوب )آثار(منافع عامة 

  ٣/١/٢٠١٨جنـة الدائمـة لآلثـار اإلسـالمية والقبطيـة بجلـسة             قد وافقت الل  
   محافظـة البحيـرة    - بمدينـة رشـيد      لزاويـة قنـديل   ثـرى   على تحديد الحـرم األ    

 بناء على محـضر المعاينـة       ١٩٥١ لسنة   ١٠٣٥٧ بالقرار الوزارى رقم     ا أثر ةالمسجل
  :اآلتى  ليصبح محددا الحدود والمعالم ك٢٦/٩/٢٠١٧بمنطقة آثار رشيد المؤرخ 

  . متر من العقار المجاور عند الهدم والبناء ٢,٥يؤخذ مقدار : الجهة الشمالية 
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   .الزيادة الحديثة للزاوية والميضاة الحديثة حرم:  الشرقية الجهة
  . متر من العقار المالصق عند الهدم والبناء ٢,٥يؤخذ مقدار :  الجنوبيةالجهة 
   .ىطبيعشارع الشيخ قنديل حرم : الغربية الجهة 

 ١٧/٤/٢٠١٨كما وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته المنعقدة فى 
  .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

   األعلى لآلثارللمجلس
  مصطفى وزيرى/ د.أ
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١٤
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  وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفىن
  ٢٠١٩ لسنة ٢٩٤رقم وزارى قرار 

  ٧/١١/٢٠١٩بتاريخ 
  وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفىن

  رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لألبنية التعليمية
  بعد االطالع على الدستور ؛
  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣محليـة الـصادر بالقـانون رقـم         وعلى قانون نظام اإلدارة ال    

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

   بإنـشاء الهيئـة العامـة      ١٩٨٨ لـسنة    ٤٤٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  لألبنية التعليمية ؛

 بشأن اعتبار مـشروع     ٢٠١٥ لسنة   ٩٩٥م  وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رق     
نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب اإلعدادية للبنات بـالرقم التعريفـى              

بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ، واالسـتيالء           ) ١٣٠٢٤٣٩(
 عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛

ـ وعلى مذكرة السيد اللواء المهنـدس مـدير ال           ة العامـة لألبنيـة التعليميـة       هيئ
ن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تـشغله              أبش

بمركـز بلبـيس   ) ١٣٠٢٤٣٩( اإلعدادية للبنات بالرقم التعريفـى       مدرسة حلمى رجب  
  بمحافظة الشرقية ؛

  وتحقيقًا للصالح العام ؛
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  :قـــــرر 
 )املــادة األوىل ( 

 الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمـى رجـب             تنزع ملكية 
 - ) ٣( نمرة ، والكائن فى حوض الرقاق) ١٣٠٢٤٣٩(اإلعدادية للبنات بالرقم التعريفى 

  سـهما ) ١٤(رقية ، بمـساحة قـدرها        مركز بلبيس بمحافظة الـش     -بناحية البالشون   
، والعبرة بالقياس المـساحى      طبقًا لكشوف العرض     مشاعا فى إجمالى مساحة المدرسة    

  .على الطبيعة 
  )املــادة الثــانية ( 

  تودع صورة رسمية من هـذا القـرار بمكتـب الـشهر العقـارى المخـتص ،                
  .والتابع له العقار 

  )املــادة الثــالثة ( 
  ينشر هـذا القـرار بالوقـائع المـصرية ، وعلـى جميـع الجهـات المعنيـة                 

  . تنفيذه - كل فيما يخصها -
   التربية والتعليم والتعليم الفنىوزير

  طارق شوقى/ د.أ
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  حمافظة كفر الشيخ
  ٢٠١٩ لسنة ١٨٥٩٧قرار رقم 

  حمافظ كفر الشيخ
 بشأن نظام اإلدارة المحليـة    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣بعد االطالع على أحكام القانون رقم       

  والئحته التنفيذية وتعديالته ؛
بنـاء والئحتـه التنفيذيـة       بإصدار قانون ال   ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩وعلى القانون رقم    

