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  قــــرارات
 وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفىن

  ٢٠٢١ لسنة ١٣٣رقم ى وزاررار ـق
 ٢١/٩/٢٠٢١ بتاريخ

 الرتبية والتعليم والتعليم الفىنوزير 

 ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم        ى  بعد االطالع عل  
   ؛والئحته التنفيذية وتعديالتهما

   والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛١٩٨١ لسنة ١٣١لتعليم الصادر بالقانون رقم قانون اى وعل
   بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛١٩٩٧ لسنة ٢٧١قرار رئيس الجمهورية رقم ى وعل
ى  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربـو      ٢٠٠١ لسنة   ٣١٣رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل

  بحلقتيها االبتدائية واإلعدادية ؛ى سمرحلة التعليم األساى الشامل المطبق عل
   بشأن التعليم الخاص وتعديالته ؛٢٠١٤ لسنة ٤٢٠رقم ى القرار الوزارى وعل
 بشأن تعديل بعض مـواد القـرار        ٢٠١٧ لسنة   ٣٧٧رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل

  الـشامل المطبـق   ى   الخاص بإعادة التقـويم التربـو      ٢٠١١ لسنة   ٣١٣رقم  ى  الوزار
  بحلقتيها االبتدائية واإلعدادية ؛ى  األساسمرحلة التعليمى عل

 بشأن نظـام التعلـيم والمقـررات        ٢٠١٨ لسنة   ٣٤٣رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل
  ؛ى الدراسية بالصف األول االبتدائ

   بـشأن إعـادة تنظـيم التقـويم        ٢٠١٨ لـسنة    ٣٦٠رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل
الصفوف ى  عل(ى  عليم األساس من مرحلة الت  ى  الحلقة األول ى  الشامل المطبق عل  ى  التربو

  ؛) يالسادس االبتدائى حتى االبتدائى من الثان
 بشأن نظـام التعلـيم والمقـررات        ٢٠١٩ لسنة   ١٩٠رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل

  ؛ى االبتدائى الدراسية بالصفين األول والثان
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 بشأن نظـام التعلـيم والمقـررات        ٢٠٢٠ لسنة   ١٩٤رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل
  من الحلقة االبتدائية ؛ى فوف الثالثة األولالدراسية للص

  ما عرضه السيد األستاذ الدكتور نائب الـوزير لـشئون المعلمـين بنـاء             ى  وعل
  ؛ى المذكرة المعروضة من اإلدارة المركزية للتعليم األساسى عل

   ؛٢٠/٩/٢٠٢١بجلسته بتاريخ  الجامعىللتعليم قبل ى ما تم عرضه بالمجلس األعلى وعل
  لصالح العام ؛وتحقيقًا ل

  :رر ـــــــــق
تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية مـن هـذا            - املادة األوىل

: تالميذ الصف الرابع من الحلقة االبتدائية بكافة مـدارس التعلـيم العـام              ى  القرار عل 
ـ  - الرسمية المتميزة للغات     - الرسمية للغات    -الرسمية  ( ،  ى الخاصة بنوعيهـا العرب

  ٢٠٢١/٢٠٢٢ى اعتبارا من العام الدراس) واللغات
ـ       - الثانيـةاملادة  الـصف الرابـع    ى  تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها عل

  :من الحلقة االبتدائية ى االبتدائ

  املواد الدراسية
عدد 

  الفترات
  املواد الدراسية

عدد 
  الفترات

  املواد الدراسية
عدد 

  الفترات
  مالحظات

لدينية  التربية ا- ١

  اإلسالمية

فترة 

  واحدة

 التربية الدينية - ٢

  املسيحية

فترة 

  واحدة

 القيم واحترام - ٣

  خراآل
    نصف فترة

   اللغة العربية- ٤
خمس 
  فترات

   املهنية املهارات- ٥
فترة 
  واحدة

 تكنولوجيا - ٦
املعلومات 

  واالتصاالت

    فترة واحدة

 اللغة اإلجنليزية - ٧
(Connect)  

  تانفتر   العلوم- ٨  فترتان
 الدراسات - ٩

  االجتماعية
فترة 
  ونصف

  

  فترات ٣   الرياضيات-١٠
 التربية -١١

  البدنية والصحية

فترة 

  واحدة
    فترة واحدة   التربية الفنية-١٢

   التربية-١٣
  املوسيقية

نصف 
  فترة

 أنشطة -١٤
  التوكاتسو

  نصف فترة

 اللغة -١٥
اإلجنليزية 

(Connect Plus)  
  فترتان

املدارس 
الرسمية 

ى صة التواخلا
تدرس باللغة 

  اإلجنليزية
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ـ    ٢٠٢١/٢٠٢٢ى  تطبع للعام الدراس  ى  وفيما يخص كراسة الخط العرب     ى  كمـا ه
   :دون تغيير

  .فترات ) ٤= (ى مجمل الفترات لليوم الدراس
   .ةفتر) ٢٠= (مجمل الفترات أسبوعيا 

   .دقيقة) ٩٠) = (حصتان (مدة الفترة
ـ  تدريس المناى   يشارك ف  - الثالثـةاملادة  المـادة  ى هج الدراسية المشار إليهـا ف

تخصـصه كمـا يقـوم بتـدريس       ى  المواد األساسية كل ف    والثانية من هذا القرار معلم    
  الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحتـرام اآلخـر للـصف الرابـع مـدرس       

   .بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا) أو التربية الدينية اللغة العربية(
كـل مـا   ى على يكون اإلشراف لإلدارة المركزية للتعليم األساس - الرابعةاملادة 

 ،ى  من خالل متابعة وإشراف اإلدارة العامة للتعليم االبتدائ       ى  يتعلق بحلقة التعليم االبتدائ   
   .بالمديريات واإلدارات التعليميةى وإدارات التعليم االبتدائ

لتوجيـه المـواد    ى  للصف الرابع االبتـدائ   ى  يكون التوجيه الفن   - اخلامسةاملادة 
تخصصه نـزوالً بموجـه أول      ى  الدراسية من خالل توجيه عام المواد الدراسية كل ف        

   .موجه المدرسة الخاص بالمادةى المادة باإلدارة التعليمية وحت
مديريات التربية والتعليم بالمحافظـات إجـراء    ى  يجوز لمدير  - الـسادسةاملادة 

، وفق ظروف كل محافظة ، بشرط أال يؤثر ذلـك           ى  مة للنظام المدرس  التعديالت الالز 
  .، وفلسفته ى للبرنامج الدراسى األساسى المحتوى عل

يحظر تطبيق أية مقررات دراسية بخـالف المنـاهج الـواردة            - السابعةاملادة 
   .بالمادة الثانية من هذا القرار

ـ ى  بـع االبتـدائ   الصف الرا ى  يعتمد نظام التقييم ف    - الثامنةاملادة  قيـاس  ى  عل
ـ    ى  أن تأت ى  مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة ، عل       صـورة  ى  نتيجة التقيـيم ف

اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات ، وعن طريق األلوان        ى  أربعة ألوان تعبر عن مد    
األزرق يوضح أن المتعلم قد فـاق التوقعـات   تطور أدائه ، فاللون ى يتعرف المتعلم عل 

، واللون األخضر يوضح أن المتعلم      ) ١٠٠ى   إل ٨٥(اب المعارف والمهارات    اكتسى  ف
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، واللـون األصـفر     ) ٨٥ ألقل مـن     ٦٥من  (قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة      
، واللون األحمـر  ) ٦٥ ألقل من ٥٠من  (بعض الدعم   ى  حاجة إل ى  يوضح أن المتعلم ف   

الكثير من  ى  ارات وال زال يحتاج إل    يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمه       ى  الذ
   .)٥٠ ألقل من ١من (الدعم 

  :نظام التقييم وأدواته 
التوكاتـسو ،  ى مقررا دراسيا باإلضافة عل) ١٢(الصف الرابع ى يدرس الطالب ف 

  :ى مها كما هو موضح بالجدول التالييتم تقي
  . االختبارات -١
  . المهام األدائية -٢
  .الحضور ى  المواظبة عل-٣
  .وفقًا لمعدالت األداء وذلك لمقرر القيم واحترام اآلخر ى  تقويم تكوين-٤
بالنسبة للتربية الرياضـية والتربيـة    ) ٪٨٠( تحقيق معدل حضور ال يقل عن        -٥

  .الفنية والتربية الموسيقية 
  املواظبة  املهام األدائية  االختبارات

  املقررات الدراسية  الثالث  يالثان  األول
الشهر األول 

   درجة١٥
  يالشهر الثان

   درجة١٥
ى الفصل الدراس

   درجة٣٠

   درجات٥   درجة٣٥

الدرجة 
  النهائية

١٠٠  

  √  √  √  √  √  √  اللغة العربية  ١

التربية الدينية   ٢
  )اإلسالمية واملسيحية(

√  √  √  √  √  √  

  √  √  √  √  √  √  الرياضيات  ٣

  √  √  √  √  √  √  العلوم  ٤

  √  √  √  √  √  √  اللغة اإلجنليزية  ٥

الدراسات   ٦
  االجتماعية

√  √  √  √  √  √  

تكنولوجيا املعلومات   ٧
  واالتصاالت

√  √  √  √  √  √  

  √  √  √  √  √  √  املهارات املهنية  ٨
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  املواظبة  املهام األدائية  االختبارات
  املقررات الدراسية  الثالث  يالثان  األول

