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٣

  راراتـــق
  وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

  ٢٠٢١ لسنة ٧٩١قــرار وزارى رقـم 
  ٢٠/١٠/٢٠٢١بتاريخ 

  )ج٨(باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم 
  ٢م١٠٥٠٠ بما يعادل  فدان٢,٥بمساحة 

   أكتوبر٦ بالحزام األخضر بمدينة )١٨(الواقعة بالحوض رقم 
   محمد على قاسم سلومةرانيا/ المخصصة للسيدة

  منى محمد على قاسم سلومة/ والسيدة
 إلقامة مشروع سكنى بمقابل عينى

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

  ؛العمرانية الجديدة

  ؛ والئحته التنفيذية۲۰۰۸ لسنة ۱۱۹وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 ؛ والئحته التنفيذية ۲۰۱۷ لسنة ۷۲وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

تشكيل مجلـس إدارة هيئـة       ب ۲۰۰٦ ة لسن ٤٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  ؛المجتمعات العمرانية الجديدة

  ؛ بتشكيل مجلس الوزراء ۲۰۱۸لسنة  ۲٦۹وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بتعيين وزيـر اإلسـكان والمرافـق       ٢٠١٩ لسنة   ٩٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 والمجتمعات العمرانية ؛

ن اعتمـاد القواعـد     أ بـش  ٧/٦/٢٠٠٩خ  يبتار) ٢٣٢(رقم  ى  وعلى القرار الوزار  
ت  التفـصيلية بالمـدن والمجتمعـا      المخططـات واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق     

 ؛ والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ا ألحكام قانون البناء رقم العمرانية الجديدة وفقً
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٤

  ٢٦/٢/٢٠١٧بتـاريخ   ) ١٠٣(وعلى قرار مجلس إدارة الهيئـة بجلـسته رقـم           
 إلغـاء  تـم    ى الت ىقتراح التعامل مع األراض   ان  أكرة المعروضة بش  افقة على المذ  بالمو

 ضوء  ى ف ىستصالح األراض كتوبر الزراعية ال  أ ٦تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة      
تغييـر النـشاط    إمكانية  إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى          

  ة ؛المذكرعلى النحو الموضح تفصيالً ب وذلك ى إلى عمرانىمن زراع
  ٥/٨/٢٠١٩بتـاريخ   ) ١٢٩(وعلى قرار مجلـس إدارة الهيئـة بجلـسته رقـم            

  بالموافقة على إقـرار بعـض الـضوابط الخاصـة بأسـلوب التعامـل مـع الـسادة         
 أكتوبر الزراعيـة الستـصالح      ٦المتعاملين على األراضى الملغى تخصيصها لشركة       
 أكتـوبر   ٦ فدانًا بمدينـة     ١٢٤٩٤وتعمير األراضى بالحزام األخضر والبالغ مساحتها       

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

 الحزام األخضر ؛

 بـين هيئـة المجتمعـات       ٢٤/١٠/٢٠١٩وعلى عقد التخصيص المبرم بتـاريخ       
  منـى محمـد علـى     / محمد على قاسم سلومة والسيدة    رانيا  / والسيدةنية الجديدة   العمرا

  ٢م١٠٥٠٠ فـدان بمـا يعـادل        ٢,٥بمـساحة    )ج٨( لقطعة األرض رقم     قاسم سلومة 
 بنشاط سـكنى بمقابـل       أكتوبر ٦بمدينة    بالحزام األخضر  )١٨(الواقعة بالحوض رقم    

  ؛نی ك سى إلىعمن زراض مع االتفاق على تغيير نشاط قطعة األرعينى 
  )٤١٤٢٠٣(ا قطعة األرض الوارد برقم      مالمخصص له وكيل  وعلى الطلب المقدم من     

  )ج٨(رقـم    األرض  لقطعـة  وذلـك لمراجعـة المخطـط العـام        ١٢/٧/٢٠٢١بتاريخ  
   ؛توبر أك٦بمدينة   بالحزام األخضر)١٨(رقم  بالحوض

   ؛٢٨/٧/٢٠٢١يخ المعتمد من الهيئة بتارو للمشروع  المقدموعلى البرنامج الزمنى
ـ  المخــصص له وكيــلوعلـى الطلــب المقــدم مـن     ا قطعــة األرض الــواردم

اللوحات النهائية والتعهـدات للمـشروع       به   مرفقو ٥/٨/٢٠٢١بتاريخ   )٤١٥٧٦٣(برقم  
الواقعـة   فـدان    ٢,٥بمـا يعـادل      ٢م١٠٥٠٠ بمساحة   )ج٨(األرض رقم    بقطعة   الخاص

   ؛توبر أك٦بمدينة  بالحزام األخضر )١٨(بالحوض رقم 
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٥

  ٣١/٨/٢٠٢١بتـاريخ   وعلى ما يفيد سـداد المـصاريف اإلداريـة المـستحقة            
   ؛ واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروعنظير المراجعة الفنية

ـ    ٦تاب جهاز مدينة    وعلى ك    ١٦/٩/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٤١٨٨٥٦(رقم   أكتوبر الوارد ب
   ؛مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وموقف قطعة األرض

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

ـ المخصص له  وعلى التعهدين المقدمين من      بالموافقـة علـى    قطعـة األرض     ام
  کتـوبر  أ ٦ جهـاز مدينـة   ولمجتمعات العمرانية الجديـدة     ا هيئةاستمرار التعامل مع    

ـ   ىف اما للطلب المقدم منه وفقً     صـدور حكـم محكمـة القـضاء    ى تـاريخ سـابق عل
ـ  ٢١/١/٢٠٢٠ بجلسة الصادر   ىاإلدار   ، ق ٦٧ لـسنة    ٤٢٢٥ أرقـام  الـدعاوى    ىف

 وبذات أسلوب التعامل واستغالل األرض       ق ٧١ لسنة   ٦٤٤٣٤،  ق   ٧٠ لسنة   ٦٤٦٥٧
اعتبـار هـذا     ا مـع  والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفً        سكنى   اطبنش
 وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحـدات   ام من العقد المبرم بينه     يتجزأ  ال اتعهد جزء ال

  ة ؛العمرانية الجديد لمجتمعاتا هيئةوالبيع إال بعد موافقة  المشروع للحجز
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعـات العمرانيـة           

/ سيدةالمن   عة المستندات والرسومات المقدمة    أكتوبر بعد مراج   ٦الجديدة وجهاز مدينة    
باعتمـاد تخطـيط     منى محمد على قاسم سلومة    /  محمد على قاسم سلومة والسيدة     رانيا

الواقعـة   ٢م١٠٥٠٠بمـا يعـادل      فدان   ٢,٥بمساحة   )ج٨(وتقسيم قطعة األرض رقم     
مـشروع سـكنى بمقابـل    إلقامة   أكتوبر٦بمدينة  الحزام األخضر ب )١٨(رقم   بالحوض

