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٢

  حمتـويـات العـدد
  

  رقم الصفحة    
ــدلوزارة   ٣  .... .........٢٠٢٢لسنة  ٢٧٦٢م قرار رق :  العــــــــــ
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ــدنى ــران المــ  ٧   ...........٢٠٢٢ لسنة ٢٥٦قرار رقم  :  وزارة الطيــ
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ــات ال ــةوالمجتمعــ   عمرانيــ
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  ..........٢٠٢١ لسنة ١٩٦١قرار رقم 
  ............٢٠٢٢ لسنة ٧٠٦قرار رقم 

٢٢  
٢٧  

  محافظــــــة القــــــاهرة
ــاعى  ــضامن اإلجتم ــة الت   مديري

  ٣٠ ............ قرار توفيق أوضاع جمعية

ــاعى ــضامن اإلجتمـ   وزارة التـ
  والعمل األهلى بـالفيوم   للجمعيات  المركزية الوحدة

  

  ٣٢  .......................قرار قيد جمعية 
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  ..................إعالنات بيع وتأجير 

  .............. بيوع إدارية -حجوزات 
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٣

  قــــرارات
 العدلوزارة 

 ٢٠٢٢ لسنة ٢٧٦٢رقم وزير العدل قرار 

 العدلوزير 

   بتنظـيم الـشهر العقـارى      ١٩٤٦ لـسنة    ١١٤طالع على القانون رقـم      بعد اال 
  والتوثيق والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية ؛

   بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه          ١٩٤٧ لـسنة    ٦٨وعلى القانون رقم    
  والئحته التنفيذية ؛

هر  بتنظيم مصلحة الـش ١٩٦٤ لسنة ٥وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  
  العقارى والتوثيق ؛

بتعيين عـدد    ٢١/١٠/١٩٤٧وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى         
 التـابع لمكتـب     -مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصها ومنها فرع توثيق أجـا            

   ؛الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة
   ؛١٢/٤/٢٠٢٢وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 

  :قــــــــرر 
  )املادة األوىل ( 

يتبع مكتب الشهر العقـارى والتوثيـق   " فرع توثيق ميت العامل "ينشأ فرع توثيق باسم     
حوض دايـر الناحيـة     ) ٢٨(بالمنصورة ، ويكون مقره بالدور الثانى علوى من العقار رقم           

 المختلفـة فيمـا   بقرية ميت عامل ، مركز أجا ، محافظة الدقهلية ويقوم بكافة أعمال التوثيق     
عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة االختصاص المكانى أو النوعى فيظـل انعقـاد               

   .االختصاص بشأنه لفرع توثيق أجا مكانيا أو للفرع المختص نوعيا
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٤

  )املادة الثانية ( 
  يعمل فرع توثيق ميت العامـل يـومين أسـبوعيا فقـط همـا الـسبت واألحـد          

  .من كل أسبوع 
  )ادة الثالثة امل( 

  ١٥/٥/٢٠٢٢ويعمل به اعتبارا من ، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 
  ١٩/٤/٢٠٢٢صدر فى 

  وزير العدل
  عمر مروان/ املستشار
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٥

 التجارة والصناعةوزارة 

 ٢٠٢٢ لسنة ٢١٢قرار رقم 

 التجارة والصناعةوزير 

  ناعةبـشأن تنظـيم الـص    ١٩٥٨ لـسنة  ٢١بعد االطالع علـى القـانون رقـم      
   ؛وتشجيعها وتعديالته

   ؛السجل الصناعى والئحته التنفيذية بشأن ١٩٧٧ لسنة ٢٤وعلى القانون رقم 
 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص       ٢٠١٧ لسنة   ١٥وعلى القانون رقم    

  المنشآت الصناعية والئحته التنفيذية ؛
 للتنمية الـصناعية   بإصدار قانون الهيئة العامة٢٠١٨ لسنة  ٩٥وعلى القانون رقم    

  والئحته التنفيذية ؛
 ، ١٨/١٢/٢٠٢١وعلى كتابى رئيس الهيئة العامة للتنمية الـصناعية المـؤرخين          

   ؛٦/٤/٢٠٢٢
  :قــــــــرر 

  )ى ـولمادة أ( 
   الـصادر لـصالح شـركة      ٤٧٠٣٩/٢٠٢٠شطب قيـد الـسجل الـصناعى رقـم          
  منـال مـسعد   / جر بملـك  مـصنع مـؤ   : سمايل الوطنية للصناعة الكائنة بالعنوان اآلتى       

 -  أرض المنطقـة الـصناعية   - منطقة الورش الحرفية    ) ٥٣( قطعة رقم    - عبده األزهرى   
  -  القـاهرة الجديـدة   -  التجمـع الثالـث   -  العـين الـسخنة   - شمال طريـق القطاميـة      

  .محافظة القاهرة 
  .وذلك للتوقف عن النشاط لفسخ عقد اإليجار وإلغاء رخصة التشغيل 
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٦

  )ثانية مادة ( 
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار صاحب المنشأة والقائم علـى إدارتهـا        

  .بصورة من قرار الشطب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
  )ثالثة مادة ( 

  مـن اليـوم التـالى     ويعمـل بـه     ،  ينشر هذا القرار فـى الوقـائع المـصرية          
   .لتاريخ نشره

  ١٤/٤/٢٠٢٢صدر فى 
  التجارة والصناعةوزير 
  يفني جامعن
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٧

 الطريان املدنىوزارة 

  ٢٠٢٢ لسنة ٢٥٦قرار رقم 
 ٣١/٣/٢٠٢٢الصادر فى 

 الطريان املدنىوزير 

   ؛ وتعديالته١٩٨١ لسنة ٢٨قانون الطيران المدنى رقم بعد االطالع على 
  وعلى قانون رسـوم ومقابـل خـدمات الطيـران المـدنى الـصادر بالقـانون               

   وتعديالته ؛٢٠٠٣ لسنة ٩٣رقم 
   بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٦رار رئيس الجمهورية رقم وعلى ق

 بتشكيل المجلـس األعلـى      ٢٠٠٤ لسنة   ٣١٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  لتسعير الخدمات وتعديالته ؛

 بزيـادة الحـد األقـصى       ٢٠/١/٢٠١٦بتاريخ  ) ٦١(وعلى القرار الوزارى رقم     
 والخاص برسـوم ومقابـل      ٢٠٠٣ لسنة   ٩٣م  للرسوم المنصوص عليها فى القانون رق     

  منه ؛) ٪٥٠(خدمات الطيران المدنى بنسبة 
   ؛٢٠٢٠ لسنة ٦٨٥وعلى القرار الوزارى رقم 
   ؛٢٠٢٠ لسنة ٨٠٥وعلى القرار الوزارى رقم 
   ؛٢٠٢١ لسنة ٥١٩وعلى القرار الوزارى رقم 
   ؛٢٠٢١ لسنة ٨٦٥وعلى القرار الوزارى رقم 
  )٩٢٨٠(أمـين عـام مجلـس الـوزراء رقـم           . ح. أ وعلى كتاب السيد اللـواء    

   ؛٢٥/٣/٢٠٢٢بتاريخ 
  وتحقيقًا للصالح العام ؛
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٨

  :قــــــــرر 
  )ى ـولاألادة امل( 

  محافظـات (استمرار منح شركات الطيران العاملـة بالمطـارات فـى كـل مـن               
تخفـيض قـدره    )  أسـوان  -  األقصر   -  مرسى مطروح    -  جنوب سيناء    - البحر األحمر   

مقابل الخدمات األرضية المقدمـة     ) ٪٢٠(سوم الهبوط واالنتظار واإليواء و    على ر ) ٪٥٠(
  ٣١/١٠/٢٠٢٢ وحتى ١/٥/٢٠٢٢لطائراتها اعتبارا من 

  )ة ثانيالادة امل( 
   .وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 

  الطيران المدنىوزير 
  حممد منار عنبة/ طيار
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٩