الشهر األول 
   درجة١٥

  يالشهر الثان
   درجة١٥

ى الفصل الدراس
   درجة٣٠

   درجات٥   درجة٣٥

الدرجة 
  النهائية

١٠٠  

يتـضمنها  ى يقيم املعلم سلوك الطالب وفق نواجت التعلم اخلاصـة بـالقيم التـ       :ى  تقومي تكوين   خرالقيم واحترام اآل  ٩

  ) .٧(ل الكتاب املقرر باستخدام مقياس األداء جدو

  التربية الفنية  ١٠

  التربية الرياضية  ١١

  التربية املوسيقية  ١٢

  التوكاتسو  ١٣

 .من عدد احلصص لكـل منهـا   ) ٪٨٠(يعتبر الطالب ناجحًا عند حضوره نسبة ال تقل عن     
  .املقرر ى  فاومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبً

  :احتساب الدرجات 
   مادةتوزيع الدرجات لكل  ة التقييمأدا

  درجة) ٦٠(  اختبارات

  درجة) ٣٥(  مهام أدائية

  درجات) ٥(  انتظام احلضور

  درجة) ١٠٠(  اموع

  :االختبارات 
بعـد  ى  يأتاالختبار األولالواحد ،  ى  الفصل الدراس ى  ثالثة اختبارات ف  ى  وتقسم إل 

يـسها  تم تدر ى  ويستهدف أجزاء المقرر الت   ى  واالختبار الثان شهر من الدراسة ،     انتهاء  
ـ   ى   فيكون ف  االختبار األخير ، أما   ى  الشهر الثان ى  ف ، ويحـصل   ى  نهاية الفصل الدراس

  .مجموع االختبارات الثالثة ى على نهاية الفصل الدراسى الطالب ف

  ) :تطبيق االختبارات(اعتبارات تنفيذية 

 االختبـاران ، بحيـث يطبـق      ى  كل فصل دراس  ى   تطبق االختبارات ثالث مرات ف     -١
حدة ى  الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما عل     ى   التعلم المستهدفة ف   نواتجى  ثاناألول وال 

ـ ى  ، واالختبار النهـائ   ) ىمن الفصل الدراس  ى  الشهر األول والشهر الثان   ( نـواتج  ى  عل
  .بالكامل ى التعلم للفصل الدراس
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األول والثانى زمن الحصة العادية وتحت       يستغرق تطبيق كل من االختبارين       -٢
   .علم الحصة فى األسبوع األخير من الشهرمالحظة م

  .ى نهاية الفصل الدراسى فى  يتم تطبيق االختبار النهائ-٣
  . يختار المعلم االختبارات المعدة مسبقًا من المنصة المخصصة لذلك -٤

  :المهام األدائية 
ـ     ى  اكتساب الطالب للمهارات ، وه    ى  تقيس المهام األدائية مد    ى تقـدم دلـيالً عل

 قصيرة يمكـن    تمثل مهام ى   وه ،ى  اتج التعلم المستهدفة خالل الفصل الدراس     تحقيق نو 
يـوزع المعلـم    ى  زمن قدرة حصتان دراسيتان ، الحصة األول      ى  للمتعلم االنتهاء منها ف   

، يختار الطالب واحـدة مـن هـذه         ى  للطالب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراس      
  .تان داخل الفصل أو المدرسة  حصهزمن قدرى منها فى المهام بحيث ينته

  ) :تطبيق المهام األدائية  ( -اعتبارات تنفيذية 
   :عند استخدام المعلم للمهام األدائية يتم مراعاة المعايير التالية

  .المنصة المخصصة لذلك ى المعلم عددا من المهام المعدة مسبقًا على ينتق
ـ    اختيار المهام المناسبة ل ى  يساعد المعلم الطالب ف    قـام  ى ميـولهم مـن تلـك الت

  .باختيارها مسبقًا 
  .ن ين دراسيتيالمهام األدائية حصتى يستغرق العمل عل

  .مراحل تنفيذ المهام خالل الحصص المخصصة لتوجيه الطالب ى يشرف المعلم عل
  :ى درجة تتوزع كما يل) ٣٥(ى  المخصصة للمهام األدائية هةالدرج

  الدرجة النهائية  يملنتج النهائا  جدية العمل  التخطيط اجليد  املرحلة

  ٣٥   درجة٢٥   درجات٥   درجات٥  الدرجة
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  :الحضور ى المواظبة عل
ـ    ) ٥(خصص ت :الوصف   ى درجات من كل مادة النتظـام حـضور الطـالب إل

  :ى المدرسة وتحسب كما يل
ــ   االنتظام ــب عل ــب الطال ــ ى يواظ ــضور إل ى احل

  ) أيـــام٣(املدرســـة ، يتغيـــب أحيانًـــا 
  .بعذر مقبول 

احلـضور ،  ى ظب علـ  يوا
)  أيام ٣(يتغيب أحيانًا   

  .بدون عذر 

ــذر   ــدون عــ ــب بــ يتغيــ
   .كثيرًا

  ١  ٣  ٥  الدرجة

خر يقيم المعلم سلوك الطالب وفـق نـواتج الـتعلم      بالنسبة لمادة القيم واحترام اآل    
  .يتضمنها الكتاب المقرر ى الخاصة بالقيم الت

الحـضور بمـا ال     ى  الطالب ف التربية الفنية والرياضية والموسيقية يشترط انتظام       
يجتاز هذه المادة ، ومن يقل حـضوره عـن ذلـك            ى  من كل مادة حت   ) ٪٨٠(يقل عن   

المقرر ى  فايعتبر راسب.  
ـ انتقاله للصف ا  / دير نجاح الطالب    كيفية تق (اعتبارات تنفيذية    ـ ى ألعل العـام  ى ف

   :)الواحدى الدراس
ى الفصل الدراس ى  ف) ٨-١(الواحد  ى  المقرر الدراس ى   تُحسب درجة الطالب ف    -١

  .من خالل مجموع درجات االختبارات الثالثة أو المهام األدائية ودرجات المواظبة 
ـ   ١٠٠مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من         -٢ ى  درجة وتعط

  .صورة ألوان ى للطالب ف
لمجمـوع درجاتـه   ى   يتم حساب االجتياز من خالل احتساب المتوسط الحساب        -٣

مجموع درجات الفـصل  + األول  ى  مجموع درجات الفصل الدراس   (ى  دراسلكل فصل   
  .ألوان ى أن يتم تحويل الدرجات إلى عل) ٢ى مقسومة على الثانى الدراس
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 التربية الفنية والرياضية والموسيقية ال يعتبر الطالب ناجحا إال عند حـضوره       -٤
  .كل منها ى من عدد الحصص ف) ٪٨٠(نسبة ال تقل عن 

حالة اجتيازه المقـررات الدراسـية      ى  فى  التالى   الطالب للصف الدراس    ينتقل -٥
  ) .اللون األزرقى من اللون األصفر إل(

ـ   ى  حالة استمرار حصول الطالب عل    ى   ف -٦ أحـد المقـررات    ى  اللون األحمر ف
  .ى عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثان

ـ     ى  على   طالب الدور الثان    يتم تقييم  -٧   ين الدراسـيين  الفـصل ى  مـا درسـوه ف
  .عن طريق االختبارات فقط 

ــة فــ -٨ ــن النتيج ــصل الدراســ ى  ال تعل ــيم ى الف ــون التقي   األول ويك
نهايـة الفـصل    ى  حها وليس درجات وتعلن النتيجة ف     يعن طريق األلوان السابق توض    

  .ى الثانى الدراس
ها رائد الفصل ، ومادة تكنولوجيا المعلومات        بالنسبة ألنشطة التوكاتسو يقوم ب     -٩

ـ        أو التطوير التكنولوجى  ى  معلم الحاسب اآلل    و ، ومادة المهارات المهنية يقوم بها معلم
  .المجاالت واألنشطة 

ـ       ى   تسر - التاسعةاملادة    نظـام الدراسـة  ى أحكام ونصوص هـذا القـرار عل
ـ   الصف الرابع من الحلقة االبتدائية ، اعتبارا من ال        ى  ف  ،  ٢٠٢١/٢٠٢٢ى  عـام الدراس

  - هـذا القـرار   ى   فيما لم يرد بشأنه نص ف      -كل ما يخالف ذلك من قرارات ،        ى  ويلغ
  ٣٧٧ والمعـدل بـالقرار رقـم        ٢٠١١ لسنة   ٣١٣رقم  ى  بمواد وأحكام القرار الوزار   

   ٢٠١٨ لسنة ٣٦٠رقم ى  ، والقرار الوزار٢٠١٧لسنة 
ى  المصرية ، ويعمل به من اليوم التالينشر هذا القرار بالوقائع - العاشـرةاملـادة 

   . تنفيذه - كل فيما يخصه -جميع الجهات المعنية ى لتاريخ نشره ، وعل

 ىالتربية والتعليم والتعليم الفنوزير 
  ىطـارق شوق/ د.أ
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 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 ٢٠٢١ لسنة ٤٤٩رقم ى رار وزارـق

