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قـــــرارات
وزارة العـــــدل

قرار وزير العدل رقم 8407 لسنة 2020

بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة

لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية - صفة مأمورى الضبط القضائى

وزيـر العدل

بعد االطاع على المادة )23( من قانون اإلجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعدياته ؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد األسماك ؛

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛

وعلى القانون رقم 193 لسنة 2020 بشأن الترخيص للتعاقد مع الشركة المصرية 

للتعدين وإدارة واستغال المحاجر والماحات ؛

ــرار رقم 583  وعلـــى قرار رئيـــس الجمهورية رقم 35 لســـنة 1979 المعدل بالـق

 لسنة 1980 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2017 ؛

وعلى كتاب السيد الفريق أول القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

الحربى رقم )7/57460( المؤرخ 2020/11/1 ؛
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قـــــرر :

)المادة األولى(

يخول الســـادة الضباط العاملون بالشـــركة الوطنية إلنشـــاء وتنمية وإدارة الطرق 

التابعـــة لجهاز مشـــروعات الخدمـــة الوطنية اآلتية أســـمائهم بصفاتهـــم الوظيفية كل 

فـــى دائرة اختصاصه صفة مأمـــورى الضبط القضائى وذلك بالنســـبة للجرائم التى تقع 

بالمخالفة ألحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعدياته وهم :

الوظيفةاالسمالرتبةم

رئيس مجلس اإلدارةمجدى أنور محمد محمد محجوبلواء1

نائب رئيس مجلس اإلدارةماجد محمد عبد احلميد متولىلواء2

مدير اإلدارة املاليةمحمد عبد البصير محمد إبراهيمعميد3

مدير إدارة الطرقعمرو محمد عصام الدين السيد محمودعقيد4

رئيس شئون فنية املركباتحسن سمير صبحى محمودمقدم فنى5

قائد مفرز األمنمحمد سامى عزوز كروانرائد6

ضابط أمنمحمد بسيونى غريب خمخمرائد7

ضابط أمنمحمد فوزى عبد اللطيف إسماعيلرائد8

رئيس قسم املراجعة محمد محمد عبد العليم الششتاوىنقيب9

رئيس قسم احلساباتأحمد محمد على الشحنةنقيب10

رئيس قسم العقود واملشترواتأحمد فايز عبد احلميد عبده مكرومنقيب11

رئيس قسم دراسة اجلدوى والتكاليفمحمد أسامة محمد على ضلعنقيب12

واإلحصاء

)المادة الثانية(

 يخول السادة الضباط العاملون بالمواقع التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية 

واألحياء المائية التابعة لجهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية اآلتية أســـمائهم بصفاتهم 
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ــرة اختصاصه صفة مأمـــورى الضبط القضائى ، وذلك بالنســـبة  الوظيفيـــة كل فـــى داـئ

للجرائـــم التـــى تقع بالمخالفة ألحكام القانون رقم 124 لســـنة 1983 فى شـــأن صيد 

األسماك واألحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ، وهم :

الوظيفةاالسمالرتبةم

رئيس مجلس إدارة الشركةحمدى محمد محمد بدينلواء1

نائب رئيس مجلس إدارة الشركةمحمد حسن محمد اجلمللواء طب2

قائد قطاع مزارع الفيروزممدوح أبو اخلير عطية سامةلواء3

قائد بحيرة البردويلمحمد رشاد أحمد أحمد علىلواء4

مدير مزرعة مثلث الديبةأمجد إبراهيم عباس مرسىلواء5

قائد املزرعة الفرعية رقم )2( / املزرعةعمرو فتحى عبد الفتاح غنيمعميد أ ح6

الرئيسية )أ(

رئيس القسم الهندسى ومدير صالة أحمد صاح يوسف الهيبانمقدم7

الفرز والتصدير ومراقبة اجلودة

)مبزارع الفيروز(

نائب قائد بحيرة البردويل وقائد مفرزةمحمد صاح أحمد البدرىمقدم8

األمن

مشرف فنى على األحواضمحمد السعيد السيد سليمانمقدم طب9

مشرف فنى على األحواضمحمد سعيد عبد الفتاح جادورائد طب10

قائد مفرزة أمن الشركة الوطنيةمحمد لطفى محمود أحمدرائد11

للثروة السمكية واألحياء املائية

مدير مصنع إنتاج الثلج/ مزارعمحمد عبد احلميد عيسىرائد12

الفيروز

قائد مفرزة أمن مزارع الفيروزعمرو إبراهيم حسن الديبرائد13

وحدة املصايد البحريةإسام ضياء جودة السيدنقيب بحرى14

مصنع إنتاج الثلج والفوم/ موقعإسام رفعت كامل العطارنقيب15

أغزوان / بحيرة البردويل
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الوظيفةاالسمالرتبةم

