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قـــــرارات
محافظة الجيزة

قرار رقم 555 لسنة 2020
محافظ الجيزة

بعـــد االطاع على قانـــون نظـــام اإلدارة المحلية رقم 43 لســـنة 1979 والئحته 

التنفيذية وتعدياتهما ؛

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لســـنة 1990 والمعدل بالقانون 

رقم 24 لسنة 2018 ؛

وعلى مذكرة الهيئة العامة لألبنية التعليمية »منطقة الجيزة« بشأن الحكم الصادر 

فى الدعوى رقم 616 لسنة 2015 إيجارات الجيزة ؛

وعلى مذكرة الهيئة العامة لألبنية التعليمية بالجيزة بشـــأن طلب اســـتصدار قرار 

باالستياء على مدرسة السادات االبتدائية المشتركة ؛

قـــــــرر :
مادة 1 - يســـتولى مؤقًتا ولمدة ثاث ســـنوات على مدرســـة السادات االبتدائية 
المشتركة المؤجرة رقم تعريفى )2103755( قطاع العمرانية التعليمى والمقامة على 

قطعة األرض رقم )351( شارع األهرام - الجيزة لصالح الهيئة العامة لألبنية التعليمية 

بالجيزة وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية .

مادة 2 - يتعين على الهيئة العامة لألبنية التعليمية بالجيزة اتخاذ إجراءات نزع 
الملكية للمدرسة سالفة الذكر على ضوء القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية 

العقارات للمنفعة العامة .

مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 2020/4/26

محافظ الجيزة

لواء/ أحمد راشد
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محافظة الجيزة
قرار رقم 563 لسنة 2020

محافظ الجيزة

 بعـــد االطـــاع على القانون رقم 43 لســـنة 1979 بشـــأن نظـــام اإلدارة المحلية

 والئحته التنفيذية وتعدياتهما ؛

وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية وتعدياتهما ؛

 وعلى كتاب الســـيد اللواء أ ح أمين عام مجلس الوزراء بشـــأن القرارات الصادرة

 عـــن االجتماع الخـــاص بالتعامل مع جميع مخالفات البناء المنعقد برئاســـة الســـيد 

الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2020/4/5 ؛

وعلى الكتاب الدورى رقم 102 لســـنة 2020 الصادر من وزارة التنمية المحلية 

فى هذا الشأن ؛

وعلى قرار المحافظة رقم 520 لسنة 2020 الصادر بإيقاف جميع تراخيص البناء 

بنطاق محافظة الجيزة وذلك لمدة ثاثة شهور ؛

وعلى ما تأشر به منا على مذكرة الهيئة العامة لألبنية التعليمية )منطقة الجيزة( 

بشأن استثناء مشروعات إنشاء المدارس من القرار المشار إليه بعاليه ؛

قـــــــرر :

مادة 1 - استثناء المشروعات الحكومية والمدارس من قرار المحافظة رقم 520 

لسنة 2020 الصادر بإيقاف جميع تراخيص البناء بنطاق محافظة الجيزة ، وذلك لمدة 

ثاثة شهور بعد التأكد من عدم وجود أى مخالفات بها .

 مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 2020/4/26

محافظ الجيزة

لواء/ أحمد راشد
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محافظة بنى سويف
قرار رقم 503 لسنة 2020

محافظ بنى سويف

بعد االطاع على القانون رقم 43 لســـنة 1979 بنظام اإلدارة المحلية وتعدياته 

والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعدياته والئحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 17 لســـنة 2019 بشـــأن التصالح فى بعـــض مخالفات البناء 

وتقنيـــن أوضاعها والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيـــس مجلس الوزراء رقم 1631 

لسنة 2019 ؛

وعلى القانون رقم 1 لســـنة 2020 فى شـــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 

لسنة 2019 ؛

وعلى قرار المحافظة رقم 1791 لســـنة 2019 بشـــأن تشكيل لجنة تحديد مقابل 

التصالح فى مخالفات المبانى فى نطاق جهاز مدينة بنى سويف الجديدة - شرق النيل ؛

وعلى ما انتهى إليه محضر اجتماع اللجنة المشـــكلة بقرار المحافظة رقم 1791 

لسنة 2019 ؛

 وعلـــى كتـــاب وزارة اإلســـكان والمرافـــق والمجتمعـــات العمرانية رقـــم )338(

 المؤرخ 2020/2/12 بطلب اســـتصدار قرار المحافظة بالتقدير وفًقا لما انتهت إليه 

اللجنة المشكلة فى هذا الشأن ؛

وللصالح العام ؛
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قــــــــــرر :
)المادة األولى( 

 تحـــدد قيمـــة المتـــر / مســـطح بالجنيـــه المصـــرى مقابـــل التصالـــح فى بعض

