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محتـــــويـــات العــــــدد
رقم الصفحة

والــــرى  ـــــة  ـــ الــمــائــيـــ الــــمــــوارد  وزارة 

األراضــى ــزراعــة واســتــصــالح  ال ووزارة 

ـــوبــــيــــة مــــــحــــــافــــــظــــــة الــــقــــلـــــي

مديريـــة التضامن االجتماعـــى بالغربية

ــــــحــــــيــــــرة ــــــب ـــــــظـــــــة ال مـــــــحـــــــاف

ـــة الـــتـــضـــامـــن االجــتــمــاعــى ـــديـــري م

ــــــــــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة  إعــــــــــــــالن

قرار وزارى رقم 116 لسنة 2020 .......

قرار رقم 154 لســـنة 2020 ............

ــرار قيد رقم 2178 لســـنة 2020 ..... ـق

قرار تعديل قيد رقم 212 لسنة 2020 ...

إعالنـــات الـــوزارات والهيئـــات والمصالـــح

إعالنـــات فقـــد .......................

إعالنـــات مناقصات وممارســـات.........

إعالنـــات بيـــع وتأجيـــر ................

حجـــوزات - بيـــوع إداريـــة ............
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قـــــرارات
وزارة الزراعة واستصالح األراضى

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 116 لسنة 2020

بتاريخ 2020/4/26
وزيرا الموارد المائية والرى والزراعة واستصالح األراضى

ــــم 12لـــســـنـــة 1984  ـــــرى والــــصــــرف رق ـــون ال ـــان ــــــالع عــلــى ق  بــعــد االط

والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن األراضى الصحراوية وتعديالته ؛

وعلـــى المـــادة )36( مـــن القانـــون رقـــم 12 لســـنة 1984 والخاصـــة بأحقيـــة 

ــرى بتعديـــل نظـــام الرى والصرف بما يتناســـب مـــع طبيعة  وزارة المـــوارد المائيـــة واـل

 األرض الزراعية ؛

وعلى المواد أرقام )62 : 72( من القانون رقم 12 لســـنة 1984 والخاصة برى 

األرض الجديدة ؛

وعلـــى المـــادة رقم )96( من القانون رقم 12 لســـنة 1984 والخاصة بالعقوبات 

على مخالفى المادتين رقمى )64( و)69( من نفس القانون ؛

وعلى قرارات وتوصيات اللجنة التنســـيقية المشـــتركة بيـــن وزارة الموارد المائية 

والرى ووزارة الزراعة واستصالح األراضى جلسة )33( بتاريخ 2020/3/22 ؛ 

قـــــرر :
)المادة األولى(

يســـرى هذا القرار على جميع األراضى الجديدة حســـبما ورد بالمادة رقم 62 من 

القانون رقم 12 لســـنة 1984 والمواد أرقام )6 : 14( من الئحته التنفيذية والصادرة 

بقرار وزير األشغال العامة والموارد المائية رقم 14900 لسنة 1995 والمادة رقم )1( 

من القانون رقم 143 لسنة 1981 
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)المادة الثانية(

 على جميع المزارعين ومالك األراضى بمناطق االســـتصالح المخالفة التى تروى 

بالغمـــر منع الزراعة بالغمـــر وااللتزام بتحويل نظام الرى بأراضيهـــم إلى الرى الحديث 

)بالرش أو التنقيط أو رى تحت سطحى( .

)المادة الثالثة(

 يمنح المزارعون مالك هذه األراضى مهلة عام واحد من تاريخ نشـــر القرار لتوفيق 

أوضاعهم وتنفيذ شـــبكات الرى الحديث بأراضيهم وإخطـــار الوزارة بالتنفيذ واالعتماد 

من خالل لجنة اإلدارة اإلقليمية المشكلة بكل محافظة .