  سكان واملرافق واتمعات العمرانيةوزارة اإل
  ٢٠٢١ لسنة ١١٧١قــرار وزارى رقـم 

  ١٣/١٢/٢٠٢١بتاريخ 
   فدان٢,٥ بمساحة )ب١٢(باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم 

  )٢٠( الواقعة بالحوض رقم ٢م١٠٥٠٠بما يعادل 
   أكتوبر٦بالحزام األخضر بمدينة 

   عوض بهاء الدين عوض اهللا محمد/ المخصصة للسيد
 إلقامة مشروع سكنى بمقابل عينى

  وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
ـ  ۱۹۷۹ ة لسن ٥٩بعد االطالع على القانون رقم        شـأن إنـشاء المجتمعـات       ى ف

  ؛العمرانية الجديدة
  ؛ والئحته التنفيذية۲۰۰۸ لسنة ۱۱۹وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 ؛ والئحته التنفيذية ۲۰۱۷ لسنة ۷۲الصادر بالقانون رقم وعلى قانون االستثمار 
 بتشكيل مجلـس إدارة هيئـة       ۲۰۰٦ ة لسن ٤٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ؛المجتمعات العمرانية الجديدة
  ؛ بتشكيل مجلس الوزراء ۲۰۱۸لسنة  ۲٦۹وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

تعيـين وزيـر اإلسـكان       ب ٢٠١٩ لـسنة    ٩٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 والمجتمعات العمرانية ؛ والمرافق

 ن اعتماد القواعـد   أ بش ٧/٦/٢٠٠٩خ  يبتارالصادر  ) ٢٣٢(وعلى القرار الوزارى رقم     
ت  التفـصيلية بالمـدن والمجتمعـا      المخططـات واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق     

 ؛ والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ا ألحكام قانون البناء رقم العمرانية الجديدة وفقً
  ٢٦/٢/٢٠١٧بتاريخ  ) ١٠٣(بجلسته رقم   الصادر  وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة      

 إلغـاء  تـم    ى الت ىقتراح التعامل مع األراض   ان  أافقة على المذكرة المعروضة بش    بالمو
 ضوء  ى ف ىستصالح األراض كتوبر الزراعية ال  أ ٦تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة      

تغييـر النـشاط    إمكانية  لسادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى       إمكانية تقنين وضع ا   
  ة ؛على النحو الموضح تفصيالً بالمذكر وذلك ى إلى عمرانىمن زراع
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١٠

  ٥/٨/٢٠١٩بتـاريخ   ) ١٢٩(بجلسته رقم   الصادر  وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة      
  بالموافقة على إقـرار بعـض الـضوابط الخاصـة بأسـلوب التعامـل مـع الـسادة         

 أكتوبر الزراعيـة الستـصالح      ٦عاملين على األراضى الملغى تخصيصها لشركة       المت
 أكتـوبر   ٦ فدانًا بمدينـة     ١٢٤٩٤وتعمير األراضى بالحزام األخضر والبالغ مساحتها       

 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط           ٣١٢٠وبمساحة  
   لمـشروعات التخطـيط والتقـسيم بأراضـى        ببندها العاشر على االشتراطات البنائية    

  الحزام األخضر ؛
  بين هيئة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة       ٢٧/٩/٢٠٢٠وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ      

  فـدان ٢,٥ بمـساحة  )ب١٢(لقطعـة األرض رقـم      بهاء الدين عوض اهللا محمد عوض       / والسيد
  أكتـوبر ٦خضر بمدينـة   بالحزام األ)٢٠( الواقعة بالحوض رقم ٢م١٠٥٠٠بما يعادل   

  بنشاط سكنى بمقابل عينى مع االتفاق على تغيير نشاط قطعـة األرض مـن زراعـى              
  إلى سكنى ؛
  المخـصص لـه قطعـة األرض الـوارد        وكيـل   الطلـب المقـدم مـن       وعلى  

قطعة األرض  ب مراجعة المخطط الخاص  بشأن   ٢٩/٧/٢٠٢١بتاريخ   )٤١٥١٣٠(برقم  
 )٢٠( الواقعـة بـالحوض رقـم         فدان ٢,٥  بما يعادل  ٢م١٠٥٠٠  بمساحة )ب١٢(رقم  

   أكتوبر ؛٦بالحزام األخضر بمدينة 
 ٢٥/٩/٢٠٢١بتاريخ   )٤١٩٥٠٥( أكتوبر الوارد برقم     ٦وعلى كتاب جهاز مدينة     

   ؛القطعةموقف ولمشروع بعد التدقيق والتوقيع امرفقًا به لوحات 
لفنية واعتمـاد   وعلى اإلفادة بسداد المصاريف اإلدارية المستحقة نظير المراجعة ا        

   ؛١٨/١٠/٢٠٢١بتاريخ ) ٤٢١١٨٦(التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم 
   ؛١٦/١١/٢٠٢١ بتاريخ المعتمد من الهيئةوللمشروع  المقدم وعلى البرنامج الزمنى

 الموقع مـن القطاعـات     ىوعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزار       
  ؛اإلدارات المختصة بالهيئة و
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١١

بالموافقـة   المخصص له قطعـة األرض        من ين والموقع ين المقدم ين التعهد وعلى
 کتـوبر  أ ٦ جهاز مدينـة  ولمجتمعات العمرانية الجديدة    ا هيئةاستمرار التعامل مع     على
 ىاإلدار  صدور حكـم محكمـة القـضاء       ى تاريخ سابق عل   ىف المقدم منه  ا للطلب وفقً

ـ  ٢١/١/٢٠٢٠ بجلسة الصادر   ٦٤٦٥٧  ، ق ٦٧لـسنة    ٤٢٢٥ أرقـام  الـدعاوى    ىف
 اط وبذات أسلوب التعامل واستغالل األرض بنـش        ق ٧١ لسنة   ٦٤٤٣٤،  ق   ٧٠لسنة  

اعتبـار هـذا التعهـد       ا مع عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفً        والتنازلسكنى  
من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع             يتجزأ  ال اجزء

  ؛ة العمرانية الجديد لمجتمعاتا هيئةال بعد موافقة والبيع إ للحجز
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعـات العمرانيـة           

ـ من   أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة ٦الجديدة وجهاز مدينة     / سيدال
 )ب١٢(رض رقم   باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة األ    بهاء الدين عوض اهللا محمد عوض       

 الحزام األخـضر  ب)٢٠(رقم  الواقعة بالحوض ٢م١٠٥٠٠ بما يعادل    فدان ٢,٥بمساحة  
 الـصادر  قانون البناء  ا ألحكام ووفقًعينى   بمقابل   ى سكن مشروعإلقامة    أكتوبر ٦بمدينة  
  ٢٣٢رقـم    ىالتنفيذيـة والقـرار الـوزار       والئحتـه  ۲۰۰۸ لسنة   ١١٩رقم   بالقانون

 ؛ ٥/٨/٢٠١٩بتاريخ  ١٢٩ رقم  الصادر بجلسته إدارة الهيئة وقرار مجلس۲۰۰۹لسنة 

 التخطـيط   معاون السيد الوزير المـشرف علـى قطـاع        مهندس   . د وعلى مذكرة السيد  
  ؛ المعروض ىالوزار استصدار القرار والمنتهية بطلب ٧/١٢/٢٠٢١ بتاريخ والمشروعات

 :قـــــــرر 

   فـدان ٢,٥ بمـساحة  )ب١٢(تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقـم        يعتمد   -  ١مــادة 
 )٢٠(رقـم   الواقعـة بـالحوض  ) عشرة آالف وخمسمائة متر مربع  (٢م١٠٥٠٠بما يعادل   

بهاء الدين عوض اهللا محمد عـوض     / سيد أكتوبر والمخصصة لل   ٦بمدينة   بالحزام األخضر 
 ، وذلك طبقًا للحدود الموضـحة علـى الخريطـة           عينىبمقابل    سكنى مشروعإلقامة  

