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٣

  قــــرارات
 ن واملرافق واتمعات العمرانيةوزارة اإلسكا

 ٢٠٢١ لسنة ٤٦٣رار وزارى رقم ـق
 ١٢/٧/٢٠٢١بتاريخ 

  ا فدان٣٧٦ًبمساحة  (V٢)المخطط التفصيلى للمنطقة باعتماد 
  أرضوالثانية والثالثة لقطعة الواقعة ضمن المرحلة األولى و

   والمخصصة للشركة العربية لالستثمار العمرانىفدان ٥٠٠٠بمساحة 
   حدائق العاصمة إلقامة مشروع عمرانى متكاملبمدينة

  والصادر باعتماد المخطط العام لها القرار الوزارى
  ١/٦/٢٠٢١بتاريخ ) ٣٣٣(رقم 

 وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 فـى شـأن إنـشاء المجتمعـات         ١٩٧٩ لسنة   ٥٩بعد االطالع على القانون رقم      

 العمرانية الجديدة ؛
  والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩بناء الصادر بالقانون رقم وعلى قانون ال

  والئحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 بتشكيل مجلـس إدارة هيئـة       ٢٠٠٦ لسنة   ٤٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
   بتشكيل مجلس الوزراء ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم

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

 بـشأن تخـصيص مـساحة       ٢٠٢٠ لـسنة    ٦٤٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
وكة للدولـة   متر مربع من األراضى الممل   ١٢٣٦٥٣٦٤٦,١٩ فدان تقريبا تعادل     ٢٩٤٣٥,٥

ملكية خاصة ناحية مدينة بدر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة إلقامـة مجتمـع               
  ؛) حدائق العاصمة(عمرانى جديد 
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٤

 بـشأن اعتمـاد القواعـد       ٧/٦/٢٠٠٩بتـاريخ   ) ٢٣٢(وعلى القرار الوزارى رقـم      
ـ     ات العمرانيـة  واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمع

   والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩الجديدة وفقًا ألحكام قانون البناء رقم 
 بالموافقـة   ١٤/٢/٢٠٢١بتـاريخ   ) ١٤٩(وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم        

أرض ستثمار العمرانى على قطعـة      على السير فى إجراءات التعاقد مع الشركة العربية لال        
  )الحـصة العينيـة والنقديـة     (ينة حدائق العاصمة بنظام المشاركة      بمد فدان ٥٠٠٠بمساحة  

  مع الهيئة ؛
وعلى خطاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الـشئون العقاريـة والتجاريـة     

 ١٧/١/٢٠٢١ والمرفق به العقد المبرم بتـاريخ        ٦/٢/٢٠٢١بتاريخ  ) ٤٢٥٤٨(الوارد برقم   
ى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة لقطعـة أرض    العمرانبين الشركة العربية لالستثمار  

  حدائق العاصمة إلقامة مشروع عمرانى متكامل ؛فدان بمدينة  ٥٠٠٠بمساحة 
 ٢٥/٥/٢٠٢١بتاريخ  ) ٢٦١٠٢(وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم       

لشركة العربية لالستثمار العمرانى لموافاته بمـا يفيـد سـداد المـصاريف اإلداريـة       ل
 وقيمتهـا  ٢م٢١٠٠٠٠٠أى ما يعـادل  فدان  ٥٠٠٠دار القرار الوزارى لمساحة  الستص

  ) فقـط ال غيـر  يونًا وثمانمائة وستون ألـف جنيـه     ثالثة عشر مل  ( جنيه   ١٣٨٦٠٠٠٠
) ٪٩٠(من المصاريف اإلدارية للمشروع على أن يتم اسـتكمال سـداد            ) ٪١٠(ويمثل  

 الوزارى الخـاص بالمخططـات التفـصيلية      المتبقية من المصاريف اإلدارية عند استصدار القرار        
مـن المـصاريف   ) ٪١٠(للمشروع وفقًا لموافقة السلطة المختصة على سـداد نـسبة          

  عند اعتماد المخطط العام ؛فدان  ٥٠٠اإلدارية للمساحات الكبيرة أكثر من 
 ٢٧/٥/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٤١٠٥٢٨(وعلى خطاب جهاز مدينة حدائق العاصمة الوارد بـرقم          

 وكـارت الوصـف     ٢٦/٥/٢٠٢١محضر استالم قطعـة األرض والمـؤرخ        والمرفق به   
  المعتمد لقطعة األرض محل الدراسة ؛
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٥

 باعتمـاد المخطـط العـام       ١/٦/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٣٣٣(وعلى القرار الوزارى رقم     
 فـدان   ٥٠٠٠٠أرض بمـساحة    طعـة   لمشروع الشركة العربية لالستثمار العمرانى على ق      

  ق العاصمة ؛مرانى متكامل بمدينة حدائوالمخصصة للشركة إلقامة مشروع ع
طلـب   متضمنًا   ٦/٧/٢٠٢١بتاريخ  ) ٤٩٢٧٩(وعلى خطاب الشركة الوارد برقم      

  ؛فدان  ٥٠٠٠ضمن المشروع بمساحة ) V٢(اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة 
 ٦/٧/٢٠٢١بتـاريخ   ) ٣٤٥٠٧(وعلى خطاب قطاع التخطيط والمـشروعات رقـم         

لعمرانى لموافاته بما يفيد سداد المصاريف اإلدارية الستـصدار         للشركة العربية لالستثمار ا   
   ؛٢م١٥٧٩٨٠٤ بما يعادل ا فدان٣٧٦ًالقرار الوزارى لمساحة 

 ٦/٧/٢٠٢١بتـاريخ   ) ١٠٠٩(وعلى خطاب جهاز مدينة حـدائق العاصـمة رقـم           
  (V٢)لوحات للمخطط التفـصيلى المقدمـة مـن الـشركة للمنطقـة        ) ٧(والمرفق به عدد    

  جعة والتوقيع ؛بعد المرا
  ٧/٧/٢٠٢١بتـاريخ  ) V٢(وعلى ما يفيـد سـداد المـصاريف اإلداريـة للمنطقـة         

    الفنية واعتماد المخطط التفصيلى واستصدار القرار الوزارى ؛نظير المراجعة
  ؛شركة العربية لالستثمار العمرانى وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المقدم من ال

 المقدمة من الشركة الالزمـة للمراجعـة والتوقيـع علـى            وعلى التعهد والتفويضات  
  الشروط المرفقة الستصدار القرار الوزارى للمشروع ؛

وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الـوزارى الموقـع مـن القطاعـات             
  واإلدارات المختصة بالهيئة ؛

العمرانية الجديدة  وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات         
 وجهاز مدينة حدائق العاصمة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمـة مـن الـشركة العربيـة       

 بما يعـادل    ا فدانً ٣٧٦ بمساحة   (V٢)لالستثمار العمرانى باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة       
ة أرض بمـساح  لقطعـة   والثانيـة والثالثـة      الواقعة ضمن المرحلة األولى   و ٢م١٥٧٩٨٠٤

 المخطـط  بمدينة حدائق العاصمة إلقامة مشروع عمرانى متكامل والـصادر باعتمـاد       فدان   ٥٠٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٥فى  ٢٣٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٦

 ووفقًـا ألحكـام قـانون البنـاء         ١/٦/٢٠٢١بتاريخ  ) ٣٣٣(العام لها القرار الوزارى رقم      
  ٢٣٢ والئحته التنفيذيـة والقرار الوزارى رقـم        ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩الصادر بالقـانون رقم    

   ؛٢٠٢٠ لسنة ١٦٨ الوزارى رقم  والقرار٢٠٠٩لسنة 
التخطـيط    قطـاع المشرف علـى  مهندس معاون السيد الوزير. دوعلى مذكرة السيد    

 ستصدار القرار الوزارى المعروض ؛االمنتهية بطلب و ٧/٧/٢٠٢١والمشروعات بتاريخ 

 :قـــــــــــرر 

  يعـادل   بمـا  ا فـدانً  ٣٧٦ بمـساحة    (V٢) للمنطقـة    يعتمد المخطط التفصيلى   - ١ادة ـمـ

) أمتار مربعـة   مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة       (٢م١٥٧٩٨٠٤

فـدان   ٥٠٠٠أرض بمـساحة    والثانية والثالثة لقطعـة     الواقعة ضمن المرحلة األولى     و