)المادة الرابعة(

  بعـــد انتهـــاء المهلـــة الزمنية المحـــددة يبدأ تطبيـــق غرامات تبديـــد مياه الرى

 لمـــن لـــم يوفق أوضاعه طبًقا ألحكام المادة )96( من القانون رقم 12 لســـنة 1984 

ومـــا تالها من تعديالت بتلك الفئات وذلك لحيـــن توفيق أوضاعه واالنتهاء من تنفيذ 

شبكات الرى الحديث  .

)المادة الخامسة(

ــرار بالوقائع المصرية ،   علـــى جميع الجهات المختصة التنفيذ ، وينشـــر هذا الـق

ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الزراعة واستصالح األراضى                      وزير الموارد المائية والرى

   أ/السيد محمد القصير                                    د/ محمد عبد العاطى
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محافظة القليوبية
قرار رقم 154 لسنة 2020

محافظ القليوبية
المحلية اإلدارة  نظام  بشأن   1979 لسنة   43 القانون رقم  على  االطــالع   بعد 

 والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛

وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛

وعلى القانون رقم 17 لســـنة 2019 بشـــأن التصالـــح وتقنين األوضاع فى بعض 

األعمال التى ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء وتعديالته ؛

ــرار  وعلـــى الالئحـــة التنفيذيـــة للقانـــون رقـــم 17 لســـنة 2019 الصـــادرة بـق

 مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار المحافظة رقم 736 لسنة 2019 ؛

 4  +  152 رقم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزارة  كتاب   وعلى 

فى 2020/1/22 والجداول المرفقة به ؛

وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 333 لسنة 2020 ؛

قـــــــرر :
)المادة األولى(

تحدد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين األوضاع بنطاق مدينة العبور 

على النحو التالى  :

1 - المناطق السكنية والتجارية واإلدارية :

األحياء

قيمة املتر املسطح

إدارىجتارىسكنى

1500 جنيه2000 جنيه850 جنيهاحلى األول

1400 جنيه1900 جنيه900 جنيهاحلى الثانى

1300 جنيه1800 جنيه950 جنيهاحلى الثالث
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األحياء
قيمة املتر املسطح

إدارىجتارىسكنى

1300 جنيه1800 جنيه1000 جنيهاحلى الرابع

1350 جنيه1850 جنيه1150 جنيهاحلى اخلامس

1400 جنيه1900 جنيه1100 جنيهاحلى السادس

1500 جنيه2000 جنيه1150 جنيهاحلى السابع

1300 جنيه1800 جنيه1000 جنيهاحلى التاسع

1400 جنيه1900 جنيه900 جنيهاحلى الترفيهى

1200 جنيه1700 جنيه800 جنيهالنموذج العائلى

1300 جنيه1800 جنيه1100 جنيهحى التبة

1500 جنيه2000 جنيه1150 جنيهمنطقة 800 أمام اجلهاز

1500 جنيه2000 جنيه1200 جنيهاجلمعيات )عرابى / ...(

2 - المناطق الصناعية :

قيمة املتر املسطحاملناطق

500 جنيهاملنطقة الصناعية )أ(

450 جنيهاملنطقة الصناعية )ب(

450 جنيهاملنطقة الصناعية )ج(

500 جنيهاملنطقة الصناعية الشمالية

500 جنيهاملنطقة الصناعية الغربية

2000 جنيهخدمات املنطقة الصناعية )جتارى(

900 جنيهخدمات املنطقة الصناعية )إدارى(

     3 - المبانى ذات الطابع الخاص :

قيمة املتر املسطحاألنشطة واخلدمات

250 جنيهنشاط خدمات دينية

1200 جنيهالكمبوند

2000 جنيهاخلدمات التعليمية اخلاصة
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قيمة املتر املسطحاألنشطة واخلدمات

500 جنيهاخلدمات التعليمة احلكومية

500 جنيهالنوادى اخلاصة

250 جنيهمراكز الشباب والنوادى احلكومية

150 جنيهاملساجد والكنائس

)المادة الثانية(
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراعاة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية 

وعلى نفقتها .

)المادة الثالثة(
ينفذ هذا القرار فور صدوره .

