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  القليوبيةةحمافظ
 ٢٠٢٠ لسنة ٦٩٣قرار رقم 

 حمافظ القليوبية
ـ    ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣بعد االطالع على القانون رقم         م اإلدارة المحليـة   ابـشأن نظ

  ؛والئحته التنفيذية وتعديالتهما
  ؛ والئحته التنفيذية وتعديالتها٢٠٠٨ لسنة ١١٩البناء رقم وعلى قانون 

 بشأن التصالح وتقنـين األوضـاع فـى بعـض           ٢٠١٩ لسنة   ١٧القانون رقم   وعلى  
   ؛ ألحكام القوانين المنظمة للبناء والئحته التنفيذية وتعديالتهمابالمخالفةاألعمال التى ارتكبت 

   وتعديالته ؛٢٠١٩ لسنة ٥٢٨وعلى قرارنا رقم 
   وتعديالته ؛٢٠١٩ لسنة ٥٢٨  رقموعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار

  الح العام ؛وعلى ما ارتأيناه وللص
  :قــــــرر 

 )املادة األوىل ( 
  ل قيم المتر المسطح مقابل التـصالح وتقنـين األوضـاع بنطـاق المحافظـة          تعد

  :على النحو التالى 
  سكنى

  املناطق  م
نى أربعة امب

أدوار فأقل 
فيما ال يزيد 

   مترًا١٤ على

مبانى ستة 
أدوار فأقل 

 يزيد مبا ال
   مترًا٢٠ على

مبانى 
أكثر من 
  ستة أدوار

دور   صناعى  إدارى  جتارى
  غيرها  العبادة

  ٢٢٥  ٥٠  ٥٠  ٩٠  ١٨٠   ج٥٠  القرى وتوابعها  ١
    كز واملدنااملر

ــوخ -أ  ــا - طـــــــــــ   - قهـــــــــــ
 - اخلانكـة    -شبني القنـاطر    

   .اخلصوص
  ج٦٧٥  ج٥٠  ج١٣٥  ج٢٧٠  ج٥٤٠  ج١٨٠  ج١٢٠  ج١٠٥

ــكر -ب  ــوب - كفـــر شـ  - قليـ
  ج٩٠٠  ج٥٠  ج١٨٠  ج٣٦٠  ج٧٢٠  ج٢٢٥  ج١٦٠  ج١٤٠   .القناطر اخليرية

٢  

 مدينـــة شـــبرا اخليمـــة -ج 
  ج١١٢٥  ج٥٠  ج٢٢٥  ج٤٥٠  ج٩٠٠  ج٣١٥  ج٢٠٠  ج١٧٥   .)حى غرب ، حى شرق(
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  سكنى

  املناطق  م
نى أربعة امب

أدوار فأقل 
فيما ال يزيد 

   مترًا١٤ على

مبانى ستة 
أدوار فأقل 

 يزيد مبا ال
   مترًا٢٠ على

مبانى 
أكثر من 
  ستة أدوار

دور   صناعى  إدارى  جتارى
  غيرها  العبادة

    العاصمة  ٣
  ج١٣٥٠  ج٥٠  ج٢٧٠  ج٥٤٠  ج١٠٨٠  ج٣٦٠  ج٢٤٠  ج٢١٠  بنها  
ــصورة   ٤ ــة احملــــــــــــ   املنطقــــــــــــ

  :باحلدود اآلتية 
الطريــــــق (البحـــــرى  احلـــــد  

ــىاإل ــى  ) قليمـــ ــد القبلـــ احلـــ
ــكندرية  ( ــصر إســـ ــق مـــ طريـــ

ــى ــشرقى  ) الزراعـــ ــد الـــ احلـــ
  )الريــــــــــــاح التـــــــــــــوفيقى (

  نهــــر النيــــل(احلــــد الغربــــى 
  )فرع دمياط

  ج١٣٥٠  ج٥٠  ج٢٧٠  ج٥٤٠  ج١٠٨٠  ج٣٦٠  ج٢٤٠  ج١٢٥

العزب التـى تقـع فـى نطـاق           ٥
ــارج   ــدن وخــــ ــردون املــــ كــــ

  أحوزتها

 باملائــة نييـتم حــساب قيمــة مقابــل التــصالح للمتـر املــسطح بنــسبة خمــس   
مــن قيمــة مقابــل التــصالح للمتــر املــسطح للمــدن التــى تقــع داخــل    ) ٪٥٠(

  .كردونها وخارج أحوزتها وذلك لكافة املستويات واالستخدامات 

 )املادة الثانية ( 

يوقف العمل بالقرارات والكتب الدورية المعمول بها فى هـذا الخـصوص فيمـا             
  .يتعارض مع ما جاء بهذا القرار 

 )لثالثة املادة ا( 

  .ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية 

  ١٧/٩/٢٠٢٠صدر فى 

 محافظ القليوبية

  عبد احلميد اهلجان
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