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٢

  حمتـويـات العـدد
  

  رقم الصفحة    
ــق ــكان والمرافــ   وزارة اإلســ
  والمجتمعـــــات العمرانيـــــة

 
  ٣   ..٢٠٢٠ لسنة ١٧٩قرار وزارى رقم 

ـاعىوزارة التـــضامن    االجتمــ
  اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

  
  ١٨  ....... ........٢٠١٨ لسنة ٨٤٦قرار رقم 

ــة  ــةمحافظـــ    القليوبيـــ
ــضا ــة الت ــاعىمديري   من االجتم

  ٢٠  ................... ...جمعية قيد قرار

ــة  ــد محافظـ ــوادى الجديـ   الـ
ــاعى  ــضامن االجتم ــة الت   مديري

لتأسـيس والنظـام    املخص تعديل عقد    
  ٢٢  ......................الداخلى لجمعية 

ــة  ــشيخ  محافظـ ــر الـ   كفـ
ــاعى  ــضامن االجتم ــة الت   مديري

 معية العمومية لجاملخص تعديل قرارات     
  ٢٤  .......تأسيس جمعية غير العادية لعقد 

  إعــالنــــات مخـتلفـــــة
  

:  
:  
:  
:  
:  

  إعالنات الوزارات والهيئات والمصالح
  ..........................إعالنات فقد 

  ........ات إعالنات مناقصات وممارس
  ..................إعالنات بيع وتأجير 

  .............. بيوع إدارية -حجوزات 

-  
٢٦  
-  
-  
-  
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  قــرارات
 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٩قــرار وزارى رقـم 
  ١٧/٣/٢٠٢٠بتاريخ 

   فدان٥٨,٥ بمساحة ٤تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم باعتماد 
  بمدينة المنصورة الجديدة المخصصة لشركة المعادى للتنمية والتعمير

  )مختلطةأنشطة % ٢٠ -  عمرانى متكامل% ٨٠(
  إلقامة مشروع عمرانى متكامل

  وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
ـ  ١٩٧٩ ة لـسن  ٥٩طالع على القانون رقـم      بعد اال    اء المجتمعـات  شـأن إنـش   ى   ف

 ؛العمرانية الجديدة 

  ؛ والئحته التنفيذية٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 ؛ والئحته التنفيذية ٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

ئـة   بتـشكيل مجلـس إدارة هي      ٢٠٠٦ ة لـسن  ٤٨وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم      
 ؛المجتمعات العمرانية الجديدة 

  ؛ بتشكيل مجلس الوزراء۲۰۱۸ لسنة ٢٦٩الجمهورية رقم وعلى قرار رئيس 

 والمرافـق   إلسكانا  بتعيين وزير  ٢٠١٩ لسنة   ٩٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 ؛والمجتمعات العمرانية 

ن اعتمـاد القواعـد     أ بـش  ٧/٦/٢٠٠٩خ  يبتـار ) ٢٣٢(رقـم   ى  وعلى القرار الوزار  
العمرانيـة   لتفصيلية بالمدن والمجتمعـات واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات ا   

 ؛ والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ا ألحكام قانون البناء رقم الجديدة وفقً
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 لشركة المعادى للتنميـة  ٢٠/٣/٢٠١٩بتاريخ  ) ٢١٤(لى أمر اإلسناد الصادر برقم      عو
 التجاريـة والتعمير الصادر من السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقاريـة و          

 قطعة األرض ) ٤( مسلسل    األرض والمتضمن إرساء المزايدة بالمظاريف المغلقة لبيع قطعة      
   فدان إلقامة نشاط عمرانى متكامل بمدينة المنصورة الجديدة ؛٥٨,٥بمساحة ) ٤(رقم 

  )٤( لقطعـة األرض رقـم   ١٨/٦/٢٠١٩وعلى محضر التـسليم المحـرر بتـاريخ     
ق بالمرحلة الثالثة بمدينة المنصورة الجديدة بغـرض         من محاور الطر   ٢م٢٤٥٧٤٨بمساحة  

  إقامة مشروع عمرانى متكامل المخصصة لصالح شركة  المعادى للتنمية والتعمير ؛
) ٤١٩٥٣٠(وعلى الطلب المقدم من شركة المعادى للتنمية والتعمير الوارد بـرقم        

تصدار القـرار    العتماد المخطط العام للمشروع عاليه تمهيدا الس       ٢٢/٩/٢٠١٩بتاريخ  
الوزارى والمرفق به المستندات الخاصة بالمـشروع ومنهـا لوحـة للمخطـط العـام        