مـشروع  لالستثمار العمرانى بمدينة حدائق العاصمة إلقامة       والمخصصة للشركة العربية    

  )٣٣٣( الـوزارى رقـم      عتماد المخطط العام لهـا القـرار       متكامل والصادر با   عمرانى

وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهـذا القـرار         ، ١/٦/٢٠٢١بتاريخ  

  . ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار١٧/١/٢٠٢١والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 

ـ        تلتزم الشركة    - ٢ادة ـم   ز أو البيـع بعدم عـرض وحـدات المـشروع للحج

وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز أو البيـع علـى     ، إال بعد موافقة الهيئة     

وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخـاذ اإلجـراءات           ، رقم القرار ومدة التنفيذ     

  .القانونية المناسبة فى هذا الشأن 

 الخـدمات بالمـشروع     بالتعهد الموقع منها بأن مناطق    لشركة   تلتزم ا  - ٣ادة ـمـ

وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تـسعير منطقـة        ، لخدمة قاطنى المشروع فقط     

  .الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد الحصول على الموافقات 
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٧

  تلتزم الشركة باالشتراطات البنائيـة المعمـول بهـا كحـد أقـصى           – ٤ادة ـم

   .سموح بها من قبل وزارة الدفاعوبشرط عدم تجاوز قيود االرتفاع الم

  تلتزم الشركة بتقـديم الرسـومات التنفيذيـة والمواصـفات الفنيـة            – ٥ادة ـم

  ألعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقـدم عـن المـساحة المتعاقـد عليهـا               

  .والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ

تزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المخـتص بالمـستندات الالزمـة           تل - ٦ادة ـم

  الستخراج التراخيص طبقًا لألحكام التى تضمنها قـانون البنــاء الـصادر بالقـانون         

  . والئحته التنفيذية المشار إليها٢٠٠٨ لسنة ١١٩رقم 

  )١(تلتزم الشركة بتنفيـذ المشروع على المـساحة الـواردة بالمـادة        - ٧ادةـم

من القرار ووفقا لالشـتراطات     ) ٦(القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة       من  

  المرفقة والغرض المخـصص لـه األرض وبمراعـاة البرنـامج الزمنـى المعتمـد              

  وفـى حالـة ثبـوت     ،  من الهيئة وخالل المدة المحددة لالنتهاء من تنفيـذ المـشروع          

  .اءات القانونية المناسبة ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ اإلجر

  ٣٣٣مـن القـرار الـوزارى رقـم         ) ٣(تلتزم الشركة بأحكام المادة      - ٨ادةـم

  ٢٠٢١لسنة 

  تلتزم الشركة بتـوفير أمـاكن انتظـار للـسيارات طبقًـا للـشروط       - ٩ادة ـم

   .المرفقة بالقرار
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٨

ل تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمـو          - ١٠ ادةـم

  .به بالهيئة

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التـالى       - ١١ادة ـمـ

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

 وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس. د. أ
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٩

 وزارىالشروط املرفقة بالقرار ال
  فدانًا ٣٧٦ بمساحة (V٢)باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الصادر 
   المرحلة األولى والثانية والثالثةوالواقعة ضمن ٢م١٥٧٩٨٠٤بما يعادل 

  فدان ٥٠٠٠بمساحة  رضأقطعة ب
  بمدينة حدائق العاصمة والمخصصة للشركة العربية لالستثمار العمرانى

  ١/٦/٢٠٢١بتاريخ ) ٣٣٣(قم القرار الوزارى ر والصادر بشأنها
  إلقامة مشروع عمرانى متكامل

   :املشروعمساحة 
  .٢م١٥٧٩٨٠٤ بما يعادل ا فدان٣٧٦ًبالمشروع  (V٢) المنطقةإجمالى مساحة 

  :(V٢)ميزانية استعماالت األراضى للمنطقة 

 بمـا يعـادل    ٢م٦٠٥٢٢٦,٧٢ تبلغ المساحة المخصصة ألراضى اإلسـكان        - ١
  .المنطقة أرض من إجمالى مساحة ) ٪٣٨,٣١(نسبة  فدان وتمثل ١٤٤,١
  فدان ٧,٠٥ بما يعادل    ٢م٢٩٦١٢,٨٠ تبلغ المساحة المخصصة ألرض الخدمات       – ٢
  . المنطقةأرض من إجمالى مساحة ) ٪١,٨٧(وتمثل 
 بمـا يعـادل     ٢م١٦٤٥٧٧,٨٧ يبلغ نصيب المنطقة من الطـرق المحيطـة          – ٣
   .المنطقةلى مساحة أرض من إجما) ٪١٠,٤٢ (نسبة  فدان وتمثل٣٩,١٩
 ٢م٣١٦٢١٢,٤١ تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وانتظـار الـسيارات         – ٤

  . المنطقةأرض من إجمالى مساحة ) ٪٢٠,٠٢ (نسبة  فدان وتمثل٧٥,١٤بما يعادل 
 ٢م٤٦٤١٧٤,٤١ المـشاة ومـسارات   تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخـضراء   – ٥

  . المنطقةأرض من مساحة ) ٪٢٩,٣٨ (نسبة ثل وتم فدان١١٠,٥٢بما يعادل 
 : املخصصة لإلسكان األراضى

  فدان ١٤٤,١ بما يعادل    ٢م٦٠٥٢٢٦,٧٢تبلغ المساحة المخصصة ألراضى اإلسكان      
  .من إجمالى مساحة أرض المنطقة ) ٪٣٨,٣١(وتمثل نسبة 

حـة  ول الموضحة بلو  االبيان التفصيلى لقطع األراضى السكنية بالمنطقة طبقًا للجد       
  .المخطط العام 
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) BUA(وإجمالى  ) F.P(جدول يوضح إجمالى المساحات المبنية بالدور األرضى        
  :بالمنطقة وإجمالى قطع األراضى على مستوى المنطقة 

  ٢م٦٠٥٢٢٦٫٧٢  إجمالى مساحة قطع األراضى باملنطقة
  ٢م٢٥٧٥٠٩٫٤٠ F.Pإجمالى 
  ٢م٥٧٩٣٩٦٫١٤ BUAإجمالى 

  دة سكنية وح١٥٣٧  إجمالى عدد الوحدات
   قطعة أرض٩١٧  إجمالى قطع األراضى

باإلسكان طبقا مللحق رقم  اخلاصة االشرتاطات
ً

   : بالتعاقد املربم بني اهليئة والشركة)٣(
 من إجمالى مسطح أرض المـشروع والنـسبة       ) ٪٥٠ (علىنسبـة أراضى اإلسكان ال تزيد      

  +دور أرضى   (رتفاع  من المساحة المخصصة لإلسكان با    ) ٪٤٥(البنائية ال تزيد على     
  . وبما ال يتخطى قيود االرتفاع المسموح بها بتلك المنطقة ) أدوار متكررة٥

  )٪٤٥ (علـى ال تزيـد    )  كـوارتر  - تـاون    -تـوين   (للفيالت  : النسبة البنائية   
مـن مـساحة   ) ٪٤٠ (علـى رض الفيال والفيالت المنفصلة ال تزيد       أمن مساحة قطعة    

  .أرض الفيال 
المـسموح  ) معامل البناء ( الحجوم بحيث ال تتخطى الكثافة البنائية        تطبيق قاعدة ب يسمح

لتعـادل نفـس   )  أدوار٨بارتفـاع  × ٪  ٣٣,٧٥نسبة بنائية   × ٪  ٥٠نسبة إسكان    (١,٣٥به  
  بارتفـاع  ×٪٤٥نـسبة بنائيـة     × ٪  ٥٠نسبة إسكان    (١,٣٥) معامل البناء (الكثافة البنائية   

 صادرة لها موافقة من القوات المسلحة لمدينة حدائق       وبما ال يتعدى قيود االرتفاع ال     )  أدوار ٦
   وبدون مقابل أو أعباء مالية إضافية وذلـك فـى حـدود            ٢٠٢٠ لسنة   ٥٠٧العاصمة برقم   

علـى أن تقـوم   ، موضوع هذا العقد  قيد االرتفاع المسموح به داخل قطعة األرض بالكامل         
م ٢٧ران المدنى على ارتفـاع   الهيئة بناء على طلب الشركة بمخاطبة القوات المسلحة والطي        

