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٣

  راراتـــــق
  العمرانيةوزارة اإلسكان واملرافق واتمعات 

  ٢٠٢١ لسنة ١٠٧١رقم وزارى رار ـق
  ٢١/١١/٢٠٢١بتاريخ 

  )٨٩A، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١ (أرقام األراضى  تخطيط وتقسيم قطعباعتماد
 ٢م١٨٨٥٠٨,٧٠ فدان بما يعادل ٤٤,٨٨مساحة ى جمالبإ

 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة

 جمعية الكنانة للخدمات اإلدارية والرعاية االجتماعية والمخصصة للسادة

 إلقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة

  واملرافق واتمعات العمرانيةوزير اإلسكان

ـ  ١٩٧٩ ة لسن ٥٩د االطالع على القانون رقم      بع ـ ى   ف ن إنـشاء المجتمعـات     أش
  ؛العمرانية الجديدة

  ؛ والئحته التنفيذية٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

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

يئـة   بتشكيل مجلـس إدارة ه     ٢٠٠٦ ة لسن ٤٨ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم    
  ؛المجتمعات العمرانية الجديدة

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

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

ن اعتمـاد القواعـد     أ بـش  ٧/٦/٢٠٠٩خ  يبتار) ٢٣٢(رقم  ى  وعلى القرار الوزار  
  بالمـدن والمجتمعـات    التفـصيلية واالشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططـات       

 ؛ والئحته التنفيذية ۲۰۰۸ لسنة ١١٩العمرانية الجديدة وفقا ألحكام قانون البناء رقم 
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٤

 ١٢/١٠/٢٠٢٠ بتـاريخ    )١٤٥( الهيئة الصادر بجلسته رقم      إدارةوعلى قرار مجلس    
   تخـصيص  بإعـادة  اإلداريـة  هيئـة الرقابـة      الطلب المقدم من السادة   ى  فقة عل بالموا
 فدان تقريبـا بالقطـاع      ٤٢مساحة  ى  جمالإب) ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦١ (أرقام األراضىقطع  

والرعايـة   الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة لصالح جمعية الكنانة للخدمات اإلدارية         
 - ى إدار - تجـاری  ( إلقامة مـشروع     )يئة الرقابة اإلدارية  عضاء ه أالخاصة ب (االجتماعية  

ـ األ مـساحة ى  إجمـال  مـن    )٪١٠(بنسبة  ) إداري -تجاری  ( بواقع   )سكنى   ،ى  راض
ـ   ى  إجمـال متكامـل مـن     ى   عمران )٪٩٠(و   باشـتراطات بنائيـة   ى  مـساحة األراض
ـ أ نسبة بنائية من مـساحة النـشاط ، وارتفـاع            ٪٣٠(   ) أدوار متكـررة   ٣+ ى  رض

 ، وبارتفـاع   النـشاط  نسبة بنائية من مـساحة       ٪٢٥(، و )  اإلداري -ى  تجارال(للنشاط  
على قطـع    ن يتم التعامل  أالمتكامل على   ى  للنشاط العمران ) دوار متكررة أ ٤ +ى  رضأ

مسارات المرافق المارة بـالطرق    ى  عاليه كقطعة أرض واحدة مع الحفاظ عل      ى  األراض
ا للقيمة البيعيـة للمتـر      وفقً  بنظام البيع  ا للمخطط المعتمد للمنطقة ، وذلك     الرئيسية طبقً 

لتـزام بالـشروط    يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير ، مـع اال          ى  المربع الت 
 : اآلتيةوالضوابط 

مدة تنفيذ المشروع ست سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزارى باعتماد             
 .التخطيط والتقسيم 

 .ى يه المصرالجن: عملة السداد لقطعة األرض 

  خـالل شـهر   ى   من قيمة قطعة األرض بالجنيه المـصر       )٪١٠(يتم سداد نسبة    
ـ  باإلضـافة    اإلدارة بموافقة مجلس    اإلخطارمن تاريخ     داريـه إ مـصاريف    )٪١(ى  إل

  . مجلس أمناء)٪٠,٥(و
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ى  سنوية متساوية بالجنيه المـصر     أقساط أربعسداد باقى ثمن قطعة األرض على       
المقدمة ، على أن     ا بعد عامين من التاريخ المحدد لسداد الدفعة        منه األوليستحق القسط   

 بموافقـة   خطـار اإلمن تاريخ   ى  يتم تحميل كافة األقساط بالفائدة المعلنة بالبنك المركز       
ا لتعليمـات وزارة الماليـة   طبقً ٪٢ إلى باإلضافة( وحتى تاريخ السداد ، اإلدارةمجلس  