  وتفويض المراجعة الفنية ومحضر االستالم ؛
  )٤٢١٠١٠(وعلى كتـاب جهـاز مدينـة المنـصورة الجديـدة الـوارد بـرقم               

 والمرفق به المستندات الخاصة بالمشروع وكذا كارت الوصـف          ٩/١٠/٢٠١٩بتاريخ  
قف كامالً وكراسة الشروط والمواصفات والموضحة بها االشـتراطات البنائيـة           والمو

  ؛) أنشطة مختلطة% ٢٠ -عمرانى متكامل % ٨٠(الخاصة بقطعة األرض 
  )٤١٣٢٥(وعلى كتـاب شـركة المعـادى للتنميـة والتعميـر الـوارد بـرقم                

   نمـوذج تفـويض التوقيـع   - والمرفـق بـه تعهـد الخـدمات      ١٦/١/٢٠٢٠بتاريخ  
   نموذج تفويض المراجعة الفنية ؛-الشتراطات البنائية على ا

  وعلى البرنامج الزمنى المعتمد المقـدم مـن الـشركة والمعتمـد مـن الهيئـة                
   للمشروع عاليه ؛١٦/١/٢٠٢٠بتاريخ 

 بما يفيد بـسداد     ٢٢/١/٢٠٢٠وعلى كتاب قطاع الشئون اإلدارية والمالية بتاريخ        
ة الفنية للمخطط العام وذلك الستكمال إجراءات       قيمة المصاريف اإلدارية نظير المراجع    

  استصدار القرار الوزارى الستصدار القرار الوزارى ؛
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  بين كل من هيئة المجتمعات٢٧/١/٢٠٢٠وعلى عقد البيع االبتدائى المبرم بتاريخ 
بمـساحة  ) ٤(العمرانية الجديدة وشركة المعادى للتنمية والتعمير لقطعة األرض رقـم           

  ؛) مشروع عمرانى متكامل(ينة المنصورة الجديدة بغرض إقامة بمد فدان ٥٨,٥
  )٤٣٧٤١(وعلى كتـاب شـركة المعـادى للتنميـة والتعميـر الـوارد بـرقم                

ـ   )  لوحـات نهائيـة    ٧( مرفقًا به عدد     ١٢/٢/٢٠٢٠بتاريخ    تمهيـدا   هللمـشروع عالي
  الستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى ؛

  )٤٥٨١٨(ة الجديـدة الـوارد بــرقم   وعلـى كتـاب جهـاز مدينـة المنـصور     
للمشروع عاليه بعد التوقيع والمرفق بـه  )  لوحات٧( مرفق به عدد ٣/٣/٢٠٢٠بتاريخ  

  الموقف العقارى والمالى والتنفيذى ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع مـن القطاعـات            

  واإلدارات المختصة بالهيئة ؛
مجتمعـات العمرانيـة    لا بهيئة    لقطاع التخطيط والمشروعات   وعلى الموافقة الفنية  

 بعد مراجعة المستندات والرسـومات المقدمـة      الجديدة الجديدة وجهاز مدينة المنصورة   
بمـساحة  ) ٤(المعادى للتنمية والتعمير باعتماد تخطيط وتقـسيم قطعـة األرض رقـم             من شركة   

ديدة إلقامة مـشروع عمرانـى       بمدينة المنصورة الج   ٢م٢٤٥٧٤٨ بما يعادل     فدان ٥٨,٥
قانون البنـاء  ألحكام ، ووفقًا  ) أنشطة مختلطة % ٢٠ - عمرانى متكامل % ٨٠(متكامل  

 ٢٣٢ والئحته التنفيذية والقرار الوزارى رقـم        ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩الصادر بالقانون رقم    
   وكراسة شروط المزايدة ؛٢٠٠٩لسنة 

اع التخطـيط والمـشروعات     نائب رئيس الهيئة لقط    وعلى مذكرة السيدة المهندسة   
 . والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ٨/٣/٢٠٢٠بتاريخ 
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 :رر ــــقـ

   فـدان  ٥٨,٥بمـساحة   ) ٤( تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم       مدـيعت - ١ ةماد
فقط مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعـون          (٢م٢٤٥٧٤٨بما يعادل   

 بمدينة المنصورة الجديدة المخصصة لشركة المعادى للتنمية والتعميـر        ) رمترا مربعا ال غي   
، ) أنشطة مختلطـة  % ٢٠ - عمرانى متكامل % ٨٠( إلقامة مشروع عمرانى متكامل     