  وتعديالتهما ؛
تحسين علـى العقـارات    بشأن فرض مقابل ١٩٥٥ لسنة  ٢٢٢ وعلى القانون رقم  

  التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
 ٩/١٠/٢٠١٩وعلى كتاب اإلدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المـؤرخ          

ـ             ى أعمـال التخطـيط العمرانـى      المرفق به صورة محـضر لجنـة اإلشـراف عل
 على تعديل جزء مـن خريطـة المخطـط          الموافقة والمتضمن   ٢٨/٨/٢٠١٩المؤرخ  

) منطقة خلف مدرسة السالم بحى مجلـس المدينـة        (التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض     
   زايـد  محمد زايد عبد المقـصود أحمـد      / ينوذلك بناء على الطلب المقدم من المواطن      

ـ       المقـصود ز  وأحمد عبد      )سـكنى (ة واسـتعمال األرض     ايـد ليكـون طبقًـا للطبيع
  ؛ا للمخطط االستراتيجى والتفصيلى وفقً

  :قـــــرر 
   يعتمد تعديل جزء مـن خريطـة المخطـط التفـصيلى المعتمـد             -ـادة أوىل مـ

وذلـك بنـاء علـى      ) منطقة خلف مدرسة السالم بحى مجلس المدينة      (لمدينة الرياض   
المقـصود  يد وأحمد عبد امد زايد عبد المقصود أحمد زمح/ ينالطلب المقدم من المواطن  
 وفقًـا للمخطـط االسـتراتيجى       )سـكنى (ة واستعمال األرض    زايد ليكون طبقًا للطبيع   

  .والتفصيلى مع االلتزام بتحصيل مقابل التحسين 
  . على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره - مــادة ثانية 

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية -ثة ادة ثالمـ
  ٢٢/١٠/٢٠١٩صدر بتاريخ 

  محافظ كفر الشيخ
  إمساعيل عبد احلميد طه/ م.د.أ
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  التضامن االجتماعى مديرية - سوهاجحمافظة 
   قسم الشهر-إدارة الجمعيات 

  قــرار قيد ملخص نظام
  بسوهاجأخميم مؤسسة أنامل للتنمية والتدريب ب

  من االجتماعى بسوهاجوكيل وزارة التضا
   والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٢ لعام ٨٤بعد االطالع على القانون رقم 

 أخمـيم  -مؤسسة أنامل للتنمية والتـدريب  لوعلى أوراق ملخص النظام األساسى   
   والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٢ لعام ٨٤تضح أنها مطابقة ألحكام القانون رقم ا بسوهاج

  )١٢٧٧( بـرقم    المؤسـسة  قيد نظـام شـهر       وعلى موافقة إدارة الجمعيات على    
) ٨١٥( على موافقة الجهات األمنيـة بالكتـاب رقـم            ، وذلك بناء   ٦/٤/٢٠١٧بتاريخ  
   ؛١٤/١١/٢٠١٩بتاريخ  )٣٨٧٣(الكتاب رقم و ٨/٧/٢٠١٩بتاريخ 

  :قـــرر اآلتى 
 مؤسسة أنامـل للتنميــة والتـدريب    ل قيد ملخص النظام األساسى      -مـادة أوىل 

 القـانون طبقًا ألحكـام     -   سوهاج -  أخميم   - جزيرة محروس   :  العنوان   - هاج  أخميم بسو ب
  ١٨/١١/٢٠١٩فى ) ١٥٧١ (برقم اإلشهاروالئحته التنفيذية  ٢٠٠٢ لعام ٨٤رقم 

   : بالعمل فى الميادين اآلتيةللمؤسسةيصرح  -مـادة ثانية 
  . تنمية المجتمعات المحلية -١
   .لزيادة الدخل التنمية االقتصادية -٢
  .  ميدان األسرة- ٣
  . رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - ٤
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  . ميدان المساعدات االجتماعية - ٥
   .والدينيةالثقافية والعلمية الخدمات  ميدان - ٦
  . األنشطة الصحية والتعليمية - ٧
   .الطفولة واألمومة رعاية - ٨