تحريًرا فى 2020/2/18

محافظ القليوبية

عبد الحميد الهجان



الوقائع املصرية - العدد 124 فــى 2 يونية سنة 2020 8 

مديرية التضامن االجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات واالتحادات

قرار قيد رقم 2178 لسنة 2020 

بتاريخ 2020/3/10

مدير المديرية

 بعـــد االطـــالع على قانـــون الجمعيـــات والمؤسســـات األهلية الصـــادر بالقانون

رقم 149 لسنة 2019 والئحته التنفيذية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمـــــعيات بالمديرية بتاريخ 2020/3/10 بشـــأن إجراءات 

قيد جمعية األمومة لألعمال الخيرية - السنطة - غربية ؛

وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛

قـــــرر :

) مـادة أولى (

قيد جمعية األمومة لألعمال الخيرية - السنطة- غربية ، طبًقا ألحكام القانون رقم 

149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات واالتحادات .

عنوان المقر: أول طريق السنطة - كفر كال الباب - غربية .

ميدان العمل:

1 - رعاية أمومة وطفولة .

2 - خدمات تعليمية ، ثقافية ، دينية .

3 - خدمات صحية .

4 - حماية البيئة .

5 - إنشاء مراكز طبية متخصصة .
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النطاق الجغرافى للعمل : المحافظة .

تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد : 7 )سبعة( أعضاء .

السنة المالية : تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى .

 حل الجمعـية وأيلـــــولة األموال إلى : جمعية الشـــبان المســـلمين - الســـنطة -

طبًقا لما ورد بالئحة النظام األساسى .

) مادة ثانية (

تلتـــزم اإلدارة المختصة بقيد ملخص النظام األساســـى بالســـجل الخاص وينشـــر 

بالوقائع المصرية .

وكيل الوزارة

أ/ أمانى النادرى
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محافظة البحيرة - مديرية التضامن االجتماعى 
 إدارة الجمعيات واالتحادات

قرار تعديل قيد رقم 212 لسنة 2020
بتاريخ 2020/3/16

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن االجتماعى بالبحيرة

بعـــد االطـــالع علـــى أحكام القانـــون رقم 149 لســـنة 2019 بشـــأن الجمعيات 

والمؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛

وعلـــى محضر اجتمـــاع الجمعية العمومية غيـــر العادية بتاريـــخ 2020/3/1 

لجمعية اليمنية لتنمية المجتمع ، المشهرة برقم )384( بتاريخ 1980/1/1 ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات واالتحادات بالمديرية ؛

قـــــــــرر :

 مـــادة 1 - تعديـــل الئحـــة النظام األساســـى للجمعيـــة اليمنية لتنميـــة المجتمع

 بكفر الدوار على النحو التالى :

تعديل المادة رقم )3( إضافة األنشطة اآلتية :

مشروعات جمع القمامة والمخلفات الزراعية وتدويرها .

أنشطة خدمة الطفولة وتنميتها وتثقيفها .

العمل على أنشطة التنمية االقتصادية للمرأة وتمكينها وتوعيتها . 

العمل فى مجال التدريب للسيدات والشباب والتمكين االقتصادى للشباب .

العمل فى مجال التدريب على الصناعات اليدوية والجلدية وإنشاء مركز تدريب.

مـــادة 2 - على إدارة الجمعيات واالتحـــادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار 

وإخطار الجهات المعنية وينشر بالوقائع المصرية .

وكيل الوزارة

أ/ حاتم محمد إبراهيم أبو النجا
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إعالنات فقد
هيئة األوقاف المصرية بالدقهلية 

تعلن عن فقد دفتر القســـائم )33( ع.ح فئة )300( قسيمة مجموعة )1195( 

به قســـائم غير مســـتعملة من رقم )661829( حتى رقم )662100( وتعتبر ملغاه ، 

وكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمساءلة القانونية .



طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

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

1329 - 2020/6/2 - 2019/25818