والعقـد المبـرم مـع      وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار          
ـ     المزايدة   ، وكراسة شروط     ٢٧/١/٢٠٢٠الشركة بتاريخ    ة والتى تعتبر جميعهـا مكمل

 . لهذا القرار

  تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المـشروع للحجـز أو البيـع إال بعـد               -٢مادة 
يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ اإلجراءات القانونيـة         ذلك   الفةخم ، وفى حالة     موافقة الهيئة 

  . المناسبة فى هذا الشأن
ن منطقة الخدمات بالجزء العمرانى     أالشركة بالتعهد الموقع منها ب    لتزم  ت -٣مـادة 

لخدمة قاطنى المشروع ، وفى حالة التخديم من الخارج يـتم إعـادة تـسعير منطقـة                 
  الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ؛

قـصى وبـشرط   أية المعمول بها كحد ائباالشتراطات البنتلتزم الشركة     -٤مادة 
  . وزارة الدفاع عدم تجاوز قيود االرتفاع المسموح بها من قبل

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصـفات الفنيـة ألعمـال     -٥مادة 
شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنـامج الزمنـى             

  فى التنفيذ ؛المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء 
از المدينـة المخـتص بالمـستندات الالزمـة         تلتزم الشركة بموافاة جه    -٦مادة 

 ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩الستخراج التراخيص طبقًا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم          
 يـة ال بعد سداد المـستحقات المال    إ استخراج التراخيص    أال يتم والئحته التنفيذية ، على     

  .اسدادهالتى حل موعد 
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 من القـرار   )١( المساحة الواردة بالمادة     تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على     - ٧مـادة 
من القرار ووفقًا لالشـتراطات المرفقـة       ) ٦(بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة      

والغرض المخصص له األرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئـة خـالل             
  خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلـك يلغـى                

   .هذا القرار ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة
لـشروط المرفقـة    لتلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًـا          -٨مادة 

 .بالقرار والكود المصرى للجراجات 

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو الوارد بكراسة  -٩مـادة 
  .شروط المزايدة

، ويعمل به من اليـوم التـالى         هذا القرار فى الوقائع المصرية     نشري -١٠دة امـ
  .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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  بالقرار الوزارى الصادر الشروط املرفقة
  للتنمية والتعمير باعتماد تخطيطلشركة المعادى 

   فدان٥٨,٥بمساحة ) ٤(وتقسيم قطعة األرض رقم 
   إلقامة مشروع عمرانى متكامل٢م٢٤٥٧٤٨بما يعادل 

  )أنشطة مختلطة% ٢٠ - عمرانى متكامل % ٨٠(
 بمدينة المنصورة الجديدة

 :مساحة املشروع 
ـ     ٢م٢٤٥٧٤٨إجمالى مساحة قطعة األرض المخصصة للمشروع        ادل  أى مـا يع

  . فدان ٥٨,٥
 :مكونات املشروع 

  بمـا يعـادل  ٢م٤,١٩٦٥٩٨على مستوى منطقة النشاط العمرانى المتكامل بمـساحة          - أوالً  
   :من إجمالى مساحة أرض المشروع وكالتالى%) ٨٠( فدان وتمثل نسبة ٤٦,٨

 فدان  ٢١,٢٣ بما يعادل    ٢م٨٩١٩٤) عمارات( األراضى المخصصة لإلسكان     -١
من إجمالى مساحة منطقة العمرانى المتكامل وتمثـل نـسبة          %) ٤٥,٣٦(وتمثل نسبة   

  .من إجمالى مساحة أرض المشروع %) ٣٦,٢٩(
 ٤,١١ أى ما يعـادل      ٢م١٧٢٣٠,٢٣ األراضى المخصصة للخدمات بمساحة      -٢

من إجمالى مساحة منطقة العمرانى المتكامل وتمثل نـسبة      %) ٨,٧٦(فدان وتمثل نسبة    
  .أرض المشروع من إجمالى مساحة %) ٧,٠٣(

 األراضى المخصصة للمسطحات الخـضراء وممـرات المـشاة بمـساحة             -٣
من إجمالى مـساحة    %) ١٢,٠٥( فدان وتمثل نسبة     ٥٦٣ أى ما يعادل     ٢م٢٣٦٧٨,٣٨