 ٨/٧/٢٠٢١بتاريخ 

 يل تخطيط وتقسيمباعتماد تعد

  فدان١٢,٢١بمساحة ) ٦٣-٦١(قطعة األرض رقم 

 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع األندلس بمدينة القاهرة الجديدة

 المخصصة لجمعية األمان للتنمية لضباط قطاع مصلحة األمن العام

 متكاملى إلقامة مشروع عمران

 ٣٠/١٠/٢٠١٨بتاريخ ) ٩٧٣(رقم ى والصادر لها القرار الوزار

 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

ـ  ١٩٧٩ لسنة   ٥٩القانون رقم   ى  بعد االطالع عل   شـأن إنـشاء المجتمعـات      ى   ف
 العمرانية الجديدة ؛

  والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩قانون البناء الصادر بالقانون رقم ى وعل

 الئحته التنفيذية ؛ و٢٠١٧ لسنة ٧٢قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ى وعل

 بتشكيل مجلـس إدارة هيئـة       ٢٠٠٦ لسنة   ٤٨قرار رئيس الجمهورية رقم     ى  وعل
 المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

  بتشكيل مجلس الوزراء ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩قرار رئيس الجمهورية رقم ى وعل

 بتعيـين وزيـر اإلسـكان       ٢٠١٩ لـسنة    ٩٤قرار رئيس الجمهورية رقم     ى  وعل
 معات العمرانية ؛والمرافق والمجت

 بـشأن اعتمـاد القواعـد       ٧/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ) ٢٣٢(رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل
واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططـات التفـصيلية بالمـدن والمجتمعـات            

  والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩العمرانية الجديدة وفقًا ألحكام قانون البناء رقم 
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 ١١/٧/٢٠١٧بتـاريخ   ) ١٠٨(رة الهيئـة بالجلـسة رقـم        قرار مجلس إدا  ى  وعل
 بمنطقـة   ا فـدانً  ١٢بمـساحة   ) ٦٣-٦١(تخصيص قطعة األرض رقم     ى  بالموافقة عل 

الجمعيات بقطاع األندلس بمدينة القاهرة الجديدة لصالح جمعية األمان للتنميـة لـضباط     
ـ    ى  قطاع مصلحة األمن العام إلقامة مشروع عمران         منهاتـض ى  متكامل بالـشروط الت

 هذا القرار ؛

 ١٢/٢/٢٠١٨بتـاريخ   ) ٧٦٢٤(خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم      ى  وعل
أن تكون الكثافة السكانية بالمـشروع      ى  لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالموافقة الفنية عل      

 بمنطقة الجمعيـات    ا فدانً ١٢بمساحة  ) ٦٣-٦١(قطعة األرض رقم    ى  المزمع إقامته عل  
  فــدان بــدالً/ا شخــص١٨٠ة القــاهرة الجديــدة لتــصبح بقطــاع األنــدلس بمدينــ

ـ       /ا شخص ١٥٠من   سـوف يـتم إخطـار      ى  فدان بشرط سداد قيمة تدعيم المرافق والت
) ٦٩٣٨(ها بعد التنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن طبقًا لخطابـه رقـم              بالجمعية  
  ؛٧/٢/٢٠١٨المؤرخ 

 )٦٣-٦١(األرض رقـم     لقطعـة    ١٢/٤/٢٠١٨محضر االستالم المحرر بتاريخ     ى  وعل
   بمنطقـة الجمعيـات بقطـاع األنـدلس بمدينـة القـاهرة الجديـدة              ا فدانً ١٢بمساحة  
  فدان للسادة جمعية األمان للتنمية لضباط قطاع مصلحة األمن العام ؛١٢,٢١بمساحة 

 بين الهيئة وجمعيـة األمـان   ٩/٩/٢٠١٨المبرم بتاريخ  ى  قد البيع االبتدائ  عى  وعل
 ا فـدانً ١٢بمـساحة  ) ٦٣-٦١( مصلحة األمن العام لقطعة األرض رقـم        للتنمية لضباط قطاع  

ـ              ى بمنطقة الجمعيات بقطاع األندلس بمدينة القاهرة الجديـدة إلقامـة مـشروع عمران
يـصدر  ى  الـذ ى   فدان تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائ       ١٢,٢١متكامل بمساحة   

 من إدارة المساحة بجهاز المدينة ؛

  ؛١/١٠/٢٠١٨لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ ى الزمنالبرنامج ى وعل
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 باعتمـاد تخطـيط     ٣٠/١٠/٢٠١٨بتـاريخ   ) ٩٧٣(رقـم   ى  القرار الوزار ى  وعل
 وتقسيم قطعة األرض ؛

 كيوب للتصميمات واالستـشارات الهندسـية       -ى  خطاب المكتب االستشار  ى  وعل
ـ  مفوضا عن ال   ٢٥/٢/٢٠٢١ريخ  بتا) ٤٤٠٨٢(الوارد برقم     العتمـاد تعـديل     ةجمعي

 فدان بمنطقة الجمعيـات     ١٢,٢١بمساحة  ) ٦٣-٦١(تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم      
بمدينة القاهرة الجديدة ومرفقًا بها التعهدات الخاصة بمنطقة الخدمات بالمـشروع بـأن             

من وحـدات   ى  أى   البيع ف  المشروع ، وكذا تعهد بعدم التصرف أو      ى  تكون لخدمة قاطن  
ـ         / دمت الجمعية بتفويض السيد   كما تق التعديل   ى حمـادة أحمـد محمـود بـالتوقيع عل

 المعدل ؛ى ة المرفقة بالقرار الوزارياالشتراطات البنائ

 ١١/٥/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٥٥٩٦(خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقـم        ى  وعل
ـ ومرفقًا به اللوحات النهائ لقطعة األرض   ى  والتنفيذى  العقاروى  متضمنًا الموقف المال   ة ي

 وقعا عليها من قبل جهاز المدينة ؛م

بالمشروع ى  النوتة الحسابية المعتمدة ألعمال مياه الشرب والصرف الصح       ى  وعل
 ؛) يوم /٢م/ ل٥,٧١(ى أساس معدل المقنن المائى عل

 متـضمنًا   ٢٠/٦/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٤١٢٣٨٦(خطاب الجمعية الوارد برقم     ى  وعل
تحقة نظير المراجعة الفنيـة واستـصدار       بأنه تم تحويل قيمة المصاريف اإلدارية المس      

 حساب الهيئة ؛ى المعدل للمشروع على القرار الوزار

الموقع مـن القطاعـات    ى  جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزار      ى  وعل
 واإلدارات المختصة بالهيئة ؛

الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعـات العمرانيـة          ى  وعل
دة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة مـن            الجدي

 لضباط قطاع مصلحة األمن العـام باعتمـاد تعـديل تخطـيط      -جمعية األمان للتنمية    
 فدان بمنطقة إسكان الجمعيـات      ١٢,٢١بمساحة  ) ٦٣-٦١(وتقسيم قطعة األرض رقم     
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ـ بقطاع األندلس بمدينة القاهرة الجديدة المخ       -متكامـل  ى صصة إلقامة مشروع عمران
 ووفقًا ألحكام قـانون     ٣٠/١٠/٢٠١٨بتاريخ  ) ٩٧٣(رقم  ى  والصادر لها القرار الوزار   
  ى والئحته التنفيذيـة والقـرار الـوزار       ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩البناء الصادر بالقانون رقم     

  ؛٢٠٠٩ لسنة ٢٣٢رقم 

ـ مهندس معاون الـسيد الـوزير المـشرف ع        . مذكرة السيد د  ى  وعل   قطـاع ى  ل
 والمنتهيـة بطلـب استـصدار القـرار         ٢٧/٦/٢٠٢١التخطيط والمشروعات بتاريخ    

 المعروض ؛ى الوزار

 :قــــــــرر 

  )٦٣-٦١( يعتمـد تعـديل تخطـيط وتقـسيم قطعـة األرض رقـم          - ١مــادة 
 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع األندلس بمدينة القاهرة الجديـدة           ١٢,٢١بمساحة  

 األمان للتنمية لضباط قطاع مصلحة األمن العام إلقامـة مـشروع            المخصصة لجمعية 
 ٣٠/١٠/٢٠١٨بتـاريخ  ) ٩٧٣(رقـم  ى متكامل والصادر لها القرار الـوزار    ى  عمران

الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقـد المبـرم مـع          ى  وذلك طبقًا للحدود الموضحة عل    
 .القرار تعتبر جميعها مكملة لهذا ى  والت٩/٩/٢٠١٨الجمعية بتاريخ 

 تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إال بعـد        - ٢مــادة 
حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ اإلجراءات القانونيـة           ى  موافقة الهيئة ، وف   

 .هذا الشأن ى المناسبة ف

  تـصرف  تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأنه لم يـتم البيـع أو ال             - ٣مـــادة 
ـ     ى  وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وف      ى  أى  ف القـرار  ى  حالة ثبوت خالف ذلك يلغ

  ويعتبر كأن لم يكن ويحق للهيئـة اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة المناسـبة              ى  الوزار
 .هذا الشأن ى ف
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ى  تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قـاطن       - ٤مــادة 

حالة التخديم من الخارج يتم إعـادة تـسعير منطقـة الخـدمات              ىالمشروع فقط ، وف   