التنفيذية   والئحته ۲۰۰۸ لسنة   ١١٩رقم   الصادر بالقانون  قانون البناء  ا ألحكام ووفقً عينى
  ؛۲۰۰۹لسنة  ٢٣٢رقم  ىوالقرار الوزار

 التخطـيط   معاون السيد الوزير المـشرف علـى قطـاع        مهندس   . د وعلى مذكرة السيد  
  ؛المعروض  ىالوزار استصدار القرار والمنتهية بطلب ١٧/١٠/٢٠٢١ بتاريخ والمشروعات
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٦

 :قـــــــرر 

   فـدان ٢,٥ بمـساحة    )ج٨(تخطيط وتقسيم قطعـة األرض رقـم         يعتمد   -  ١مــادة 
 )١٨(رقـم   الواقعـة بـالحوض  ) ف وخمسمائة متر مربععشرة آال  (٢م١٠٥٠٠بما يعادل   

 محمد علـى قاسـم سـلومة        رانيا/ سيدة أكتوبر والمخصصة لل   ٦بالحزام األخضر بمدينة    
 ، وذلـك طبقًـا   مشروع سكنى بمقابل عينىإلقامة  قاسم سلومة منى محمد على    / والسيدة

  ،٢٤/١٠/٢٠١٩بهذا القرار والعقد المبـرم بتـاريخ      للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة      
 .والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار 

 باستمرار التعامل مع الهيئة     ام بالتعهد الموقع منه   املتزم المخصص له  ت -٢ادة ـمـ
 فى تاريخ سابق على صـدور حكـم محكمـة           املمدينة وفقًا للطلب المقدم منه    وجهاز ا 

  ق ،  ٦٧ لسنة   ٤٢٢٥ فى الدعاوى أرقام     ٢١/١/٢٠٢٠القضاء اإلدارى الصادر بجلسة     
 ق ، وبذات أسـلوب التعامـل واسـتغالل          ٧١ لسنة   ٦٤٤٣٤ ق ،    ٧٠ لسنة   ٦٤٦٥٧

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

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

  .سبة فى هذا الشأنالقانونية المنا

 كحـد أقـصى   انائية المعمول بهبباالشتراطات اللهما تلتزم المخصص    -٤ادة ـم
 .ع  من قبل وزارة الدفاااالرتفاع المسموح به وبشرط عدم تجاوز قيود

بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصـفات الفنيـة       لهما  تلتزم المخصص    -٥ادة ـم
طط المقدم والمساحة المتعاقد عليهـا والبرنـامج       ألعمال شبكات المرافق فى إطار المخ     

  .الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ
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  بموافاة جهاز المدينـة المخـتص بالمـستندات       لهما  تلتزم المخصص    -٦ادة ـمـ
 ١١٩الالزمة الستخراج التراخيص طبقًا ألحكام قانون البناء الصادر بالقـانون رقـم              

 .  والئحته التنفيذية٢٠٠٨ة لسن

 )١(بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة       لهما  تلتزم المخصص    -٧ادة ـم
 ووفقًا لالشـتراطات    من القرار  )٦(من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة        

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

وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ اإلجـراءات              )طريق ممهد 
  .القانونية المناسبة

بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًـا للـشروط      لهما  تلتزم المخصص    -٨ادة ـمـ
 .صرى للجراجات المرفقة بالقرار والكود الم

باستخدام أنظمة الطاقة الشمـسية علـى النحـو         لهما  تلتزم المخصص    -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

  فق والمجتمعات العمرانيةوزير اإلسكان والمرا
  عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس.د.أ
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٨

 ىبالقرار الوزار الشروط املرفقة

  )ج٨(قطعة األرض رقم لمشروع بالمرفق باعتماد التخطيط والتقسيم ل
   فدان٢,٥ بما يعادل ٢م١٠٥٠٠بمساحة 

   أكتوبر٦ بالحزام األخضر بمدينة )١٨(الواقعة بالحوض رقم 
   محمد على قاسم سلومةرانيا /للسيدة خصصةوالم

  منى محمد على قاسم سلومة/ والسيدة
   ،بنظام السداد العينى سكنى نشاطإلقامة 

  ٢٤/١٠/٢٠١٩ا بتاريخ موفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته
  : املشروع مساحة

  . فدان ٢,٥ أى ما يعادل ٢م١٠٥٠٠إجمالى مساحة المشروع 
  :مكونات املشروع 

 أى مـا يعـادل    ٢م٥٢٥٠لمخصصة لالستعمال السكنى بمـساحة       األراضى ا  -١
بإجمالى مساحة   من إجمالى مساحة أرض المشروع ،     ) ٪٥٠(فدان وتمثل نسبة     ١,٢٥

ــى ــدور األرض ــة بال ــادل ٢م١٥٦٥) F.P( مبني ــا يع ــدان٠,٣٧٣ بم ــل  ف   وتمث
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع  )٪١٤,٩(نسبة 

 أى مـا    ٢م١٠بمـساحة    )F.P(لبوابات  وااألراضى المخصصة لغرف األمن      -٢
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪٠,١( فدان وتمثل نسبة ٠,٠٠٢يعادل 
 أى مـا يعـادل      ٢م٢١٥٠,٧األراضى المخصصة للطرق الداخلية بمـساحة        -٣
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪٢٠,٤٨( فدان وتمثل نسبة ٠,٥١٢
  فـدان  ٠,٦٦٧ أى ما يعـادل      ٢م٢٨٠٠ساحة  بم األراضى المخصصة للطرق الخارجية    - ٤

   .من إجمالى مساحة أرض المشروع) ٪٢٦,٦٧(وتمثل نسبة 
 أى مـا يعـادل      ٢م٢٨٩,٣األراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة       -٥
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪٢,٧٥( فدان وتمثل نسبة ٠,٠٦٩
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٩

  : املخصصة لإلسكان املساحة
  فـدان  ١,٢٥ أى ما يعادل     ٢م٥٢٥٠ال السكنى بمساحة    األراضى المخصصة لالستعم  

بإجمالى مساحة مبنية بالدور     من إجمالى مساحة أرض المشروع ،     ) ٪٥٠(وتمثل نسبة   
من إجمـالى    )٪١٤,٩(نسبة   وتمثل  فدان ٠,٣٧٣ بما يعادل    ٢م١٥٦٥) F.P( األرضى

  :التالى  األراضى ، وطبقًا لجدول قطعمساحة أرض المشروع 

  رقم
  القطعة

  ساحةم
  )٢م( القطعة

   الدور مساحة
 F.P األرضى

  )٢م(

   البنائيةالنسبة
)٪(  

  النموذج
عدد 

  الوحدات
  االرتفاع

  ٢  فيالت شبه متصلة  ٣١٫٧١  ١٨٣٫٤  ٥٧٨٫٣٣  ١

  ٢  فيالت شبه متصلة  ٣٥٫٣٨  ١٩٨٫٨  ٥٦١٫٨٣  ٢

  ١  فيال منفصلة  ١٤٫٧٧  ١٤٠  ٩٤٧٫٨٢  ٣

  ١  فصلةفيال من  ٢٣٫٥٨  ١٣٠  ٥٥١٫٢  ٤

  ٢  فيالت شبه متصلة  ٣٥٫٨٠  ١٩٨٫٨  ٥٥٥٫٢٩  ٥

  ٢  فيالت شبه متصلة  ٣٣٫٣٩  ٢٥٠  ٧٤٨٫٧٣  ٦

  ٢  فيالت شبه متصلة  ٣٥٫٥١  ٢٣٢  ٦٥٣٫٤  ٧

  ٢  فيالت شبه متصلة  ٣٥٫٥١  ٢٣٢  ٦٥٣٫٤  ٨

ى 
رض

ور أ
د

 +
ول

ور أ
د

  