  .من إجمالى مساحة أرض المشروع %) ٩,٦٣(منطقة العمرانى المتكامل وتمثل نسبة 
 أى ما يعـادل     ٢م٤٠٩٤٢,٤٩ األراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة       -٤
من إجمالى مساحة منطقـة العمرانـى المتكامـل    %) ٢٠,٨٣( فدان وتمثل نسبة   ٩,٧٥

  .من إجمالى مساحة أرض المشروع %) ١٦,٦٦(وتمثل نسبة 
 بمـا يعـادل     ٢م٢٥٥٥٣,٣ األراضى المخصصة للطرق الخارجية بمـساحة        -٥
نى المتكامل وتمثـل    من إجمالى مساحة منطقة العمرا    %) ١٣( فدان وتمثل نسبة     ٦,٠٨
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع %) ١٠,٣٩(نسبة 
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  ) :العمارات(األراضى املخصصة إلسكان 
 فـدان   ٢١,٢٣ بما يعادل    ٢م٨٩١٩٤تبلغ األراضى المخصصة لنماذج العمارات      

من إجمالى مساحة منطقة العمرانى المتكامل وتمثـل نـسبة          %) ٤٥,٣٦(وتمثل نسبة   
  :احة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى من إجمالى مس%) ٣٦,٢٩(
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  ) :عمارات(االشرتاطات البنائية ألراضى اإلسكان 
  :من إمجاىل مساحة األرض%) ٥٠(لى أراضى اإلسكان ال تزيد ع

  :املساحة املخصصة لإلسكان 
  : النسبة البنائية -١

ـ     %) ٥٠ (لىال تزيد النسبة البنائية للعمارات ع      ة من المساحة المخصـصة لقطع
  .األرض العمارات 

  : المسافات بين العمارات -٢
ر فى حالـة  امتأ ١٠ال تقل عن  )  أدوار ٥+ أرضى  (المسافة بين نماذج العمارات     

  .وجود فتحات من الجانبين 
ار فـى حالـة   متأ ٨ال تقل عن )  أدوار٤+ ضى أر(المسافة بين نماذج العمارات  

   .وجود فتحات من الجانبين
  .ر امتأ ٨ جانب مصمت وجانب مفتوح تصل إلى وفى جميع حاالت وجود

  .ر امتأ ٦وفى حالة عدم وجود فتحات جانبية يمكن أن تقل إلى 
  : االرتفاع -٣

مـن نهايـة الطريـق    )  أدوار ٦(يسمح بعمل ارتفاعات للعمارات السكنية حتـى        
 جنوبا وبعرض المشروع ومـا دون ذلـك يـسمح بعمـل          ١٥٠الشمالى وحتى مسافة    

  .دور + بانى السكنية متدرجة حتى ارتفاع أرضى ارتفاعات للم
  : البدروم -٤

يستغل كجراج النتظار السيارات واألنشطة المصرح بها بدون مـسئولية الجهـاز    
  .عن توصيل المرافق لدور البدروم 

  : الكثافة السكانية -٥
فدان وتشمل الوحـدات الـسكنية الموجـودة         / ا فرد ١٥٠على مستوى المشروع    

  .ن وجدت ‘وكذا الغرف الفندقية ) المختلطة وخدمات العمرانى(دمات بمناطق الخ
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  : أماكن انتظار السيارات -٦
  ) لكـل وحـدة سـكنية      -موقف سـيارة    (يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع       

  :وبما ال يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وكالتالى 

  توصيف  أماكن انتظار
  املساحة                

  ـــــــــــــــــــ= ة املعادل
                 ٢٥  

  العدد

  أسفل العمارات  البدرومات
  ــــــــــــــــــــ  ٤٥٣٢٢

٢٥  
   سيارة١٨١٢

   سيارة١٨١٢  إجمالى

ثانيا 
ً

  : منطقة االستخدامات املختلطة -
  فدان ١١,٧ بما يعادل    ٢م٤٩١٤٩,٦األراضى المخصصة لألنشطة المختلطة بمساحة      

   :من إجمالى مساحة أرض المشروع%) ٢٠(وتمثل نسبة 
مـن إجمـالى مـساحة    %) ٢٠(تبلغ مساحة منطقة االستخدامات المختلطة بنسبة      

  ) .إلخ..... ترفيهى إدارى وسياحى وتجارى وتعليمى (األرض بأنشطة 
  .من المساحة المخصصة للنشاط %) ٣٠(النسبة البنائية 

ود االرتفاع المحددة مـن هيئـة       بشرط االلتزام بقي  )  أدوار ٣+ أرضى  (االرتفاع  
  .عمليات القوات المسلحة 

