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  قــرارات
 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية

  ٢٠٢٠ لسنة ٩٦قــرار وزارى رقـم 
  ٦/٢/٢٠٢٠بتاريخ 

  ٢م٩١٣١١,٤ بمساحة (B1-1)باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم 
  )مشروع مجمع مدارس(إلقامة 

  (B1)الخدمات الداخلية والتى هى جزء من منطقة 
   فدان والمخصصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر١٠٠٧,٣٢ضمن مساحة 

  وشركة أوراسكوم العقارية بمدينة حدائق أكتوبر
  ١٣/٤/٢٠١٩بتاريخ ) ٣٨٧(والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 

  باعتماد المخطط العام لكامل المساحة
  مرانيةوزير اإلسكان واملرافق واتمعات الع

   فـى شـأن إنـشاء المجتمعـات        ١٩٧٩ ة لـسن  ٥٩طالع على القانون رقـم      بعد اال 
 ؛العمرانية الجديدة 

  ؛ والئحته التنفيذية٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

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

 بتـشكيل مجلـس إدارة هيئـة        ٢٠٠٦ ة لـسن  ٤٨هورية رقم   وعلی قرار رئيس الجم   
 ؛المجتمعات العمرانية الجديدة 

  ؛ بتشكيل مجلس الوزراء۲۰۱۸ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

إلسكان والمرافـق   ل ا بتعيين وزير  ٢٠١٩ لسنة   ٩٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 ؛والمجتمعات العمرانية 
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ن اعتمـاد القواعـد     أ بـش  ٧/٦/٢٠٠٩خ  يبتـار ) ٢٣٢( رقـم    وعلى القرار الوزارى  
العمرانيـة   واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعـات    

 ؛ والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ا ألحكام قانون البناء رقم الجديدة وفقً

  ر والمنعقـدة  وعلى قرار اللجنة الوزارية لتـسوية منازعـات عقـود االسـتثما           
   بالموافقة على مشروع التسوية الودية المبرم بين الهيئة والشركتين ؛٢/٤/٢٠١٨بتاريخ 

 بـين هيئـة     ٢٦/١١/٢٠١٨وعلى عقد تخصيص بنظام المشاركة المبـرم بتـاريخ          
المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ، وشـركة أوراسـكوم         

  مساحة ألـف فـدان بمدينـة حـدائق أكتـوبر إلقامـة مـشروع              العقارية لقطعة أرض ب   
  عمرانى متكامل ؛

 لقطعة األرض محل القـرار      ٣/١/٢٠١٩وعلى محضر االستالم المحرر بتاريخ      
 فـدان بمـا يعـادل       ١٠٠٧,٣٢الكائنة بمدينـة حـدائق أكتـوبر بمـساحة إجماليـة            

   ؛٢م٤٢٣٠٧٥٦,٤٦
 باعتماد المخطط العـام     ١٣/٤/٢٠١٩بتاريخ  ) ٣٨٧(وعلى القرار الوزارى رقم     

لكامل مشروع شركة أوراسكوم للتنمية مصر ، وشركة أوراسـكوم العقاريـة علـى               
   فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى لجزء مـن المرحلـة األولـى         ١٠٠٧,٣٢مساحة  

  فدان وذلك بقطعة األرض الكائنة بمدينة حدائق أكتوبر        ١٠١,٧٢من المشروع على مساحة     
  بنظام المشاركة مع الهيئة إلقامة مشروع عمرانى متكامل ؛والمخصصة للشركتين 

وعلى طلب شركة أوراسكوم للتنمية مصر ، وشركة أوراسكوم العقارية الـوارد            
   للمراجعة واعتماد المخطـط العـام لمنطقـة مجمـع المـدراس         ٢٩/٩/٢٠١٩بتاريخ  