  مخالفات البناء بنطاق مدينة بنى ســـويف الجديدة شـــرق النيـــل طبًقا ألحكام القانون

 رقم 17 لسنة 2019 وتعدياته والئحته التنفيذية على النحو التالى :

عرض الشارعاملستوىاملنطقةم

قيمة املتر املسطح مقابل التصالح )جنيه /م2(

صناعىترفيهىإدارىجتارىسكنى

أنشطة

ال تهدف

للربح

ماحظات

عامة

1

مركز

املدينة
األول

150✕60014008001100أكبر من 30 م

فى حالة

وجود أكثر

من نشاط

فى القطعة

الواحدة

يتم التعامل

على أعلى

سعر

2
من 20 م إلى

30 م
55012007501000✕150

150✕5001100650900أقل من 20 م3

4
احلى السكنى

األول

الثانى

150✕55012007501000أكبر من 30 م

املنطقة5

الترفيهية

من 20 م إلى

30 م
5001100650900✕150

150✕4501000600800أقل من 20 م6

7
احلى السكنى

الثانى

الثالث

125✕5001100650900أكبر من 30 م
فى حالة

وجود أكثر

من نشاط

فى القطعة

الواحدة

يتم التعامل

على أعلى

سعر

8

احلى السكنى

الثالث

من 20 م إلى

30 م
4501000600800✕125

125✕400900550700أقل من 20 م9

10
احلى السكنى

الرابع

الرابع

125✕4501000600800أكبر من 30 م
فى حالة

وجود أكثر

من نشاط

فى القطعة

الواحدة

يتم التعامل

على أعلى

سعر

11
احلى السكنى

اخلامس

من 20 م إلى

30 م
400900550700✕125

12
امتداد مركز

املدينة
125✕350850450650أقل من 20 م
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عرض الشارعاملستوىاملنطقةم

قيمة املتر املسطح مقابل التصالح )جنيه /م2(

صناعىترفيهىإدارىجتارىسكنى

أنشطة

ال تهدف

للربح

ماحظات

عامة

13

اإلسكان

االجتماعى
اخلامس

100✕400900550700أكبر من 30 م

فى حالة

وجود أكثر

من نشاط

فى القطعة

الواحدة

يتم التعامل

على أعلى

سعر

14
من 20 م إلى

30 م
350750450600✕100

100✕300700400550أقل من 20 م15

16

ابنى بيتك

2 ، 1
السادس

100✕350750450600أكبر من 30 م

17
من 20 م إلى

30 م
325550400450✕100

100✕300500350400أقل من 20 م18

19

صناعات

متوسطة -

صناعات 

خفيفة -

ورش

الشباب

400100✕500300✕السابع

)المادة الثانية(

ينشـــر هذا القرار بالوقائـــع المصرية بمعرفة هيئة المجتمعـــات العمرانية الجديدة 

وعلى حسابها .

)المادة الثالثة(

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر بتاريخ 2020/3/8

محافظ بنى سويف

دكتور/ محمد هانئ غنيم



الوقائع املصرية - العدد 123 فــى أول يونية سنة 2020 8 

محافظة دمياط - مديرية التضامن االجتماعى 
 إدارة الجمعيات

قرار إدارى رقم 15 لسنة 2020
لقيد تعديل النظام األساسى

لجمعية تنمية المجتمع باإلسماعيلية
مدير عام المديرية

بعد االطاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ؛

ـرار رقم 178  وعلى الائحــــة التنفيذية للقـــــانون رقــــــم 84 لسنة 2002 بالقــــ

لسنة 2002 ؛

وعلى أوراق تعديل قيد النظام األساسى لجمعية تنمية المجتمع باإلسماعيلية ؛ 

ـريـــــــة التضامن االجتماعى  وعلـــى موافقـــة الســـيد األســـتاذ مدير عــــــام مـــدي

 بتاريخ 2020/2/13 ؛

وعلى موافقة االتحاد اإلقليمى بدمياط ؛

وعلى ما عرض علينا ؛

قـــــــــرر :
مـــادة 1 - قيـــد تعديل النظام األساســـى لجمعية تنمية المجتمع باإلســـماعيلية 

المقيدة تحت رقم 182 لسنة 1990 وذلك بغرض :

أواًل : تعديل اسم الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى باإلسماعيلية .

 ثانًيـــا : االلتـــزام بالمادة )10( من القانون رقم 149 لســـنة 2019 والذى ينص

 على )على الجمعية نشـــر ملخص نظــــامها األساسى على الموقع اإللكترونى الخاص 

بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية( .