 .موافقة قطاع التخطيط والمشروعات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد 

وبـشرط  ى  تلتزم الجمعية باالشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقص  - ٥مــادة 

 .عدم تجاوز قيود االرتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع 

 تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية ألعمـال    - ٦دة مـــا

ـ         ى  شبكات المرافق ف   ى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنـامج الزمن

 .التنفيذ ى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء ف

لمختص بالمـستندات الالزمـة      تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة ا      - ٧مـــادة 

  ١١٩الستخراج التراخيص طبقًـا ألحكـام قـانون البنـاء الـصادر بالقـانون رقـم          

 والئحته التنفيذية وال يتم إصدار تراخيص البناء إال بعد سداد المـستحقات             ٢٠٠٨لسنة  

 .حل أجل سدادها ى الت

  )١(مـادة   المـساحة الـواردة بال    ى   تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع عل     - ٨مــادة 

من القرار ووفقًا لالشـتراطات     ) ٧(من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة        

المعتمد من الهيئـة    ى  المرفقة والغرض المخصص له األرض وبمراعاة البرنامج الزمن       

 .خالل المدة المحددة لالنتهاء من المشروع 

 طبقًا للشروط المرفقـة      تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات      - ٩مـــادة 

 .للجراجات ى بالقرار والكود المصر
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النحو المعمول ى  تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة عل   - ١٠مـــادة 
 .به بالهيئة 

ى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التـال  ى   ينشر هذا القرار ف    - ١١مـــادة 
 .ة تنفيذه كل فيما يخصه جميع الجهات المختصى لتاريخ نشره ، وعل

 ٨/٧/٢٠٢١ى صدر ف

 وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس. د.أ
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  ىبالقرار الوزار الشـروط املرفقـة
 )٦٣-٦١(الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم 

 ع األندلسفدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطا) ١٢,٢١(بمساحة 

 -بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة جمعية األمان للتنمية 

 متكاملى لضباط قطاع مصلحة األمن العام إلقامة مشروع عمران

 ٣٠/١٠/٢٠١٨بتاريخ ) ٩٧٣(رقم ى والمعتمد بالقرار الوزار

 :مساحة املشروع 

عـادل  ما ي ى  فدان أ ) ١٢,٢١(مساحة قطعة األرض المخصصة للمشروع      ى  إجمال
  .٢م٥١٣٠٧,٤٧

 :مكونات املشروع 

مـا يعـادل    ى   فـدان أ   ٦,١٠٨المخصصة لإلسـكان بمـساحة      ى   األراض - ١
 .مساحة أرض المشروع ى من إجمال) ٪٤٩,٩٩٩( وتمثل نسبة ٢م٢٥٦٥٣,٤٨

مـا يعـادل    ى   فدان أ  ١,٤٥المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة     ى   األراض - ٢
 .مساحة أرض المشروع ى من إجمال) ٪١١,٨٧( وتمثل نسبة ٢م٦٠٩٠

المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظـار الـسيارات بمـساحة       ى   األراض - ٣
ى مـن إجمـال   ) ٪٢٦,٨١٦( وتمثل نـسبة     ٢م١٣٧٥٨,٤٢ما يعادل   ى   فدان أ  ٣,٢٧٦

 .مساحة أرض المشروع 

مـا يعـادل    ى   فدان أ  ٠,٩٥المخصصة للطرق الخارجية بمساحة     ى   األراض - ٤
 .مساحة أرض المشروع ى من إجمال) ٪٧,٨٥( وتمثل نسبة ٢م٤٠٢٧,٤٠

 بمساحة  ةالمخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشا     ى   األراض - ٥
مـساحة  ى  مـن إجمـال   ) ٪٣,٤٧( وتمثل نسبة    ٢م١٧٧٨,١٧ما يعادل   ى   فدان أ  ٠,٤٢

 . أرض المشروع 
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ًأوال 
  :"عمارات" املساحة املخصصة لإلسكان -

 ٢م٢٥٦٥٣,٤٨ما يعادل   ى   فدان أ  ٦,١٠٨احة  المخصصة لإلسكان بمس  ى  األراض
  : ىمساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى من إجمال) ٪٤٩,٩٩٩(وتمثل نسبة 

رقم 
  النموذج

عدد 
  األدوار

تكرار 
  النموذج

عدد الوحدات 
  بالنموذج

إجمالى عدد 
  الوحدات

مساحة الدور 
  ٢األرضى م

إجمالى مساحة 
الدور األرضى 

  ٢باملشروع م

ساحة إجمالى م
  ٢مBUAاألدوار 

A ١١١٢٤  ١٨٥٤  ٩٢٧  ٧٠  ٣٥  ٢  

B ٩٨١٠  ١٦٣٥  ٥٤٥  ٦٩  ٢٣  ٣  
B" ٦٥٥٨  ١٠٩٣  ٥٤٦٫٥٠  ٤٦  ٢٣  ٢  

F ٣٣٠٠  ٥٥٠  ٥٥٠  ٣٠  ٣٠  ١  

E' ٣٣٥١  ٥٥٨٫٥٠  ٥٥٨٫٥٠  ٣٥  ٣٥  ١  

E ٣٣٥١  ٥٥٨٫٥٠  ٥٥٨٫٥٠  ٣٥  ٣٥  ١  

E" ٣٣٥١  ٥٥٨٫٥٠  ٥٥٨٫٥٠  ٣٥  ٣٥  ١  

C٤٦١٤٫٧٢  ٧٦٩٫١٢  ٧٦٩٫١٢  ٣٠  ٣٠  ١ ١  

C٤٦١٤٫٧٢  ٧٦٩٫١٢  ٧٦٩٫١٢  ٢٩  ٢٩  ١ '١  

G  ٤٦٢٣  ٧٧٠٫٥٠  ٧٧٠٫٥٠  ٤١  ٤١  ١  

G' ٤٦٢٣  ٧٧٠٫٥٠  ٧٧٠٫٥٠  ٤١  ٤١  ١  

D' ٢٧٩٠  ٤٦٥  ٤٦٥  ٢٤  ٢٤  ١  

D ٢٧٩٠  ٤٦٥  ٤٦٥  ٢٤  ٢٤  ١  

H" ٣٢٧٠  ٥٤٥  ٥٤٥  ٤٧  ٤٧  ١  
H' ٣٢٧٠  ٥٤٥  ٥٤٥  ٤٧  ٤٧  ١  

H 

وم 
در

ب
 +

ى 
ض

أر
 +٥

ررة
تك

ر م
دوا

 أ
  

٥٥٢٠  ٩٢٠  ٩٢٠  ٦٠  ٦٠  ١  

  ٧٦٩٦٠٫٤٤  ١٢٨٢٦٫٧٤    ٦٦٣    ٢٠   اإلجمالى

 ) :اإلسكانى ملبان(االشرتاطات البنائية 

 .مساحة األرض ى من إجمال) ٪٥٠ (علىالمخصصة لإلسكان ال تزيد ى نسبة األراض

 .من المساحة المخصصة لإلسكان ) ٪٥٠ (علىال تزيد النسبة البنائية للعمارات 

ـ (لـسكنية  ارتفاع مسموح به للعمارات اى  يبلغ أقص  وبمـا ال يتعـارض   )  أدوار٥+ ى أرض
 .المنطقة ى مع قيود االرتفاع المسموح بها ف
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من مساحة الـدور    ) ٪٢٥ (علىيسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة ال تزيد         
 ١١٩من الالئحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بـرقم         ) ١٠٤(، وطبقًا للمادة    ى  األرض
 .وعها وحدة سكنية مجمى  وبما ال يشكل ف٢٠٠٨لسنة 

 أعمـال   -النتظـار الـسيارات     كجراج  (البدروم يستغل باألنشطة المصرح بها      
 ) . مخازن غير تجارية-ميكانيكال الكهرو

ـ ١٠ة بـين العمـارات عـن    فال تقل المسا    المـصمتة حالـة الواجهـات   ى م وف
 .م ٦ى يمكن أن تصل المسافة إل) ال يوجد بها فتحات(

 .وأرض الخدمات ى السكنى م بين حد المبن٦يتم ترك مسافة ال تقل عن 
 .م ٦ال تقل المسافة بين عمارات اإلسكان وحد أرض الجار عن 

م بعد حد الرصيف ؛     ٦طرق خارجية يكون الردود     ى  بالنسبة للعمارات الواقعة عل   
 .م بالنسبة للطرق الداخلية بعد حد الرصيف ٢و

ية بالمشروع وحـد أقـرب      م من حد العمارة السكن    ٥٠ة ال تقل عن     فيتم ترك مسا  
 .فيال سكنية بمشروع مجاور 

  ) لكـل وحـدة سـكنية   -سـيارة  (يتم توفير أمـاكن انتظـار سـيارات بواقـع      
 .للجراجات ى معدالت التخطيطية وبما ال يتعارض مع الكود المصرلووفقًا ل

تلتزم الشركة بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات بما ال يتعارض مع منحنيـات      
 .خلية وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية الطرق الدا

ثانيا
ً

 : املساحة املخصصة ملنطقة اخلدمات -  
 ٢م٦٠٩٠مـا يعـادل   ى   فدان أ  ١,٤٥المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة     ى  األراض
  :ى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى من إجمال) ٪١١,٨٧(وتمثل نسبة 