  .قيد االرتفاع  مع تحمل الشركة أى أعباء خاصة بزيادة
يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح قطعة األرض للمبانى السكنية طبقًا لالستعماالت           

  جراجات سيارات وخدمات للمبنـى ومخـازن غيـر تجاريـة لخدمـة           (المصرح بها   
  ) .قاطنى العقار
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 )وفيالت عمارات(دور سطح المبانى السكنية     يسمح بعمل غرف مرافق خدمات ب     
  )١٠٤(وفقًـا للمـادة    من المسطح المسموح ببنائـه بالـدور األرضـى      ) ٪٢٥(بنسبة  

  ٢٠٠٨ لسنة ١١٩من الالئحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 
  : املخصصة للخدمات باملنطقة األراضى

 فـدان   ٧,٠٥ادل   بما يع  ٢م٢٩٦١٢,٨٠تبلغ المساحة المخصصة ألرض الخدمات      
  : للجدول التالى طبقًاالمنطقة ، وأرض من إجمالى مساحة ) ٪١,٨٧(وتمثل 

  ٢املساحة م  اخلدمات
املساحة 

  فدان
النسبة 
  البنائية

عدد 
  األدوار

  الردود
مسطح الدور إجمالى 

  ٢ م(F.P) األرضى
إجمالى املساحات 

  ٢ م(BUA)املبنية 

خدمات أنشطة مختلطة 
  )V٢(منطقة 

٣٠  ٧٫٠٠  ٢٩٤١٢٫٨٠٪  
+ أرضى 

  دورين
م من جميع ٦

  اجلهات
٢٦٤٧١٫٥٢  ٨٨٢٣٫٨٤  

  ٢٠٠  ٢٠٠  أرضى فقط  ــــــ  ٠٫٠٥  ٢٠٠ (F.P)غرف أمن وبوابات 

  ٢٦٦٧١٫٥٢  ٩٠٢٣٫٨٤        ٧٫٠٥  ٢٩٦١٢٫٨٠  اإلجمالى

   :اخلاصة باخلدماتاالشرتاطات 
من إجمـالى مـسطح     ) ٪١٢ (علىخدمات خاصة لخدمة قاطنى المشروع بنسبة ال تزيد         

وال يدخل فى احتساب هذه النسبة الخـدمات العامـة التـى            ) ٪٨(بحد أدنى   وأرض المشروع   
   .يتم تسليمها لجهات االختصاص لتشغيلها
 لكـل نـشاط   )  الردود -  عدد األدوار    - نسبة بنائية   (يتم االلتزام باالشتراطات البنائية     

  .على حدة وطبقًا لالشتراطات المعمول بها بالهيئة 
  .طق االنتظار طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديالتها يتم توفير منا

  يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم لمنـاطق الخـدمات لتحقيـق ذات الكثافـة البنائيـة         
  ) = دور متكـرر   ٢+ ٪ بارتفـاع دور أرضـى       ٣٠النسبة البنائية   (× ) معامل البناء (
شـتراطات  من المسطح المعتمد ألرض الخدمات المعتمـد باال       )  كمعامل استغالل  ٠,٩(

  .الخدمية بدون مقابل أو أعباء مالية إضافية 
يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح قطعة األرض للمبانى الخدمية طبقًا لالستعماالت           

  ) . خدمات للمبنى ومخازن غير تجارية،جراجات سيارات (المصرح بها 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٥فى  ٢٣٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٢

 )V٢(حمــل االعتمــاد   باملنطقــةجــدول األرصــدة املــسموح بهــا باملــشروع واملــستخدم
   :على مستوى املشروع واملتبقية

  اخلدمات  اخلدمات لإلسكان  انــاإلسك
  العامة

ــان ــ ــ ــ ــ  ىضامساحة األر  البي
مساحة الدور   اصصة لإلسكان

  ٢م(F.P) األرضى
املساحة املبنية 

(BUA)٢ م  

كان
لس

دد ا
ع

  

  إجمالى
  ٢املساحة م

مساحة الدور 
  ٢ م(F.P)األرضى 

املساحة املبنية 
(BUA)٢ م  

  إجمالى
  ٢املساحة م

موقف اعتماد 
  القرارات الوزارية

  -   ٨٫٨٠٥٫١٢  ٣٫٠٦٨٫٣٧  ٩٫٧٦١٫٢٥  ٥٫٢٤٦  ٣٠٣٫٤١٦٫٠٣  ١٣٤٫٨٥١٫٥٧  ٢٩٩٫٦٧٠٫١٥ V٤منطقة فيالت 
 ٤٠٠ رقم
  ٢٠٢١لسنة 

  -   ٢٧٫٣٤٤٫٠٠  ٩٫٢٤٨٫٠٠  ٣٠٫٣٦٠٫٠٠  ٦٫٢٣٩  ٥٦٨٫٤٢٥٫٠٣  ٢٥٢٫٦٣٣٫٣٥  ٥٩٩٫٥٦٢٫٦٣ V٣منطقة فيالت 
 ٤٢٤ رقم

  ٢٠٢١لسنة 

  ٤٫٨٥٩٫٢٩  ١٧٫٩٥٨٫٦٦  ٦٫٨٣٤٫٨٣  ٢١٫٦١٦  ٦٩٫٤٨٨  ١٫٩٠٢٫٣١٨٫٠٠  ٢٤٨٫٨٠٥٫٠٠  ٧٣٧٫٢٠٠٫٠٠ B١منطقة عمارات 
 ٤٢٣ رقم

  ٢٠٢١لسنة 

      ٢٦٫٦٧١٫٥٢  ٩٫٠٢٣٫٨٤  ٢٩٫٦١٢٫٨٠  ٦٫٦٠٩  ٥٧٩٫٣٩٦٫١٤  ٢٥٧٫٥٠٩٫٤٠  ٦٠٥٫٢٢٦٫٧٢ V٢منطقة فيالت 

    ٤٫٨٥٩٫٢٩  ٨٠٫٧٧٩٫٣١  ٢٨٫١٧٥٫٠٥  ٩١٫٣٥٠٫١٥  ٨٧٫٥٨٢  ٣٫٣٥٣٫٥٥٥٫٢٠  ٨٩٣٫٧٩٩٫٣١  ٢٫٢٤١٫٦٥٩٫٥٠  إجمالى مستغل

    ٢٫٢٦٨٫٠٠٠٫٠٠٨٤٠٫٠٠٠٫٠٠  ٧٥٦٫٠٠٠٫٠٠  ٢٫٥٢١٫٦٧٦٫٠٠  ٢٨٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٦٠٠٫٠٠٠  ٣٫٥٤٣٫٧٥٠٫٠٠  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠  )٢م(الرصيد املسموح 

    ٢٫١٨٧٫٢٢٠٫٦٩٨٣٥٫١٤٠٫٧١  ٧٢٧٫٨٢٤٫٩٥  ٢٫٤٣٠٫٣٢٥٫٨٥  ٢٤٫٩٩٦٫٤٤٤٫٨٠٥١٢٫٤١٨  ٢٫٦٤٩٫٩٥٠٫٦٩  ٨٫٢٥٨٫٣٤٠٫٥٠  )٢م(الرصيد املتبقى 

   : واملتبقى على مستوى املشروع(V٢)باملنطقة جدول رصيد املقنن املائى باملشروع واملستخدم 
  عدد السكان  )يوم/٣م(املقنن املائى   )٢م(املساحة   املنطقة

  ٦٠٠٫٠٠٠  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠  ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠  إجمالى املشروع
  ٥٫٢٤٦  ٤٫١٦٧٫٧٧  ٧٢٩٫٣٦٠٫٠٠ (V٤)املنطقة 

  ٦٫٢٣٩  ٨٫٦٩٠٫٣٠  ١٫٥٢٠٫٨٠٢٫٠٠ (V٣)نطقة امل
  ٦٩٫٤٨٨  ٩٫٥١١٫٧٠  ١٫٦٦٤٫٥٤٨٫٢٢ (B١)املنطقة 
  ٦٫٦٠٩  ٩٫٠٢٧٫٤٥  ١٫٥٧٩٫٨٠٤  )V٢(املنطقة 