 مكملـة  التى تعتبر جميعهـا  ، و ٢٧/٩/٢٠٢٠بتاريخ   والعقد المبرم  رارالمرفقة بهذا الق  
 .لهذا القرار 
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باستمرار التعامل مـع الهيئـة      منه  لتزم المخصص له بالتعهد الموقع      ي -٢ادة ـمـ
القضاء وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة              

ـ  ٢١/١/٢٠٢٠اإلدارى الصادر بجلسة       ق ،  ٦٧ لـسنة    ٤٢٢٥ى الـدعاوى أرقـام       ف
 ق ، وبذات أسـلوب التعامـل واسـتغالل          ٧١ لسنة   ٦٤٤٣٤ ق ،    ٧٠ لسنة   ٦٤٦٥٧

األرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبـار              
  .هذا التعهد جزءا ال يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة

  بعدم عرض وحدات المشروع للحجـز أو البيـع        زم المخصص له    لتي -٣ادة ـمـ
إال بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخـاذ اإلجـراءات      

  .القانونية المناسبة فى هذا الشأن

نائية المعمول بهـا كحـد أقـصى    بباالشتراطات اللتزم المخصص له   ي -٤ادة ـم
 .ع  من قبل وزارة الدفااالرتفاع المسموح بها وبشرط عدم تجاوز قيود

بتقديم الرسومات التنفيذيـة والمواصـفات الفنيـة        لتزم المخصص له    ي -٥ادة ـم
ألعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليهـا والبرنـامج            

  .الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ

  بموافاة جهـاز المدينـة المخـتص بالمـستندات        لتزم المخصص له    ي -٦ادة ـمـ
 ١١٩الالزمة الستخراج التراخيص طبقًا ألحكام قانون البناء الصادر بالقـانون رقـم              

  . والئحته التنفيذية٢٠٠٨لسنة 

 )١(بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمـادة        لتزم المخصص له    ي -٧ادة ـم
 ووفقًا لالشـتراطات    من القرار  )٦(ستخراج التراخيص الواردة بالمادة     من القرار بعد ا   

المرفقة والغرض المخصص له األرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئـة            
  -مـصدر ميـاه إنـشائى    (خالل خمس سنوات من تاريخ توفير المرافـق الرئيـسية       

ار ويتم اتخاذ اإلجـراءات     وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القر         )طريق ممهد 
  .القانونية المناسبة
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بتوفير أماكن انتظار للـسيارات طبقًـا للـشروط       لتزم المخصص له    ي -٨ادة ـمـ
 .المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديالته 

باستخدام أنظمة الطاقـة الشمـسية علـى النحـو          لتزم المخصص له    ي -٩ادة ـم
  .المعمول به بالهيئة

  ىويعمل به من اليـوم التـال  ، الوقائع المصرية فى نشر هذا القرار ي -١٠ادة ـمـ
   .المختصة تنفيذه كل فيما يخصه  الجهاتجميع ىلتاريخ نشره ، وعل

  وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
  عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس.د.أ
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 ىبالقرار الوزار الشروط املرفقة

  )ب١٢( وتقسيم قطعة األرض رقم المرفق باعتماد تخطيط
   فدان٢,٥ بما يعادل ٢م١٠٥٠٠بمساحة 

   أكتوبر٦ بالحزام األخضر بمدينة )٢٠(الواقعة بالحوض رقم 
  بهاء الدين عوض اهللا محمد عوض/ للسيدوالمخصصة 

  بنظام السداد العينىإلقامة نشاط سكنى 
  ٢٧/٩/٢٠٢٠وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 

  : املشروع مساحة
   . فدان٢,٥ أى ما يعادل ٢م١٠٥٠٠مالى مساحة المشروع إج

  :مكونات املشروع 
 أى ما يعـادل  ٢م٤٤٢٩,٠٨ بمساحة  لالستعمال السكنى  األراضى المخصصة    -١

  مـن إجمـالى مـساحة أرض المـشروع ،         ) ٪٤٢,١٨٢( فدان وتمثل نسبة     ١,٠٥٤٦
   فـدان  ٠,٣٧٣ بمـا يعـادل      ٢م١٥٦٨) F.P(مساحة مبنية بالدور األرضـى       بإجمالى

  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪١٤,٩٣٣(وتمثل نسبة 
  أى مـا يعـادل     ٢م٧بمـساحة   للبوابات وغرف األمن    األراضى المخصصة    -٢

   .من إجمالى مساحة أرض المشروع) ٪٠,٠٦٧( فدان وتمثل نسبة ٠,٠٠١٧
  فـدان  ٠,٤٠١٤ أى ما يعـادل      ٢م١٦٨٦األراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة       - ٣

   .من إجمالى مساحة أرض المشروع) ٪١٦,٠٥٦(مثل نسبة وت
 أى مـا يعـادل      ٢م٩٣٧,٥ للطرق الخارجية بمـساحة    المخصصة   األراضى -٤

  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪٨,٩٢٩( فدان وتمثل نسبة ٠,٢٢٣٢
 أى ما يعـادل  ٢م٣٤٤٠,٤٢األراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة    -٥

  .أرض المشروع  من إجمالى مساحة) ٪٣٢,٧٦٦(بة  فدان وتمثل نس٠,٨١٩١
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  : املخصصة لإلسكان املساحة
 أى مـا يعـادل      ٢م٤٤٢٩,٠٨بمـساحة    لالستعمال السكنى األراضى المخصصة   

  مـن إجمـالى مـساحة أرض المـشروع ،         ) ٪٤٢,١٨٢( فدان وتمثل نسبة     ١,٠٥٤٦
   فـدان  ٠,٣٧٣ بمـا يعـادل      ٢م١٥٦٨) F.P(مساحة مبنية بالدور األرضـى       بإجمالى

، وطبقًا لجـدول قطـع      من إجمالى مساحة أرض المشروع      ) ٪١٤,٩٣٣(وتمثل نسبة   
  :األراضى التالى 

رقم 

  القطعة

  مساحة

  قطعة األرض

مساحة الدور 

 F.P األرضى

 البنائية النسبة

 لقطعة األرض
  النموذج

عدد 

  الوحدات
  االرتفاع

  أول+ أرضى + بدروم   ١  فيالت منفصلة  ٪٢٩٫٢٠ ١١٩٫٠٠  ٤٠٨٫٤٠  ١

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت متصلة  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٢

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت متصلة  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٣

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت متصلة  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٤

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت متصلة  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٥

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  ت متصلةفيال  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٦

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت متصلة  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٧

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت متصلة  ٪٣٦٫٨٢  ١٩٠٫٠٠  ٥١٦٫٠٤  ٨

  أول+ أرضى + بدروم   ١  منفصلةفيالت   ٪٢٩٫٢٠ ١١٩٫٠٠  ٤٠٨٫٤٠  ٩

    ١٦      ١٥٦٨٫٠٠  ٤٤٢٩٫٠٨  اإلجمالى

ــة ــرتاطات البنائي ــاالش ــضر مل ــزام األخ ــى احل ــسيم بأراض ــيط والتق   شروعات التخط
وفقا لقرار جملس إدارة اهليئة جبلسته رقم 

ً
  :٢٠١٩ لسنة ١٢٩

 )٪١٥( ال تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامـل علـى               )أ  ( 
  ) .إسكان(من إجمالى مساحة المشروع 

وبما ال يتجاوز مـع     ) أول + رضىأ(االرتفاع المسموح به لمناطق اإلسكان      ) ب(
  .قيود ارتفاع القوات المسلحة 
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المـسموح  مـسطح  ال٪ مـن  ٢٥(رافق خدمات بدور الـسطح    مغرف   يسمح بإقامة    )ج(
بما ال يشكل فى مجموعها وحـدة سـكنية وطبقًـا للمـادة              )الدور األرضى به  ببنائ

 ، ٢٠٠٨ لـسنة  ١١٩ من الالئحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم         )١٠٤(
 مع قيود االرتفاع المسموح بها من قبل القـوات المـسلحة           وبما ال يتعارض  

  .بها من القوات المسلحة بالمنطقة وبما ال يتجاوز قيود االرتفاع المسموح 
 م٢٥٠علـى   ) قطـع أراضـى   (ال تزيد أطوال البلوكات المخصصة لالستعمال السكنى        أ )د(