   فدان ؛٢١,٧بمساحة ) B1-1(رقم 
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 وشركة أوراسكوم العقارية الـوارد      وعلى كتاب شركة أوراسكوم للتنمية مصر ،      
 بشأن طلب مراجعة واعتماد المخطط العـام        ١٦/١١/٢٠١٩بتاريخ  ) ٤٢٤٤١٩(برقم  

  )٧( فـدان ومرفقًـا بـه عـدد          ٢١,٧بمـساحة   ) B1-1(لمنطقة مجمع المدارس رقم     
  لوحات نهائية من المخطط العام للمشروع ؛

ـ ) ٤٢٥٦٨٨(وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر رقم          ٢٧/١١/٢٠١٩اريخ  بت
المنتهى ولوحات من المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والتوقيع         ) ٧(مرفقًا به عدد    

   فـدان ، ١٠٠٠بعرض الموقف الكامل لقطعة األرض وبأنه تم التعاقد علـى مـساحة            
 ورد كتاب الهيئة بتعـديل التـدفقات        ١٧/٤/٢٠١٩وتم تحرير محضر استالم وبتاريخ      

 ٢م١٥٠٠٠ بـدالً مـن      ٢م١٥١١٠٥١ة العينية واإلضافية لتصبح     النقدية وتعديل الحص  
 جنيه بخالف األعباء مـن تـاريخ        ١٧٦٩٩٠٠٠والمستحق الدفعة المقدمة طبقًا للتعاقد      

  االستحقاق حتى تاريخ السداد ؛
 نظيـر   ١٢/١/٢٠٢٠وعلى ما يفيد سداد المصاريف اإلدارية المستحقة بتـاريخ          

الوزارى باعتماد اعتماد المخطط العام لمنطقة مجمع       المراجعة الفنية واستصدار القرار     
   فدان ؛٢١,٧ بمساحة (B1-1)المدارس رقم 

  وعلى البرنامج الزمنى المعتمد المقدم من الشركتين ؛
  وعلى نماذج التعهدات والتفويضات المقدمة من الشركتين الخاصة بالقرار الوزارى ؛

  لمـشروع الـشركتين    زارىوعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الـو        
  القطاعات المختصة بالهيئة ؛كافة اإلدارات والموقع من 

لمجتمعـات العمرانيـة    لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة ا    وعلى الموافقة الفنية    
  مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعـة المـستندات والرسـومات المقدمـة           الجديدة وجهاز   

  سـكوم العقاريـة إلقامـة مـشروع       من شركة أوراسكوم للتنمية مصر وشـركة أورا       
   والتى هى جزء من منطقـة الخـدمات        (B1-1)مجمع مدارس على قطعة األرض رقم       
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   فـدان المخصـصة للـشركتين      ١٠٠٧,٣٢ ضـمن مـساحة إجماليـة        (B1)الداخلية  
   ،إلقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينـة حـدائق أكتـوبر بالمـشاركة مـع الهيئـة               

   والئحتـه التنفيذيـة    ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩ر بالقانون رقم    قانون البناء الصاد  ألحكام  وفقًا  
   ؛٢٠٠٩ لسنة ٢٣٢والقرار الوزارى رقم 

نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطـيط والمـشروعات         وعلى مذكرة السيدة المهندسة   

  ؛استصدار القرار الوزارى المعروض  والمنتهية بطلب ٢٢/١/٢٠٢٠بتاريخ 

  يئة لقطاع التخطـيط والمـشروعات     وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس اله      

 المتضمن اإلفادة بالتنازل عـن الـدعوى التحكيميـة          ٢٧/١/٢٠٢٠بتاريخ  ) ٨١(رقم  

 وسداد الدفعة األولى والثانية للتعاقد ؛

 :رر ــــقـ

 ٢م٩١٣١١,٤ بمـساحة  (B1-1) يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقـم  -  ١مادة 

 من المتر المربـع  ٤٠/١٠٠شر مترا مربعا وفقط واحد وتسعون ألفًا وثالثمائة وأحد ع    (

والمخصصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر وشركة أوراسكوم العقارية بنظام         ) ال غير 