م كحد أدنى من الحدود الخارجية      ١٠م ترك   يت: ردود عام لقطعة أرض المشروع      
  .المطلة على الطريق المحيط أو حدود الجار والمبانى داخل الموقع 

  :منطقة االستخدامات املختلطة حممل عليها طرق خارجية 
  االشتراطات البنائية

  االستعمال
حة إجمالى املسا
  بالفدان

إجمالى املساحة 
 النسبة  باملتر املربع

  البنائية
  مسافات االرتداد  االرتفاع

  )و(منطقة 
  سكنى إدارى جتارى

٣٠  ٤٢٦٤٨٫٤  ١٠٫١%  
+ أرضى ( أدوار ٣+ أرضى + بدروم 

أول جتارى إدارى الدور الثانى 
  )والثالث سكنى

  م من جميع اجلهات٦

  )هـ(منطقة 

  جتارى ترفيهى
  م من جميع اجلهات٦   أدوار٣ + ىأرض+ بدروم   %٣٠  ٥٠١٫٢  ١٫٦

        ٤٩١٤٩٫٦  ١١٫٧  إجمالى املسطح
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 :أماكن انتظار السيارات 

 لكـل وحـدة    -موقـف سـيارة     ( سيارات بالنسبة بواقع      النتظار يتم توفير أماكن  
   :وبما ال يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وكالتالى )سكنية

  )سكنى(ة لجزء االستخدامات المختلطة بالنسب

  توصيف  أماكن انتظار
                  املساحة

  ـــــــــــــــــــ= املعادلة 
                 ٢٥  

  العدد

  أسفل املبنى  البدرومات
  ــــــــــــــــــــ  ٦٣٩٧٫٢٦

٢٥  
   سيارة٢٥٥

   سيارة٢٥٥  إجمالى

 ئة وبما ال يتعـارض    يهلمعدالت المعمول بها بال    طبقًا ل  يتم توفير أماكن انتظار سيارات    
  .مع الكود المصرى للجراجات 

البدروم يستغل كجراج النتظار السيارات واألنشطة المصرح بها بدون مـسئولية           
  .الجهاز عن توصيل المرافق لدور البدروم 

  مفوض عن شركة المعادى للتنمية والتعمير  
  سحر حممد سعيد/ م
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  العامةاالشرتاطات

من نهايـة الطريـق   )  أدوار٦(يسمح بعمل ارتفاعات للعمارات السكنية حتى    -١
 جنوبا وبعرض المشروع ومـا دون ذلـك يـسمح بعمـل          ١٥٠الشمالى وحتى مسافة    

دور وبما ال يتعـارض مـع       + ارتفاعات للمبانى السكنية متدرجة حتى ارتفاع أرضى        
  حة باسـتثناء ارتفاعـات    المـسل  قيود االرتفاع المقررة من هيئـة عمليـات القـوات         

فتطبـق االرتفاعـات   %) ١٢ -% ٨(مناطق خدمات العمرانى المتكامل المقدرة بنسبة       
  المعمول بها لمناطق الخدمات طبقًا للمعمول بـه بالهيئـة بالمـشروعات االسـتثمارية        

  .أيا كان مكانها بالمشروع

)  نـسبة بنائيـة    - ارتفاع   -ردود  ( يتم االلتزام باالشتراطات البنائية للخدمات       -٢
   .ةوفقًا لالشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات طبقًا لكل نشاط على حد

 . فى مناطق الردود تآمنشيجوز إقامة أية  ال -٣

 تلتزم الشركة بقيود االرتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة وبمـا            -٤
  .ال يتجاوز االشتراطات البنائية للمشروع 

 بتطبيق قاعدة الحجوم على كامل المشروع سـواء للجـزء العمرانـى              يسمح -٥
وة المقررة لتطبيـق قاعـدة     الالمتكامل أو لجزء االستخدامات المختلطة بشرط سداد الع       

  ٢٠١٤ لسنة ٧٥الحجوم طبقًا لقرار مجلس إدارة بجلسته رقم 
ء هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البنـا       :  مرافق الخدمات بدور السطح      -٦

مثل آبار الساللم والخزانات والغرف الخدمية التى ال تكون فى مجموعها وحدة سـكنية       
تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن ال تزيد فـى                بل  