    ١٤      ١٥٦٥  ٥٢٥٠  اإلجمالى

ــة ــرتاطات البنائي ــضاالش ــزام األخ ــى احل ــسيم بأراض ــيط والتق ــشروعات التخط   ر مل
وفقا لقرار جملس إدارة اهليئة جبلسته رقم 

ً
  :٢٠١٩ لسنة ١٢٩

  ال تزيد النسبة البنائية المسموح بهـا علـى مـستوى المـشروع بالكامـل              ) أ  ( 
   .)خدمات+ إسكان  (من إجمالى مساحة المشروع) ٪١٥(على 

  .من إجمالى مساحة المشروع ) ٪٥٠ (لىنسبة أراضى اإلسكان ال تزيد ع) ب(
للفـيالت  ) ٪٤٥( علـى    داخل قطعة األرض الـسكنية    د النسبة البنائية    ال تزي ) ج(

  للفـيالت المنفـصلة وبمـا ال يتجـاوز        ) ٪٤٠(متـصلة و  الالمتصلة وشبه   
   .)٪١٥( للمشروع ةفى اإلجمالى النسبة البنائية المقرر



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  فبرایر ٣فى  ٢٨ العدد – الوقائع المصریة    
 

  

١٠

يتعارض مـع   وبما ال   ) أول+ أرضى  (االرتفاع المسموح به لمناطق اإلسكان      ) د(

  . قوات المسلحة الارتفاع قيود

 الـدور   مـسطح ٪ مـن    ٢٥ (لى ال تزيد ع   يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح     ) ه(

  )١٠٤(بما ال يشكل فـى مجموعهـا وحـدة سـكنية وطبقًـا للمـادة            و) األرضى

  ، وبما ال يتعـارض     ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩من الالئحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم        

  .ن قبل القوات المسلحة بالمنطقة مع قيود االرتفاع المسموح بها م

 م٢٥٠علـى   ) قطـع أراضـى   ( أال تزيد أطوال البلوكات المخصصة لالستعمال السكنى         )و(

   يـتم عمـل    م٢٥٠مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على           

  م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلـوك        ٦ممر بعرض ال يقل عن      

  ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩ا لقانون البناء الصادر بـرقم       م وطبقً ١٥٠ال تزيد على    

   . وتعديالتهماوالئحته التنفيذية

  .م كحد أدنى ٦المسافة بين البلوكات ال تقل عن ) ز(

   .م خلفى ٦ -م جانبى ٣ -م أمامى ٤: راضى الفيالت أل الردود) ح(

بدروم بالمبانى السكنية يستخدم باألنشطة المـصرح بهـا         يسمح بإقامة دور    ) ط(

  ) . ، ومخازن غير تجارية انتظار سياراتراجاتج(

المبانى داخـل المواقـع     م كحد أدنى من الحدود الخارجية و      ٦يتم ترك ردود    ) ى(

  .المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار 

  طبقًـا للكـود المـصرى     يتم االلتزام بتـوفير أمـاكن انتظـار سـيارات           ) ك(

  .وتعديالته  للجراجات
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  ف أمن بالمشروع بحيث ال تزيد مـساحة الغرفـة الواحـدة         يسمح بإقامة غر  ) ل(
 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكـون ضـمن النـسبة البنائيـة              ٢م٩على  

  ) .٪١٥(المسموح بها للمشروع 
  والكثافـة الـسكانية    - فدان  /  شخصا   ٤٥ المسموح بها للمشروع     السكنيةالكثافة  ) م(

  .فدان  / ا شخص٢٥المحققة 
  :نية للدور األرضى على مستوى املشروع  املباتجدول املساح

 املساحة املبنية باملتر املربع  االستعمال
النسبة املئوية من إجمالى 

  أرض املشروع

  ٪١٤٫٩  ١٥٦٥  F.P اإلسكان

  ٪٠٫١  ١٠ F.Pغرف األمن البوابات و

  ٪١٥  ١٥٧٥  ىــاإلجمال

  وكيالً عن المالك 

  وائل حممد صالح الدين/ االسم
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  ة العاماالشرتاطات
ويسمح بإقامة دور البـدروم بـدون        )أول+ رضى  أ (للمبانى ارتفاع   أقصىيبلغ   -١

مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم باألنشطة المـصرح            
  ) . أو مخازن غير تجاريةمواقف انتظار سيارات(بها بدور البدرومات 

  . قبل وزارة الدفاع للمنطقة  بقيود االرتفاع المفروضة منانتالمالكلتزم  ت-٢
  )٪١٥( النسبة البنائية المـسموح بهـا لكامـل المـشروع ال تزيـد علـى                 -٣

   .بحد أقصى من مساحة أرض المشروع
 .مناطق الردود ى ت فآ ال يجوز إقامة أية منش-٤

هى الملحقات التـى بنيـت      :  بالمبانى السكنية     مرافق الخدمات بدور السطح    -٥
ـ          أعلى سطح البناء مثل      ال تكـون   ى آبار الساللم والخزانـات والغـرف الخدميـة الت

 فى استعمالها لباقى وحـدات البنـاء المقفلـة    ة بل تكون تابعة سكنيةفى مجموعها وحد 
  يـة  المبن المـساحة مـن    )٪٢٥( علـى مجموعهـا    ىتزيد ف  المصرح بها على أن ال    

لالئحـة التنفيذيـة   مـن ا ) ١٠٤(لمادة شتراطات الهيئة وطبقًا لوفقًا الوبالدور األرضى   
وبما ال يتعارض مـع قيـود االرتفـاع          ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩برقم   لقانون البناء الصادر  

   .المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة
منـى محمـد علـى قاسـم     /  محمد على قاسم سلومة والسيدة     رانيا/ السيدةتولى  ت - ٦
ى ورى  صح فمياه وصر  (من ةوتنفيذ شبكات المرافق الداخلي    تصميم امعلى نفقته  سلومة

لمعتمـدة مـن    ا للرسـومات ا   وذلك طبقً  ى بالمبان ا وتوصيله )وكهرباء وتليفونات وغاز  
 . بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها انت المالك وأن تقومالهيئة

ى تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الـر        الخاصة امعلى نفقته  نتامالكالتولى  ت -٧
البـردورات واألرصـفة والتبليطـات       وتنفيـذ   الداخلية لممرات المشاة   وأعمدة اإلنارة 