  مسطح األرض
  االستخدام

  فدان  ٢م
  الردود  الرتفاعا  النسبة البنائية

  ١٫٤٢٨  ٦٠٠٠  )١ (اتمنطقة خدم
سيتم حتديد النشاط فى حينه واعتماده من قطاع 

  .التخطيط واملشروعات 

  أرضى فقط  -  ٠٫٠٢٢  ٩٠  )F.P(غرف أمن 
غرف أمن ) ٣(عدد 

مسطح غرفة األمن 
  ٢م٩ علىال تزيد 

    ١٫٤٥٠  ٦٠٩٠  جمالىاإل
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 :دمات ة ملنطقة اخلياالشرتاطات البنائ

  )٪٨(المخصصة للخـدمات تمثـل نـسبة تتـراوح مـن            ى   نسبة األراض  - ١
 .مساحة أرض المشروع ى من إجمال) ٪١٢(ى إل

  م بـين حـد العمـارة الـسكنية وأرض    ٦ يتم توفير ممر مشاة ال يقل عـن       - ٢
 .منطقة الخدمات 

 .للجراجات ى  يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصر- ٣

 المشروع فقـط وال يكـون     ى  زم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطن        تلت - ٤
 حالةى  وف) ناحية الطرق الداخلية للمشروع   ى  بوابات المبان (ى  لها تخديم من الطريق الخارج    

 المشروع يـتم تـسعير الخـدمات      ى  أو استخدامها من غير قاطن    ى  التخديم من الطريق الخارج   
 .بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة الالزمة وطبقًا للقواعد المتبعة 

لكل نـشاط  )  ردود- ارتفاع   -نسبة بنائية   (ة  ي يتم االلتزام باالشتراطات البنائ    - ٥
 .حدة ى طبقًا لالشتراطات المعمول بها بالمشروعات االستثمارية بالهيئة لكل نشاط عل

ثالثا
ً

  :للمشروع ى سطحات املبنية واملقنن املائ بيان بامل- 
معامل االستغالل املسموح به 

  وفقًا لنوعية اإلسكان
أقصى مسطحات بنائية 

  ٢مBUAمسموح بها 
املقنن املائى 

  )يوم/٢م/ل(
أقصى مقنن مائى مسموح به 

  )يوم/٢م/ل(للمشروع 

٤٣٩٤٤٨٫٤٨  ٥٫٧١  ٧٦٩٦١٫٢٠٥  ١٫٥٠  

بخالف البروزات المسموح بها بـاألدوار      المسطحات السكنية المحققة بالمشروع     
 .المتكررة طبقًا لالشتراطات المعمول بها 

المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع        ى  تتعهد الشركة واستشار  
عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهمـا ويـتحمالن             

 .تبعات ى وحدهما أ
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 العـامةاالشـرتاطات 

ـ " (للعمـارات الـسكنية   "ارتفاع  ى   يبلغ أقص  - ١   ) أدوار متكـررة   ٥+ ى  أرض
 .بما ال يتعارض مع قيود االرتفاع المسموح بها بالمنطقة 

ى  لضباط قطاع مصلحة األمن العام واستـشار   - تتعهد جمعية األمان للتنمية      - ٢
ت المزمع إقامتهـا    المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدا         
  تبعـات يـسمح   ى  بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويـتحمالن وحـدهما أ          

  بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينـة بتوصـيل المرافـق لـه ويـستخدم               
 - أعمـال الكهـرو ميكانيكـال    -كجراج النتظار الـسيارات  (باألنشطة المصرح بها  

 ) .مخازن غير تجارية

)  نسبة بنائيـة   - ارتفاع   -ردود  (م االلتزام باالشتراطات البنائية للخدمات       يت - ٣
  .ةحدى تطبيقها بالمشروعات االستثمارية بالهيئة طبقًا لكل نشاط على الجار

 .مناطق الردود ى  ال يجوز إقامة أية منشآت ف- ٤

 أسطح البنـاء  ى  بنيت أعل ى  الملحقات الت ى  ه:  مرافق الخدمات بدور السطح      - ٥
مجموعها وحدة سـكنية  ى ال تكون فى مثل آبار الساللم والخزانات والغرف الخدمية الت     

أن ال تزيـد    ى  وحدات البناء المقفلة المصرح بها عل     ى  استعمالها لباق ى  بل تكون تابعة ف   
الـسكنية طبقًـا للمـادة      ى  للمبانى  من مساحة الدور األرض   ) ٪٢٥ (علىمجموعها  ى  ف
   ؛ ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩ لقـانون البنـاء الـصادر بـرقم          من الالئحة التنفيذيـة   ) ١٠٤(

الخدمية طبقًا لالشتراطات المعمـول     ى  للمبانى  من مسطح الدور األرض   ) ٪١٠(ونسبة  
 .بها بالهيئة 

 : ى لضباط قطاع مصلحة األمن العام بالقيام باآلت-تلتزم جمعية األمان للتنمية  - ٦

وكهربـاء  ى  روى  صرف صح مياه و (تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من       
  نفقتها ، وذلك طبقًـا للرسـومات المعتمـدة        ى  على   بالمبان ا وتوصيله )وتليفونات وغاز 

  من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتـشغيل وصـيانة المرافـق الداخليـة بكافـة أنواعهـا                
 .نفقتها الخاصة ى عل
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اة وأعمدة اإلنارة الداخلية لممـرات المـش      ى  تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الر     
وتنفيذ البردورات واألرصفة والتبليطات والزراعة والتـشجير واألعمـال الـصناعية           

 .نفقتها الخاصة ى والتكسيات وخالفه عل

تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئـة           
 .نفقتها الخاصة ى مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية عل

 .ت ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء اعتماد رسوما

  مأخذ أو مآخـذ المـشروع     ى  الصرف عل ى  تركيب كافة محابس القفل والتحكم ف     
بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة لالستهالكات التصميمية طبقًا للمعدالت الواردة           

سيتم اعتمادهـا   ى   الت كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل    ى  بالبيان وباعتبار ذلك أقص   
من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة االحتياجات الالزمة لتخـزين             

 ) .حريق وخالفه(مياه للحاالت الطارئة 

تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المـصرية واشـتراطات           
 .للتنفيذ ى الكود المصر

 لجميع الوحدات السكنية وخالفه داخل المشروع وااللتـزام         تركيب عدادات المياه  
بمحاسبة العمالء وفقًا لقرار رئيس مجلس الـوزراء بتطبيـق تعريفـة ميـاه الـشرب       

 .هذا الشأن ى قرارات وزارية فى واستدامة الخدمة وأى والصرف الصح

المأخذ أو المآخـذ الرئيـسية      ى  تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية عل       
 .مياه بالمشروع لل

باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكـل         ى  تنفيذ شبكات منفصلة للر   
 .ى أعمال الرى مدينة وعدم استخدام مياه الشرب ف

للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند االحتيـاج     ى  تنفيذ شبكات صرف زراع   
ـ   وبما  ى  مع تنفيذ نظام للتخلص اآلمن من مياه الصرف الزراع         شـبكات  ى  ال يؤثر عل

 .الصرف الرئيسية 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٤فى  ٢٣٧ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٣

 لضباط قطاع مصلحة األمن العـام بالـسماح         - تلتزم جمعية األمان للتنمية      - ٧
لالشتراطات البنائية والتـرخيص    ى  الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفن     ى  لمهندس

ـ  ى وكذا التفتيش الفن  ى  الصادر للمبان  ق وفقًـا  واعتماد العينات الخاصة بـشبكات المراف
 .للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة 

 لضباط قطاع مصلحة األمن العـام بالبرنـامج    - تلتزم جمعية األمان للتنمية      - ٨
 .المعتمد من الهيئة ى الزمن

   يجب توفير مواقف انتظار سيارات للمناطق الـسكنية وبمنـاطق الخـدمات           - ٩
 .للجراجات ى معدالت الواردة بالكود المصرطبقًا لل

  مصلحة األمن العـام بالقـانون  قطاع  لضباط - تلتزم جمعية األمان للتنمية  - ١٠
 . والئحته التنفيذية وتعديالتهما ٢٠٠٨ لسنة ١١٩رقم 

 لضباط مصلحة األمن العام بأخد الموافقـات        - تلتزم جمعية األمان للتنمية      - ١١
   ...) .-ى دفاع مدن(صاص الالزمة من جهات االخت

  طرف أول
  )إمضـــــــــاء ( 

  طرف ثان
  مفوضا عن الجمعية

  محادة أمحد حممود/ م
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٢٤
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٢٥
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 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 ٢٠٢١ لسنة ٤٥٧رقم ى قرار وزار

 ١٢/٧/٢٠٢١بتاريخ 

 ) فدان١٧,٥(رض بمساحة ألقطعة ى باعتماد التصميم العمران

 عة بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدةالواق

 )م.م.ش(دجلة ى والمخصصة لشركة أندية واد

 يرياضى اجتماع إلقامة ناٍد

  اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانيةوزير

ـ  ١٩٧٩ لسنة   ٥٩القانون رقم   ى  بعد االطالع عل   شـأن إنـشاء المجتمعـات      ى   ف
 العمرانية الجديدة ؛

  والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩صادر بالقانون رقم قانون البناء الى وعل

  والئحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ى وعل

 بتشكيل مجلـس إدارة هيئـة       ٢٠٠٦ لسنة   ٤٨قرار رئيس الجمهورية رقم     ى  وعل
 المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

  بتشكيل مجلس الوزراء وتعديالته ؛٢٠١٨نة  لس٢٦٩قرار رئيس الجمهورية رقم ى وعل

 بـشأن اعتمـاد القواعـد       ٧/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ) ٢٣٢(رقم  ى  القرار الوزار ى  وعل
واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططـات التفـصيلية بالمـدن والمجتمعـات            

 ية ؛ والئحته التنفيذ٢٠٠٨ لسنة ١١٩العمرانية الجديدة وفقًا ألحكام قانون البناء رقم 

 بالموافقـة   ١٨/٦/٢٠٢٠بتـاريخ   ) ١٣٩(مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم      ى  وعل
 فدان بجوار إدارة المـرور بمدينـة المنيـا    ١٧,٥رض بمساحة أتخصيص قطعة ى  عل

 ؛) م.م.ش(دجلة ى لشركة أندية وادى اجتماعى رياض الجديدة إلقامة ناٍد

رض المـشار إليهـا      لقطعة األ  ٦/٩/٢٠٢٠محضر التسليم المحرر بتاريخ     ى  وعل
  فدان ؛١٧,٥ بما يعادل ٢م٧٣٥١٥,٨١عاليه بمساحة إجمالية 
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  )٤١٩٣٨(دجلـة الـوارد بـرقم       ى  الطلب المقـدم مـن شـركة أنديـة واد         ى  وعل
لقطعـة  ى   والمرفق به المستندات الخاصة الستصدار القرار الـوزار        ٣٠/١/٢٠٢١بتاريخ  

 األرض المشار إليها عاليه ؛

 بين الهيئة وشـركة أنديـة       ٢٣/٢/٢٠٢١المبرم بتاريخ   ى  ائعقد البيع االبتد  ى  وعل
 فدان بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة        ١٧,٥رض بمساحة   أدجلة لقطعة   ى  واد

 متكامل ؛ى اجتماعى رياض إلقامة ناٍد

 ٣/٤/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٤٧٠٣٧(الطلب المقدم من الشركة الـوارد بـرقم         ى  وعل
 ؛ى ستصدار القرار الوزارللمشروع الق به اللوحات النهائية والمرف

 ١٨/٤/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٤٨٣٦(كتاب قطاع الشئون المالية واإلدارية رقم       ى  وعل
والمتضمن أن الشركة قد تقدمت بالمستندات االقتصادية والمالية الالزمـة الستـصدار            

 لقطعة األرض عاليه ؛ى باعتماد التصميم العمرانى القرار الوزار

ــ ــاز مديى وعل ــاب جه ــرقم  كت ــوارد ب ــدة ال ــا الجدي ــة المني   )٤٩٠٧٤(ن
 والمرفق به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد المراجعـة والتوقيـع           ٤/٥/٢٠٢١بتاريخ  

 لقطعة األرض عاليه ؛ى والعقارى وكذلك الموقف المال

 ١٨/٥/٢٠٢١ما يفيد قيام الشركة بسداد المصاريف اإلدارية المـستحقة بتـاريخ            ى  وعل
 واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه ؛نظير المراجعة الفنية 

  ؛٢١/٦/٢٠٢١للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ ى البرنامج الزمنى وعل

القطاعـات   مـن الموقع  ى  جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزار      ى  وعل
 واإلدارات المختصة بالهيئة ؛

المجتمعـات العمرانيـة    الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة       ى  وعل
جهاز مدينة المنيا الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمـة مـن            والجديدة  

ـ   ) م.م.ش(دجلة  ى  شركة أندية واد   رض بمـساحة  ألقطعـة   ى  باعتماد التصميم العمران
 الواقعة بجوار إدارة المـرور بمدينـة المنيـا          ٢م٧٣٥١٥,٨١١ فدان بما يعادل     ١٧,٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٤فى  ٢٣٧ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٨

ـ ى  اجتمـاع  ة إلقامة نادٍ  الجديدة والمخصص    ووفقًـا ألحكـام قـانون البنـاء       ى  رياض
 ٢٣٢رقـم   ى   والئحته التنفيذية والقرار الوزار    ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩الصادر بالقانون رقم    

  ؛٢٠٠٩لسنة 

ـ . مذكرة السيد د  ى  وعل قطـاع التخطـيط   ى مهندس معاون السيد الوزير المشرف عل
 المعروض ؛ى تصدار القرار الوزار والمنتهية بطلب اس٦/٧/٢٠٢١والمشروعات بتاريخ 

 :قــــــــرر 

يعادل   فدان بما  ١٧,٥رض بمساحة   ألقطعة  ى   يعتمد التصميم العمران   - ١مـــادة 
 ٨١/١٠٠ثالثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر متـرا مربعـا و         (٢م٧٣٥١٥,٨١

مخصـصة  الواقعة بجوار إدارة المرور بمدينـة المنيـا الجديـدة وال    ) من المتر المربع  
، وذلك طبقًـا للحـدود      ى  رياضى  اجتماع إلقامة نادٍ ) م.م.ش(دجلة  ى  لشركة أندية واد  

  المبـرم ى الخريطـة المرفقـة بهـذا القـرار وعقـد البيـع االبتـدائ         ى  الموضحة عل 
 .تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار ى  والت٢٣/٢/٢٠٢١بتاريخ 

خـالل المـدة   ) ي مبان-ق مراف( تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع  - ٢مــادة 
لـسبب ال تقبلـه     ى  حالة عدم االلتزام بالبرنامج الزمن    ى  المحددة النتهاء المشروع ، وف    

 .هذا الشأن ى الهيئة يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ف

 تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية ألعمـال          - ٣مـــادة 
المعتمد لدراستها واعتمادهـا   ى  ار المخطط العام والبرنامج الزمن    إطى  شبكات المرافق ف  

 .التنفيذ ى من الهيئة قبل البدء ف

 تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المخـتص بالمـستندات الالزمـة         - ٤مــادة 
 ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩تضمنها قانون البناء رقم     ى  الستخراج التراخيص طبقًا لألحكام الت    

 . وتعديالتهما والئحته التنفيذية

وبـشرط  ى   تلتزم الشركة باالشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقص        - ٥مــادة 
 .عدم تجاوز قيود االرتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع 
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المساحة المتعاقد عليهـا الـواردة      ى   تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع عل     - ٦مــادة 
من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعـد        ) ٣(لبند  من هذا القرار والمحددة با    ) ١(بالمادة  

المعتمـد  ى  من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمن     ) ٤(استخراج التراخيص الواردة بالمادة     
أن يـتم تـشغيل   ى  للمشروع وخالل مدة عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القرار عل          

 .من المشروع خالل ثالث سنوات ى المرحلة األول

قد تكون مطلوبـة    ى  كافة الموافقات الت  ى  لشركة بالحصول عل   تلتزم ا  - ٧مـــادة 
 .لممارسة النشاط المخصص له األرض 

ـ      - ٨مــادة    النحـو ى  تلتزم الشركة باسـتخدام أنظمـة الطاقـة المـستدامة عل
 .المتبع بالهيئة 

 تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للـشروط المرفقـة   - ٩مــادة 
 .للجراجات ى د المصربالقرار والكو

ى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التـال  ى   ينشر هذا القرار ف    - ١٠مـــادة 
 .جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ى لتاريخ نشره ، وعل

 وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس. د.أ
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  ىقرار الوزاربال الشـروط املرفقـة
 رضألقطعة ى باعتماد التصميم العمرانالصادر 
 ٢م٧٣٥١٥,٨١١ فدان بما يعادل ١٧,٥بمساحة 

 بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة
 )م.م.ش(دجلة ى والمخصصة لشركة أندية واد

 ياجتماعى رياض إلقامة ناٍد
 :مساحة املشروع 

مـا  ى   أ ٢م٧٣٥١٥,٨١١مساحة قطعة األرض المخصـصة للمـشروع        ى  إجمال
 .فدان ) ١٧,٥(يعادل 

 :مكونات املشروع 

 فـدان وتمثـل     ١,٧٤٩ بما يعادل    ٢م٧٣٤٧,٦٤ى  مساحة المبان ى   تبلغ إجمال  - ١
 .مساحة أرض المشروع ى من إجمال) ٪٩,٩٩(نسبة 

  فـدان ٠,٧٨٩ بما يعـادل     ٢م٣٣١٢,٩٢١مساحة الطرق الخارجية    ى   تبلغ إجمال  -  ٢
 .مساحة أرض المشروع ى إجمالمن ) ٪٤,٥١(وتمثل نسبة 

المساحات المفتوحة وممرات المشاة والمالعب وأماكن االنتظار       ى   تبلغ إجمال  - ٣
مـساحة  ى  من إجمـال  ) ٪٨٥,٥( فدان وتمثل نسبة     ١٤,٩٦٥ بما يعادل    ٢م٦٢٨٥٥,٢٥