مشرف فنى على األحواض/ قائد إسام سامح كمال الباهتنقيب طب16

مجموعة األقفاص السمكية البحرية

مدير صالة الفرز والتصدير / بحيرةمحمد مصطفى أحمد إبراهيمنقيب17

البردويل

ضابط األفراد واألمن مبزرعة مثلثوليد فتحى متولى أحمدمازم أول18

الديبة

رئاسة الشركةمحمد على زيدان مبروكمازم أول19

رئاسة الشركةيحيى طنطاوى قطب قطب عبد احلقمازم أول20

رئاسة الشركةعصام محمد السيد أبو زيدمازم أول21

)المادة الثالثة(

 يخول الســـادة الضبـــاط العاملون بالشـــركة المصرية للتعدين وإدارة واســـتغال 

المحاجر والماحات والقطاعات التابعة بالمحافظات اآلتية أسمائهم بصفاتهم الوظيفية 

كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع 

بالمخالفة ألحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية وهم :

الوظيفةاالسمالرتبةم

رئيس مجلس إدارة الشركةالسيد حسني البوصلواء أ ح1

مدير عام الشركةأحمد رمضان عبد الغنىلواء أ ح2

نائب قائد القطاع باإلسكندريةوليد محمد مسعد محمود الديبعقيد3

قائد القطاع السويسهانى حامد زغلى احلساننيعميد أ ح4

نائب قائد القطاع السويسمحمد عبد املنعم سيد مهدىعقيد5

ضابط محاجر السويسعاصم أبو بكر جمالرائد6

نائب قائد القطاع القاهرة- املنوفيةأمير حسن محمود حافظعقيد7
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الوظيفةاالسمالرتبةم

ضابط محاجر القاهرة - املنوفيةإبراهيم محمد إسماعيل حسنمقدم8

قائد القطاع - اجليزةخالد أحمد محمد حسنيعميد9

ضابط محاجر - اجليزة - الفيومإسام محمد عيد اجلوهرىمقدم10

ضابط محاجر - اجليزة - الفيوممحمد على جودة محمد الدمرداشرائد11

قائد القطاع اإلسماعيلية - الشرقية-محمد عبد العليم محمدعميد12

شمال سيناء - دمياط

نائب قائد القطاع اإلسماعيلية-محمد عبد الرحمن رشادعميد13

الشرقية - شمال سيناء - دمياط

ضابط محاجر اإلسماعيلية- حامت عبد السام عبد الباقى الصاوىمقدم14

الشرقية - شمال سيناء - دمياط

قائد القطاع املنيا - بنى سويفأحمد سيد عبده بدوىعميد15

نائب قائد القطاع املنيا - بنى سويفعلى عباس محمدعقيد16

قائد القسم املتقدم ببنى سويفباسل رشاد طهعقيد17

ضابط محاجر املنيا - بنى سويفأسامة صاح عويس جابرمقدم18

قائد القطاع - جنوب سيناءأحمد أحمد كمال محمدعميد19

القسم املتقدم بشرم الشيخ -فؤاد صبرى البندارىمقدم20

جنوب سيناء

ضابط محاجر - جنوب سيناءأحمد صاح الدين يوسف احلديدىرائد21

القسم املتقدم مبرسى علم - البحر األحمررأفت عبد الباسط حسنمقدم22

ضابط محاجر - البحر األحمرأسامة رأفت محمد كاملرائد23

ضابط محاجر - البحر األحمرضياء الدين محمد عبد الاهنقيب24

ضابط محاجر - أسيوط - سوهاجأحمد فوزى شحاتةمقدم25

ضابط محاجر - أسيوط - سوهاجحسني محمد محمود عبد العالمقدم26
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الوظيفةاالسمالرتبةم

قائد القطاع - األقصر - قناعماد محمد كمال يحىعميد27

ضابط محاجر - األقصر - قناعبد الرحيم صاح أحمد الصغيرمقدم28

نائب قائد القطاع - أسوانسامح وهبى إبراهيمعميد29

قائد القطاع - مرسى مطروحمحمد عبد الفتاح فرجعميد30

نائب قائد القطاع - مرسى مطروحباهر سليم محمد بيومىمقدم31

ضابط محاجر - مرسى مطروحإبراهيم سعد إبراهيم التركىنقيب32

ضابط فرع احملاجر- رئاسة الشركةمحمد سمير السيد الشرقاوىمقدم أ ح33

ضابط فرع احملاجر- رئاسة الشركةأحمد حسينى أحمد علىنقيب34

ضابط فرع احملاجر- رئاسة الشركةمحمود نوبى محمود أحمدنقيب35

ضابط فرع احملاجر- رئاسة الشركةإسام عادل فتحى بدرنقيب36

ضابط فرع احملاجر- رئاسة الشركةمحمد هانى عباس أحمد غابنقيب37

ضابط فرع احملاجر- رئاسة الشركةمصطفى عبد الرازق عيد علىنقيب38

)المادة الرابعة(

ــرار وزير العـــدل رقم 2456 لســـنة 2017 فيما تضمنه مـــن منح صفة   يلغـــى ـق

مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بالشركة الوطنية إلنشاء وتنمية وإدارة الطرق 

التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية . 