 .ه التكسيات وخالفوالزراعة والتشجير واألعمال الصناعية و
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ـ  ورصـفها  الخاصة تنفيـذ الطـرق الداخليـة       امعلى نفقته  ناتمالكالتولى  ت -٨ ا طبقً
  .الرئيسية بالطرق  الداخليةق مع ربط الطرمن الهيئة للرسومات والمواصفات المعتمدة 

ى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفن     ى  السماح لمهندس  ب نتاالمالكلتزم  ت -٩
واعتمـاد العينـات   ى نفى وكذا التفتيش الللمبانر  الترخيص الصاد لالشتراطات البنائية و  

 والمعتمـدة  من المالكتين ا للمواصفات والرسومات المقدمةالخاصة بشبكات المرافق وفقً  
  .ة وجهاز المدينةمن الهيئ

ــامالكالتــولى ت -١٠ ــاءاعتمــاد رســوماتن ت    ومواصــفات أعمــال الكهرب
 .ء توزيع الكهرباة من شرك

ـ علـى نفقته  ن  تاتولى المالك ت -١١    الخاصـة صـيانة األعمـال الموضـحة        ام
  . )٨، ٧، ٦ (اتفى الفقر
نفيـذ   والمعتمد مـن الهيئـة لت   مان بالبرنامج الزمنى المقدم منه    تالتزم المالك  ت -١٢

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

  .المصرى للجراجات وتعديالته 
ـ       بقـانون االلتزام   يتم -١٤   ٢٠٠٨لـسنة   ١١٩رقم  البنـاء الموحـد الـصادر ب

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

  طرف أول
  اإلسكانمعاون وزير 

  المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
  وليد عباس عبد القوى/ مهندس.د

  طرف ثاٍن
  وكيالً عن المالك 

  وائل حممد صالح الدين/ االسم
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١٤
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١٥
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  وزارة السياحة
  اإلدارة المركزية لشركات السياحة

  ٢٠٢١ لسنة ١٢٨٤ رقم  إدارىقرار
  ٢١/١٢/٢٠٢١بتاريخ صادر 

  رئيس اإلدارة املركزية لشركات السياحة
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨قانون رقم   البعد االطالع على    

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١ بتاريخ )٣٠٧(وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 

عامة لشرطة السياحة واآلثار والمرفق بها المحاضر الوارد        وعلى مذكرة اإلدارة ال   
  أرقامها بالبيان التالى ؛

  وعلى مذكرة رئيس اإلدارة المركزية لشركات السياحة ؛
   ؛١٦/٣/٢٠٢١ الصادر بتاريخ )٧٠(وفى ضوء القرار الوزارى رقم 

  :قـــــــرر 
 )املادة األوىل(

لـك لمزاولتهمـا العمـل الـسياحى بـدون      ن اآلتى ذكرهما بعد وذ   يغلق إداريا المقرا  
 ١٩٧٧ لـسنة  ٣٨الحصول على الترخيص الالزم من الوزارة بالمخالفة ألحكام القانون رقم  

  :الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية والئحته التنفيذية وتعديالتهما وفقًا للجدول التالى 
  ضررقم احمل  إدارة  العنوان  اسم الشركة  م
ــقة   الرحمن تورز  ١ ــانى  - ٢٠٤شـ ــدور الثـ ــني - الـ  ميـ

ــرج اإلدارى  ــبيرو  -البــ ــول ماســ  - مــ

   القاهرة-بوالق  أبو العال 

  محمد أحمد أحمد عبد احلليم 

  عبد الرحمن جمال عبد العليم طه

 ح اإلدارة فى ٤
١٥/١١/٢٠٢١  

 الدور الثالث - مساكن شيراتون ١١٥  حورس جروب  ٢

 - النزهــة - صــقر قــريش - ١٣شـقة  

  القاهرة

  لسيد حسن محمود الغولأسامة ا

  أسامة زين املالح

ــنح ١٧٢٩٣  جــ
النزهة بتاريخ 

١١/١١/٢٠٢١  
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 )املادة الثانية(

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما بدون ترخيص لمحاسـبتهما           
  .ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار 

 )املادة الثالثة(

ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهـات        ،  ذا القرار فى الوقائع المصرية      ينشر ه 
  .المختصة تنفيذه 

  مساعد الوزير لشئون شركات السياحة

  إميان قنديل
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  وزارة السياحة 
  اإلدارة المركزية لشركات السياحة

  ٢٠٢١ لسنة ١٢٨٥ رقم  إدارىقرار
  ٢١/١٢/٢٠٢١بتاريخ صادر 

  ة لشركات السياحةرئيس اإلدارة املركزي
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨قانون رقم   البعد االطالع على    

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١ بتاريخ )٣٠٧(وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 

ر الوارد  وعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار والمرفق بها المحاض         
  أرقامها بالبيان التالى ؛

  وعلى مذكرة رئيس اإلدارة المركزية لشركات السياحة ؛
   ؛١٦/٣/٢٠٢١ الصادر بتاريخ )٧٠(وفى ضوء القرار الوزارى رقم 

  :قـــــــرر 
 )املادة األوىل(

ن اآلتى ذكرهما بعد وذلـك لمزاولتهمـا العمـل الـسياحى بـدون         يغلق إداريا المقرا  
 ١٩٧٧ لـسنة  ٣٨لترخيص الالزم من الوزارة بالمخالفة ألحكام القانون رقم الحصول على ا 

  :الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية والئحته التنفيذية وتعديالتهما وفقًا للجدول التالى 
  ضررقم احمل  إدارة  املقر  اسم الشركة  م
  ب١٣ الـدور الـسادس عقـار      ٢٣شقة    بريك ترافيل  ١

ن  ميــــدا-ش محمــــود بــــسيونى 
 - قـــصر النيـــل  -طلعـــت حـــرب  

  القاهرة

 محمـد عـادل    - محمد سالم محمد    

  حامد أحمد حسن

ح اإلدارة فـى  ٦
٢٥/١٠/٢٠٢١  

مصر الرياضـى     ٢
  والكيالنى

ــز ٥٧ ــد العزيـ ــعود آ ش عبـ  -ل سـ
 محــل  - مــصر القدميــة   -املنيــل  

   القاهرة-ميني الباب الرئيسى 

ــرمي أحمــد فــرج أبــو العيــون       -ك

  محمود هليل فولى

ارة فـى  ح اإلد٧
٢٥/١٠/٢٠٢١  
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١٩

 )املادة الثانية(

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما بدون ترخيص لمحاسـبتهما           
  .ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار 

 )املادة الثالثة(

وعلى الجهـات   ويعمل به من تاريخ صدوره      ،  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية       
  .المختصة تنفيذه 

  مساعد الوزير لشئون شركات السياحة

  إميان قنديل
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٢٠

  وزارة السياحة 
  اإلدارة المركزية لشركات السياحة

  ٢٠٢٢ لسنة ٥١ رقم  إدارىقرار
  ٩/١/٢٠٢٢بتاريخ صادر 

  رئيس اإلدارة املركزية لشركات السياحة
الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨قانون رقم   البعد االطالع على    