 ساريا منذ تاريخ قيده ، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعتبر         -  ثالثـةمـادة 
  .وعلى جهات االختصاص تنفيذه 

  ١٨/١١/٢٠١٩تحريرا فى 
  مدير المديرية

  حممد أمحد السيد عبد السالم/ أ
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  حمافظة القاهرة
  اإلدارة المركزية للتعاون

  اإلدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
  حل اختيارى

  للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان
   المركزية للحاسب اآللى ونظم المعلوماتباإلدارة ينلللعام

  مصلحة الضرائب العقارية- والصيارفة  بمعهد المحصلين

قررت الجمعية العمومية االستثنائية للجمعية التعاونية للبناء واإلسـكان للعـاملين           
 -يارفة  باإلدارة المركزية للحاسب اآللى ونظم المعلومات بمعهـد المحـصلين والـص           

 بجلستها المنعقـدة    ٢٠١٤لسنة  ) ١١٤٦(والمسجلة برقم   ، ارية  مصلحة الضرائب العق  
 لعـدم قيـام      ،حل الجمعية حالً اختياريا بناء على رغبة أعـضائها         ٢٦/٣/٢٠١٩فى  

 .الجمعية بأية مشروعات وعجزها عن تحقيق أغراضها 
وقد سجل هذا القرار بسجالت الحل االختيـارى بـاإلدارة العامـة للتعاونيـات              

  ٢١/١١/٢٠١٩ بتاريخ )٣٠(دارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم المتنوعة باإل
  ٢١/١١/٢٠١٩تحريرا فى 

  مدير عام
  اإلدارة العامة للتعاونيات المتنوعة

 فاتن حممد صالح/ أ
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  مديرية الزراعة - حمافظة املنيا 
 اإلدارة العامة لشئون التعاون الزراعى

 ية العمومية غري العادةملخص قرار اجلمعي

  للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة األغراض
   محافظة المنيا-بناحية بردنوها التابعة لمركز مطاى 
  ١٩٨٠ لسنة ١٢٢الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 

  ٢٠١٤ لسنة ٢٠٤والمعدل بالقانون رقم 
ة متعددة  اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلي        

  بعد اجتماع قانونى بمقر تلـك الجمعيـة يـوم الخمـيس           ) الحقًا(األغراض المذكورة   
مـن النظـام   ) إضافة فقـرة ثانيـة   (٥٨ وقررت تعديل المادة    ٢٨/١١/٢٠١٩الموافق  

 :الداخلى لها على النحو التالى 

 :إضافة فقرة ثانية ) ٥٨(املادة 

  .إنشاء مشروع مخبز بلدى هادف للربح 
  )متعددة األغراض(ن الجمعية التعاونية الزراعية بيانات ع

  تاريخ النشر  عدد الوقائع  تاريخ النشر  رقم التسجيل  اسم الجمعية
  ١٢/٥/١٩٨١  )تابع (١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٩٢  بردنوها

  قيد هذا التعديل بـسجالت قـسم التـسجيل بـاإلدارة العامـة لـشئون التعـاون            
 .الزراعى بالمحافظة 

  ٤/١٢/٢٠١٩تحريرا فى 

  وكيل الوزارة
 مدير المديرية

 عبد العاطى صديق اخلطيب/ مهندس
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  إعــالنات فقد
  هيئة اإلسعاف املصرية

   الجيزة- شارع البحر األعظم ١٥٧
  )٨٠٧٣٢١( قـسيمة مـن رقـم      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(مة تبدأ من رقم     المستخد

  ، وقد اعتبرت الهيئة هـذه القـسائم ملغـاة         ) ٨٠٧٣٦٠(إلى  ) ٨٠٧٣٥٢(تبدأ من رقم    
  .فكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية 
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 ٢٠١٩ سنة  دیسمبر١٧فى  ٢٨٣ العدد – الوقائع المصریة
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