)المادة الخامسة(

 ُينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتباًرا 

من تاريخ نشره .

صدر فى 2020/11/24

وزير العدل

المستشار / عمر مروان
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وزارة التضامن االجتماعى
قرار رقم 498 لسنة 2020

بتاريخ 2020/12/5

وزيـر التضامن االجتماعى

 بعـــد االطـــاع علـــى قانـــون الهيئـــات األهليـــة لرعايـــة الشـــباب والرياضـــة

رقم 77 لسنة 1975 ؛

 وعلـــى قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر بالقانـــون رقـــم 81 لســـنة 2016

 والئحته التنفيذية ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعدياته؛

ــرار المجلس القومى للشـــباب والرياضة رقم 26 لســـنة 1979 باعتماد  وعلـــى ـق

النظام األساسى للجان الرياضية للحكومة والقطاع العام والهيئات العامة ؛

وعلى القرار الوزارى رقم )423( بتاريخ 2015/10/1 بشـــأن تشـــكيل اللجنة 

الرياضية بالوزارة ؛

وبناًء على ما عرضه علينا السيد رئيس اإلدارة المركزية للموارد البشرية ؛

قــــــرر :

)المادة األولى(

ُيشكل مجلس إدارة اللجنة الرياضية لوزارة التضامن االجتماعى )قطاع الشئون( مـن :

الســـيد / أيمن عبد الموجود عابد - مســـاعد وزير التضامن االجتماعى لشـــئون 

مؤسسات المجتمع األهلى - رئيًسا .

السيد / عصام عزت الوكيل - اإلدارة العامة للشئون المالية - أمين الصندوق .

الدكتور / أحمد محمد الطيب - أخصائى رياضى - سكرتير عام .

السيد / خالد محمد عبده - مكتب الوزيرة - عضو .
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الســـيد / محمـــد عبـــد الفضيـــل محمـــد - اإلدارة العامة للضمـــان االجتماعى 

والتعويضات - عضو .

 الســـيدة/ داليـــا مختـــار حامـــد نـــوح - مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لاتصـــال

 السياسى- عضو .

السيد / محمد يوسف محمد إمام - اإلدارة العامة للمكتب الفنى - عضو .

السيد / مدحت عبد الحميد برهام - ممثل اللجنة النقابية - عضو .

)المادة الثانية(

ال يتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .

)المادة الرابعة(

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

وزير التضامن االجتماعى

نيفين القباج
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 940 لسنة 2020

بتاريخ 2020/11/10
)R8( بالحى السكنى )B2( باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم

بمساحة 23٫59 فدان ضمن المرحلة األولى والمخصصة 

للشركة المصرية الدولية لإلنشاء )مصطفى خليل وشركاه(

من قبل شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية

إلقامة مشروع سكنى مميز ضمن المرحلة األولى بالعاصمة اإلدارية الجديدة

وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعـــد االطاع على القانون رقم 59 لســـنة 1979 فى شـــأن إنشـــاء المجتمعات 

العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والئحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لســـنة 2006 بتشـــكيل مجلس إدارة هيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية ؛

أراضـــى باعتبـــار  لســـنة 2016  الجمهوريـــة رقـــم 57  ــرار رئيـــس  ـق  وعلـــى 

 العاصمـــة اإلدارية الجديـــدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى مـــن مناطق المجتمعات 

العمرانية الجديدة ؛
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وعلـــى القرار الوزارى رقم )543( بتاريخ 2018/6/12 بشـــأن اعتماد القواعد 

واالشـــتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق االســـتثمارية العمرانية 

ومناطق الخدمات االستثمارية للعاصمة اإلدارية الجديدة ؛

وعلى كتاب السيد اللواء مهندس رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة اإلدارية 

للتنمية العمرانية بتاريخ 2020/6/30 للســـادة الشـــركة المصرية الدولية لإلنشـــاء 

)مصطفى خليل وشـــركاه( بقبول شـــركة العاصمـــة اإلدارية للتنميـــة العمرانية للعرض 

المقدم من الشـــركة لشـــراء قطعة األرض رقم )B2( بالحى الســـكنى )R8( بمساحة 

تقريبية 82113٫23م2 تحت العجز والزيادة إلقامة مشروع سكنى متكامل ؛

ــود  وعلـــى محضـــر التســـليم المحـــرر بتاريـــخ 2020/7/8 لقطعـــة أرض ـك

 »R8-B2« بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة والمخصصة من شـــركة العاصمة للتنمية 

