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٢
  

  جملس الوزراءقـرار رئيس 
  ٢٠١٩ لسنة ١٣رقـم 

بتشكیل مجلس إدارة صندوق تكریم شھداء وضحایا ومفقودى ومصابى 

  العملیات الحربیة واإلرھابیة واألمنیة وأسرھم

   جملس الوزراءرئيس 
  بعد االطالع على الدستور ؛

ـ       ات وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومـصابى العملي
   ؛الحربية واإلرهابية واألمنية وأسرهم

 بتشكيل ونظام عمـل     ٢٠١٨ لسنة   ١٨٥٣وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومـصابى العمليـات الحربيـة             

  واإلرهابية واألمنية وأسرهم ؛
 .المالية  ، اعىالتضامن اإلجتم ، الداخلية، وعلى ما عرضته وزارات الدفاع 

 :ر رـــق

 )ادة األوىل ــامل( 

  يشكل مجلس إدارة صـندوق تكـريم شـهداء وضـحايا ومفقـودى ومـصابى              
/ العمليات الحربية واإلرهابية واألمنية وأسرهم لمدة ثالث سنوات برئاسة السيد اللـواء           

   :السيد على على الغالى ، وعضوية كل من
  :اعـ وزارة الدفعـناء ـأعض

   . التنظيم واإلدارة للقوات المسلحةرئيس هيئة
  .مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة 

  .مدير إدارة التأمين والمعاشات 
  .مساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى 

  .مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 
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  :ةـن وزارة الداخليـاء عـأعض
  .الوطنى  قطاع األمن -هشام طاهر محمود عيد / السيد اللواء

  . قطاع الشئون القانونية -عبد الحميد فهيم أحمد الطنبولى / السيد اللواء د
  . قطاع اإلعالم والعالقات-محمد أحمد أبو النجا متولى / السيد اللواء

  :اعىـامن االجتمـ وزارة التضعـنوين ـعض
   االجتمـاعى للعـاملين  التـأمين  رئـيس صـندوق    -سامى عبد الهـادى     / السيد

  . والخاص العامبقطاع األعمال 
   رئـيس صـندوق التـأمين االجتمـاعى للعـاملين          -محمـد سـعودى     / السيد

  .بالقطاع الحكومى 
  :ةـن وزارة املاليـو عـعض

  . مدير عام باإلدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة - فؤاد محمدأحمد / السيد
 ) الثانيةادة ــامل (

  .وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، لرسمية فى الجريدة االقرار هذا ينشر

  ه١٤٤٠ سنة ربيع اآلخر ٣٠ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 
 ) . م ٢٠١٩ سنة يناير ٦الموافق (                         

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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  ٢٠١٩ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
  

  

   المطابع األميريةالهيئة العامة لشئون

١٣٠٩ –٧/١/٢٠١٩ - ٢٠١٨ / ٢٥٤٧٧  

  
 

 