   يـتم عمـل    م٢٥٠ البلوك على    مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول       
  م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلـوك        ٦ممر بعرض ال يقل عن      

  ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩م وطبقًا لقانون البناء الصادر بـرقم        ١٥٠ال تزيد على    
  .والئحته التنفيذية 

  .م كحد أدنى ٦المسافة بين البلوكات ال تقل عن ) ه(
  .م خلفى ٦ -م جانبى ٣ -م أمامى ٤ : يةداخل قطعة األراضى السكنالردود ) و(
  يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى الـسكنية يـستخدم باألنـشطة المـصرح            ) ز(

  ) .انتظار سياراتجراجات (بها 
م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخـل المواقـع           ٦يتم ترك ردود    ) ح(

  .المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار 
   طبقًـا للكـود المـصرى      زام بتـوفير أمـاكن انتظـار سـيارات        يتم االلت ) ط(

  .للجراجات وتعديالته 
يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث ال تزيد مـساحة الغرفـة             ) ى(

ضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية         وبارتفاع أر  ٢م٩ علىالواحدة  
  ) .٪١٥(المسموح بها للمشروع 

  والكثافـة الـسكانية  - فدان  /  شخصا   ٤٥مسموح بها للمشروع    ال السكانيةالكثافة  ) ك(
  .فدان /  شخصا ٢٨المحققة 
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  : املبنية للدور األرضى على مستوى املشروع اتجدول املساح
  جدول النسب البنائية للمشروع

 F.Pالنسبة البنائية   )٢م(إجمالى الوحدات   النمط

  ٪١٤٫٩٣٣  ١٥٦٨  سكنى

  ٪٠٫٠٦٧  ٧  بوابات وغرف أمن

  ٪١٥  ١٥٧٥  اإلجمالــى

  إجمالى مساحة األرض
  ٢م١٠٥٠٠ فدان ٢٫٥

  ٢م١٥٧٥ = ٪١٥نائية النسبة الب

  المالك
  بهاء الدين عوض اهللا حممد عوض/ السيد
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   العامةاالشرتاطات
   ويـسمح بإقامـة دور البـدروم       )أول+ رضى  أ (للمبانى ارتفاع   أقصىيبلغ   -١
ويـستخدم باألنـشطة    افـق لـدور البـدروم   مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المر   بدون  

  .المصرح بها بدور البدرومات 
  . بقيود االرتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة كالالم يلتزم -٢
  )٪١٥( النسبة البنائية المـسموح بهـا لكامـل المـشروع ال تزيـد علـى                 -٣

  .بحد أقصى من مساحة أرض المشروع 
   .مناطق الردود ىت فآال يجوز إقامة أية منش -٤
هى الملحقـات التـى     :  بالمبانى السكنية    مرافق الخدمات بدور السطح   غرف   -٥

ـ              ال تكـون   ىبنيت أعلى سطح البناء مثل آبار الساللم والخزانات والغرف الخدمية الت
 فى استعمالها لباقى وحـدات البنـاء المقفلـة    ة بل تكون تابعة سكنيةفى مجموعها وحد 

 المـسموح ببنائهـا  المـساحة   مـن  )٪٢٥( علـى مجموعها  ىتزيد ف المصرح بها على أن ال 
  .بالدور األرضى ووفقًا الشتراطات الهيئة

 وتنفيـذ  تـصميم  على نفقتـه  بهاء الدين عوض اهللا محمد عوض       / السيدتولى   ي - ٦
 )ى وكهرباء وتليفونـات وغـاز     ورى  صحف  مياه وصر  (من ات المرافق الداخلية  شبك

 وأن يقوم المالك بتـشغيل      لمعتمدة من الهيئة  ا للرسومات ا  قًوذلك طب  ى بالمبان اوتوصيله
 .وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها 

ى تنسيق الموقع مـن ممـرات وشـبكة الـر     الخاصة على نفقتهالمالك  تولى  ي -٧
البـردورات واألرصـفة والتبليطـات       وتنفيـذ  وأعمدة اإلنارة الداخلية لممرات المشاة    

 .ه التكسيات وخالفألعمال الصناعية ووالزراعة والتشجير وا

ـ  ورصفها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية    على نفقته المالك  تولى  ي -٨ للرسـومات  ا  طبقً
 .بالطرق الرئيسية  الداخليةق مع ربط الطرمن الهيئة والمواصفات المعتمدة 
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١٩

ـ       ى  السماح لمهندس بالمالك   يلتزم -٩  ىالجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتـيش الفن
واعتمـاد العينـات   ى نفى وكذا التفتيش الللمبانر  الترخيص الصاد لالشتراطات البنائية و  

ـ    ــق وفقًـ ــشبكات المراف ــة ب ــة  الخاص ــومات المقدم ــفات والرس   ا للمواص
   .من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة

ــولى ي -١٠ ــك ت ــوماتالمال ــاد رس ــاء اعتم ــال الكهرب ــفات أعم    ومواص
 .ء باتوزيع الكهرة من شرك

ــك تــولى ي -١١ ــه الخاصــة صــيانة األعمــال الموضــحةالمال   علــى نفقت
  . )٨، ٧، ٦ (اتفى الفقر
 يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونـات       -١٢

  .المشروع 
طبقًـا للكـود    يتم االلتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق اإلسـكان           -١٣

   .جات وتعديالتهالمصرى للجرا
ـ       بقـانون االلتزام   يتم -١٤   ٢٠٠٨لـسنة   ١١٩رقم  البنـاء الموحـد الـصادر ب

  واالشتراطات الـواردة بقـرار مجلـس إدارة الهيئـة          ،   والئحته التنفيذية وتعديالتهما  
 ٢٠١٩ لسنة ١٢٩بجلسته رقم 

  طرف أول
  )إمضــــــــــاء ( 

  طرف ثاٍن
  المالك

   عوض بهاء الدين عوض اهللا حممد/ السيد
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٢٠
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٢١
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١ لسنة ١٩٦١قرار رقم 
  ٢١/١١/٢٠٢١بتاريخ 

  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسي
  بالشركة العربية للصناعات الدوائيةلصندوق التأمين الخاص للعاملين 

  والشركات المتفرعة منها) أكديما(والمستلزمات الطبية 
  ة للرقابة املاليةرئيس اهليئة العام

 بإصدار قانون صناديـق التـأمين   ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  ؛ة والئحته التنفيذية وتعديالتها الخاص

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ؛ والئحته التنفيذية وتعديالتهما في مصر

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

  ١٩٩١ لـسنـة    ٢٧٦وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة علـى التـأمين رقـم            
بالشركة العربية للـصناعات الدوائيـة      تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين      بقبول  

  ؛ )٣٩٠(برقم  نهاوالشركات المتفرعة م) أكديما(والمستلزمات الطبية 
  ؛ظام األساسي للصندوق وتعديالتها وعلى الئحة الن

ــدة      ــصندوق المنعق ــة لل ــة العمومي ــاع الجمعي ــضر اجتم ــى مح   وعل
 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسي اعتبارا مـن            ٢٣/٦/٢٠٢١في  
   ؛٢٣/٦/٢٠٢١

ـ            ناديق وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنـشاء ص
  تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة             

عديل المقدم مـن     اعتماد الت  باقتراح ٤/١١/٢٠٢١بالتمرير فى    ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  
  ؛الصندوق المذكور 

 صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخـة      العامة لترخيص وعلى مذكرة اإلدارة    
   ؛١٥/١١/٢٠٢١
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   :ررـــــــــق
والمـادة  ) بيانات عامة(من الباب األول ) ٣/٣(بنصوص المادة  يستبدل   - ١مادة 

من الفـصل  ) ب،ج/٩(والمادة ) االشتراكات وشروط العضوية(من الباب الثانى   ) ٤/٤(
) المزايـا (من الباب الثالـث     ) فى تقدير قيمة الميزة التأمينية وشروط استحقاقها      (األول  