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١ بتاريخ )٣٠٧(وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 

وعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار والمرفق بها المحاضر الوارد           
  أرقامها بالبيان التالى ؛

  المركزية لشركات السياحة ؛وعلى مذكرة رئيس اإلدارة 
   ؛١٦/٣/٢٠٢١ الصادر بتاريخ )٧٠(وفى ضوء القرار الوزارى رقم 

  :قـــــــرر 
 )املادة األوىل(

 الـسياحى بـدون     النـشاط ن اآلتى ذكرهما بعد وذلك لمزاولتهمـا        يغلق إداريا المقرا  
  : ١٩٧٧لسنة  ٣٨الحصول على الترخيص الالزم من الوزارة بالمخالفة ألحكام القانون رقم 

  احملاضر  إدارة  املقر  اسم الشركة  م
  -شــــقة بالــــدور الثــــانى علــــوى   ١

 أمـــام مـــسجد  -بـــرج الرضـــوان  
 بجوار موقـف املنـصورة   -القدس  
   الشرقية- الزقازيق -القدمي 

ــضر رقــــم     إبراهيم السيدةباسم شحات ) ٣(احملــ
أحوال وأعيد قيده    

ــرقم  ــان ١٦٧٤٧بـ  ثـ
  الزقازيق

 مبــــول -بالــــدور الثالــــث محــــل   سبونسر ترافيل  ٢
ــاون   بجـــــوار حـــــى -الـــــداون تـــ

 - العاشـر مـن رمـضان    -الياسـمني  
  الشرقية

ــوقى    ــراهيم الدس ــد إب محم
  دسوقى عوض الله

ــضر رقــــم   ) ٤(احملــ
أحـوال أعيـد قيــده   

ــرقم  ــنح ٣٠١٦بـ  جـ
ــن   ــر مـ ــث العاشـ ثالـ

  رمضان
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٢١

 )املادة الثانية(

خيص لمحاسـبتهما   تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما بدون تر        
  .ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار 

 )املادة الثالثة(

 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهـات          ، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية     
  .المختصة تنفيذه 

  مساعد الوزير لشئون شركات السياحة

  إميان قنديل
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٢٢

  وزارة السياحة 
  إلدارة المركزية لشركات السياحةا

  ٢٠٢٢ لسنة ٥٩ رقم  إدارىقرار
  ١٠/١/٢٠٢٢بتاريخ صادر 

  رئيس اإلدارة املركزية لشركات السياحة
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨قانون رقم   البعد االطالع على    

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   ؛١٦/٣/٢٠٢١ر بتاريخ  الصاد)٧٠(وعلى القرار الوزارى رقم 
 المتضمن فى البند الثالث منه الغلـق  ٢٠٢١ لسنة ٦٣٥وعلى القرار اإلدارى رقم  

  - الـدور الثـانى   - المهندسـين  - ميدان لبنان - ش البرج   ٥/ اإلدارى للمقر الكائن    
  سمارت وورلد للسياحة ؛/  الجيزة تحت اسم - ٤شقة 

 بتـاريخ   ١٧١( الجنـائى رقمـى      وعلى ما جاء بتقريرى اإلدارة العامة للبحـث       
بشأن عدم إمكانية تنفيذ هذا القرار لتواجد       ) ٢٢/١١/٢٠٢١ بتاريخ   ٢٤٢ و ٥/٩/٢٠٢١

  فرع شركة الرواد للسياحة به ؛
  وعلى مذكرة رئيس اإلدارة المركزية لشركات السياحة ؛

  :قـــــــرر 
 )املادة األوىل(

 بـالغلق اإلدارى للمقـر      ٢٠٢١ة   لسن ٦٣٥إلغاء البند الثالث من القرار اإلدارى رقم        
 الجيـزة ،  -  ٤ شـقة  -  الدور الثـانى  -  المهندسين -  ميدان لبنان -  ش البرج   ٥/ الكائن  

سمارت وورلد للسياحة وذلك لتواجد شركة الرواد للسياحة وحـصولها علـى            / تحت اسم   
  .ترخيص فرع بذات المقر 

 )املادة الثانية(
 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهـات         ، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية     

  .المختصة تنفيذه 
  مساعد الوزير لشئون شركات السياحة

  إميان قنديل
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٢٣

  وزارة السياحة 
  اإلدارة المركزية لشركات السياحة

  ٢٠٢٢ لسنة ٨٠ رقم  إدارىقرار
  ١٠/١/٢٠٢٢بتاريخ صادر 

  رئيس اإلدارة املركزية لشركات السياحة
 الصادر بتنظيم الشركات السياحية     ١٩٧٧ لسنة   ٣٨ن رقم   قانوالبعد االطالع على    

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن الغلق اإلدارى ؛١/٤/١٩٨١ بتاريخ )٣٠٧(وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 

وعلى مذكرة اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار والمرفق بها المحاضر الوارد           
  أرقامها بالبيان التالى ؛

  مذكرة رئيس اإلدارة المركزية لشركات السياحة ؛وعلى 
   ؛١٦/٣/٢٠٢١ الصادر بتاريخ )٧٠(وفى ضوء القرار الوزارى رقم 

  :قـــــــرر 
 )املادة األوىل(

ن اآلتى ذكرهما بعد وذلك لمزاولتهما العمـل الـسياحى بـدون     يغلق إداريا المقرا  
ـ              ٣٨ ام القـانون رقـم   الحصول على الترخيص الالزم من الـوزارة بالمخالفـة ألحك

  الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية والئحتـه التنفيذيـة وتعـديالتهما           ١٩٧٧لسنة  
  :وفقًا للجدول التالى 

  ضررقم احمل  إدارة  املقر  اسم الشركة  م
ــة الــدول العربيــة   ١١  بوكينج جيت  ١  - ش جامع

ــدان  - ٩ شــقة -الــدور الثالــث  مي
   اجليزة - العجوزة -سفنكس 

   رفاعى أبو غازى ياسر حسن

  كرمي رضا محمد إبراهيم

ــالم شـــعراوى   ــوارد اســـمه  (إسـ الـ

  )باملرفقات

ح اإلدارة فـــى ٤٩
٢٠/٩/٢٠٢١  

ــف الزراعــى  ٢٠  دميشن ترسيم  ٢  الــدور - ش املتح
   مــــن شــــارع البطــــل أحمــــد   ١٥

 - شقة ميني الـسلم  -عبد العزيز  
   اجليزة -العجوزة 

  أحمد بهجت محمد شهاب

  هشام عطية يوسف محمد

ح اإلدارة فـــى ٥٤
١٩/٩/٢٠٢١  
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٢٤

 )املادة الثانية( 

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما بدون ترخيص لمحاسـبتهما           
  .ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار 

 )املادة الثالثة(

صدوره وعلى الجهـات     ويعمل به من تاريخ       ، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية     
  .المختصة تنفيذه 