 .أرض المشروع 
  :ى وطبقًا للجدول التال

  إجمالى املساحة
  استعماالت األراضى

  بالفدان  باملتر املربع

  النسبة املئوية
  املساحة الكليةمن 

مسطح الدور األرضى (مبانى 
F.P(  

٩٫٩٩  ١٫٧٤٩  ٧٣٤٧٫٦٤٪  

مناطق مفتوحة وخضراء 
  ومسارات داخلية ومالعب

٨٥٫٥  ١٤٫٩٦٥  ٦٢٨٥٥٫٢٥٪  

  ٪٤٫٥١  ٠٫٧٨٩  ٣٣١٢٫٩٢١  طرق خارجية

  ٪١٠٠  ١٧٫٥٠٣  ٧٣٥١٥٫٨١١  إجمالى مساحة األرض
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 : ىالمساحات المخصصة للمبان
ــال ــغ إجم ــانى تبل ــساحة المب ــادل ٢م٧٣٤٧,٦٤ى م ــا يع ــدان١,٧٤٩ بم    ف

 .مساحة أرض المشروع ى من إجمال) ٪٩,٩٩(وتمثل نسبة 
  :ى التال) F.P(طبقًا لجدول المسطحات البنائية المغطاة 

  االرتفاع  النسبة  الدور األرضىمساحة   استعمال املبنى  رقم املبنى

  ٪٠٫٢٠٤   فدان٠٫٠٣٥٧  ٢م١٥٠  البوابة الرئيسية  ١

  ٪٢٫٠٤   فدان٠٫٣٥٧  ٢م١٥٠٠  املبنى االجتماعى  ٢

  ٪٢٫٠٤   فدان٠٫٣٥٧  ٢م١٥٠٠  املبنى الترفيهى  ٣

  ٪٣٫٢٥  فدان٠٫٥٦٩  ٢م٣٣٩١٫٦٣  املبنى الرياضى  ٤

  ٪٢٫٤٣٢   فدان٠٫٤٢٥٧  ٢م١٧٨٨٫٠١  املبنى اإلدارى  ٥

  أول+ أرضى 

  ٪٠٫٠١٢   فدان٠٫٠٠٢١  ٢م٩  )١( األمن ةغرف  ٦

  ٪٠٫٠١٢   فدان٠٫٠٠٢١  ٢م٩  )٢( األمن ةغرف  ٧
  أرضى فقط

    ٪٩٫٩٩   فدان١٫٧٤٨٦  ٢م٧٣٤٧٫٦٤  اإلجمالى

 :االشـرتاطات البنـائية 
 .مسطح المشروع ى من إجمال) ٪١٠ (علىبالمشروع ى مساحة المبانى  ال تزيد إجمال-  ١
  م بقيود االرتفـاع المفروضـة      بشرط االلتزا  )أول+ ى  أرض( االرتفاع دور    - ٢

 .من قبل وزارة الدفاع 
 .للجراجات ى  يتم توفير مناطق االنتظار طبقًا للكود المصر- ٣
 .م من جميع الجهات ١٠ الردود ال تقل عن - ٤
يـستخدم كمخـازن غيـر تجاريـة     ى   يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل المبان      - ٥

 ) . غرف تغيير مالبس للعمال-ا أعمال الكهروميكانيك(وباألنشطة المصرح بها 
 .ى  يتم االلتزام باشتراطات وزارة الشباب والرياضة والدفاع المدن- ٦
احة ب تتعهد الشركة بتوفير حصتها مـن الميـاه الخاصـة بحمامـات الـس              - ٧

 .مسئولية الشركة ى والبحيرات عل
 .شائية والمالعب اإلنى تضمن سالمة النواحى  تقوم الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات الت-  ٨
دجلة بأن تكون منطقـة الخـدمات لخدمـة         ى   يتعهد السادة شركة أندية واد     - ٩

 .فقط ى أعضاء الناد
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٣٢

 االشـرتاطات العـامة

ـ    ى  المساحة المبنية لكامل مبان   ى   إجمال - ١   ال تزيـد  ى  المشروع بالـدور األرض
ـ ( علـى مساحة المشروع وبارتفاع ال يزيـد     ى  من إجمال ) ٪١٠ (على  )ولأ+ ى أرض

نشطة المصرح بها لدور البـدروم دون مـسئولية جهـاز           ألويسمح بعمل بدروم طبقًا ل    
  أن تكون مـداخل ومخـارج البـدروم       ى  المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم عل      

 .طبقًا لكود واشتراطات الجهات المعنية 

 .مناطق الردود ى  ال يجوز إقامة أية منشآت ف- ٢

غير الغـرض المخصـصة لـه وال يـسمح     ى ض ف ال يسمح باستخدام األر    - ٣
 .باألنشطة الملوثة للبيئة 

أسطح ى  بنيت أعل ى  الملحقات الت ى  ه:  غرف مرافق الخدمات بدور السطح       - ٤
ى من مسطح الدور األرض   ) ٪١٠(البناء مثل آبار الساللم والخزانات والغرف الخدمية        

 ٢٠٠٩ لسنة ٢٣٢رقم ى ، وطبقًا للقرار الوزارى للمبان

نفقتها الخاصة تصميم وتنفيـذ  ى عل)" م.م.ش(دجلة ى شركة أندية واد"ى   تتول - ٥
 )وكهرباء وتليفونـات وغـاز    ى  ورى  مياه وصرف صح  (شبكات المرافق الداخلية من     

بقطعة األرض عاليه ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة مـن الهيئـة            ى   بالمبان اوتوصيله
 ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننـات          مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية     

طبقًا للقواعد المعمول بهـا   )  تليفونات - كهرباء   -ى   صرف صح  -مياه  (المطلوبة من   
بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تـسليمها             

 .الجهات المعنية ى إل

ى نسيق الموقع من ممرات وشـبكة الـر  نفقتها الخاصة تى  الشركة عل ى   تتول - ٦
لممرات المشاة وتنفيـذ البـردورات واألرصـفة والتبليطـات          وأعمدة اإلنارة الداخلية    

 .والزراعة والتشجير واألعمال الصاعية والتكسيات وخالفه 

نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخليـة ورصـفها طبقًـا          ى  الشركة عل ى   تتول - ٧
 .دة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية للرسومات والمواصفات المعتم
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ى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفن     ى  الشركة بالسماح لمهندس   تلتزم - ٨
واعتمـاد العينـات   ى وكذا التفتيش الفنى لالشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبان    

 المقدمة من الشركة والمعتمـدة      الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات     
 .من الهيئة وجهاز المدينة 

الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهربـاء مـن شـركة           ى   تتول - ٩
 .توزيع الكهرباء 

ـ   ى   تتول - ١٠   نفقتهـا الخاصـة صـيانة األعمـال الموضـحة         ى  الـشركة عل
 ) .٧، ٦، ٥ (اتالفقرى ف

  ضـة مـن قبـل وزارة الـدفاع         تلتزم الـشركة بقيـود االرتفـاع المفرو        - ١١
 .وبما ال يتجاوز االشتراطات البنائية لقطعة األرض 

 .والمعتمد من الهيئة ى  تلتزم الشركة بالبرنامج الزمن- ١٢

ــصر - ١٣ ــود الم ــا للك ــف انتظــار ســيارات طبقً ــوفير مواق   ى يجــب ت
 .للجراجات وتعديالته 

  التنفيذيـة  والئحتـه    ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩ تلتزم الـشركة بالقـانون رقـم         - ١٤
 ٢٠٠٩ لسنة ٢٣٢رقم ى وتعديالتها والقرار الوزار

  طرف أول
  )إمضـــــــــاء ( 

  طرف ثان
  مفوض عن شركة أندية وادى دجلة

  شريف رامز يوسف/ م
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٣٤
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٣٥
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 وزارة التجارة والصناعة
 ٢٠٢١ لسنة ٤٥٠رار رقم ـق

 بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد االكتفاء بالفحص الظاهرى

 ةيللرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائ

 وزير التجارة والصناعة

  فى شأن االستيراد والتصدير ؛١٩٧٥ لسنة ١١٨بعد االطالع على القانون رقم 

  فى شأن االسـتيراد ١٩٧٥ لسنة ١١٨وعلى الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم      
ع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار     والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السل     

   وتعديالتها ؛٢٠٠٥ لسنة ٧٧٠الوزارى رقم 
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات           

  ؛١٤/٩/٢٠٢١المؤرخة فى 

 :رر ـــــــــق

 )املادة األوىل ( 

 -) ٣٠٥(منتجة بالقائمـة رقـم      شركات  ) ٤( بعدد   -المنتجون المبينة أسماؤهم بعد      يقيد
ة والذين يكتفى بالفحص الظاهرى     يسجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائ     ب -المرفقة  

 والمنـشأ لهـذا     ،ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها           
 .الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
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 )٣٠٥(قائمة رقم 
  للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى

 ٢٠٠٥ لسنة ٧٧٠طبقا للقرار رقم 

  المنتجةالشركة   م
  مصانع

  الشركة المعتمدة
 أو الماركة  الصنف  المنشأ

  العالمة التجارية
مراكز التوزيع 

  المعتمدة
١  Targus Europe 

LTD  
  انجلترا

  

١- Xiamen Simag 

Industrial Co. 
٢- Simag (Quanzhou) 

Bags Industrial Co. 