  ١٠٤  ببنائها بالدور األرضى ، طبقًـا للمـادة         المسموح من المساحة % ٢٥ لىمجموعها ع 
 ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ية لقانون البناء الصادر برقم من الالئحة التنفيذ
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 الخاصـة تـصميم وتنفيـذ       ا على نفقته  تتولى شركة المعادى للتنمية والتعمير     -٧

ورى وكهربـاء وتليفونـات وغـاز       ى  شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صح      

خلية ا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الدا        وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقً   

  -ميـاه   ( نه يتم تحديد المقننات المطلوبـة مـن         أالرئيسية ، هذا ومن المعلوم       بالشبكة

الـشركة  ن تقوم   أبها بالهيئة و   طبقا للقواعد المعمول  )  تليفونات   -  كهرباء   - صرف صحى   

 .  لحين تسليمها إلى الجهات المعنيةبتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها

 وشـبكة الـرى     ة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات       تتولى الشرك  -٨

وتنفيـذ البـردورات واألرصـفة والتبليطـات         لممرات المشاة  وأعمدة اإلنارة الداخلية  

  .والزراعة والتشجير واألعمال الصناعية والتكسيات وخالفه

ـ         الشركةتتولى   -٩  ماتا للرسـو   على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقً

 .الداخلية بالطرق الرئيسية  والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق

 بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيـذ وإجـراء التفتـيش     الشركةلتزم  ت - ۱۰

البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتـيش الفنـى واعتمـاد            الفنى لالشتراطات 

 الـشركة المقدمة مـن     ا للمواصفات والرسومات  العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقً    

 .معتمدة من الهيئة وجهاز المدينة وال

 ة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهربـاء مـن شـرك           تلتزم الشركة  -١١

   .توزيع الكهرباء

  ات الخاصة صيانة األعمال الموضحة فـى الفقـر   اعلى نفقته  تتولى الشركة  -١٢

  .ول بها وطبقًا للقواعد المعم) ۹، ۸، ۷(
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 . تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة -١٣

/ يجب توفير مواقف انتظار سيارات للمناطق السكنية بواقع موقف سـيارة             -١٤
وحدة سكنية ، أما بالنسبة للخدمات يتم توفير موقف انتظار سيارات طبقًـا للمعـدالت               

  .صرى للجراجاتالمعمول بها بالهيئة وبما ال يتعارض مع الكود الم

  .وتعديالته التنفيذية والئحته ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ بالقانون رقم تلتزم الشركة - ١٥

  طرف أول
  )إمضـــــاء ( 

  طرف ثاٍن
  مفوض عن شركة المعادى للتنمية والتعمير

  سحر حممد سعيد/ م
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١٦
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١٧
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  وزارة التضامن االجتماعى
  اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

  عامة لالتحادات والمؤسسات األهليةاإلدارة ال
  إدارة التسجيل

  ٢٠١٨ لسنة ٨٤٦رار قيد رقم ـق
  ٢٨/٦/٢٠١٨بتاريخ 

  رئيس اإلدارة املركزية للجمعيات واالحتادات
  عمل الجمعيات وغيرها من المؤسـسات العاملـة       بعد االطالع على قانون تنظيم      

  ؛ ٢٠١٧ لسنة ٧٠رقم  العمل األهلى الصادر بالقانونفى مجال 
  األهليـة  ل باإلدارة العامة لالتحادات والمؤسـسات     ـذكرة إدارة التسجي  ـوعلى م 

   بشأن قيد مؤسسة أبواب الخير للرعاية والتنمية ؛٢٨/٦/٢٠١٨بتاريخ 
  وبناء على ما عرضه السيد مدير عام اإلدارة العامـة لالتحـادات والمؤسـسات             

  بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
  :رر ـــــــــــق
  )ة األوىل املاد( 

  ٧٠قيد مؤسسة أبواب الخير للرعايـة والتنميـة طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم               
  )٨٤٦( تحت إشراف اإلدارة المركزيـة للجمعيـات واالتحـادات بـرقم             ٢٠١٧لسنة  

  ٢٨/٦/٢٠١٨بتاريخ 
  )املادة الثانية ( 

عمـل  تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم           
  العمل األهلـى الـصادر بالقـانون   لجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال        ا

   ٢٠١٧ لسنة ٧٠رقم 
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  )املادة الثالثة ( 
  .الوقائع المصرية جريدة بتلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام األساسى لها 

  رئيس اإلدارة المركزية
  أمين عبد املوجود. أ

   القيدصـملخ
   :ميدان عمل المؤسسة

   .المساعدات االجتماعية -١
   .رعاية الفئات الخاصة والمعاقين -٢
   .التنمية االقتصادية لزيادة دخل األسرة -٣