  مساعد الوزير لشئون شركات السياحة

  إميان قنديل
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٢٥

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١ لسنة ٢١١٤قرار رقم 

  ٨/١٢/٢٠٢١بتاريخ 
  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق

  التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا
  يئة العامة للرقابة املاليةرئيس اهل

 بإصدار قانون صـناديق التـأمين    ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

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

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

 بتـسجيل   ١٩٩٦ لسنة   ١٣٩وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم         
  ؛) ٦٠٤(صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا برقم 

  تعديالتها ؛وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق و
 ٢٠/٩/٢٠٢١وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـدة فـى           

  بالموافقة على تعديل بعـض مـواد الئحـة النظـام األساسـى للـصندوق اعتبـارا                
  ؛ ٢٠/٩/٢٠٢١من 

وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق            
   األساسية والمشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة       تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها     
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٢٦

 بالموافقة علـى    ١٨/١١/٢٠٢١ بجلستها المنعقدة بالتمرير فى      ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  
  التعديالت المقدمة من الصندوق المذكور ؛

وعلى مذكرة اإلدارة المركزية لإلشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصـة           
   ؛٥/١٢/٢٠٢١بالهيئة المؤرخة 

  :رر قـــــــ
والمـادة  ) بيانات عامـة  (من الباب األول    ) و/٣(يستبدل بنصى المادة     - ١مادة 

   :نان التالياالنص) االشتراكات وشروط العضوية(من الباب الثانى ) ج/٤(
  ) :بيانات عامة (-الباب األول 

  : بـ دفى تطبيق أحكام هذا النظام يقص - ٣مادة 
  :أجر االشتراك ) و(
   :ذى تصرف بموجبه المزاياأجر االشتراك ال - ١

هو األجر األساسى الشهرى وفقًا لجداول األجور المرفقة بالئحة التوظف بالجهـة       
 مقابـل العـالوات     ١/٧/٢٠١٦سنويا اعتبارا مـن     ) ٪٧( مضافًا إليه    ١/٧/٢٠١٥فى  

الدورية والتشجيعية وعالوات الترقية وال يعتد بأى إضافات أخرى على هذا األجر أيـا      
 إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحـص المركـز المـالى للـصندوق          كان سند 

  .واعتمادها من الهيئة  
   :أجر االشتراك الذى تحصل على أساسه االشتراكات - ٢

هو األجر األساسى الشهرى وفقًا لجداول األجور المرفقة بالئحة التوظف بالجهـة       
يعية وعالوات الترقية والعالوات     متضمنًا العالوات الدورية والتشج    ٣١/١٢/٢٠٢٠فى  

  . الخاصة المستقبلية وفقًا لقوانين الدولة
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٢٧

  ) :االشرتاكات وشروط العضوية (-الباب الثانى
   :يشترط فى العضو ما يلى - ٤مادة 

يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحـدد وفقًـا             ) ج(
  : طبقًا للجدول التالى للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية

  المدة المتبقية على بلوغ
 يةسن التقاعد القانون

 )بالسنوات(

  ضاعفمرسم العضوية ك
  ألجر االشتراك 

 )بالشهور(

 ١٩,٧٧  سنة فأكثر٤٠

٢٠,٤٥ ٣٩ 

٢١,١٢ ٣٨ 

٢١,٨٠ ٣٧ 

٢٢,٤٧ ٣٦ 

٢٣,١٤ ٣٥ 

٢٣,٨٠ ٣٤ 

٢٤,٤٦ ٣٣ 

٢٥,١١ ٣٢ 

٢٥,٧٦ ٣١ 

٢٦,٤٠ ٣٠ 

٢٧,٠٣ ٢٩ 

٢٧,٦٥ ٢٨ 

٢٨,٢٦ ٢٧ 

٢٨,٨٦ ٢٦ 

٢٩,٤٤ ٢٥ 
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٢٨

  المدة المتبقية على بلوغ
 يةسن التقاعد القانون

 )بالسنوات(

  ضاعفمرسم العضوية ك
  ألجر االشتراك 

 )بالشهور(

٣٠,٠١ ٢٤ 

٣٠,٥٦ ٢٣ 

٣١,٠٩ ٢٢ 

٣١,٦١ ٢١ 

٣٢,١٠ ٢٠ 

٣٢,١٦ ١٩ 

٣٢,٦٤ ١٨ 

٣٢,٧٦ ١٧ 

٣٣,٢٢ ١٦ 

٣٣,٤٠ ١٥ 

٣٣,٨٥ ١٤ 

٣٤,٠٨ ١٣ 

٣٤,٧٢ ١٢ 

٣٤,٩٧ ١١ 

٣٥,٤٠ ١٠ 

٣٥,٧١ ٩ 

٣٦,٢٥ ٨ 

٣٦,٦٦ ٧ 

٣٧,٠٣ ٦ 

٣٧,٤٧ ٥ 
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٢٩

  المدة المتبقية على بلوغ
 يةسن التقاعد القانون

 )بالسنوات(

  ضاعفمرسم العضوية ك
  ألجر االشتراك 

 )بالشهور(

٣٧,٩٣ ٤ 

٣٨,٤٠ ٣ 

٣٨,٩٠ ٢ 

٣٩,٤٣ ١ 

٤٠,٠٠ ٠ 

 بالفرق بين تاريخ بلوغ سـن       يةتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانون       
  . وتاريخ االنضمام يةالتقاعد القانون

   النسبيةةتحسب كسور السنة بالطريق
 تسرى هذه التعديالت اعتبارا مـن التـاريخ الـذى قررتـه الجمعيـة           - ٢مادة 

  .عها السالف اإلشارة إليه العمومية للصندوق باجتما
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              - ٣مادة 

  .لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة العامة للرقابة المالية
  حممد عمران. د
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٣٠

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٢٢٨قرار رقم 
  ٢٠/١٢/٢٠٢١بتاريخ 

  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق
  التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج

  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية
 بإصدار قانون صـناديق التـأمين    ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  ؛الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها 

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

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

 بتـسجيل   ١٩٨٣نة   لـس  ٧٦وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم         
  ؛) ٢٢٨(صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج برقم 

  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛
 ٢٦/٨/٢٠٢١وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـدة فـى           

  اعتبـارا بالموافقة على تعديل بعـض مـواد الئحـة النظـام األساسـى للـصندوق                
  ؛ ١/٧/٢٠٢١من 

يق دوعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنـشاء صـنا           
  تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية والمشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة            

 بالموافقـة علـى     ٩/١٢/٢٠٢١ بجلستها المنعقدة بالتمرير فى      ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  
  المذكور ؛التعديل المقدم من الصندوق 

وعلى مذكرة اإلدارة المركزية لإلشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصـة           
   ؛١٥/١٢/٢٠٢١بالهيئة المؤرخة 
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٣١

  :قـــــــرر 
   :النص التالى) تمهيد وتعاريف(من باب ) ١/ب/٧(يستبدل بنص البند  - ١مادة 
  )تمهيد وتعاريف(باب 