  ٨٧٫٥٨٢  ٣١٫٣٩٧٫٢٣  ٥٫٤٩٤٫٥١٤٫٤٤  إجمالى املستغل
  ٥١٢٫٤١٨  ٨٨٫٦٠٢٫٧٧  ١٥٫٥٠٥٫٤٨٥٫٥٦  الرصيد املتبقى
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 االشرتاطات العامة

 للنشاط السكنى ويـسمح   )  أدوار متكررة  ٥+ أرضى  دور  (ه  االرتفاع المسموح ب   -  ١
 ١,٣٥المـسموح بـه     ) معامل البناء (تطبيق قاعدة الحجوم بحيث ال تتخطى الكثافة البنائية         ب
لتعادل نفـس الكثافـة     )  أدوار ٨ بارتفاع   ×٪  ٣٣,٧٥نسبة بنائية    ×٪  ٥٠نسبة إسكان   (
 ) أدوار٦بارتفـاع  ×  ٪٤٥بة بنائيـة  نـس  × ٪٥٠نسبة إسكان  (١,٣٥) معامل البناء (نائية  بال
  .ت المسلحة لمدينة حدائق العاصمة  قيود االرتفاع الصادرة لها موافقة من القواىبما ال يتعدو

) نسبة بنائيـة   - ارتفاع   - ردود ( للخدمات  يتم االلتزام باالشتراطات البنائية    - ٢
  . لكل نشاط على حدة طبقًا لالشتراطات المعمول بها بالهيئة

   يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم لمناطق الخدمات لتحقيق ذات الكثافـة البنائيـة            - ٣
  ) = دور متكـرر     ٢+ ٪ بارتفاع دور أرضى     ٣٠النسبة البنائية   ( × ) معامل البناء   ( 
من المسطح المعتمد ألرض الخدمات المعتمد باالشـتراطات        )  كمعامل استغالل    ٠,٩( 

 . فيةالخدمية بدون مقابل أو أعباء مالية إضا

  . ال يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود - ٤
   :تلتزم الشركة العربية لالستثمار العمرانى بالقيام باآلتى - ٥

تقديم المخططات التفصيلية للمناطق فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد للمـشروع       
عقـد  على أن يتضمن تحديد مواقع ومسطحات الحصة العينية المستحقة للهيئة طبقًـا لل            

  .المبرم لقطعة األرض 
مياه وصرف صحى ورى وكهربـاء      (تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من       

  وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلـك طبقًـا للرسـومات المعتمـدة           ) وتليفونات وغاز 
  .من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها 

رات وشبكة الرى وأعمدة اإلنارة الداخلية لممـرات المـشاة          تنسيق الموقع من مم   
وتنفيذ البردورات واألرصفة والتبليطات والزراعة والتـشجير واألعمـال الـصناعية           

  .والتكسيات وخالفه على نفقتها الخاصة 
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تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئـة           
  .ة بالطرق الرئيسية مع ربط الطرق الداخلي

  .اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء 
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما             
يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة لالستهالكات التصميمية طبقًا للمعـدالت الـواردة            

ميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادهـا         بالبيان وباعتبار ذلك أقصى ك    
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           

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

  .والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن 
ة على المأخذ أو المآخـذ الرئيـسية        تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسي      

  .للمياه بالمشروع 
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكـل             

  .مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى 
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند االحتيـاج         

 من مياه الصرف الزراعى وبما ال يؤثر علـى شـبكات            مع تنفيذ نظام للتخلص اآلمن    
  .الصرف الرئيسية بالمدينة 

 كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتـيش            - ٦
  .الفنى لالشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى 
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/ كان بواقع مكان سيارة     ات بمناطق اإلس  انتظار سيار  أماكنم بتوفير   التزيتم اال  - ٧
 . وبما ال يتعارض مع الكود المصرى للجراجات كحد أدنىوحدة سكنية 

 يتم االلتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات بواقـع مكـان              - ٨
   مباٍن بالنـسبة لألنـشطة التجاريـة واإلداريـة وبـاقى األنـشطة             ٢م٢٥انتظار لكل   
  . المصرى للجراجات طبقًا للكود

 يتم االلتزام باالشتراطات الواردة بقـرار مجلـس إدارة الهيئـة الـذى تـم                - ٩
  تخصيص قطعة األرض وفقًا له والـواردة بالعقـد المبـرم مـع الهيئـة والمـؤرخ                

 ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩ ، ويتم االلتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم          ١٧/١/٢٠٢١فى  
   ،٢٠٠٩ لــسنة ٢٣٢ رقـم  والئحتـه التنفيذيـة وتعــديالتهما ، والقـرار الــوزارى   

  ٢٠٢٠ لسنة ١٦٨وكذا االلتزام بالقرار الوزارى رقم 

  طرف أول
  )إمضــــــاء ( 

  طرف ثان
  أشرف عبد اخلالق/ م
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١٦
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١٧
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 النقلوزارة 
  ٢٠٢١ لسنة ٥٢٤رار رقم ـق

  بإصدار الئحة االنتفاع بوحدات المساكن المصلحية المملوكة
 للهيئة القومية لسكك حديد مصر

 لنقلاوزير 

   ؛الدستورى بعد االطالع عل
  وعلى قانون العقوبات ؛
  وعلى القانون المدنى ؛

   فى شأن الحجز اإلدارى ؛١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 
   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

   ؛ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر١٩٨٠ لسنة ١٥٢وعلى القانون رقم 
  ١٨وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقـدى الـصادر بالقـانون رقـم                

   ؛٢٠١٩لسنة 
   بتنظيم وزارة النقل ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

النقـل  وعلى الئحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزيـر             
   ؛١٩٨٢لسنة  ١٧والمواصالت والنقل البحرى رقم 
 بشأن الترخيص للعاملين بالهيئة العامـة       ١٩٦٣ لسنة   ١٣وعلى القرار الوزارى رقم     

  ة فى شغل المساكن المملوكة لها ؛يلشئون السكك الحديد
  بالئحـة إسـكان خاصـة     ) ٧١- ١٣٧- ١٩٩/١٥(وعلى القـرار الـوزارى رقـم        

  بالمدينة السكنية للعاملين بورش أبو زعبل ؛
  ارة الهيئة القومية لـسكك حديـد مـصر بجلـسته المنعقـدة            وعلى موافقة مجلس إد   

   ؛٢٦/١/٢٠٢١بتاريخ 
  وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
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  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

عمل بأحكام الالئحة المرفقة فى شأن االنتفـاع بوحـدات المـساكن المـصلحية              ي
  .المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر 

  )انية املادة الث( 
  .يلغى كل حكم يخالف أحكام الالئحة المرفقة 

  )املادة الثالثة ( 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نـشره ،         

  مـصر إصـدار القـرارات     حديـد   وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـسكك         
   .هالالزمة لتنفيذ

 النقلوزير 
  كامل عبد اهلادى الوزير/ الفريق
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  الئحة االنتفاع بوحدات املساكن املصلحية اململوكة
  للهيئة القومية لسكك حديد مصر

  )١(مادة 
لية المعنـى المبـين     يقصد فى تطبيق أحكام هذه الالئحة بالكلمات والعبارات التا         

   :اقرين كل منه
  .الهيئة القومية لسكك حديد مصر :الهيئة  -١

 .اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة  :جنة اإلسكان ل -٢

 .المقيم بالسكن  : شاغل السكن -٣

  .الحصول عليه بطريقة غير شرعية  :مقتحم السكن  -٤
  ) ٢(مادة 

تخصص وحدات المساكن المصلحية إلقامة العاملين الذين تقتضى طبيعة عملهـم    
  .تواجدهم بالقرب من العمل 

  جلان اإلسكان 
  )٣(مادة  

المنطقـة المركزيـة    ( تشكل لجنة اإلسكان بكل منطقة من مناطق الهيئة اآلتيـة           
 منطقة وسط الـدلتا     - المنطقة الجنوبية بأسوان     – المنطقة الوسطى بأسيوط     –بالقاهرة  
برئاسـة   ) باإلسـكندرية  منطقة غرب الـدلتا  – منطقة شرق الدلتا بالزقازيق     –بطنطا  