 Bags made by  الصين

fabric 
TARGUS Syncreon 

Netherlands 

BV C/O 

Targus 
  هولندا

٢  APE 
CERAMICA 

S.L.U 
  أسبانيا

APE CERAMICA 

S.L.U 
 ceramic tiles - APE BEST  أسبانيا

FOR YOU . 
- Carmen 

Ceramic ART . 

- 

  

رقم القرار   المنتجةالشركة   م
  وع اإلضافةن  الوزارى الصادر

  تعديل اسم الشركة المنتجة  ٣
  من

Johnson Controls 
Autobatterie 

GmbH&Co.KGaA 
  إلى

Clarios Germany 
GmbH&Co.KG 

  

٦٨٥  
  ٢٠١٨لسنة 

  )٢٥٨(قائمة رقم 

  تعديل أسماء المصانع المـسجلة بـالقرار الـوزارى        
   :٢٠١٨ لسنة ٦٨٥رقم 

 إلى
  Clarios Varta Hannover Gmbh -١      ألمانيا          

  Clarios Ceska lipa spol .S.r.o -٢    جمهورية التشيك  
  Clarios Iberia P&D S.L -٣                  أسبانيا    
  Clarios Zwickau Gmbh & Co.KG -٤        ألمانيا    
  Automotive Batteries: األصناف 
  VARTA - Eveready: الماركات 

٤  LG Electronics Inc 
  ريا الجنوبيةكو

٨٢٣  
  ٢٠١٩لسنة 

  )٢٧٣(قائمة رقم 

إضافة أصناف لمصنع الشركة المنتجة المسجلة بالقرار  
   :٢٠١٩ لسنة ٨٢٣الوزارى رقم 

- Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd 
 الصين

  : األصناف 
Refrigerators - freezer - (Refrigerator - freezer) 

 )ة ــادة الثانيــامل(  
  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره 

 ٢٨/٩/٢٠٢١صدر فى 
 وزير التجارة والصناعة

 نيفني جامع
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 حمافظة كفر الشيخ
  ٢٠٢١ لسنة ٩٢٨رار رقـم ق

  ١٤/٩/٢٠٢١تاريخ ب
  حمافظ كفر الشيخ

دارة المحليـة    بـشأن نظـام اإل     ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣القانون رقم   بعد االطالع على    
  ؛والئحته التنفيذية وتعديالتهما 

   بإصدار قانون البناء والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى القانون رقم 
 ١/٩/٢٠٢١وعلى كتاب اإلدارة العامة للتخطيط والتنميـة العمرانيـة بالمحافظـة المـؤرخ              

  طـيط العمرانـى  والمرفق به محضر اجتمـاع لجنـة اإلشـراف علـى أعمـال التخ      
ـ  تعـديل  المتضمن الموافقة على     ٥/٨/٢٠٢١بالمحافظة المؤرخ    المخطط التفـصيلى   ب

 بتعديل شوارع طبقًا للطبيعة والملكيات وطبقًـا        - مركز سيدى سالم     -أبو غنيمة   لقرية  
   ؛إلفادة األمالك والمقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم

  ة ؛وعلى ما تقتضيه المصلحة العام
 :رر ـــــــــق

 -  مركز سيدى سـالم   - أبو غنيمة   لقرية  المخطط التفصيلى   ب يعتمد تعديل    -  ١مــادة 
بتعديل شوارع طبقًا للطبيعة والملكيات وطبقًا إلفادة األمـالك والمقـدم مـن الوحـدة               

  . المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم
   .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية -  ٢مـادة 
على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليـوم التـالى              -  ٣ مـادة
   .لتاريخ نشره

  محافظ كفر الشيخ
  مجال نور الدين/ اللواء
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١لسنة  ١٤٩قرار جملس إدارة اهليئة رقم 

  ٢٩/٩/٢٠٢١بتاريخ 
  ٢٠١٨ لسنة ١٢٦بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  بشأن الئحة الموارد البشرية بالهيئة
  جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية

 بتنظيم الرقابـة علـى األسـواق        ٢٠٠٩ لسنة   ١٠القانون رقم   بعد االطالع على    
   ؛ المالية غير المصرفيةواألدوات

 بإصدار النظـام األساسـى      ٢٠٠٩ لسنة   ١٩٢ رقم   وعلى قرار رئيس الجمهورية   
  مة للرقابة المالية ؛للهيئة العا

 بإصدار الئحـة المـوارد      ٢٠١٨ لسنة   ١٢٦وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
  البشرية بالهيئة ؛

   ؛٢٩/١٢/٢٠٢١وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
   :ررــــــق

  ) املادة األوىل (
   :وفقًا لآلتىمن الئحة الموارد البشرية ، ليصبح ) ٣٣(يعدل نص المادة 

    ) : ٣٣(مادة 
يستحق العامل المعار أو المنتدب كل الوقت للعمل بالهيئة األجر المعادل لدرجتـه             
 المالية طبقًا لجداول األجور المرفقة بهذه الالئحة ، أو األجر الذى يحدده رئيس الهيئـة              

ما إذا كان   بما ال يجاوز ما كان يتقاضاه من الجهة المعار أو المنتدب منها ، وفى حالة                
أجر العامل فى الجهة المعار أو المنتدب منها أقل من األجر المقـرر يجـوز لـرئيس                 

   المقـرر  الهيئة منح العامل أجرا وفقًا للنسبة التى يقررهـا وبمـا ال يجـاوز األجـر               
  . المرفقة بهذه الالئحة  األجورطبقًا لجداول
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  مـالى مـا يتقاضـاه   ويستحق العامل المعار أو المنتدب بعض الوقت نسبة من إج      
 الذى يخصصه للعمـل بالهيئـة وحجـم األعمـال           من جهة عملة األصلية وفقًا للوقت     
  . من رئيس الهيئة المسندة إليه ، وذلك بناء على قرار

ويجوز لرئيس الهيئة تحديد مكافأة مقطوعة للمعار أو المنتدب فى الحـاالت ذات             
  .الخبرات المتميزة 

لهيئة األجر المقرر للدرجة طبقًا لجـداول األجـور         ويستحق العامل المنقول إلى ا    
  .المرفقة بهذه الالئحة 

ويجوز لرئيس الهيئة فى الحاالت إلى يقدرها نقل العامل المعار أو المنتدب إلـى              
 الذى يحدده وبما ال يقل عن األجر المقرر بجداول أجور العاملين بالهيئـة    باألجرالهيئة  

  . المعار أو المنتدب قبل النقل خر أجر تقاضاه العاملآوبحد أقصى 
  ) املادة الثانية (

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر بجريدة الوقائع المصرية 

  رئيس مجلس إدارة الهيئة
   حممد عمران/د
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١لسنة  ١٥٤قرار جملس إدارة اهليئة رقم 

  ٢٩/٩/٢٠٢١بتاريخ 
  ٢٠٢٠ لسنة ١٦٦لس إدارة الهيئة رقم بتعديل قرار مج

  بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الوارد
  بقرارات مجلس إدارة الهيئة

  جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية
 بتنظيم الرقابـة علـى األسـواق        ٢٠٠٩ لسنة   ١٠القانون رقم   بعد االطالع على    

   ؛ المالية غير المصرفيةاتواألدو
  بإنـشاء صـندوق مـصر الـسيادى        ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٧ رقـم    القـانون وعلى  

   ؛لالستثمار والتنمية
بـشأن تحديـد المقـصود     ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٦وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

   ؛بمصطلح المؤسسات المالية الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة
ـ             ٢٠٢١ لـسنة    ٦م  وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادى لالستثمار والتنميـة رق

  بإصدار شهادة تسجيل صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى ؛
   ؛٢٩/٩/٢٠٢١وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

   :ررــــــق
  ) املادة األوىل (

إلى قائمة المؤسسات الماليـة الـواردة       ) ٢١ ،   ٢٠( برقمى   ان جديد انيضاف بند 
 المـشار إليـه ،   ٢٠٢٠ لـسنة  ١٦٦األولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقـم  بالمادة  

   :نصهما اآلتى
  . صندوق مصر السيادى لالستثمار والتنمية -٢٠
  . صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى -٢١

  ) املادة الثانية (
للهيئة ، ويعمـل بـه   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع اإللكترونى  

  .من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية 
  رئيس مجلس إدارة الهيئة

   حممد عمران/د
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٤٢

  إعــالنات فقد
   الفيوم-مستشفى سرسنا القروى التابعة لإلدارة الصحية بطامية 

  .تعلن عن فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بها ، ويعتبر ملغيا 
  

   اإلدارة املالية باإلدارة املركزية-كندرية مستشفيات جامعة اإلس
والخاص باإلدارة المالية   ) ٩٨٥٤(تعلن عن فقد بصمة ختم شعار الجمهورية رقم         

   جامعــة اإلسـكندرية والجهــة غيـر مــسئولة  -بـاإلدارة المركزيــة لمستـشفيات   
١/٥/٢٠٢١ من اعن أى تعامل بها اعتبار  

  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٤فى  ٢٣٧ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 

١٠٧٩ -  ٢٤/١٠/٢٠٢١ -  ٢٠٢١ / ٢٥٣١١  
  