   :التالية النصوص
   ) :بيانات عامة(  - األولالباب 
   :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ - ٣مادة 

  : أجر االشتراك -٣
هو أجر االشتراك الشهرى وفقًا لجـداول أجـور االشـتراك المرفقـة بـالتقرير       

   باإلضافة إلى العالوات الدوريـة وعـالوات الترقيـة         ٣١/١٢/٢٠٢٠االكتوارى فى   
   بحـد أقـصى ألجـر االشـتراك        ١/١/٢٠٢١يا اعتبارا من    سنو) ٪٥(بما ال يجاوز    

 وال يعتد بأى إضافات أخرى على هـذا األجـر   )أربعة آالف ومائتان وخمسون جنيها  (
أيا كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المـالى للـصندوق               

  .واعتمادها من الهيئة 
   ) :لعضويةاالشتراكات وشروط ا ( -الباب الثانى 

   :يشترط فى العضو ما يلى - ٤مادة 
رسم سداد  عاما بشرط   ) ٥٦( يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بحد أقصى         -٤

  : طبقًا للجدول التالى قية على بلوغ سن التقاعد القانونيةعضوية يحدد وفقًا للمدة المتب

قية على بلوغ سن المدة المتب
 )بالسنوات (التقاعد القانونية

عضوية كمضاعف رسم ال
ألجر االشتراك فى تاريخ 

 )بالشهور(االنضمام 

   فأكثر٣٧
٣٦  
٣٥  
٣٤  

  ال شىء
٠,٢٧  
٠,٨٠  
١,٣٢  
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٢٤

قية على بلوغ سن المدة المتب
 )بالسنوات (التقاعد القانونية

عضوية كمضاعف رسم ال
ألجر االشتراك فى تاريخ 

 )بالشهور(االنضمام 

٣٣  
٣٢  
٣١  
٣٠  
٢٩  
٢٨  
٢٧  
٢٦  
٢٥  
٢٤  
٢٣  
٢٢  
٢١  
٢٠  
١٩  
١٨  
١٧  
١٦  
١٥  
١٤  
١٣  
١٢  
١١  
١٠  
٩  
٨  

١,٨٤  
٢,٣٤  
٢,٨٢  
٣,٣٠  
٣,٧٥  
٤,١٩  
٤,٦٠  
٤,٩٩  
٥,٣٥  
٥,٦٩  
٥,٩٩  
٦,٢٦  
٦,٥٠  
٦,٦٩  
٦,٩١  
٧,٣٧  
٧,٤٨  
٧,٨٣  
٧,٨٢  
٨,٠٥  
٧,٩١  
٧,٩٩  
٧,٧٢  
٧,٦٤  
٧,٤٨  
٧,٢٢  
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٢٥

قية على بلوغ سن المدة المتب
 )بالسنوات (التقاعد القانونية

عضوية كمضاعف رسم ال
ألجر االشتراك فى تاريخ 

 )بالشهور(االنضمام 

٧  
٦  
٥  
٤  
٣  
٢  
١ 

٦,٨٥  
٦,٣٦  
٥,٧٤  
٤,٩٧  
٤,٠٣  
٢,٩٠  
١,٥٧ 

 بالفرق بين تاريخ بلوغ سـن       قية على بلوغ سن التقاعد القانونية     تحسب المدة المتب  
  . وتاريخ االنضمام يةالتقاعد القانون

  .تحسب كسور السنة نسبيا 
   ) :المزايا(  -الباب الثالث 
   ) :فى تقدير قيمة الميزة التأمينية وشروط استحقاقها ( -الفصل األول 

   :يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية - ٩مادة 
   :فى حاالت انتهاء الخدمة لألسباب التالية

  ) ............................... .أ ( 
   :الوفاة أو العجز الكلى المستديم) ب(

 )فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه     (وق للعضو أو لورثته الشرعيين      يؤدى الصند 
وذلك عـن  ) ٣/٣( شهر من أجر االشتراك الوارد بأحكام المادة  ٢,٥ميزة تأمينية بواقع    

) بالنسبة لألعضاء المؤسسين فقـط    (كل سنة خدمة بالشركات سواء مدد الخدمة السابقة         
وبحد أدنـى   ) عضاء المؤسسين والجدد معا   بالنسبة لأل (أو الالحقة على إنشاء الصندوق      

  .خمسون شهرا من ذات األجر 
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٢٦

   :العجز الجزئى المستديم) ج(
 شهر من أجر االشـتراك الـوارد   ٢,٥يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع   

وذلك عن كل سنة خدمة بالشركات سواء مـدد الخدمـة الـسابقة         ) ٣/٣(بأحكام المادة   
بالنسبة لألعـضاء   (أو الالحقة على إنشاء الصندوق      ) سين فقط بالنسبة لألعضاء المؤس  (

  . شهرا من ذات األجر خمسة وعشرونوبحد أدنى ) والجدد معاالمؤسسين 
اعتبارا مـن التـاريخ الـذى قررتـه الجمعيـة        تسري هذه التعديالت     - ٢مادة 

   .العمومية باجتماعها السالف اإلشارة إليه
الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالي          ينشر هذا القرار في      - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة العامة للرقابة المالية
  حممد عمران/ د
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٢ لسنة ٧٠٦قرار رقم 
  ١٠/٤/٢٠٢٢بتاريخ 

  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسي
    والمعاشات والتعويضات للعاملينصندوق التأمين ل  

  )بنك االستثمار العربى(بالمصرف االتحادى العربى للتنمية واالستثمار 
  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

 بإصدار قانون صناديـق التـأمين   ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  ؛ة والئحته التنفيذية وتعديالتها الخاص

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠لى القانون رقم    وع
  ؛ والئحته التنفيذية وتعديالتهما في مصر

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

تـسجيل  قبـول   ب ١٩٧٩ لسنـة   ٦لتأمين رقم   ل  العامة  المصرية وعلى قرار الهيئة  
بالمصرف االتحادى العربى للتنميـة      والمعاشات والتعويضات للعاملين  التأمين  صندوق  

  ؛ )٦٥(برقم  )بنك االستثمار العربى(واالستثمار 
  ؛ظام األساسي للصندوق وتعديالتها وعلى الئحة الن

  تينوعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غيـر العاديـة للـصندوق المنعقـد            
 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسـي للـصندوق            ٢٧/٩/٢٠٢١في  

   ؛١/١/٢٠٢١اعتبارا من 
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق            

  المشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة     وتأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية        
 بالموافقـة علـى   ٣/٣/٢٠٢٢تمرير فـى  بالبجلستها المنعقدة   ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  

  ؛عديل المقدم من الصندوق المذكور الت
وعلى مذكرة اإلدارة المركزية لإلشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصـة           

   ؛٣١/٣/٢٠٢٢بالهيئة المؤرخـة 
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٢٨

   :ررـــــــــق
تعويضات الوفاة والعجز (من الفصل األول ) ٢٥(بنصى المادة  يستبدل   - ١مـادة 

تعويضات انتهاء الخدمة لبلوغ سن المعـاش   (الثانىمن الفصل   ) ٣١(والمادة  ) مستديمال
وتعويضات انتهاء خدمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتـدب وأعـضاء مجلـس             

فى المزايـا والتعويـضات التـى       (من الباب الرابع    ) اإلرادةاإلدارة لسبب خارج عن     
   :نان التالياالنص) يمنحها الصندوق

   ) :فى المزايا والتعويضات التى يمنحها الصندوق(  - الرابعالباب 
   :تعويضات الوفاة والعجز المستديم - الفصل األول

  ) :٢٥(مادة 
   :فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو الوفاة

) فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه     (يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين       
نية وفقًا لمدد االشتراك بالصندوق بواقع أربعة أشهر مـن أجـر االشـتراك              ميزة تأمي 

عن كل سنة من سنوات االشتراك فى الـصندوق وبحـد أدنـى             ) ٤/٨(الوارد بالمادة   
فى تاريخ انتهاء الخدمـة     ) ٤/٨(سبعون شهرا من أجر االشتراك األخير الوارد بالمادة         