 مـن مـديرى العمـوم       ركزية لشئون المنطقة وعضوية كل    لم ا اإلدارةرئيس   المهندس
 هندسة السكة ورؤساء أقسام هندسة السكة ومهندسـى المنطقـة           إدارةبالمنطقة ومدير   

 صيانة المنشآت بالمنطقة وعضو نقابى يتم اختياره بمعرفة اللجنة النقابيـة            إدارةومدير  
 . بكل منطقة من مناطق الهيئة

  :ىوتختص لجان اإلسكان باآلت

  تطبيق أحكام هذه الالئحة فيما يتعلـق بقواعـد شـغل الوحـدات الـسكنية               -١
 . على جميع المتقدمين لشغل الوحدات السكنية الشاغرة
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علـى   تطبيق أحكام هذه الالئحة فيما يتعلق بقواعد شغل الوحـدات الـسكنية            -٢
 فـت مـستحقين والـذين انت    الغير  دات السكنية سواء المستحقين أو      جميع شاغلى الوح  

 .صفتهم الوظيفية أو المقتحمين 

 ووضع القواعد المنظمة لعملها فـى  اإلسكانتحديد اختصاصات أعضاء لجنة     -٣
 .  ألحكام هذه الالئحةاإدارة وتوزيع الوحدات وفقً

 من كل شهر مـيالدى بـدعوة مـن رئيـسها            األولتنعقد اللجنة يوم السبت      -٤
  .ئهاألعضاوتصدر قرارات اللجنة باألغلبية المطلقة 

 إلـى وتُقدم طلبات الحصول على الوحدة السكنية من راغبى شغلها موظفى الهيئة            
   بهـا المـستندات    الجنة اإلسكان بمنطقة الهيئة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقً         

ويتم قيدها فى سجالت تُعد لهذا الشأن حـسب سـاعة وتـاريخ          ، أو البيانات المطلوبة    
ويخطـر  ،  من تاريخ تقديمه     ابت فى الطلب خالل ثالثين يوم     وعلى اللجنة ال  ، تقديمها  

الموظف بقرار اللجنة بقبول الطلب أو رفضه وما تم بشأنه من إجراءات خالل الخمسة              
 التالية لصدور القرار ويحق للموظف التظلم مـن قـرار اللجنـة للـسلطة               اعشر يوم 

  . تبدأ من تاريخ إخطاره ان يوميالمختصة خالل مدة ست
   بها واالنتفاععد شغل الوحدات السكنية قوا

  )٤(مادة 
تكون األولوية فى شغل الوحدات السكنية للعاملين التى تقتضى مـصلحة العمـل             

    :إقامتهم بالمسكن من الطوائف اآلتية
 .هم مالحظى البلوك ومساعديهم ورؤسائ

 . المناورة عمال ومالحظى

 . التوضيب المحولجية وعمال اللحام ومعاونى
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 .ل الخطر والحوادث والمطافى عما

 . الدريسة عساكر ومالحظى ومفتشى

  المـشايات  الكبارى والبحارة ومساعديهم ورؤسائهم وخفـراء العـدادات و         ىبراد
 .وعمال ترميمات الكبارى 

 .ن بهندسة اإلشارات البرادين والكهربائيين والعتالي

 .حطات الذين يزاولون أعمالهم بالمنظار المحطات ومعاونى المحطات 

 .مدير إدارة حركة  - مدير إدارة حركة محطة

 .ار رؤساء حركة بالمكاتب الفنية نظ

 .رؤساء حركة بالمراقبات المركزية نظار 

 .وعة اإلشراف والتخطيط والمتابعة نظار رؤساء حركة بمجم

 .وظائف فنى حركة وبلوك 

 .سكة وتجديدات وظائف فنى صيانة 

لية وال يوجـد طلبـات لـشغلها مـن الفئـات       وفى حالة توافر وحدات سكنية خا     
يجوز لطوائف التشغيل من المهندسين والعاملين الذين لـم   ، المذكورة فى الفقرة السابقة     

لـى لجنـة    إالتقدم بطلبـات لـشغلها      ، يتم ذكرهم فى الفئات المذكورة بالفقرة السابقة        
كـون الموافقـة   وت  بالمنطقة متى كانت مصلحة العمل تقتضى إقامتهم بالمسكن        اإلسكان

  :   لترتيب الضوابط اآلتيةاعلى شغل المسكن طبقً
  أن يكون العامل من المغتربين وإقامته خـارج المحافظـة التـى يقـع فيهـا         -١

 .العمل والمسكن 

 .ر سنًا متزوج ويعول واألولوية لألصغ -٢

 . فى العمل واالنضباطشهادة من جهة عمله بحسن السير والسلوك  -٣
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وزيع الوحدات السكنية لكل من الفئات المـذكورة فـى الفقـرتين            وتكون أولوية ت  
   : السابقتين حال التزاحم عليها كاآلتى

 .قية التقدم لشغل الوحدة السكنية أسب -١

٢- المقيمين بالمحافظات األكثر باعد.  

 ) .األعزب  - المتزوج - المتزوج ولديه أوالد(  بالترتيب االجتماعيةالحالة  -٣

 .فى العمل  واالنضباطمن جهة عمله بحسن السير والسلوك شهادة  -٤

  مقابل االنتفاع 
  )٥( مادة 

 يحدد مقابل االنتفاع لجميع وحدات المساكن المصلحية بما فيها المدينـة الـسكنية            
  : للجدول اآلتى ابأبى زعبل طبقً

  مقابل االنتفاع  شغالاإلنوع 
على أن يتم أخذ اإلقـرارات      ) ٤(المادة   لنص   امعفى طبقً   مستحق ومعفى من مقابل االنتفاع

  القانونية بتسليم السكن وقـت انتفـاء الـصفة الوظيفيـة          
   .)نقل لوظيفة أخرى أو بإنهاء الخدمة ( 

ـ ٢٥٠خر مرتب أساسي بحد أدنى آمن ) ٪١٠(خصم    انتفاء الصفة الوظيفية للمستحق ا جنيه 
لحين إخالء السكناشهري .   

  مصرح له بموجـب عقـد إشـغال       
  زال بالخدمة ير معفى وماوغ

ـ ١٥٠خر مرتب أساسي بحد أدنى آمن ) ٪١٠(خصم   ا جنيه 
لحين انتفاء الصفة الوظيفيةاشهري .   

  مصرح له بموجـب عقـد إشـغال       
  وغير معفى وخارج الخدمة

 جنيهـا  ٢٥٠خر مرتب أساسي بحد أدنى آمن ) ٪١٠(خصم  
   . لحين إخالء السكنشهريا

ظفى مقتحمو مساكن الهيئة مـن مـو      
  الهيئة

  جنيه ٥٠٠خر مرتب أساسى وبحد أدنى      آمن  ) ٪٢٥(خصم  
لحين إخالء السكناشهري .   

ــيس  ــة ول ــساكن الهيئ ــو م   مقتحم
  من موظفى الهيئة

 ا جنيه شـهري   ٥٠٠بالسعر السائد فى المنطقة وبحد أدنى       
   .لحين إخالء السكن
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  مقابل االنتفاع  شغالاإلنوع 
ــدمات  ــو الخ ــ( موظف  –ن والمدرس

خارج والزالوا فى الخدمة أو     ) ..البريد
  الخدمة ومحرر لهم عقود إشغال

  خـر مرتـب أساسـى بحـد أدنـى         آمن  ) ٪١٠(خصم  
٢٥٠ا جنيهولحين إخالء السكنا شهري .   

  موظفو الهيئة من شـاغلى الفـيالت      
زالوا فى الخدمة ومحـرر لهـم        وما

  عقود إشغال

  خر مرتـب أساسـى وبحـد أدنـى        آمن  ) ٪٢٥(خصم  
٥٠٠يفية لحين انتفاء الصفة الوظا جنيه شهري.   

موظفو الهيئة من شـاغلى الفـيالت       
ــم  ــرر له ــة ومح ــارج الخدم   وخ

  عقود إشغال

  خر مرتـب أساسـى وبحـد أدنـى        آمن  ) ٪٢٥(خصم  
١٠٠٠لحين إخالء السكنا جنيه شهري .   