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 2020/3/17

المدير العام

أ/ حسام عبد الغفار
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وزارة التضامن االجتماعى 
 مديرية التضامن االجتماعى بالبحر األحمر

مـلــخـــــص
تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية االنتاجية

 للتشييد والبناء بالبحر األحمر

قــــــررت الجمعية العمومية غيـــر العادية للجمعية التعاونية اإلنتاجية للتشـــييد 

 والبناء بمحافظة البحر األحمر والمنعقدة انعقاًدا قانونًيا بتاريخ 2019/9/24 الموافقة

 على اآلتى :

 تعديـــل المـــادة )9( مـــن النظـــام الداخلـــى بزيـــادة رأس مـــال الجمعيـــة إلـــى

 مائتى ألف جنيه .

تعديل المادة )4( من النظام الداخلى بإضافة بعض األنشطة إلى أغراض الجمعية 

وهى كالتالى :

1 - أعمـــال المقاوالت واإلنشـــاءات واألعمال المتكاملـــة والتوريدات العمومية 

ــرى والصرف الصحـــى والغاز  وأعمـــال وإنشـــاء ورصـــف الطرق وشـــبكات الميـــاه واـل

الطبيعى وغيرها .

2 - أعمال الحفر والردم والهدم والتنكيس والصيانة الازمة للمبانى والمنشـــآت 

العامة وغيرها .

3 - إقامة وتنفيذ وصيانة وتجديد جميع األعمال الكهروميكانيكية واإللكترونية 

واالتصاالت والمراقبة والحماية المدنية )اإلطفاء( ومد الشبكات .

4 - إقامة المجتمعات العمرانية والوحدات الســـكنية والمستشـــفيات والمدارس 

والنوادى والماعب والصوبات وحماية البيئة وتجميل المدن وغيرها .
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5 - الحصول على األراضى وتســـويتها واســـتصاحها وتقسيمها وترفيقها وإقامة 

المدن والمبانى والمنشـــآت عليها وإنشـــاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وصيانتها 

وإدارتها وتملكها للغير .

6 - الدخول فى كافة المناقصات والمزايدات والممارســـات والتوريدات العمومية 

التى تدخل ضمن أنشطة الجمعية التى تطرحها الدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات 

العامة والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات والقوات المسلحة والشرطة والقطاع 

العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص وغيرها من الجهات .

7 - إقامة وتملك المصانع إلنتاج مواد البناء ومحطات الخرسانة الجاهزة .

8 - الحصـــول على مســـتلزمات اإلنتاج والخامات ومواد البنـــاء والعدد واآلالت 

والمعدات الازمة لنشاط الجمعية من الداخل أو استيرادها من الخارج .

9 - أعمال االستشارات الهندسية والفنية والرسم والتصميمات الهندسية فى كافة 

األعمال اإلنشائية والمعمارية وغيرها .

رأى المديرية فى التعديل :

ــرى أنه ليـــس لدينا مانع من تعديـــل المواد المذكورة بعاليه حيث إن األنشـــطة  ـن

المضافة ال تتعارض مع أغراض الجمعية التى أشـــهرت من أجلها ، وقد تم تســـجيل 

التعديل بالوزارة تحت رقم 721 بتاريخ 2020/3/3

يعتمد ،  مدير المديرية

أ/ األحمدى محمد الوكيل
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محافظة األقصر - مديرية التضامن االجتماعى 
 إدارة الجمعيات

قرار قيد رقم 501 لسنة 2020

مدير مديرية التضامن االجتماعى باألقصر

بعد االطاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ؛

وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة ؛

وعلى أوراق القيد لجمعية البريق لتنمية المجتمع بأرمنت الحيط - كوبرى زنين- 

ش العقيب ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2020/3/17 ؛

قـــــــــرر :

مـــادة أولـــى - قيـــد ملخص النظام األساســـى لجمعيـــة البريق لتنميـــة المجتمع 

 بأرمنـــت الحيـــط - كوبرى زنيـــن - ش العقيب تحت رقم 501 لســـنة 2020 اعتباًرا

 من 2020/3/17 :

مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين اآلتية :

1 - تنمية المجتمعات المحلية .

2 - رعاية األسرة واألمومة والطفولة .

3 - رعاية ذوى االحتياجات الخاصة .

4 - الخدمات العلمية والثقافية والدينية والنشاطات األدبية .

5 - المساعدات االجتماعية .

6 - التنمية االقتصادية .

تشكيل مجلس اإلدارة : يتكون مجلس اإلدارة من )7( أعضاء

السنة المالية : تبدأ فى األول من يناير وتنتهى فى ديسمبر .
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نطاق عملها : على مستوى المحافظة .

ــوال : تؤول أموال وممتلـــكات الجمعية بعد الحل إلى  حـــل الجمعية وأيلولة األـم

صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية .

مـــادة ثالثـــة - علـــى إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديريـــة واإلدارات األخرى 

تنفيذ هذا القرار وإباغه لجهات االختصاص .

صدر فى 2020/3/17

 مدير المديرية

محمود فاروق محمود

طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

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