  المــشاركة مــع الهيئــة إلقامــة مــشروع مجمــع مــدارس والتــى       

 فـدان   ١٠٠٧,٣٢ ضمن مساحة إجماليـة      (B1)هى جزء من منطقة الخدمات الداخلية       

 باعتماد المخطـط    ١٣/٤/٢٠١٩بتاريخ  ) ٣٨٧(لها برقم   والسابق صدور قرار وزارى     

العام لكامل المساحة بنشاط عمرانى متكامل بمدينة حدائق أكتوبر ، وذلك طبقًا للحـدود          

المرفقة بهذا القرار والعقـد المبـرم بـين الهيئـة           والشروط  الموضحة على الخريطة    

  .ا القرار  والتى تعتبر جميعها مكملة لهذ٢٦/١١/٢٠١٨والشركتين بتاريخ 
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 تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية ألعمـال          - ٢مادة 
شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراسـتها            

  .واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ 
  المختـصة بالحـصول علـى موافقـة الجهـات          تلتـزم الـشركتان      - ٣مادة 

  لممارسة النشاط المخصص له األرض قبل مباشـرة النـشاط وفـى حالـة إخاللهـا               
  .القانونية المناسبة   اإلجراءاتبذلك تتخذ

   بالمـشروع  تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن مناطق الخدمات      - ٤مـادة 
  التخـديم مـن الخـارج   وهى لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالـة مخالفـة ذلـك          

 بواسطة اللجان المختصة بالهيئـة وبـشرط موافقـة    منطقتى الخدمات إعادة تسعير  يتم
  .قطاع التخطيط والمشروعات 

 ، وفـى حالـة   بسداد المستحقات المالية فى مواعيدها تلتزم الشركتان  - ٥مـادة 
  . االلتزام تتخذ اإلجراءات القانونية المناسبة عدم

مدينة المختص بالمـستندات الالزمـة      تلتزم الشركتان بموافاة جهاز ال     - ٦مـادة 
 لـسنة   ١١٩ ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقـم         الالزمةالستخراج التراخيص   

  . والئحته التنفيذية ٢٠٠٨
 األولـى  تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة          - ٧مـادة 

ـ   القـرار   مـن  )٦(من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة         ا للـشروط   وفقً
  .لجدول الزمنى المعتمد من الهيئة المرفقة وطبقًا ل

المتبـع   تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحـو           - ٨مـادة 
  . الهيئة فى الياح
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   تلتزم الشركتان بتوفير أمـاكن انتظـار للـسيارات طبقًـا للـشروط     - ٩مـادة 

  . المرفقة بالقرار

  نشر هذا القـرار فـى الوقـائع المـصرية ، ويعمـل بـه مـن                 ي - ١٠مـادة 

  .اليوم التالى 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
  (B1-1)وتقسيم قطعة األرض رقم باعتماد تخطيط 
  ٢م٩١٣١١,٤بما يعادل   فدان٢١,٧بإجمالى مساحة 

  والتى هى جزء إلقامة مشروع مجمع مدارس
  للمشروع بالكاملمن منطقة الخدمات الداخلية 

  والسابق صدور القرار الوزارى  فدان١٠٠٧ على مساحة
   بشأنه بمدينة حدائق أكتوبر١٣/٤/٢٠١٩بتاريخ ) ٣٨٧(رقم 

  :حة أرض املشروع مسا
 بمـا يعـادل      ،  فـدان  ٢١,٧إجمالى مساحة قطعة األرض المخصصة للمشروع       

   .٢م٩١٣١١,٤
  :مكونات املشروع 

 ٢م٢٧٣٩٣,٤ فدان بما يعـادل  ٦,٥) FP( تبلغ مساحة المبانى للدور األرضى     -١
  .جمالى مساحة أرض المشروع إ من )٪٣٠(وتمثل نسبة 