  .جمهورية مصر العربية : نطاق عمل المؤسسة 
 وفقًا لمـا هـو      أحد عشر عضوا  : تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من        

  .وارد بالئحة النظام األساسى 
  .تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام : السنة المالية 

  .خمسون ألف جنيه مصرى : المبلغ المخصص للتأسيس 
طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسـى للمؤسـسة         : حل المؤسسة وأيلولة أموالها     

  ) .صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األهلية(
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  التضامن االجتماعى مديرية -حمافظة القليوبية 
   قسم التسجيل-إدارة الجمعيات واالتحادات 
  قـرار قيد
  وكيل وزارة التضامن االجتماعى بالقليوبية

   والالئحـة التنفيذيـة للقـانون   ٢٠١٩ لـسنة  ١٤٩طبقًا ألحكـام القـانون رقـم     
   ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٤رقم 

   ؛ فى هذا الشأن قسم التسجيل-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات 
  :ــــرر قـ

ًأوال 
 تحـت   الخيرية لقرية بنى زيد األكراد    جمعية  ل قيد ملخص النظام األساسى ل     -

  .  محافظة القليوبية - شرق شبرا الخيمة ١٦/٣/٢٠٢٠ اعتبارا من )٢٥٥٨(رقم 
ثانيا 
ً

) ١٠( على الجمعية نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا ألحكـام المـادة    - 
 وموافاة الجهة اإلدارية بصورة من العدد الـذى تـم   ٢٠١٩ لسنة  ١٤٩من القانون رقم    

  .فيه النشر 
  ١٦/٣/٢٠٢٠تحريرا فى 

  يعتمد ،
  وكيل الوزارة
  مدير المديرية

  جمدى حسن/ أ

  ملخص القيد
   :ميدان عمل الجمعية -١
   .الخدمات الثقافية والعلمية والدينية) أ ( 
   .المساعدات االجتماعية) ب(
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   :عمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق على أن ت:األنشطة  - ٢
   .تقديم المساعدات العينية والنقدية فى مختلف المناسبات) أ ( 
   .كفالة اليتيم) ب(
   .تحفيظ القرآن الكريمتب إقامة مك) ج(
   .شراء سيارة لتكريم اإلنسان) د(
   .إقامة المقابر) ه(
   .فتح فصول محو أمية) و(
   . والمرضى والكوارثةتوفير المساعدات العينية فى حاالت العجز والوفا) ز(
  .تيسير الحج والعمرة ) ح(
  . أعضاء سبعة مجلس اإلدارة مكون من -٣
   يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة أربع سنوات-٤
  . من كل عام ٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧تبدأ من :  السنة المالية للجمعية -٥
  الئحـة النظـام األساسـى     من  ) ٩(وفقًا للمادة   : لولة أموالها    حل الجمعية وأي   -٦

   .بنوىإلى جمعية تنمية المجتمع المحلى 
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   مديرية التضامن االجتماعى-حمافظة الوادى اجلديد 
  ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
  للجمعية التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء والتعمير بباريس

 بجريدة الوقـائع    ٥/١٢/٢٠١٦ فى   ٢٧٤نشر بالعدد رقم     نشر تصويب ما     - أوالً
  المصرية لتكون منطقة عمل الجمعية محافظة الوادى الجديـد ليتوافـق مـع النظـام              

  .الداخلى للجمعية 
 من النظام الداخلى للجمعيـة بإضـافة أنـشطة جديـدة            )٤(تعديل المادة    -ثانيا  

   :ألغراض الجمعية وهى
اإلنشاءات واألعمال المتكاملة والتوريدات العمومية      القيام بأعمال المقاوالت و    -١

  .وأعمال إنشاء رصف الطرق 
 إقامة المجتمعات العمرانية والوحـدات الـسكنية والمستـشفيات والمـدارس            -٢

والموانئ والنوادى والمالعب والصوب والمنشآت العامـة وغيرهـا وحمايـة البيئـة             
  .وتجميل المدن 

والتنكيس والصيانة الالزمة للمبـانى والمنـشآت        أعمال الحفر والردم والهدم      -٣
  .العامة وغيرها 

راضى وتسويتها واستصالحها وتقسيمها وترفيقهـا وإقامـة         الحصول على األ   -٤
  .المدن والمنشآت عليها وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتمليكها للغير 