العمرانية للســـادة الشـــركة المصرية الدولية لإلنشـــاء )مصطفى خليل وشركاه( بالحى 

الســـكنى )R8( بمســـاحة حوالى 23٫59 فـــدان بما يعـــادل 99077٫26م2 إلقامة 

مشروع سكنى مميز ؛

ــرم بتاريخ 2020/9/27 بين شـــركة العاصمة  وعلـــى عقـــد البيع االبتدائى المـب

اإلدارية للتنمية العمرانية والشـــركة المصرية الدولية لإلنشاء )مصطفى خليل وشركاه( 

لقطعة األرض رقم )B2( بالحى السكنى )R8( ضمن المرحلة األولى بمساحة إجمالية 

حوالـــى 23٫59 فدان بما يعادل 99077٫26م2 بالعاصمـــة اإلدارية الجديدة إلقامة 

مشروع سكنى مميز  وحدود قطعة األرض المبيعة وإحداثياتها موضحة بكارت الوصف 

الوارد من استشارى المشروع )شركة دار الهندسة- مصر( ؛

ــواء مهندس رئيـــس القطـــاع العقارى لشـــركة العاصمة  وعلـــى كتاب الســـيد الـل

اإلداريـــة للتنمية  العمرانية الوارد برقم )420858( بتاريخ 2020/10/18 والمرفق 

به مســـتندات قطعة األرض رقم )B2( بالحى الســـكنى )R8( والمخصصة للشـــركة 
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المصرية الدولية لإلنشـــاء )مصطفى خليل وشـــركاه( من قبل شـــركة العاصمة اإلدارية 

للتنمية العمرانية إلقامة مشـــروع سكنى مميز ضمن المرحلة األولى بالعاصمة اإلدارية 

الجديدة وأرفق بالكتاب اآلتى :

مستندات تخصيص قطعة األرض .

صورة من عقد البيع الخاص بقطعة األرض .

التفويضات الخاصة بالمراجعة الفنية والتوقيع على االشـــتراطات البنائية المرفقة 

بالقرار الوزارى .

البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الشركة .

عدد )7( لوحات من المخطط العام ؛

وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف اإلدارية المستحقة بتاريخ 2020/10/25 

نظير المراجعة الفنية واستصدار قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛

وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشـــروعات بهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وجهاز العاصمة اإلدارية الجديدة بعد مراجعة المســـتندات والرسومات المقدمة 

من الشركة المصرية الدولية لإلنشاء )مصطفى خليل وشركاه( باعتماد التخطيط والتقسيم 

للمشـــروع بقطعـــة األرض رقـــم )B2( بالحى الســـكنى )R8( بمســـاحة 23٫59 فدان 

 ضمن المرحلة األولى  والمخصصة من قبل شـــركة العاصمـــة اإلدارية للتنمية العمرانية

 إلقامـــة مشـــروع ســـكنى ، وفًقا ألحـــكام قانـــون البناء الصـــادر بالقانـــون رقم 119

  لســـنة 2008 والئحته التنفيذية وتعدياتهما والقرار الوزارى رقم 543 لســـنة 2018 

وكراسة شروط طرح أراضى بالعاصمة اإلدارية الجديدة )نشاط عمرانى متكامل( ؛

وعلى مذكرة الســـيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات 

بتاريخ 2020/11/4 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
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قـــــــــــرر :

مــــادة 1 - يعتمـــد تخطيط وتقســـيم قطعة األرض رقم )B2( بالحى الســـكنى 

)R8( بمســـاحة 23٫59 فـــدان بمـــا يعادل 99077٫26م2 )تســـعة وتســـعون ألًفا 

وســـبعة وسبعون متًرا مربًعا( ضمن المرحلة األولى والمخصصة للشركة المصرية الدولية 

لإلنشـــاء )مصطفى خليل وشركاه( من قبل شـــركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية 

إلقامة مشروع سكنى مميز ، وذلك طبًقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا 

 القرار والعقد المبرم مع الشـــركة بتاريخ 2020/9/27 ، والتى تعتبر جميعها مكملة

 لهذا القرار .

 مــــادة 2 - تلتـــزم الشـــركة بعـــدم عـــرض وحـــدات المشـــروع للحجـــز أو البيـــع

 إال بعـــد موافقة شـــركة العاصمـــة اإلدارية للتنميـــة العمرانية ، وأن تشـــتمل إجراءات

ــرار ومدة تنفيذ المشـــروع ، وفى حالـــة مخالفة ذلك  بـــدء الحجـــز والبيع على رقم الـق

يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مـادة 3 - تلتزم الشـــركة باالشـــتراطات البنائية المرفقة بهـــذا القرار كحد أقصى 

وبشرط عدم تجاوز قيود االرتفاع المسموح بها من ِقَبل وزارة الدفاع .