 فـدان بمـا يعـادل    ٢,٩طرق الداخليـة   المخصصة للىضا تبلغ مساحة األر  -٢
  .جمالى مساحة أرض المشروع إ من )٪١٤( وتمثل نسبة ٢م١٢٣٣٤,٦

 ة تبلغ مساحة األراضى المخصصة للمسطحات الخـضراء وممـرات المـشا      -٣
  جمـالى مـساحة  إ مـن  )٪٥٦( وتمثـل نـسبة     ٢م٥١٥٨٣,٤ فدان بما يعـادل      ١٢,٣

  .أرض المشروع 
  ) :جممع املدارس(ت األراضى املخصصة ملنطقة اخلدما

 ٢م٢٧٣٩٣,٤ فـدان بمـا يعـادل        ٦,٥) FP(تبلغ مساحة المبانى للدور األرضى      
  .جمالى مساحة أرض المشروع إ من )٪٣٠(وتمثل نسبة 
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   :(B1-1) تفصيلى لقطع األراضى التعليمية بيان
  (B1-1)راضى التعليمية لالعتماد األقطع لجدول تفصيلى 

  االستخدام  املناطق  املرحلة
  ضراحة األمس

  )M2(االجمالية 

اجمالى مسطح 

املبانى للدور 

  )FP(رضى األ

  النسبة البنائية

فاع  احلد األقصى
الرت

ا
سل  

سل
م م

رق
  

  ١   أدوار٣  ٪٣٠  ٨١٧٢٫٥٧  ٢٧٫٢٤١٫٨٩  ١مجمع مدارس 

  ٢   أدوار٣  ٪٣٠  ٨٣١٦٫٨٣  ٢٧٫٧٢٢٫٧٧  ٢مجمع مدارس 
 املرحلة

 األولى
 املنطقة

(1-B1)  
  ٣   أدوار٣  ٪٣٠  ١٠٩٠٤٫٠٠  ٣٦٫٣٤٦٫٧٢  ٣مجمع مدارس 

    ٢٧٫٣٩٣٫٤٠  ٩١٫٣١١٫٤٠  االجمالى  

  :بيان يوضح مساحات ونسب اخلدمات على مستوى كامل املشروع 
 خدمى

 املساحة 
 باملتر املسطح

 مالحظات االعتماد النسبة املئوية

جمالى األرض اصصة إ
 لكل املراحل بكامل املشروع

١٢٫٠٠ ٥٠٧٫٦٩٠٫٧٨٪    

ولىاملرحلة األ  1-A ٠٫٤٧ ١٩٨١٤٫٢١٪    تداعتم 

ىاملرحلة األول  1-B1 ٢٫١٦ ٩١٫٣١١٫٤٠٪ االعتماد. م    مدارساتمجمع 

٪٩٫٣٧ ٣٩٦٥٦٥٫١٧ املتبقى    

  :باملشروع ) جممع املدارس (اتناطق اخلدماالشرتاطات البنائية العامة مل
 مـن إجمـالى مـساحة       )٪٣٠( على ال تزيد المساحة المبنية للدور األرضى        -١

  .رض المشروع أ
وبما ال يتعارض مع قيـود االرتفـاع        ) دورين+ أرضى  + بدروم  ( االرتفاع   -٢

  .المقررة من القوات المسلحة 
 يتم تحديد المسطحات المطلوبة ألماكن انتظار السيارات الخاصة وسـيارات            -٣

  .الطالب طبقًا للكود المصرى 
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 المطلوبـة علـى أن    يسمح بعمل بدروم أو أكثر بعد الحصول على الموافقات      -٤
  .يستغل باألنشطة المسموح بها وال يسمح بعمل أى فصول دراسية أو معامل بالبدروم 

م من جميـع االتجاهـات داخـل قطعـة     ٦ يتم االلتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ   -٥
  .األرض الواحدة 

  :تعهدات 
ن بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع         ا تتعهد الشركت  -١

  فقط وال يكون لها تخديم مباشر من الطرق الخارجية وفى حالة تخديمها مـن الخـارج           
  و استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعـادة التـسعير بعـد الحـصول علـى                أ