وذلك مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقـدى الـصادر              
  ٢٠١٨ لسنة ١٩بالقانون رقم 

   استهالك املياه والكهرباء وغريهما من املرافق احملاسبة على
  )٦( مادة 

يلتزم شاغل الوحدة السكنية بسداد مقابل الخدمات والمرافق الملحقة بهـذا الـسكن     
  . كالمياه والكهرباء وغيرهما من المرافق األخرى

وبالنسبة لشاغلى وحدات المساكن المصلحية وليس لديهم عدادات ميـاه تُخـصم            
 شهور لحين قيام    ٦ جنيه وذلك لمدة     ١٠٠خر مرتب أساسى بحد أدنى      آ من) ٪٨(نسبة  

جميع شاغلى هذه الوحدات بتركيب عدادات على حسابهم الخاص وتخطر شركة المياه            
  .لمياه عن الوحدة السكنية شهر بقطع اأمباشرة بعد مضى ستة 

ـ           صم وبالنسبة لشاغلى وحدات المساكن المصلحية وليس لديهم عدادات كهرباء تُخ
 شهور لحـين    ٦ وذلك لمدة    ا جنيه ١٥٠خر مرتب أساسى بحد أدنى      آمن  ) ٪١٢(نسبة  

قيام جميع شاغلى هذه الوحدات بتركيب عدادات على حسابهم الخاص وتخطر شـركة             
  .قطع الكهرباء عن الوحدة السكنية شهر بأالكهرباء مباشرة بعد مضى ستة 
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٢٥

  اإلعفاءات 
  )٧( مادة 

 بالوحدات المتـوفرة بمـساكن      ا التالية بالسكن مجانً   يصرح للعاملين من الطوائف   
  : الهيئة متى اقتضت حاجة العمل ذلك

 .هم ورؤسائهم يحظى البلوك ومساعدمال

 .عمال ومالحظى المناورة 

 .توضيب المحولجية وعمال اللحام ومعاونى ال

 .عمال الخطر والحوادث والمطافى 

 .عساكر ومالحظى ومفتشى الدريسة 

المـشايات  ى والبحارة ومساعديهم ورؤسائهم وخفـراء العـدادات و        برادى الكبار 
 .وعمال ترميمات الكبارى 

 .ئيين والعتالين بهندسة اإلشارات البرادين والكهربا

 . بالمحطات نظار المحطات ومعاونيها الذين يزاولون أعمالهم

 .مدير إدارة حركة  - ارة حركة محطةمدير إد

 .مركزية رؤساء حركة بالمراقبات النظار 

 .ظار رؤساء حركة بالمكاتب الفنية ن

 .وعة اإلشراف والتخطيط والمتابعة نظار رؤساء حركة بمجم

 .وظائف فنى حركة وبلوك 

 .وظائف فنى صيانة سكة وتجديدات 

  )٪١٠(ن بواقـع  فإذا لم يتوافر ألى من هؤالء مسكن مصلحى يمـنح بـدل سـك    
  .خر مرتب أساسى آمن 

سكن المصلحى إال فى حالة توافر الشروط وموافقة لجنة         يجوز لهؤالء شغل ال    وال
  .ا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن اإلسكان بالمنطقة ووفقً
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٢٦

   شاغلى الوحدات السكنية واهليئة والتزاماتحقوق 
  )٨( مادة 

 –زوجـة   ال( يحق لشاغل الوحدة السكنية إشغالها بأفراد عائلته ويقصد بالعائلـة           
 الصفة الوظيفية المؤهلـة لـشغل الـسكن سـواء         اءفانتى حالة   وف) ن   األبوا –األوالد  
الوفاة فإنه يحق لـه      المعاش أو  إلى إلى وظيفة أخرى خارج الهيئة أو اإلحالة         باالنتقال

   .وألسرته البقاء فى السكن مدة ال تتجاوز ستة أشهر ويتم بعدها تسليم السكن للهيئة

ـ    يحق لشاغل الوحدة السكنية      - ميـاه  - كهربـاء ( ق مـن    توصيل جميع المراف
  على حسابه وتركيب عدادات للغاز والمياه والكهربـاء بمعرفتـه    ) نترنتإ -  تليفون -  غاز

 والحصول على الخطابات المطلوبة من الهيئـة لهـذه الجهـات            وباسمهوعلى حسابه   
 .توصيل المرافق ل

 من أعمال يحق لشاغل السكن إجراء جميع أعمال الصيانة المطلوبة للسكن على نفقته            
دون اإلخـالل بالعناصـر     ) األرضيات   - النجارة - الكهرباء - السباكة - الدهانات( 

اإلنشائية أو تغيير الواجهات المعمارية أو التقسيم الداخلى للوحدة السكنية بعد الرجـوع            
 .نة المنشآت للموافقة على ما يتم إلدارة صيا

السكنية بغير أفراد عائلته ويقصد     ال يجوز ألى من العاملين بالهيئة إشغال الوحدة         
سواء بأجر أو بغير أجر وفى حالة ثبوت ذلـك          ) ن   األبوا – األوالد   –الزوج  ( بالعائلة  
 .دار قرار بإخالء الوحدة السكنية يتم إص

ال يجوز ألى من العاملين بالهيئة شاغلى الوحدات السكنية غلق السكن المخصص            
 غرض آخر غير السكن وفى حالة ثبـوت ذلـك            ألى استغاللهله وعدم اإلقامة فيه أو      

 . يصدر قرار بإخالء الوحدة السكنية

فى حالة قيام شاغل السكن بإجراء أى تعديالت إنشائية أو التعدى على أمالك الهيئـة               
بزيادة مسطح السكن سواء بإضافة مساحات له غير مصرح بهـا أو التعليـة أو التعـديل                 

 . ذه األعمال على حسابه وإخالء الوحدة السكنيةاإلنشائى أو المعمارى فيتم إزالة ه
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٢٧

يلتزم شاغل الوحدة السكنية بالمحافظة عليها وإجراء أعمال الـصيانة المطلوبـة            
على حسابه للحفاظ عليها وسداد المستحقات الخاصة بالهيئة عن هذه الوحدة وتـسليمها             

 .زوال أسباب االنتفاع بحالة جيدة للهيئة فى حالة طلبها ل

  الصفة الوظيفية انتفاء 
 )٩( مادة 

على شاغلى وحدات مساكن الهيئة الذين انتفت صفتهم الوظيفية سـواء باالنتقـال            
 الخدمة أو مقتحمى السكن من العاملين بالهيئة سرعة تسليم          بانتهاءو  أ أخرى وظيفة   إلى

 شهور وفى حالة عدم التسليم يحق للجهة اإلداريـة تنفيـذ            ٦السكن اإلدارى خالل مدة     
مع إلزامهم بـدفع القيمـة      ، بحسب األحوال   ،  رات اإلخالء والطرد بالقوة الجبرية    قرا

  .المستحقة للهيئة نظير شغل السكن 
  وبالنسبة لمقتحمى السكن مـن خـارج الهيئـة يـتم تنفيـذ قـرارات اإلخـالء                

  المـستحقة للهيئـة   مع إلزامهم بـدفع القيمـة       ، والطرد بالقوة الجبرية فور صدورها      
  .كن نظير شغل الس

  .ية والتأديبية المترتبة على ذلك وذلك كله دون اإلخالل بالمسئولية الجنائ
  أحكام عامة 

  )١٠(مادة 
   :نتفاع بالسكن المصلحى كاآلتىتحصل المبالغ المستحقة للهيئة مقابل اال

  . يتم الخصم من مرتباتهم :بالنسبة للعاملين بالخدمة ) أ ( 
يتم تحصيل المبالغ المـستحقة    ) :بالمعاش( بالنسبة للعاملين خارج الخدمة     ) ب(

للهيئة بمعرفة معاونى األمالك بجميع المناطق وفى حالة االمتناع عن سـداد            
مقابل االنتفاع بالسكن المصلحى يتم تحصيل المبالغ المستحقة للهيئـة عـن            

 .دارة المركزية للشئون القانونية اإل بمعرفة ىطريق الحجز اإلدار
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٢٨

  )١١(مادة 
يجوز ألى من العاملين بالهيئة      ال، إلخالل بالمسئولية الجنائية والتأديبية     مع عدم ا  

  .خر أو تسهيل اقتحامه له آأى شخص إشغال السكن المخصص له ب
  ) ١٢( مادة 

ـ            لمهنـدس  ايجب على العامل عند استغنائه عن السكن المخصص له تسليمه خالي 
  .طقة ويحرر له محضر إخالء المسكن المن