الهندسية فى جميـع    أعمال االستشارات الهندسية والفنية والرسم والتصميمات        -٥
  .المجاالت اإلنشائية والمعمارية وغيرها 

 إقامة وتنفيذ جميع األعمـال الكهروميكانيكيـة واإللكترونيـة واالتـصاالت            -٦
ومد شبكات المياه والصرف والغـاز الطبيعـى        ) اإلطفاء  ( والمراقبة والحماية المدنية    
  .والبترول والطاقة وغيرها 
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تاج ومواد البنـاء والخامـات والعـدد واآلالت          الحصول على مستلزمات اإلن    -٧
  .والمعدات الالزمة لنشاط الجمعية من الداخل أو استيرادها من الخارج 

 الدخول فى كافة المناقصات والمزايدات والممارسات والتوريدات العموميـة          -٨
 ) اإلدارة المحلية ( المتعلقة بنشاط الجمعية التى تطرحها الدولة ووحدات الحكم المحلى          

والشركات والهيئات العامة والمصالح الحكومية والمؤسسات والقطاع العـام والخـاص     
  .وغيرها من الجهات 

  . إقامة المصانع إلنتاج مواد البناء ومحطات الخرسانة الجاهزة -٩
  : من النظام الداخلى للجمعية) ٢٢(تعديل المادة  -ثالثًا 

  .ط سبعة أعضاء فق ) ٧( أن يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 
  مدير المديرية

  اءــــإمض
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   مديرية التضامن االجتماعى-حمافظة كفر الشيخ 
  غري العاديةملخص تعديل قرارات اجلمعية العمومية 

  لعقد التأسيس للجمعية التعاونية اإلنتاجية للتعبئة والتوريدات الغذائية
  ١١/٣/٢٠١٨بكفر الشيخ المنعقدة بتاريخ 

  :يل تكون بعد التعد) ٣٤(مادة 
يجوز منح كل أو بعض مجلس اإلدارة مكافأة لحسن اإلدارة بقرار مـن الجمعيـة        
العمومية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يـتم عنهـا التوزيـع           
ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلـسات مجلـس اإلدارة            

  . المجلس خالل السنة المالية والمدة التى قضاها العضو فى هذا
  من صـافى الـربح بحـد أقـصى        %) ١٠( لىعلى أال يزيد مجموع المكافأة ع     

 جنيه للعضو الواحد ويحرم عضو مجلس اإلدارة من المكافـأة المـذكورة             ٢٠٠٠قدره  
   :فى الحاالت اآلتية

 إذا لم يحضر نصف جلسات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية ولو كان تخلفه              -١
  .ر مقبول بعذ

 إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نـصف              -٢
  .اجتماعات الجمعية العمومية التى تعقد خالل السنة 

 إذا انقضت أو زالت أو سقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى              -٣
  .من السنة المالية 

ـ  ٦٠ اات وقدره ويمنح أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة عن الجلس       عـن كـل   ا جنيه 
  .جلسة على أن ال تصرف هذه البدالت عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة 
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  : بعد التعديل تكون - ) ٦( الفقرة رقم ) ٥٠( مادة
  ١٩٧٥ لـسنة    ١١٠مـن القـانون رقـم       ) ٦٢ ، ٥٣ ، ٥٠(مع مراعاة أحكام المواد     

   :رتيب اآلتىيوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية المالية على الت
 بحد أقصى حصة العاملين فى الجمعية يراعـى فـى توزيعهـا مـدى         )%٥-٦(

  شـهور  ) ٤( مساهمتهم فى زيادة اإلنتاج وتحـسين األداء وبمـا ال يجـاوز مرتـب      
  . جنيه سنويا أيهم أقل ١٥٠٠أو 

  ١١/٣/٢٠١٨ادية المنعقدة بتاريخ عالغير ومية مهذا بناء على موافقة الجمعية الع
  المديريةمدير 

  اءــــإمض
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٢٦

 إعــالنات فقد
 هيئة األوقاف املصرية بالدقهلية

) ١١٩٥(قسيمة مجموعـة    ) ٣٠٠(ح فئة   .ع) ٣٣(ائم  ـقد دفتر القس  ـتعلن عن ف  
 ،  يـة بر ملغ توتع) ٦٦٢١٠٠(حتى رقم   ) ٦٦١٨٢٩(تعملة من رقم    ـبه قسائم غير مس   

 . نفسه للمساءلة القانونية يعرضوكل من يحاول استعمالها 
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