  .الموافقات الالزمة 
  . يتم االلتزام بالشروط الخاصة بالهيئة العامة لألبنية التعليمية -٢
  تنمية مـصر وأوراسـكوم العقاريـة بالتنـسيق        ن أوراسكوم لل  ا تتعهد الشركت  -٣

 للطـرق الداخليـة     اتيات لعمل امتداد  عدامع شركة سوميد وأخذ موافقتها بشأن عمل        
  .فوق خط سوميد 
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  العامةاالشرتاطات

)  دور ٢+ أرضـى   (بالمشروع  ) مجمع مدارس (يبلغ أقصى ارتفاع للخدمات      -١
  طقـة ويـسمح بإقامـة دور البـدروم        وبما ال يتعارض مع قيود االرتفاع المقررة للمن       

مه باألنشطة المصرح بها فقط بدون مسئولية جهـاز المدينـة    اأو أكثر بحيث يتم استخد    
   .توصيل المرافق لدور البدرومعن 

 ال يسمح باستخدام األرض فى غير الغـرض المخـصص لـه وال يـسمح                -٢
  .باألنشطة الملوثة للبيئة 

 . الردود  فى مناطقمنشآتيجوز إقامة أية  ال -٣

ـ  ن أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسكوم العقاريـة     االشركتتتولى   -٤  ا علـى نفقته
ورى وكهرباء ى مياه وصرف صح(الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من 

ـ   بقطعة األرض عاليه ،      بالمبانى   )وتليفونات وغاز وتوصيله   ا للرسـومات   وذلـك طبقً
نه يتم أالرئيسية ، هذا ومن المعلوم  ات الداخلية بالشبكةالمعتمدة من الهيئة مع ربط الشبك
  ) تليفونـات    -  كهربـاء    - صـرف صـحى      -ميـاه   ( تحديد المقننات المطلوبة مـن      

  بتشغيل وصـيانة المرافـق الداخليـة       الجمعيةن تقوم   أبها بالهيئة و   ا للقواعد المعمول  طبقً
 . بكافة أنواعها

علـى نفقتهـا    ر وأوراسكوم العقاريـة  ن أوراسكوم للتنمية مص   االشركتتتولى   -٥
 لممرات المشاة   وشبكة الرى وأعمدة اإلنارة الداخلية     الخاصة تنسيق الموقع من ممرات    

وتنفيذ البردورات واألرصفة والتبليطات والزراعة والتـشجير واألعمـال الـصناعية           
  .والتكسيات وخالفه

علـى نفقتهـا    ريـة ن أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسـكوم العقا     االشركتتتولى   -٦
 والمواصفات المعتمدة مـن الهيئـة       ا للرسومات الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقً     

 .الداخلية بالطرق الرئيسية  مع ربط الطرق
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بالـسماح   ن أوراسكوم للتنمية مـصر وأوراسـكوم العقاريـة        االشركتلتزم  ت - ٧
البنائية والتـرخيص    شتراطاتلمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى لال       

ـ        ا الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بـشبكات المرافـق وفقً
 . والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة الشركةالمقدمة من  للمواصفات والرسومات

باعتماد رسومات   ن أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسكوم العقارية     االشركت تلتزم   -٨
   . توزيع الكهرباءةصفات أعمال الكهرباء من شركوموا

ـ   ن أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسكوم العقاريـة     االشركتتتولى   -٩  اعلـى نفقته
  . )٦، ٥، ٤( اتالخاصة صيانة األعمال الموضحة فى الفقر

 يتم تحديد المسطحات المطلوبة ألماكن انتظار السيارات الخاصة وسـيارات        -١٠
  .لمصرى الطالب طبقًا للكود ا

  .يتم االلتزام بالشروط الخاصة بالهيئة العامة لألبنية التعليمية -١١

  بالقـانون  ن أوراسكوم للتنمية مـصر وأوراسـكوم العقاريـة     االشركتتلتزم   -١٢
  ما والـشروط الفنيـة الـواردة   وتعـديالته  التنفيذيـة  والئحتـه  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩رقم  

  .بالتعاقد المبرم بينهما وبين الهيئة

  ولطرف أ
  )إمضـــــاء ( 

  طرف ثاٍن
  شريف ماهر دميرتى
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١٤
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١٥
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  حمافظة كفر الشيخ
  ٢٠٢٠ لسنة ٣٦٨رار رقم ـــق

  حمافظ كفر الشيخ

 بشأن نظام اإلدارة المحليـة    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣بعد االطالع على أحكام القانون رقم       

  والئحته التنفيذية وتعديالته ؛

  نون البنـاء والئحتــه  بإصـدار قــا ٢٠٠٨ لــسنة ١١٩وعلـى القــانون رقـم   

  ا ؛التنفيذية وتعديالته

تحسين علـى العقـارات    بشأن فرض مقابل ١٩٥٥ لسنة  ٢٢٢ وعلى القانون رقم  

  التى يطرأ عليها تحسين ؛

 ١/٤/٢٠٢٠وعلى كتاب اإلدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظـة المـؤرخ           

رانـى بالمحافظـة    اجتماع لجنة اإلشراف على أعمال التخطيط العم      المرفق به محضر    

 المتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقـسيم الفيـروز           ٢٥/٣/٢٠٢٠المؤرخ  

  ؛ بمدينة مصيف بلطيم

  :قـــــرر 

   .مشروع تعديل تقسيم الفيروز بمدينة مصيف بلطيم يعتمد -ـادة أوىل م

 على الجهة الطالبة تقديم ما يفيد إنشاء وتوصيل المرافق العامـة           -مــادة ثانيـة 

  أو أداء التكلفة المطلوبة لتوصيل الشبكات أو تقديم خطـاب ضـمان بنكـى              من عدمه 

   .ةلتنفيذ المرافق وفقًا للقيم المحددة من الشركات المعني
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تعتبر المساحات المخصـصة للطـرق والـشوارع والميـادين           - ثالثـةمــادة 

   .لوالحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقاب

ـــادة  ــرار - رابعــةمـ ــذا الق ــذ ه ــصة تنفي ــات المخت ــع الجه ــى جمي    عل

  .اعتبارا من تاريخ صدوره 

  .نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ي- ةخامسمـادة 
  ٢/٤/٢٠٢٠صدر بتاريخ 

  محافظ كفر الشيخ
 مجال نور الدين/ لواء
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  حمافظة كفر الشيخ
  ٢٠٢٠ لسنة ٣٦٩رار رقم ـــق

  حمافظ كفر الشيخ
 بشأن نظام اإلدارة المحليـة    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣بعد االطالع على أحكام القانون رقم       

  والئحته التنفيذية وتعديالته ؛
ــم    ــانون رق ــى الق ــسنة ١١٩وعل ــاء  ٢٠٠٨ ل ــانون البن ــدار ق    بإص

  ا ؛التنفيذية وتعديالته والئحته
تحسين علـى العقـارات    بشأن فرض مقابل ١٩٥٥ لسنة  ٢٢٢ وعلى القانون رقم  

  ؛بسبب أعمال المنفعة العامة طرأ عليها تحسين التى ي
 ٢٣/٣/٢٠٢٠التفصيلى المـؤرخ    لتخطيط  ا محضر لجنة اإلشراف على أعمال    وعلى  

   تقـسيم الفيـروز    والمتضمن الموافقة علـى تعـديل التخطـيط التفـصيلى لمنطقـة           
  ؛ بمدينة مصيف بلطيم

  :قـــــرر 
 تقـسيم الفيـروز بمدينـة       تعديل التخطيط التفصيلى لمنطقة    يعتمد   -مــادة أوىل 

   .مصيف بلطيم
  . نشر هذا القرار فى الوقائع المصريةي -مــادة ثانية 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيمـا يخـصه             - ثالثةمــادة 
من تاريخ صدورهااعتبار .   