  ) ١٣( مادة 
على جميع المخصص لهم وحـدات الـسكن المـصلحى أن يـشغلوا المـساكن               

وفى حالة ثبوت ذلـك يكـون   ، يجوز لهم غلقها وتركها دون إقامة  المخصصة لهم وال  
  . فى إخالء السكن بالقوة الجبرية للهيئة الحق

  ) ١٤( مادة 
  ،هرأش ستة أقصاهايستحقه ويطلب منه إخالؤه مهلة   الايعطى كل من يشغل سكنً    

ويحق للهيئة تنفيـذ    ، فإذا لم يخل السكن خالل هذه المدة يصدر قرار باإلخالء والطرد            
  . هذا القرار بالقوة الجبرية

  ) ١٥( مادة 
، خر غير المخصص لـه      آيجوز تحويل السكن اإلدارى المصلحى ألى نشاط         ال

ن السكن بالقوة   وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة حياله بالطرد م          
الجبرية وتحميل المتسبب قيمة إعادة الشيء ألصله على حسابه الخاص على أن تحـدد       

   .ةة متخصصة وذلك لكل حالة على حدالقيمة بمعرفة لجن
  ) ١٦( مادة 

 ورد فـى مـواد هـذه        أينمايكون استخدام الهيئة للقوة الجبرية فى تنفيذ قراراتها         
  . ألمنية المختصةالالئحة بعد التنسيق مع الجهات ا
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٢٩

  شركة السويس لتصنيع البرتول
  قطاع األمانة العامة لمجلس اإلدارة

  ٢٠٢٠ لسنة ٣٤٥رار رقم ـق
  بخصوص الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع

   جنيه مصرى٢١٨٤٢٠٨٠٠٠إلى مبلغ 
   ومائتانا مليار ومائة وأربعة وثمانون مليونًاثنانفقط (

  ) ال غيرآالف جنيهوثمانية 
 ٢٦/٧/٢٠٢٠ والمنعقدة بتـاريخ     ٢٠٢٠لس اإلدارة بجلسته السابعة لعام      قرر مج 

   جنيـه مـصرى    ١٢٤٢٣١٠٠٠٠الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من مبلـغ          
  ) ال غيـر   جنيـه  آالف وثالثمائة وعـشرة     ااثنان وأربعون مليونً  وفقط مليار ومائتان    (

ر ومائـة وأربعـة وثمـانون       فقط اثنان مليا  ( جنيه مصرى    ٢١٨٤٢٠٨٠٠٠إلى مبلغ   
وذلك بقيمة المساهمات التى حصلت عليهـا       )  ومائتان وثمانية آالف جنيه ال غير      امليونً

 جنيـه مـصرى     ٩٤١٨٩٨٠٠٠ والتى بلغت    ٢٠١٩/٢٠٢٠الشركة خالل العام المالى     
  )ثمانية وتسعون ألف جنيـه ال غيـر       و وثمانمائة   اواحد وأربعون مليونً  وفقط تسعمائة   (

رضها على الجمعية العامة للشركة خالل اعتمادها لنتائج األعمـال عـن   حتى يتسنى ع  
  ٢٠١٩/٢٠٢٠العام المالى 

نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ي.  
  ٢٦/٧/٢٠٢٠تحريرا فى 

  رئيس مجلس اإلدارة
  ةحممد أمحد عليو/ مهندس 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٥فى  ٢٣٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣٠

  شركة السويس لتصنيع البرتول
  إحدى شركات اهليئة املصرية العامة

 النظام األساسى للشركة انـالبي

 الباب الثانى فى رأس مال الشركة  

  )٦(مادة 

 إضافة

 اثنـان فقـط  (  جنيه٢,١٨٤,٢٠٨,٠٠٠ ليصبح مبلغ  تم زيادة رأس مال الشركة    

  ) ال غيـر    جنيـه  آالف ومائتـان وثمانيـة      امليار ومائة وأربعة وثمانون مليونً    

 جنيـه   ٨,٣١م   وقيمة كل سـه     متساوية القيمة   سهم ٢٦٢٨٣٢٠٠٠موزعا على   

 .  ال غيرىمصر

  )٧(مادة 

  تعديل

   :جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم زيادة رأس المال على النحو التالى

 القيمة االسمية عدد األسهم االسم والجنسية
  العملة التى

 تم الوفاء بها

  الهيئة المصرية

 العامة للبترول
 الجنيه المصرى ٢,١٨٤,٢٠٨,٠٠٠ ٢٦٢٨٣٢٠٠٠
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٣١

  نظام األساسى للشركةتعديل ال
  اجلمعية العامة للشركة

  ٢٠١٩/٢٠٢٠ميزانية 
  ٨/٩/٢٠٢٠بتاريخ 

  مليون جنيـه   ٩٤١,٨٩٨,٠٠٠الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع للشركة بمبلغ         
ـ      اثنانفقط  ( مليار جنيه    ٢,١٨٤,٢٠٨,٠٠٠ليصبح    ا مليار ومائة وأربعة وثمانون مليونً

  ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل السنة المالية ) ير ال غآالف جنيهومائتان وثمانية 
  أمين سر الجمعية

  ياسر حممد عبد القادر/ األستاذ 
  جامعا األصوات

  حممد مسري حمفوظ/ األستاذ 
  مصطفى حسوبة/ األستاذ 

  مراقبو الحسابات
  مراقب

   شريف حممد رضا/حماسب
  مدير عام

  ىأمين السيد عل/ حماسب
  مدير عام

  جمدى حسني مناع/ حماسب 
          

  وكيل وزارة
  أشرف أمحد القاضى/ حماسب 

  وكيل أول الوزارة
  مدير اإلدارة

  نرمني عبد الفتاح حسىن/ حماسبة 
  

   يعتمد
  وزير البترول والثروة المعدنية

  ورئيس الجمعية العامة
  طارق املال/ مهندس 
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٣٢

  مديرية التضامن االجتماعى -  حمافظة السويس
  إدارة الجمعيات

  رار قيدـق
  ر الخير لتنمية المجتمعهأهالينا نمؤسسة 

  مدير املديرية
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩ االطالع على قانون ممارسة العمل األهلى رقم دبع

   ؛٢٠٢١ لسنة ١٠٤حته التنفيذية رقم ئوعلى ال
   ؛الشأنوعلى مذكرة إدارة الجمعيات فى هذا 

   :ررناــــق
) ٧٩١(تحـت رقـم     جتمعر الخير لتنمية الم   هأهالينا ن / قيد مؤسسة    -مادة أوىل 

  ١٩/٩/٢٠٢١بتاريخ 
  .بالدور األرضى ة شق كليوباترا بالسويس من ش ش أحمد خالد ٤: عنوانها 

   . المساعدات االجتماعية:ميدان العمل 
  .على مستوى الجمهورية : النطاق الجغرافى للعمل 
   .أعضاء) ٥(  :مجلس األمناء مكون من

   .) فقط ال غيرىه مصرعشرون ألف جني (٢٠٠٠٠  :مبلغ التأسيس
ـ    إلـى  : تؤول أموالها عند الحل ووفقًا للقانون    ىجمعيـة األمـل لرعايـة مرض

  .بالسويس ) ٧٦٩(السرطان المقيدة برقم 
  . تلتزم اإلدارة بقيد ملخص النظام األساسى واتخاذ ما يلزم -مادة ثانية 

  ١٩/٩/٢٠٢١تحريرا فى 

  مدير المديرية
  )اء ــــــإمض( 
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٣٣

  حمافظة اجليزة - من االجتماعىوزارة التضا
  مديرية التضامن االجتماعى

  تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى ملخص
  لإلنشاء والتعمير بالعجوزة محافظة الجيزةاإلنتاجية للجمعية 

  قررت الجمعية العمومية غير العاديـة للجمعيـة التعاونيـة اإلنتاجيـة لإلنـشاء             
 ٢٤/٤/٢٠٢١لمنعقدة انعقـادا قانونيـا بتـاريخ        والتعمير بالعجوزة بمحافظة الجيزة     وا

   :الموافقة على
  :تى كون كاآلتتأسيس والنظام الداخلى للجمعية ل العاشرة من عقد التعديل المادة