اعاة ما يلى فى حالـة تحقـق ميـزة          دون النظر لمدة العضوية أو لسن العضو مع مر        
  :تأمينية أفضل 

 األخيـر   ٣١/٨/٢٠١١ على أجر    ٣١/٨/٢٠١١تعامل مدد االشتراك السابقة على      
  ) .٤/٨(الوارد بالمادة 

 على أجر االشتراك األخير الـوارد       ١/٩/٢٠١١تعامل مدد االشتراك اعتبارا من      
  ) .٤/٨(بالمادة 
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٢٩

ة لبلوغ سن المعاش وتعويـضات انتهـاء    تعويضات انتهاء الخدم   -الفصل الثانى   
  خدمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة لـسبب خـارج            

   :اإلرادةعن 
  ) :٣١(مادة 

أو انتهـاء  )  عامـا ٦٠(فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونيـة          
  رة لـسبب خـارج    خدمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس اإلدا        

  :اإلرادةعن 
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر االشتراك الـوارد      

   :عن كل سنة من سنوات االشتراك فى الصندوق مع مراعاة ما يلى) ٤/٨(بالمادة 
  ٣١/٨/٢٠١١ علـى أجـر   ٣١/٨/٢٠١١تعامل مدد االشـتراك الـسابقة علـى     

  .) ٤/٨(األخير الوارد بالمادة 
   علـى أجـر االشـتراك الـوارد        ١/٩/٢٠١١تعامل مدد االشتراك اعتبارا مـن       

  ) .٤/٨(بالمادة 
اعتبارا مـن التـاريخ الـذى قررتـه الجمعيـة        تسري هذه التعديالت     - ٢مادة 

   .باجتماعها السالف اإلشارة إليهللصندوق العمومية 
 ىاليـوم التـال   ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن            - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة العامة للرقابة المالية
  حممد عمران/ د
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  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

  توفيق أوضاعقرار 
  رعاية الضباط العاملين بقطاع األحوال المدنية جمعية 

 ٣/١٢/٢٠٢٠بتاريخ ) ١١٢٢٦(المقيدة برقم 
 مدير مديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة

 ١٤٩قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقـم          بعد االطالع على    
   ؛ والئحته التنفيذية٢٠١٩لسنة 

  ١٠/٤/٢٠٢١وعلى اجتماع الجمعية العمومية غيـر العاديـة المنعقـدة بتـاريخ            
بشأن الموافقـة علـى توفيـق        املين بقطاع األحوال المدنية   رعاية الضباط الع  جمعية  ل

   والئحته التنفيذية ؛١٤٩األوضاع طبقًا ألحكام القانون رقم 
   المفـوض  وليـد محمـد تقـى الـدين حـسين         / وعلى الطلب المقدم من الـسيد     

لتوفيـق األوضـاع ورقيـا       رعاية الضباط العاملين بقطاع األحوال المدنية     جمعية  عن  
  بمديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة ؛وإلكترونيا 

   ؛١٥/١٢/٢٠٢١وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ 
 بـشأن الموضـوع   ١٥/١٢/٢٠٢١ المديرية بتاريخ وكيلوبناء على موافقة السيد  

  الموضح فيما بعد ؛
 :ـرر ـــــق

 )ى ـولاألـادة امل( 
 ألحكام  طبقًا لعاملين بقطاع األحوال المدنية   رعاية الضباط ا  جمعية  توفيق أوضاع   

   : والئحته التنفيذية على النحو التالى٢٠١٩لسنة  ١٤٩القانون رقم 
  ) .١١٢٢٦: (رقم القيد 

   .الوايلى االجتماعية: والتابعة إلدارة 
   ٣/١٢/٢٠٢٠: تاريخ وسنة القيد 
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   .)٢١٠١١٠٣٣٤١٤٤٢٤ (:الرقم المميز الخاص بالمنظومة اإللكترونية 
 -الـدور األول    ) ٨(قطاع األحوال المدنية غرفـة رقـم        : عنوان مركز إدارتها    

  . القاهرة-العباسية 
   :مجاالت عمل الجمعية

  " .مجال العمل الرئيسى" المساعدات االجتماعية -١
   .األسرة رعاية -٢
   .خدمات ثقافية وعلمية ودينية -٣
  . الخدمات الصحية -٤
   . عليهاحماية البيئة والمحافظة -٥
  . التنمية االقتصادية -٦

   .جمهورية مصر العربية: نطاق عمل الجمعية 
وفقًا لما هو وارد     أعضاء) سبعة( :  مكون من  إدارةمجلس  واسطة   ب الجمعيةتدار  

 .بالئحة النظام األساسى 
  طبقًــا لمــا ورد بالئحــة النظــام األساســى: أموالهــا  وأيلولــة الجمعيــةحــل 

  -  وزارة الداخليــة - ن المــستقبل للتكافــل والمــساعدات جمعيــة أمــا(للجمعيـة لـــ  
  ) .القاهرة الجديدة

 )ثانية الـــادة امل( 
الجمعية بما ورد بالئحة نظامها وبما ال يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة         تلتزم  

  . والئحته التنفيذية ٢٠١٩ لسنة ١٤٩العمل األهلى الصادر بالقانون رقم 
 مدير المديرية

  د الرمحنأمحد عب/ أ
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  وزارة التضامن االجتماعى
   بالفيومالوحدة المركزية للجمعيات والعمل األهلى

  اإلدارة العامة للقيد والتصاريح
  دـرار قيــق

  قلب مصر للتنمية المستدامةجمعية 
  رئيس الوحدة املركزية للجمعيات والعمل األهلى

 ١٤٩بالقانون رقـم    بعد االطالع على قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر          

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 

  :ــرر ــــــقـــ
  )املادة األوىل ( 

  ١٤٩طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم          قلب مصر للتنميـة المـستدامة     قيد جمعية   

ــسنة  ــى ٢٠١٩ل ــات والعمــل األهل ــة للجمعي    تحــت إشــراف الوحــدة المركزي

  ٢٠٢١ لسنة ١٨٧٠ورقم إشهار ) ٢١١٤١٠٣١٧٠٣١٧٧(موحد برقم 

   :مجاالت عمل الجمعية

  - أصـحاب المعاشـات      - الـصداقة بـين الـشعوب        -المساعدات االجتماعية   

  - الخـدمات الـصحية   - حمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـا     -التنمية االقتـصادية    

  - حمايـة المـستهلك      - تنظـيم األسـرة      - النـشاط األدبـى      -الدفاع االجتمـاعى    

 رعايـة الطفولـة     - رعاية األسـرة     -وأسرهم   رعاية المسجونين    -التنظيم واإلدارة   

   الخـدمات الثقافيـة والعلميـة      - الخـدمات التعليميـة      - حقوق اإلنسان    -واألمومة  

  . رعاية الشيخوخة - الفئات الخاصة والمعاقين -والدينية 
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  ) .جمعية محلية: (نطاق العمل الجغرافى للجمعية 
  أول يوليـو حتـى نهايـة يونيـو        تبدأ السنة المالية للجمعية مـن       : السنة المالية   

  .من كل عام 
  طبقًـا لمـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى          : حل الجمعية وأيلولـة أموالهـا       

  ) .صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات األهلية (
  )املادة الثانية ( 

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام األساسى لها بجريدة الوقـائع المـصرية ،             
  .لكترونى الخاص بها إن تيسر وبالموقع اإل

  رئيس الوحدة المركزية
  للجمعيات والعمل األهلى

  أمحد عرابى عبد اجلواد/ أ

  مدير مديرية التضامن االجتماعى
  بمحافظة الفيوم

  إميان أمحد ذكى/ أ
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 النات الوزارات واهليئات واملصاحلـإع

 اهليئة املصرية العامة للمساحة

 احة بالمناطقاإلدارة المركزية لشئون المس

  ببنى سويف مديرية المساحة

 )الصرف الحقلى ( 

 )الن ـــــــإع( 

  أنهـا سـتقوم     مديرية المساحة ببنى سـويف     - مة للمساحة   ن الهيئة المصرية العا   تعل

  بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنـشاء المـصارف الحقليـة المغطـاة             

  لـى بيانـات توزيـع هـذه النفقـات         والمشتملة ع  البرميل والصف واسكر  بمنطقة صرف   

  : باألماكن التالية ٢٥/٥/٢٠٢٢ إلى ١٠/٥/٢٠٢٢على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 

  -  اسـكر مركـز الـصف    - الـصف  : ( مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى       - ١

  .طفيح أمركز  صول - كفر حالوة  -  مسجد موسى -  البرميل - نزلة رحم  -  بنى صالح

  . طفيحأ -الصف :  شرطة  مركز-٢

  ولذوى الـشأن االطـالع علـى الكـشوف المـذكورة خـالل المـدة المحـددة             

ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خالل الثالثين يوما التاليـة لتـاريخ               

  .انتهاء مدة عرض الكشوف 
  وفى حالة انقضاء مدة العـرض واالعتراضـات دون تقـديم أيـة معارضـات              

  ١٩٨٤ لسنة ١٢قانون رقم لانات نهائية طبقًا لأصبحت البي
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 اهليئة املصرية العامة للمساحة
 قطاع الخدمات المساحية ونزع الملكية

  الشرقيةب مديرية المساحة
 )الصرف الحقلى ( 

 )الن ـــــــإع( 
 بعـرض    أنها ستقوم  الشرقية مديرية المساحة ب   - مة للمساحة   ن الهيئة المصرية العا   تعل

  لة علـى بيانـات ونفقـات إنـشاء المـصارف الحقليـة المغطـاة              الكشوف المـشتم  
   والمـشتملة   البحـرى  طان وبحـر صـف    فالمنطقة المحصورة بين ترعة د    بمنطقة صرف   

 ١٠/٥/٢٠٢٢ بهذه المنطقة فى المدة مـن        على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين      
  :باألماكن التالية  ٢٤/٥/٢٠٢٢إلى 

   -) صــان الحجــر القبليــة: (لزراعيــة بقــرى  مقــر الجمعيــة التعاونيــة ا- ١
   .صان الحجرمركز 
   .صان الحجر:  مركز شرطة -٢

  ويمكـن  ولذوى الشأن االطالع على الكشوف المذكورة خـالل المـدة المحـددة           
  لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خالل الثالثين يوما التاليـة لتـاريخ انتهـاء              

  .مدة عرض الكشوف 
  قضاء مدة العـرض واالعتراضـات دون تقـديم أيـة معارضـات            وفى حالة ان  

  ١٩٨٤ لسنة ١٢قانون رقم لأصبحت البيانات نهائية طبقًا ل

  إعــالنات فقد
  اهليئة العامة للطرق والكبارى

  قـسيمة ويبـدأ   ) ٢٠٠(فئـة   ) ح. ع ٣٣(دفتـر قـسائم     ) ١(تعلن عن فقد عـدد      
  وقـد اعتبـرت   ) ١٣١٢(مجموعـة رقـم     ) ٨٣٧٢٠٠(إلى رقم   ) ٨٣٧٠٠١(من رقم   

  .عرض نفسه للمحاكمة الجنائية يهذه القسائم ملغاة ، فكل من يحاول استعمالها 
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  بيـوع إداريـة- حجـوزات 
  مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثالث

 )محافظة الغربية(ائب المحلة ثان منطقة ضر
  )٢٠٢٢ سنة  مايو١٩جلسة ( 

 - ، بناحيـة شـبرا بابـل          سهما ١٨فدان واحد مشاع فى فدان واحد وقيراطين و       
 وهـى عبـارة عـن     ٨) ص( أول   ٣١ غربية ، حوض بندق الشرق       -المحلة الكبرى   

، ٢١/٤/٢٠٠٠عبد الخالق إبراهيم عبد اهللا ، حجز عليه فى          /أرض زراعية ملك ورثة     
   جنيـه ،   ٦٠٠٠٠نظير المستحقات األميريـة المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه              

 ) .الحدود سبق النشر عنها ( 

 أسهم والتعامل أرض مقام عليها مصنع طـوب طفلـى           ٦ قيراطا و  ١٢أفدنة و  ٤
 -بناحية  حوض جزيرة الدهب طريق كوبرى الرياض ، عزبة حمد المحلة الكبـرى               

 ،  ٥١٠ أصلية مشاعة فى القطع أرقام       ٢٤ من   ٢٦٦ ،   ٢٦٥ قطعة رقم    ٢٦غربية رقم   
الدسـوقى إبـراهيم   /  أصلية خارج الكردون وداخل التحسين ملك ورثـة  ١٦ من   ٥١٢

   نظيـر المـستحقات األميريـة المطلوبـة ،         ٢٤/١٢/١٩٩٧مراد ، حجز عليه فـى       
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٦٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

 قيراطا وسهم واحد ، وهـى عبـارة         ٢٠ فدانا و  ١٦) ثانيا  (  فدانًا ،    ١٦) أوال  ( 
 حوض القبالـة    ١١٣ربية رقم   غ/عن أرض زراعية بناحية صفط تراب المحلة الكبرى       

 ،   ١٨/١/١٩٩٩الدسوقى إبراهيم مراد ، حجز عليـه فـى          / ملك ورثة  ١٤الغربية رقم   
   جنيـه ،   ٦٠٠٠٠٠نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه             

 ) .الحدود سبق النشر عنها (

 بـارة  سهما و هـى ع ١٤ قراريط و١٠ فدان و٢ قيراطًا وخمسة أسهم مشاعا فى   ١٢
بناحيـة  ) ١(عن أرض فضاء مقام عليها مصنع طوب طفلى بحوض الغمـرى رقـم              

  المرسى إبراهيم مـراد ، حجـز عليهـا        /  غربية ، ملك     -صفط تراب مركز المحلة     
 نطير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه             ١٩/١٢/١٩٩٧فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٢٠٠٠٠٠
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   غربيـة ،   - أسهم بناحية صفط تراب مركـز المحلـة الكبـرى            ٥ قيراطًا و  ١٢
  حوض الغمرى وهى عبارة عن أرض فضاء مقام عليها مصنع طوب طفلـى مـشاع              

محمد محمد شنب ، حجز عليهـا       /  سهما ملك ورثة     ١٤ قراريط و  ١٠فى فدان واحد و   
 ، نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه              ١٩/٢/١٩٩٧فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٢٠٠٠٠٠

 سـهما بناحيـة     ١٤ قراريط و    ١٠ أسهم مشاع فى فدان واحد و        ٥ قيراطًا و    ١٢
   غربيـة وهـى عبـارة عـن        - بناحية المحلة الكبرى     ١/صفط تراب حوض الغمرى   

  محمد إبراهيم سـند، حجـز عليهـا       / جزء أرض مقام عليها مصنع طوب ملك ورثة         
ستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه            نظير الم  ١٩/١٢/١٩٩٧فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٢٠٠٠٠٠

  سهما ، وهى عبارة عن مبنى داخل الكردون        ١١ أسهم ، قيراط واحد و     ٦ قراريط و  ٤
  -وخارج التحسين مقام عليها ماكينة طحين ومـضرب أرز بناحيـة صـفط تـراب                

أحمد محمد زغلول   / ملك ورثة   ) ١١(احية رقم   غربية ، حوض داير الن    /المحلة الكبرى 
   ، نظير المـستحقات األميريـة المطلوبـة ،         ٢٠/٤/٢٠٠١وشركائه ، حجز عليها فى      

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٣٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

 وهى عبارة عن عمارة مكونة مـن خمـسة أدوار مبنـى بـالطوب               ٢م٤٢٠,٢٠
غربيـة  / ل األبواب والشبابيك بناحية المحلة الكبـرى        األحمر والخرسانة المسلحة كام   

   قـسم ثـان قطعـة      -شارع كراتوس الشجاع المتفرع مـن شـارع كنيـسة األروام            
  عطيــة الــسيد الرجبــى وشــركاه ،/ ملــك ) خ (٣٦، ) خ  ( ٢٢، ) خ (١٨رقــم 