 مــــادة 4 - تلتـــزم الشـــركة بتقديـــم الرســـومات التنفيذيـــة والمواصفـــات الفنية

 ألعمـــال شـــبكات المرافـــق فى إطـــار المخطط المقـــدم والمســـاحة المتعاقـــد عليها

والبرنامج الزمنى المعتمد لدراســـتها واعتمادها من شـــركة العاصمـــة اإلدارية للتنمية 

العمرانية قبل البدء فى التنفيذ .

مــــادة 5 - تلتزم الشـــركة بموافاة جهـــاز المدينة المختص بالمســـتندات الازمة 

الستخراج التراخيص طبًقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 

والئحته التنفيذية وتعدياتهما .
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ــواردة بالمادة )1(  مــــادة 6 - تلتزم الشـــركة بتنفيذ المشـــروع على المســـاحة اـل

من هذا القرار بعد اســـتخراج التراخيص الواردة بالمادة )5( من القرار ووفًقا للشـــروط 

 المرفقـــة بـــه والبرنامـــج الزمنى المعتمد خـــال مدة أربع ســـنوات من تاريخ االســـتام

 فى 2020/7/8 

مــــادة 7 - تلتزم الشـــركة بأن تكـــون منطقة الخدمات بالمشـــروع لخدمة قاطنى 

المشـــروع فقط ، وفى حالة االســـتخدام من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات 

بواسطة اللجان المختصة وبشرط موافقة الهيئة .

مـادة 8 - تلتزم الشـــركة بتوفير أماكن انتظار للســـيارات طبًقا للشـــروط المرفقة 

بالقرار وفًقا للكود المصرى للجراجات .

 مـادة 9 - تلتزم الشـــركة باســـتخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول

 به حالًيا فى العاصمة اإلدارية الجديدة .

مــــادة 10 - ُينشـــر هـــذا القرار فى الوقائع المصرية ، وُيعمـــل به من اليوم التالى 

لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
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الشـــــروط المرفقــــة
 بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم

)R8( بالحى السكنى )B2( بقطعة األرض رقم 

 بمساحة )23٫59( فدان والمخصصة للشركة المصرية الدولية لإلنشاء

)مصطفى خليل وشركاه( من قبل شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية

إلقامة مشروع سكنى مميز ضمن المرحلة األولى بالعاصمة اإلدارية الجديدة

مساحة المشروع :

إجمالى مساحة المشروع 99077٫26م2 ، أى ما يعادل 23٫59 فدان .

مكونات المشروع :

1 - األراضى المخصصة لإلسكان بمساحة 45228٫09م2 أى ما يعادل 10٫77 فدان 

وتمثل نسبة )45٫8٪( من إجمالى مساحة أرض المشروع .

2 - األراضى المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 19815٫45م2 أى ما يعادل 

4٫72 فدان وتمثل نسبة )20٪( من إجمالى مساحة أرض المشروع .

 3 - األراضـــى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة بمســـاحة 6858٫99م2 

أى ما يعادل 1٫63 فدان وتمثل نسبة )6٫7٪( من إجمالى مساحة أرض المشروع .

4 - األراضـــى المخصصـــة للطرق الداخلية وأماكن انتظار الســـيارات بمســـاحة 

9484٫88م2 أى ما يعادل 2٫26 فدان وتمثل نســـبة )9٫6٪( من إجمالى مساحة 

أرض المشروع .

5 - األراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 17689٫85م2 أى ما يعادل 

4٫21 فدان وتمثل نسبة )17٫9٪( من إجمالى مساحة أرض المشروع .
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أوالً - المساحة المخصصة لإلسكان :

يعـــادل مـــا  أى  45228٫09م2  بمســـاحة  لإلســـكان  المخصصـــة   األراضـــى 

 10٫77 فدان وتمثل نســـبة )45٫8٪( من إجمالى مســـاحة أرض المشـــروع وطبًقا 

لجدول النماذج المعمارية التالى :

االشتراطات البنائية لمناطق اإلسكان :

االلتزام بكود البنية الذكية ومتطلبات شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية .

نسبة أراضى اإلسكان ال تزيد على )50٪( من مساحة أرض المشروع .
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 الكثافـــة الســـكانية بحـــد أقصـــى 180 شـــخـًصا/ فـــدان ، والكثافـــة المحققة

بالمشروع 180 شخًصا / فدان .

المســـاحة المســـموح بالبناء عليها ال تزيد على )45٪( من المساحة المخصصة 

لإلسكان بالنسبة للعمارات .

أقصى ارتفاع للعمارات السكنية )أرضى + 7 أدوار علوية( بحد أقصى )30م(، 

وبما ال يتعارض مع قيود االرتفاع المفروضة من ِقَبل القوات المسلحة .

يتم االلتزام بتوفير مكان انتظار على األقل لكل وحدة سكنية ، وبما ال يتعارض 

مع الكود المصرى للجراجات .

يتم االلتزام بالردود المقررة من ِقَبل شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية .

ــرك ردود حـــول مبانى العمـــارات بواقـــع )25٪( من ارتفـــاع كل مبنى ،  يتـــم ـت

 وبمـــا ال يقـــل عـــن )12م( ويمكـــن أن تقـــل إلـــى )6( أمتار فـــى حالـــة الواجهات

 الجانبية المصمتة .

ــرك ردود )متريـــن( كحد أدنى بين حـــد مبانى العمـــارات ونهاية الرصيف  يتـــم ـت

 للطرق الداخلية

ثانًيا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات :
األراضـــى المخصصـــة لمنطقـــة الخدمـــات بمســـاحة 19815٫45م2 ، أى مـــا 

 يعـــادل 4٫72 فـــدان ، وتمثـــل نســـبة )20٪( من إجمالى مســـاحة أرض المشـــروع

وفًقا للجدول التالى :

رقم

املبنى
النشاط

مساحة

الدور

األرضى

F.P

مساحة األرض 

االفتراضية

االشتراطات البنائية

املسموح بها للنشاط

ماحظات

فدانم2
النسبة

البنائية
االرتفاع

1
سكنى جتارى

إدارى

25518503٫332٫02

٪30

بدروم+

أرضى +

3 أدوار
2247582501٫96
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رقم

املبنى
النشاط

مساحة

الدور

األرضى

F.P

مساحة األرض 

االفتراضية

االشتراطات البنائية

املسموح بها للنشاط

ماحظات

فدانم2
النسبة

البنائية
االرتفاع

ناٍد 3

اجتماعى

2261434٫120٫34
٪20

أرضى +

دور 425014920٫36

5
-36360٫009غرف أمن

أرضى 

فقط

4 غرف

أمن

2 بوابة--1001000٫024بوابات

563819815٫454٫72اإلجمالى

نســـبة األراضى المخصصة للخدمات بالمشـــروع من )8٪ - 20٪( بحد أقصى 

من مســـاحة أرض المشـــروع مع إمكانية التخديم من الخارج وفًقا لألماكن الموضحة 

بكارت الوصف .

 تلتـــزم الشـــركة بترك مســـافة ردود ال تقل عـــن )12(م بين حد المبنى الســـكنى

 وحد المبنى الخدمى .

 تلتـــزم الشـــركة بتوفيـــر مواقف انتظار ســـيارات بمناطـــق الخدمـــات وفًقا للكود

 المصرى للجراجات .

المفوض بالتوقيع عن الشركة

د/ أيمن عبد الحميد أمين
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االشتراطات العامة

1 - يبلغ أقصى ارتفاع لمبانى العمارات )أرضى + 7 أدوار( ، وبما ال يتعارض 

مع القيود المفروضة من ِقَبل وزارة الدفاع ويســـمح بإقامة دور بدروم يســـتغل بنشـــاط 

جراج سيارات .

2 - يتم االلتزام باالشـــتراطات البنائية )نســـبة بنائية - ارتفاع - ردود( الجارى 

تطبيقها بالمشروعات االستثمارية العمرانية لكل نشاط على حدة .

3 - ال يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .

4 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء 

ن فى مجموعها وحدة سكنية  مثل آبار السالم والخزانات والغرف الخدمية التى ال ُتكوِّ

بل تكون تابعة فى اســـتعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أال تزيد 

فى مجموعها على )25٪( من مسطح الدور األرضى للمبانى السكنية ، وفًقا للمادة 

)104( مـــن الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لســـنة 2008 

 وتعدياتهـــا ، و)10٪( للمبانـــى الخدمية من مســـطح الدور األرضـــى لتلك المبانى

وفًقا الشتراطات الهيئة .

5 - تتولـــى الشـــركة المصرية الدولية لإلنشـــاء )مصطفى خليل وشـــركاه( على 

نفقتها تصميم وتنفيذ شـــبكات المرافق الداخلية من )مياه وصرف صحى ورى وكهرباء 

وتليفونـــات وغـــاز( وتوصيلها بالمبانى ، وذلك طبًقا للرســـومات المعتمدة من شـــركة 

العاصمة للتنمية العمرانية مع ربط الشـــبكات الداخلية بالشـــبكة الرئيسية ، هذا ومن 

ــوم أنـــه يتم تحديـــد المقننات المطلوبـــة من )مياه - صرف صحـــى - كهرباء -  المعـل

تليفونات( طبًقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق 

الداخلية بكافة أنواعها .
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6 - تتولى الشـــركة على نفقتها الخاصة تنســـيق الموقع من ممرات وشبكة الرى 

وأعمدة اإلنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات واألرصفة والتبليطات والزراعة 

والتشجير واألعمال الصناعية والتكسيات وخافه .

7 - تتولى الشـــركة على نفقتهـــا الخاصة تنفيذ الطرق الداخليـــة ورصفها طبـًقا 

للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .

8 - تلتزم الشـــركة بالســـماح لمهندســـى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش 

الفنى لاشـــتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانـــى وكذا التفتيش الفنى واعتماد 

العينات الخاصة بشـــبكات المرافق وفًقا للمواصفات والرســـومات المقدمة من الشركة 

والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .

الكهربـــاء أعمـــال  ومواصفـــات  رســـومات  باعتمـــاد  الشـــركة  تلتـــزم   -  9 

من شركة توزيع الكهرباء .

 10 - تتولـــى الشـــركة علـــى نفقتهـــا الخاصـــة صيانـــة األعمـــال الموضحـــة

فى الفقرات )5 ، 6 ، 7( .

11 - تلتزم الشـــركة بالبرنامج الزمنى للمشـــروع المقدم منها والمعتمد من شركة 

العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية .

12 - تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات وفًقا للكود المصرى للجراجات .

13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة .

 14 - يتـــم االلتـــزام بنصـــوص قانـــون البنـــاء الموحـــد رقم 119 لســـنة 2008

والئحته التنفيذية وتعدياتهما ، والقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018

ــود االرتفاع المفروضة من ِقَبـــل وزارة الدفاع للمنطقة ،  15 - تلتزم الشـــركة بقـي

 وبما ال يتجاوز االشتراطات البنائية للمشروع .

   طرف أول                                                 طرف ثاٍن 

  ) إمضــــاء (                                    المفوض بالتوقيع عن الشركة
                                                                            د/ أيمن عبد الحميد أمين
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مديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة
إدارة شرق مدينة نصر - إدارة الجمعيات

قرار رقم 11 لسنة 2020
 بتاريخ 2020/9/13

لمؤسسة فرسان الحديدى للتنمية والرعاية
مدير عام إدارة شرق مدينة نصر االجتماعية

وبعد االطاع على أحكام القانون رقم 84 لســـنة 2002 والئحته التنفيذية بما ال 

يخالف أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ؛

 وعلى محضر اجتماع المؤسسين المؤرخ 2020/7/2 لمؤسسة فرسان الحديدى 

للتنمية والرعاية المقيدة تحت رقم )11117( بتاريخ 2020/5/11 ؛

وعلى مذكرة قســـم الجمعيـــات بخصوص طلب الموافقة علـــى التعديل المطلوب 

إدخاله على النظام األساسى للجمعية المذكورة ؛

قـــــــــــرر :
أوالً - يشـــهر التعديل الذى وافق عليه اجتماع المؤسسين المؤرخ 2020/7/2 
 لمؤسســـة فرســـان الحديـــدى للتنميـــة والرعايـــة المقيـــدة تحـــت رقـــم )11117( 

فى 2020/5/11

رقم

املادة

أسباب التعديلاملادة بعد التعديلاملادة قبل التعديل

عنوان املقر :1

14 شارع أحمد الزمر- مدينة

نصر - الدور السابع - شقة 15

عنوان املقر :

3 عمارات الشرارة - شارع

الطاقة - الشارع اخللفى

للنادى األهلى - الدور األرضى

شقة )2(

 أن اإليجار أقل

ثانًيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

المدير العام

أ/ خيرى إمام شحاتة
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محافظة البحيرة - مديرية التضامن االجتماعى
إدارة الجمعيات واالتحادات

قـرار تعديل قيد رقم 246 لسنة 2020

بتاريخ 2020/11/11

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن االجتماعى بالبحيرة

بعـــد االطـــاع علـــى أحكام القانـــون رقم 149 لســـنة 2019 بشـــأن الجمعيات 

والمؤسسات األهلية والائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛

وعلـــى محضر اجتماع الجمعيـــة العمومية غير العاديـــة بتاريخ 2020/6/30 

 لجمعيـــة شـــريان الحيـــاة لتنميـــة المجتمـــع باليمنية 3/2 المشـــهر برقـــم )1445( 

بتاريخ 2010/10/11؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية ؛

قــــــرر :

مـادة 1 - تعديل الئحة النظام األساســـى لجمعية شـــريان الحياة لتنمية المجتمع 

باليمنية 3/2 بكفر الدوار على النحو التالى :

تعديل المادة رقم )3( إضافة األنشطة اآلتية :

ــرآن الكريم - تيســـير رحـــات الحج والعمـــرة لألعضاء وأســـرهم -  تحفيـــظ الـق

 بناء المدارس والمعاهد األزهرية والمساجد والمستوصفات الطبية - الندوات الصحية 

والدينية والثقافية - كفالة األيتام واألرامل والفقراء - فتح فصول تقوية ومحو أمية - 

دار حضانة عادية ورضع - مراكز لتعليم الكمبيوتر ومنح شـــهادات بذلك - مشروعات 

أسر منتجة وتعليم مهنة الخياطة والتريكو - إنشاء األندية الرياضية وصاالت الجيم- 
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أندية ثقافية ومكتبات وإعداد الدورات الخاصة بذلك - ســـيارة إســـعاف وســـيارة نقل 

موتـــى تحـــت الطلب لخدمـــة أهالى المنطقـــة والمناطق المجاورة وخدمة المســـتوصف 

الطبى- رعاية وحماية البيئة بعمل مشاريع كالصرف الصحى والنظافة والتشجير .