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل

  عشرون مليون جنيه مـصرى    (رأس المال   
  .)ال غير

  ن مليون جنيه مـصرى    وخمس(رأس المال   
 . )ال غير

  ٩/٢٠٢١/بتاريخ   ) ٧١٩(وقد تم تسجيل التعديل بالوزارة تحت رقم 

  وكيل الوزارة
  حممد كمال الدين احلجاجى/ أ 
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٣٤

  اـحمافظة قن
  إدارة التعاون

  ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
  للجمعية التعاونية للبناء واإلسكان
  ألهالى الدير الشرقى والغربى بقنا

 ومحـضر اجتمـاع هيئـة       ١٢/٧/٢٠٢١بتدائى المـؤرخ    وفقًا لعقد التأسيس اال   
  . مؤسسا )خمسون( ٥٠المؤسسين البالغ عددهم 

  أنه تم تأسيس الجمعيـة التعاونيـة للبنـاء واإلسـكان ألهـالى الـدير الـشرقى         
  .والغربى بقنا 

  ١٩٨١ لسنة ١٤ الصادر بالقانون رقم ىوذلك طبقًا ألحكام قانون التعاون اإلسكان
  وعقـد التأسـيس لهـذه الجمعيـة بـإدارة التعـاون           لـداخلى   وقد سجل النظام ا   

   ومنطقــة عمــل الجمعيــة١٨/٨/٢٠٢١بتــاريخ ) ١٨٣(بالمحافظــة تحــت رقــم 
  . المصايف -محافظة قنا 

 وزير التعميـر والدولـة      مطابق للنموذج المعتمد من السيد    وبيان نظامها الداخلى    
ع أهالى الدير الـشرقى     لإلسكان واستصالح األراضى وباب العضوية بها مفتوح لجمي       

  .والغربى بقنا 
  .أعضاء ) سبعة( ٧  :ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من
  .سهما ) خمسون( ٥٠  :وقد بلغ عدد األسهم فى عقد التأسيس

  ) . فقط ال غيرخمسمائة جنيه( جنيه ٥٠٠قيمتها 
   ج فقـط وقـدره     ١٢٠٥٠ودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقـدرها        أوقد  

  -تم إيـداعها بخزينـة بنـك مـصر          )  ال غير  يا مصر ا وخمسون جنيه  اعشر ألفً  ااثن(
  ١٦/٨/٢٠٢١بتاريخ ) ٢١٢٢٨١٦٠٤٩٢٦٨ FJB (فرع قنا بقسيمة إيداع رقم

  ١٨/٨/٢٠٢١تحريرا فى 

  السكرتير العام
  تامر سعيد/ م
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٣٥

  مديرية التضامن االجتماعى - حمافظة كفر الشيخ
  إدارة الجمعيات واالتحادات

  يق أوضاعقرار توف
   الرعاية االجتماعية ببرج مغيزلجمعية

  ٢٥/٦/٢٠٠٨بتاريخ ) ٩٩٢(المقيدة برقم 
  مدير مديرية التضامن االجتماعى بكفر الشيخ

 ١٤٩بعد االطالع على قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقـم             
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 

 ٢٩/٤/٢٠٢١عاديـة المنعقـدة بتـاريخ       ال غيـر وعلى اجتماع الجمعية العمومية     
لجمعية الرعاية االجتماعية ببرج مغيزل بشأن الموافقة على توفيـق األوضـاع طبقًـا              

   والئحته التنفيذية ؛١٤٩ألحكام القانون رقم 
 فتحى جمعة سليم المفوض عـن الجمعيـة   ةهالل/  وعلى الطلب المقدم من السيدة    

   بمديرية التضامن االجتماعى بكفر الشيخ ؛ورقيا وإليكترونياع لتوفيق األوضا
  وبناء على مـا عرضـه علينـا الـسيد وكيـل المديريـة بالمـذكرة المؤرخـة         

  ؛بشأن الموضوع الموضح فيما بعد  ٥/١٠/٢٠٢١فى 
   :ررـــــــق

   )املادة األوىل( 
  توفيق أوضاع جمعية الرعاية االجتماعية ببرج مغيـزل طبقًـا ألحكـام القـانون     

   : والئحته التنفيذية على النحو التالى٢٠١٩نة  لس١٤٩رقم 
  ) .٩٩٢(: رقم القيد 

  ٢٥/٦/٢٠٠٨: تاريخ وسنة القيد 
  ) .٢١١٦١٠٢٧٢٠٠٠٦٣(: الرقم المميز الخاص بالمنظومة اإللكترونية 

  .محافظة كفر الشيخ  -مركز مطوبس  - مغيزل برج: عنوان مركز إدارتها 
   :مجاالت عمل الجمعية

   .االجتماعية المساعدات - ١
   . الفئات الخاصة والمعاقين- ٢
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٣٦

   . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية- ٣
   . رعاية الطفولة واألمومة- ٤
   . الخدمات التعليمية- ٥
  . حماية البيئة والمحافظة عليها - ٦
   . الدفاع االجتماعى- ٧
   . التنمية االقتصادية- ٨
   . الخدمات الصحية- ٩

   .رة تنظيم األس- ١٠
   . حماية المستهلك- ١١
   . حقوق اإلنسان- ١٢
   . حث القطاع الخاص على القيام بدوره فى المسئولية المجتمعية- ١٣
   . التمويل متناهى الصغر بأنواعه- ١٤
   . تأسيس شركات- ١٥
   . فتح مقرات على مستوى المحافظة وعموم الجمهورية- ١٦
  . التنظيم واإلدارة - ١٧

   .جمهورية مصر العربية: ة نطاق عمل الجمعي
خمسة أعضاء وفقًا لما هـو وارد       : تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من        

  .بالئحة النظام األساسى 
طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى للجمعية لــ         : حل الجمعية وأيلولة أموالها     

  ) .صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات األهلية (
   )لثانيةاملادة ا( 

 وبما ال يخالف أحكام قـانون تنظـيم       ،  تلتزم الجمعية بما ورد بالئحة النظام األساسى        
  .حته التنفيذية ئ وال٢٠١٩ لسنة ١٤٩ بالقانون رقم ممارسة العمل األهلى الصادر

  مدير المديرية
   حسن مسلمىالسيد عل
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٣٧

  مصر للسياحةشركة 
  مجلس اإلدارةأمانة 

  مستخرج
  ٢٠٢١ لسنة س اإلدارة الثالث عشر اجتماع مجلمن محضر

  ٣٠/٩/٢٠٢١المنعقد بتاريخ 
لـى تغييـر اسـم المـدير        مذكرة بشأن الموافقة ع    : ١٣/٢٠٢١/م٩ الموضوع

  .المسئول بالترخيص السياحي للشركة 
  ) :١٤٥(القرار رقم 

ًأوال 
  الموافقــة علــى تغييــر اســم المــدير المــسئول بــالترخيص الــسياحى -

   العـضو المنتـدب    -أحمـد محمـد العـسقالنى       / د األستاذ   للشركة ليصبح باسم السي   
  .التنفيذى للشركة 

ثانيـا 
ً

 القانونية بالتنـسيق مـع القطاعـات المعنيـة       نعلى اإلدارة العامة للشئو    -
  .بالشركة اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة فى هذا الخصوص 

  )ب(مستشار 
  أمين سر مجلس اإلدارة

  حممد فؤاد أمحد/ حماسب 
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٣٨

  ــالنات فقدإع
  اهليئة القومية للربيد

  .ة اتعلن عن فقد بصمة ختم شعار الجمهورية الخاص بمنطقة بريد كفر الشيخ ، وتعتبر ملغ
  

   الفيوم-مستشفى سرسنا القروى التابعة لإلدارة الصحية بطامية 
  .تعلن عن فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بها ، ويعتبر ملغيا 

  

   اإلدارة املالية باإلدارة املركزية-سكندرية مستشفيات جامعة اإل
ة والخاص باإلدارة المالي  ) ٩٨٥٤(تعلن عن فقد بصمة ختم شعار الجمهورية رقم         

ــشفيات  ــة لمست ــاإلدارة المركزي ــسئولةب ــر م   جامعــة اإلســكندرية والجهــة غي
  ١/٥/٢٠٢١عن أى تعامل بها اعتبارا من 
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٣٩
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