  : ـفى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد ب
  : ر االشتراكأج - ٧
  : أجر االشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا) ب(
 هو األجر األساسى الشهرى وفقًا لجداول األجور المرفقة بالئحـة التوظـف       - ١

يعتد بأى إضافات أخرى علـى    مثبتًا بقيمته فى هذا التاريخ وال     ١/٧/٢٠١٨بالجهة فى   
كتوارية بفحص المركـز المـالى   إال بعد إعداد دراسة ا     هذا األجر أيا كان سند إقرارها     
  .للصندوق واعتمادها من الهيئة 

 يسرى هذا التعديل اعتبارا من التاريخ الذى قررته الجمعية العموميـة            - ٢مـادة 
  .للصندوق باجتماعها السالف اإلشارة إليه 

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              - ٣مادة 
  . وعلى الجهات المعنية تنفيذه لتاريخ النشر ،

  رئيس مجلس إدارة
  الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد عمران. د
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٣٢

  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٠٣٣قرار رقم 
  ٢٩/١١/٢٠٢١بتاريخ 

  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق
  التأمين الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين 

  دلتا لتوزيع الكهرباءال شمال بشركة
  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

 بإصدار قانون صـناديق التـأمين    ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ه التنفيذية وتعديالتهما ؛فى مصر والئحت

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

 بتـسجيل   ٢٠٠٧ لسنة   ٢٤٨وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم         
زيـع  تول  الـدلتا   شـمال   للعاملين بشركة   بمكافأة نهاية الخدمة   صندوق التأمين الخاص  

  ؛) ٧٩٥(كهرباء برقم ال
  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛

 ٢٠/٩/٢٠٢١وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـدة فـى           
  بالموافقة على تعديل بعـض مـواد الئحـة النظـام األساسـى للـصندوق اعتبـارا                

  ؛ ٢٠/٩/٢٠٢١من 
ت الترخيص بإنـشاء صـناديق      وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبا      

  تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها األساسية والمشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة            
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٣٣

 بالموافقة علـى    ١٨/١١/٢٠٢١ بجلستها المنعقدة بالتمرير فى      ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  
  التعديالت المقدمة من الصندوق المذكور ؛

لى صناديق التأمين الخاصـة     وعلى مذكرة اإلدارة المركزية لإلشراف والرقابة ع      
   ؛٢٤/١١/٢٠٢١بالهيئة المؤرخة 

  :قـــــــرر 
  )بيانـات عامـة  (مـن البـاب األول   ) و/٣(يستبدل بنـصى المـادة    - ١مـادة 

   :نان التالياالنص) شروط العضوية واالشتراكات(من الباب الثانى ) د/٤(والمادة 
  ) :بيانات عامة (-الباب األول 

  : ـام هذا النظام يقصد بفى تطبيق أحك - ٣مادة 
    : أجر االشتراك   ) و(
   :أجر االشتراك الذى تحصل على أساسه االشتراكات) أ(

هو األجر األساسى الشهرى وفقًا لجداول األجور المرفقة بالئحة التوظف بالجهـة       
  . متضمنًا العالوات الدورية والترقية واالستثنائية وأى إضافات أخرى ١/٧/٢٠٢٠فى 

   :شتراك الذى تصرف بموجبه المزاياأجر اال) ب( 
هو األجر األساسى الشهرى وفقًا لجداول األجور المرفقة بالئحة التوظف بالجهـة       

التى تم ضـمها    ) ٢٠٠٨ حتى   ١٩٨٧( متضمنًا العالوات الخاصة من      ١/٧/٢٠١٣فى  
لألجر األساسى حتى هذا التاريخ باإلضافة إلى العالوات الدورية والتشجيعية والترقيـة         

 وال يعتد بأى إضافات أخرى علـى        ١/٧/٢٠١٤سنويا اعتبارا من    ) ٪٧(ا ال يجاوز    بم
هذا األجر أيا كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركـز المـالى            

  . للصندوق واعتمادها من الهيئة
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٣٤

  ) :شروط العضوية واالشرتاكات (-الباب الثانى 
   :شروط العضوية - ٤مادة 

   :فى العضو ما يلىيشترط 
يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة            ) د(

  :المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالى 

  المدة المتبقية على بلوغ
 يةسن التقاعد القانون

 )بالسنوات(

  ضاعفمرسم العضوية ك
  ألجر االشتراك 

 )بالشهور(

 ١٦,٧٥  فأكثر سنة٤٠

١٧,٧٠ ٣٩ 

١٨,٦٥ ٣٨ 

١٩,٦٠ ٣٧ 

٢٠,٥٥ ٣٦ 

٢١,٤٩ ٣٥ 

٢٢,٤٢ ٣٤ 

٢٣,٣٥ ٣٣ 

٢٤,٢٧ ٣٢ 

٢٥,١٩ ٣١ 

٢٦,٠٩ ٣٠ 

٢٦,٩٨ ٢٩ 

٢٧,٨٥ ٢٨ 

٢٨,٧٢ ٢٧ 

٢٩,٥٦ ٢٦ 
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٣٥

  المدة المتبقية على بلوغ
 يةسن التقاعد القانون

 )بالسنوات(

  ضاعفمرسم العضوية ك
  ألجر االشتراك 

 )بالشهور(

٣٠,٣٨ ٢٥ 

٣١,١٩ ٢٤ 

٣١,٩٧ ٢٣ 

٣٢,٧٣ ٢٢ 

٣٣,٤٦ ٢١ 

٣٤,١٧ ٢٠ 

٣٤,٣٦ ١٩ 

٣٥,٠٤ ١٨ 

٣٥,٣٠ ١٧ 

٣٥,٩٦ ١٦ 

٣٦,٢٧ ١٥ 

٣٦,٩١ ١٤ 

٣٧,٢٨ ١٣ 

٣٧,٩٠ ١٢ 

٣٨,٣٣ ١١ 

٣٨,٩٤ ١٠ 

٣٩,٥٤ ٩ 

٤٠,١٢ ٨ 

٤٠,٧٠ ٧ 

٤١,٢٨ ٦ 

٤١,٨٦ ٥ 
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٣٦

  المدة المتبقية على بلوغ
 يةسن التقاعد القانون

 )بالسنوات(

  ضاعفمرسم العضوية ك
  ألجر االشتراك 

 )بالشهور(

٤٢,٤٤ ٤ 

٤٣,٠٤ ٣ 

٤٣,٦٦ ٢ 

٤٤,٣١ ١ 

٤٥,٠٠ ٠ 

 بـالفرق بـين     ية عند االنضمام  تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانون       
  .اريخ االنضمام  وتيةتاريخ بلوغ سن التقاعد القانون

  . النسبية ةتحسب كسور السنة بالطريق
 تسرى هذه التعديالت اعتبارا مـن التـاريخ الـذى قررتـه الجمعيـة           - ٢مادة 

  .العمومية للصندوق باجتماعها السالف اإلشارة إليه 
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالى              - ٣مادة 

  .ى الجهات المعنية تنفيذه لتاريخ النشر ، وعل
  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة العامة للرقابة المالية
  حممد عمران. د
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٣٧