  ٢٤/٣/٢٠٢٠صدر بتاريخ 
  محافظ كفر الشيخ

 مجال نور الدين/ لواء
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  مديرية التضامن االجتماعى - درية حمافظة اإلسكن
  إدارة الجمعيات
  قــرار شهر

  مدير عام مديرية التضامن االجتماعى مبحافظة اإلسكندرية
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقا للقانون رقم 

  :قــــرر 
  ٢٤/٣/٢٠٢٠ا من اعتبار) ٤١٢١(رقم ب نورانيات الخيريةشهر جمعية 

٢٤/٣/٢٠٢٠ا فى تحرير  
  ير المديريةمد

  إمام فوزى إمام
  قيدالملخص 

  . نورانيات الخيرية:  اسم الجمعية
  - اقتـصادى    - صـحى    - ثقافى   - دينى   -تعليمى   -اجتماعى  :  ميدان نشاطها 

   . الحج والعمرة- حماية البيئة - رعاية ذوى االحتياجات الخاصة -أسر منتجة 
  . أعضاء )سبعة (٧: مجلس اإلدارة 
    ٣٠/٦ -  ١/٧: السنة المالية 
   .صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهليةإلى :  جهة األيلولة
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  مديرية التضامن االجتماعى - حمافظة اإلسكندرية 
  إدارة الجمعيات
  قــرار شهر

  مدير عام مديرية التضامن االجتماعى مبحافظة اإلسكندرية
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقا للقانون رقم 

  :رر قــــ
ــة   ــهر جمعي ــة   ش ــشغوالت اليدوي ــناع الم ــة ص ــ رعاي   )٤١٢٢(رقم ب

٢٤/٣/٢٠٢٠ا من اعتبار  
٢٤/٣/٢٠٢٠ا فى تحرير  

  مدير المديرية
  إمام فوزى إمام

  قيدالملخص 
   .رعاية صناع المشغوالت اليدوية:  اسم الجمعية

  - أسـر منتجـة      - دينـى    - ثقـافى    -تعليمـى    -اجتمـاعى   :  ميدان نشاطها 
   .عمرةالحج وال تيسير - رعاية ذوى االحتياجات الخاصة -ة والطفولة رعاية األسر

  . أعضاء )سبعة (٧: مجلس اإلدارة 
    ٣٠/٦ -  ١/٧: السنة المالية 
   .صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهليةإلى :  جهة األيلولة
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  مديرية التضامن االجتماعى - حمافظة اإلسكندرية 
  إدارة الجمعيات

  رقــرار شه
  مدير عام مديرية التضامن االجتماعى مبحافظة اإلسكندرية

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقا للقانون رقم 
  :قــــرر 

  ٢٥/٣/٢٠٢٠ا من اعتبار) ٤١٢٣(رقم ب مؤسسة قطارات الخير للتنميةشهر 
٢٥/٣/٢٠٢٠ا فى تحرير  

  مدير المديرية
  إمام فوزى إمام

  قيدالملخص 
  . قطارات الخير للتنمية: مؤسسة الاسم 

 - رعاية أسرة وطفولة   -صحى   -تعليمى   - ثقافى   -اجتماعى  :  ميدان نشاطها 
   . حماية مستهلك-اقتصادى  -أسر منتجة  -رعاية ذوى االحتياجات الخاصة 

  . أعضاء )خمسة (٥ : األمناءمجلس 
    ٣٠/٦ -  ١/٧: السنة المالية 
   .يات والمؤسسات األهليةصندوق إعانة الجمعإلى :  جهة األيلولة
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٢٢

 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   

 .ية  نفسه للمساءلة القانونيعرضوكل من يحاول استعمالها 



  

  
 

 

 

 

 

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٠٩ -  ٤/٦/٢٠٢٠ -  ٢٠١٩ / ٢٥٨٢٠  

  
  