، نظير المستحقات األميرية المطلوبة ، سعر المحجـوز         ٢٨/٨/١٩٩٩حجز عليها فى    
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ٣٠٠٠٠٠عليه 

 كفر فيالة حوض العـشرة  -غربية / فدانًا أرضا زراعية بناحية المحلة الكبرى    ٥٦
 ، ٢٦/٤/١٩٩٨محمود راغب عطية ، حجز عليها فـى   /ملك ورثة ) ٢(والبحرى نمرة   

   جنيـه ،   ٩٠٠٠٠٠نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه             
 ) .بق النشر عنهاالحدود س(
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 - القنطرة بالمحلة الكبـرى  - قيراطا بمحلة أبو على٢٤سهما من   ٢١ قراريط و  ٦
مشاع فى مبنى مكـون مـن دوريـن    ) ٢(غربية ، بالمنطقة الصناعية حوض الغمرى  

الدور األول مقام عليه مصنع تنظيف أقطان والدور الثانى مصنع مالبس جاهزة ملـك              
 إبراهيم محمد /  أصلية ،  ملك    ١٩٣ من   ١٢٨ من   ٢٣٠من   ٤١الممول وشركاه قطعة رقم     

، نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ،       ١٩/٤/١٩٩٥مهدى إبراهيم ، حجز عليه فى       
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ١٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

 سهما عبارة عن أرض زراعيـة بناحيـة الهيـاتم           ١٩ قراريط و    ١٠ أفدنة و  ١٠
  ٢١٦ مـن    ٢١٧ أول ، قطعـة      ٧/ حـوض دجنـة    ٨٣غربية لوحة   / كبرىبالمحلة ال 

  فاطمة عبد المـنعم الـسكرى ، حجـز عليهـا    /  أصلية ملك ورثة ١٢١ من  ١٩٢من  
 نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه             ٢٥/١١/١٩٩٧فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٩٠٠٠٠٠

  أفدنة ٥) ثانيا) (٢(سهما ، بحوض البلد والرزقة رقم        ١٢ قراريط و  ٨ أفدنة و  ٥) أوالً(
   قـراريط  ٨فـدانان و  ) ثالثـا (،  ) ٢( أسهم بحوض البلد والرزقة رقـم        ٨وقيراطان و 

   سـهما ١٣ قيراطـا و   ٢٠ أفدنـة و   ٦) رابعـا ( أسهم بحوض الجـرن واألوسـية        ٥و
ايـدة  بحوض البلد والرزقة والجرن واألوسية والجميع أرض زراعية بناحية كفـر العب           

   أصـلية ملـك    ١٣٣ قسم ثـان رقـم       ١٣ ،   ١٢ غربية لوحة    -مركز المحلة الكبرى    
   نظيـر  ١٣/١١/١٩٩٧ حجـز عليهـا فـى        -فاطمة عبد المـنعم الـسكرى       / ورثة  

الحدود سبق  ( جنيه ،    ٢٣٠٠٠٠٠المستحقات األميرية المطلوبة ، سعر المحجوز عليه        
 ) .النشر عنها

 بجهـة كفـر     ١٠عية بحوض صندفا     سهما أرض زرا   ٢١ قراريط و  ٤ أفدنة و  ٧
  عطية السيد الرجبـى وشـركاه ، حجـز عليـه          / حجازى بناحية المحلة الكبرى ملك      

 ، نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه              ٢٧/٢/٢٠٠٢فى  
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٧٠٠٠٠٠
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ألصـلية تعـادل     ا ١٣٥ مـن    ٣٦٦ مـن    ٧٣٤ سهما فى القطعة رقم      ٢٢ قراريط و  ١٠
+ مزرعـة   + معمـل ألبـان     +  ، التعامل عبارة عن منزل مكون من دوريـن           ٢م١٨٢٣,١٠

  عـصمت عبـد الـسميع   /  غربيـة ملـك     -  مركز المحلة الكبـرى      - مخزن بجهة العامرية    
 ، نظيـر المـستحقات األميريـة المطلوبـة ،     ١٢/١١/٢٠٠١يوسف النجار ، حجز عليها فى   

 ) .الحدود والبيانات المساحية بملف الحجز العقارى(ه ،  جني٥٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

 حـوض العطـف     ٩٢٣ قطعة أرض رقم     ٢م٩٠٥,٦٣ أسهم تعادل    ٤ قراريط و  ٥
  مبنـى دور  + ٢م٤٠٥,٥٥ التعامل عبارة عـن مبنـى مـن دوريـن مـسطح      ٢رقم  

 ، ٢م١٨١,٩٥قطعـة أرض فـضاء مـسطح        + ٢م٢١٩,١٣واحد بدون سقف مسطح     
 نظيـر المـستحقات   ١٦/٦/٢٠٠٢رويش ، حجز عليه فى أمجد مصطفى كمال د / ملك

الحدود والبيانات المساحية   ( جنيه ،    ٦٠٠٠٠٠األميرية المطلوبة ، سعر المحجوز عليه       
 ) .بملف الحجز العقارى

   بناحيـة شـبرا    ٧٨ مـن    ١٥٠ قيراطا بحوض األرز رقـم       ١٢ أفدنة و  ٥) أوالً(
   سـهما بحـوض األرز     ١٢ قيراطـا و   ٢١ أفدنـة و   ١٠) ثانيا(ملكان وصفط تراب ،     

 شبرا ملكان ، والتعامـل عبـارة عـن أرض           - بجهة صفط تراب     ٧٨ من   ١٦٦رقم  
  ١٠/٥/١٩٩٩محمد عبد العزيز خـضر ، حجـز عليهـا فـى             / زراعية ملك ورثة    

   جنيـه ،   ٢٥٠٠٠٠نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز عليـه             
 ) .ارىالحدود والبيانات المساحية بملف الحجز العق(

 ٢٣٠ قسم ثان قطعة رقم      ٧ سهما حوض المسعودى رقم      ٢٠ قراريط و  ٥فدانان و 
   أصلية ، وهى عبارة عـن أرض زراعيـة بجهـة صـفط تـراب               ٢٤ من   ١٩١من  

 ١٠/٥/١٩٩٩محمد عبد العزيز خضر ، حجز عليها فـى          /  غربية ملك ورثة     - مركز المحلة   
   جنيـه ،   ٢٥٠٠٠٠عليـه   نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز           

 ) .الحدود والبيانات المساحية بملف الحجز العقارى(
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 وهى عبارة عن عمارة مكونة      ٢٣/  بحوض الرمل    ٢م٢٠٩و٩٦ سهما تعادل    ١٢
  زكريـا محمـد أحمـد أبـو علـى ، حجـز عليـه              / من خمسة أدوار ملك ورثـة       

ليـه   ، نظير المستحقات األميرية المطلوبـة ، سـعر المحجـوز ع            ٢٩/٦/٢٠٠٠فى  
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ١٠٠٠٠٠

 أسهم وهى عبارة عن أرض مقام عليها ماكينة طحـين ومـضرب      ٨ قراريط و  ٥
/  غربية ملك ورثـة  -مركز المحلة الكبرى ) ٣(أرز وسكن ناحية قرية الشهيدى نمرة   

، نظيـر المـستحقات األميريـة     ١١/٨/١٩٩٤محمود خميس الحق ، حجز عليه فـى         
 ) .الحدود سبق النشر عنها(  جنيه ، ٦٠٠٠٠، سعر المحجوز عليه المطلوبة 

 ،  ٢١٢ ،   ٢١١ أسهم أرض زراعية بحوض وشـمونة ، القطعـة           ٥ قراريط و  ٦
 - مقام عليها مزرعة دواجن من ثالثة طوابق بجهـة المحلـة الكبـرى               ٢١٤ ،   ٢١٣

  نظيـر المـستحقات    ١٤/٩/٢٠٠٦السيد أحمد حمودة ، حجز عليها فـى         / غربية ملك 
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(األميرية المطلوبة ، 
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