تعديل المادة )6( :

 تودع أموال الجمعية ببنك مصر بداًل من بنك القرية بالبيضا .

مـادة 2 - على إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، 

وإخطار الجهات المعنية ، وُينشر بالوقائع المصرية .

وكيل الوزارة

مدير المديرية

)إمضاء(
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محافظة البحيرة - مديرية التضامن االجتماعى
إدارة الجمعيات واالتحادات

قـرار تعديل قيد رقم 247 لسنة 2020

بتاريخ 2020/11/16

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن االجتماعى بالبحيرة

بعـــد االطـــاع علـــى أحكام القانـــون رقم 149 لســـنة 2019 بشـــأن الجمعيات 

والمؤسسات األهلية والائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛

وعلـــى محضر اجتماع الجمعية العمومية غيـــر العادية بتاريخ 2020/10/17 

 )174( برقـــم  المشـــهرة   - ببـــدر  بالعزيمـــة  الريفـــى  المجتمـــع  تنميـــة   لجمعيـــة 

بتاريخ     /   /1969؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية ؛

قــــــرر :

مـادة 1 - تعديل الئحة النظام األساسى لجمعية تنمية المجتمع الريفى بالعزيمة 

ببدر - على النحو التالى  :

تعديل المادة )1( تعديل االسم :

 تعديـــل االســـم مـــن تنميـــة المجتمـــع الريفـــى بالعزيمـــة إلـــى تنميـــة المجتمع

 المحلى بالعزيمة . 

تعديل المادة )3(  إضافة األنشطة اآلتية :

ورشـــة نجـــارة - مشـــروعات بيئية وتشـــجير - تقديـــم المســـاعدات للطلبة غير 

 القادرين المســـاعدة فى بناء المدارس - جمع التبرعات ومساعدة أصحاب الكوارث -

  تيســـير رحـــات الحج والعمـــرة - تحفيظ القرآن الكريم - عمارة وترميم المســـاجد -

 عاج المرضى باالشتراك مع أصحاب المستشفيات والعيادات والصيدليات .
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تعديل المادة )4( :

 تعديل النطاق من القرية إلى المدينة والمركز  .

تعديل المادة )14( :

 تعديل رسم العضوية من )3( جنيهات إلى )5( جنيهات  .

تعديل المادة )16( :

 تعديل االشتراك السنوى من )3( جنيهات إلى )5( جنيهات  .

مـادة 2 - على إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، 

وإخطار الجهات المعنية ، وُينشر بالوقائع المصرية .

وكيل الوزارة

مدير المديرية

)إمضاء(
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محافظة األقصر - مديرية التضامن االجتماعى
إدارة الجمعيات

قرار قيد رقم 39 لسنة 2020

مدير مديرية التضامن االجتماعى باألقصر

بعد االطاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ؛

وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة ؛

وعلى أوراق القيد لمؤسسة علم للتنمية - القرنة - البعيرات - الرملة ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2020/10/27 ؛

قـــــــــــــــرر :

مادة أولى - قيد ملخص النظام األساسى لجمعية علم للتنمية - تحت رقم 39 

لسنة 2020 اعتباًرا من 2020/10/27

مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين اآلتية :

1 -  توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمعاقين .

2 - تنمية المجتمعات المحلية .

3 - الخدمات االجتماعية .

4 - رعاية الطفولة واألمومة .

5 - تقديم خدمات تعليمية للمجتمعات المحلية .

تشكيل مجلس اإلدارة : يتكون مجلس اإلدارة من )5( أعضاء .

السنة المالية : تبدأ فى األول من يناير وتنتهى فى ديسمبر .

نطاق عملها : على مستوى المحافظة .
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ــوال : تؤول أموال وممتلـــكات الجمعية بعد الحل إلى  حـــل الجمعية وأيلولة األـم

صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية .

مـــادة ثالثـــة - على إدارة الجمعيات واالتحـــادات بالمديرية واإلدارات األخرى 

تنفيذ هذا القرار وإباغه لجهات االختصاص .

صدر فى 2020/10/27

مدير المديرية

صبرى محمد عبد الحميد
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إعالنات فقد
مدرسة مطروح الثانوية بنات - محافظة مطروح

تعلن عن فقد البصمة الكودية لختم شعار الجمهورية الخاص بها رقم )39404( وتعتبر ملغية .



طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميريةصورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 268 لسنة 2020
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