  وزارة التضامن االجتماعى
  اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

  اإلدارة العامة لالتحادات والمؤسسات األهلية
  إدارة التسجيل

  ٢٠٢٢لسنة  ١٠٤٢رار قيد رقم ـق
  ١٢/١/٢٠٢٢بتاريخ 

   اإلدارة املركزية للجمعيات واالحتاداترئيس
 ١٤٩بعد االطالع على قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقـم             

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 
 بتـاريخ    األهليـة  وعلى مذكرة إدارة التسجيل بـاإلدارة العامـة لالتحـادات والمؤسـسات           

   ؛لضباط اإلدارة العامة للتدريبجمعية أجيال المستقبل  بشأن قيد ١٢/١/٢٠٢٢
وبناء على ما عرضه السيد مدير عام اإلدارة العامة لالتحادات والمؤسسات بشأن            

  ما هو موضح فيما بعد ؛
  :رر ـــــــــــق
  )املادة األوىل ( 

   طبقًا ألحكـام القـانون     جمعية أجيال المستقبل لضباط اإلدارة العامة للتدريب      قيد  
تحت إشـراف اإلدارة المركزيـة للجمعيـات      الئحته التنفيذية   و ٢٠١٩ لسنة   ١٤٩رقم  

   ١٢/١/٢٠٢٢بتاريخ ) ١٠٤٢(واالتحادات برقم 
  )املادة الثانية ( 

بجريـدة الوقـائع المـصرية       بنشر قيد ملخص النظام األساسى لها        الجمعيةتلتزم  
  .موقع اإللكترونى الخاص بها إن تيسروعلى ال

  رئيس اإلدارة المركزية
  )مضاءإ(أ 
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٣٨

   القيدصـملخ
   :الجمعيةن عمل يدامي
   ."الميدان الرئيسى"التنمية االقتصادية  -١
   .المساعدات االجتماعية -٢
   .الخدمات الثقافية والعلمية والدينية -٣
   .الخدمات الصحية -٤

  .جمهورية مصر العربية  : الجمعية الجغرافىنطاق عمل 
 وفقًا لما هـو وارد      ة أعضاء سبع:  مكون من    إدارة بواسطة مجلس    الجمعيةتدار  

  .بالئحة النظام األساسى 
  . من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام للجمعيةتبدأ السنة المالية : السنة المالية 

جمعية الـديوان للتنميـة االجتماعيـة        : ( إلى  أموالها الجمعية تؤول حل  فى حالة   
  ) .يات واالتحادات باإلدارة المركزية للجمع٢٠٢٠ لسنة ٩٦٤المقيدة برقم 
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٣٩

  مديرية التضامن االجتماعى ببورسعيد
  إدارة الجمعيات واالتحادات

  قيد قرار ملخص
   .مستقبل التمريض المصرى: اسم الجمعية من واقع الئحة النظام األساسى 

   ١٠٢ شقة - شباب الخريجين بنك اإلسكان  -  الضواحى حى - بورسعيد : عنوانها 
   .الضواحى: قسم 

   .بورسعيد: محافظة 
  ١٣/١٠/٢٠٢١بتاريخ ) ٤٣٢(تم قيدها برقم 

  ) .٢١٢١١٠٢٨٥٠٠٦٠٩: (الرقم الموحد للجمعية 
  ص النظام األساسى للجمعية ملخ

   :ميادين عمل الجمعية
   .المساعدات االجتماعية - ١
  . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - ٢
  . الخدمات الصحية - ٣
  . التنمية االقتصادية - ٤
  . التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية -٥
  . الصداقة بين الشعوب - ٦

   :أغراض الجمعية
  - الوفـاة    -المـرض   (تقديم المساعدات العينيـة والماديـة فـى حـاالت            - ١
   .) الزواج-العجز 
  . إنشاء مستوصف ومراكز طبية للعالج بأجر رمزى -٢
  . نشر الوعى الصحى بين األسر -٣
  .مراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية  فصول تقوية ل-٤
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  . إقامة المكتبات الثقافية والعلمية والدينية الخاصة بالجمعية - ٥

  . إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية والثقافية والدينية - ٦

  .دورية أو جريدة خاصة للجمعية لتوضيح أغراضها  إصدار نشرات أو مجلة -  ٧

  .مية األو  إقامة فصول مح- ٨

  . إقامة فصول لتحفيظ القرآن الكريم - ٩

 القيام برحالت الحج والعمرة ألعضاء الجمعية طبقًا للتعليمات الواردة مـن          - ١٠

  .وزارة التضامن االجتماعى 

  . القيام بالمسابقات الدينية والثقافية والعلمية والحفالت والمباريات - ١١

  .األفراد لتحسين دخل األسرة الحرفيين لتدريب  إقامة مشروعات - ١٢

  . نشر الوعى القانونى للمواطنين لدى الجهات المختلفة - ١٣

  . تقديم االستشارات القانونية - ١٤

ــرات   - ١٥ ــات والخب ــادل الثقاف ــين وتب ــين المهتم ــات ب ــق العالق    تعمي

  .والزيارات والوفود 

  .والعلمية والصحية واالجتماعية  إقامة الندوات الثقافية - ١٦

  . عقد دورات تدريبية طبية - ١٧

  . القيام بالرحالت المختلفة بين الدول - ١٨

  . القيام بالرحالت الترفيهية لألماكن السياحية الداخلية - ١٩
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  .ا جنيه(    ) ا وقيمة االشتراك السنوى جنيه(    ) قيمة رسم االنضمام 

   .اأحد عشر عضو) ١١: (عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

  .لية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى نهاية يونيو من كل عام السنة الما

صندوق دعـم مـشروعات الجمعيـات    : تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها إلى  

    .والمؤسسات األهلية

  ١٣/١٠/٢٠٢١تحريرا فى 

   المديريةمدير

  شىيسوسن حب. د
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 النات الوزارات واهليئات واملصاحلـإع

 حةاهليئة املصرية العامة للمسا

 اإلدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق

  بالمنوفية مديرية المساحة

 )الصرف الحلقى(

 )الن ـــــــإع( 

 بعـرض    أنها ستقوم  بالمنوفية مديرية المساحة    - ن الهيئة المصرية العامة للمساحة      تعل

  الكشوف المـشتملة علـى بيانـات ونفقـات إنـشاء المـصارف الحقليـة المغطـاة                

  والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعـين         )أ(ف الثانية   منوبمنطقة صرف   

  : باألماكن التالية ٢٣/٢/٢٠٢٢ إلى ٩/٢/٢٠٢٢بهذه المنطقة فى المدة من 

   كفـر السنابـسة ،      ، سـدود  ،   بلمشط: ( مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى       - ١

  . مركز منوف -) كفر بلمشط ، منشأة غمرين ، منوف

    . منوف  :  ركز شرطة    م- 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 ل نهائية طبقًا لأصبحت البيانات
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٤٣

  
  

 

 

 

 

 

 
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 

٩٤٩ - ٣/٢/٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٢٥٦٦٠  

 