 ) .إداريةمصاريف  ٪٠,٥و

   .ة إلقامة المشروعبقد تكون مطلوى كافة الموافقات التى بالحصول علتلتزم الجمعية 
  خـالل مـدة ال تزيـد      ى  األراضلقطع  ى  تلتزم الجمعية بتحرير عقد البيع االبتدائ     

المستندات الالزمـة    عن ستة أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وتقديم كافة          
والتقسيم خالل مدة ال تزيـد عـن ثالثـة          الستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط      

 تدائى ؛االب من تاريخ توقيع عقد البيع أشهر

   بـين الهيئـة والـسادة   ٢١/١/٢٠٢١المبـرم بتـاريخ   ى بتدائوعلى عقد البيع اال 
 ،٦٣،  ٦١ (أرقام األراضى  والرعاية االجتماعية على قطع    اإلداريةة للخدمات   نجمعية الكنا 

  قطاع الرابـع بمركـز مدينـة القـاهرة الجديـدة          فدان بال  ٤٢,٨٢ بمساحة   )٦٥،  ٦٤
 ؛ع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة إلقامة مشرو

 )٤(وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بالجلـسة رقـم            
  : اآلتى بالموافقة على ٢٧/١٠/٢٠٢١خ يبتار

هرة  بالقطاع الرابع بمركز مدينـة القـا       )٨٩A(رقم   تعديل تخطيط قطعة األرض   
 حاألرض لتصب  مساحة قطعة ى  إلالجديدة عن طريق ضم مسطح الممرات المحيطة بها         

  .٢م٤٣١٧ من  بدال٢ًم٥٧٣٠,٢٧٠٥بمساحة 

 )٪٢٠( بنـسبة بنائيـة    )فندقی( لتصبح بنشاط    )٨٩A(تعديل نشاط قطعة األرض رقم      
 )سـيارات ن  محطة خدمة وتمـوي   ( من نشاط    ة بدالً  أدوار متكرر  ٤+ رضی  أوبارتفاع  

 . )ولأ+ ى  نسبة بنائية وبارتفاع أرض٪١٥(شتراطات بنائية با
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 والرعايـة   اإلداريـة جمعية الكنانة للخدمات    لمقدم من السادة    فيما يخص الطلب ا   

 مدينة القـاهرة الجديـدة      بالقطاع الرابع بمركز   )٨٩A(م قطعة األرض رقم     ضاالجتماعية ب 

القطاع الرابع بمركز مدينـة      الكائنة ب  )٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦١( أرقام األراضى وذلك لقطع 

) ١٤٥( الهيئة بجلـسته رقـم       إدارةمجلس   القاهرة الجديدة والمخصصة للجمعية بقرار    

 فإن ذلك سيتيح للهيئة تحميل نصيبها مـن الطـرق الخارجيـة             ١٢/١٠/٢٠٢٠بتاريخ  

 األرضاألرض المطلوبة تكاد تكون مـستقطعة مـن          المحيطة بها وال سيما أن قطعة     

األمانة الفنية الموافقة الفنية على ذلك لتصبح مـساحة قطعـة األرض          األصلية ، فترى    

تكـون  ى   وبالتال ٢م١٧٩٨٥٣,٧٥٨٩ من    بدالً ٢م١٨٨٥١٦,٢٨٨٩للجمعية   المخصصة

  :ى االشتراطات البنائية للمشروع بعد ضم المساحات المعروضة كالتال

  :ى اآلتوتشمل  ٢م١٨٨٥١٦,٢٨٨٩=  للمشروع بعد الضم اإلجماليةالمساحة 

ـ ٢م١٨٢٧٨٣,٣٦٤٩ مساحة  - والًأ ـ ا األرلقطـع ى األصـل ا للنـشاط   طبقً   ىض

 ) .متكاملى  عمران٪٩٠، ى إدارتجاری  ٪١٠( بنشاط )٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١( أرقام

  )٨٩A( تمثـل مـساحة قطعـة األرض رقـم           ٢م٥٧٣٠,٢٧٠٥مساحة   -ثانيا  

  +رضـی   أ وبارتفـاع    )٪٢٠( كخدمـة اسـتثمارية بنـسبة بنائيـة          )فنـدقي (بنشاط  

 .أدوار متكررة  ٤

 الـواردة  بالمـساحة الموافقة الفنية على تطبيق نظام الحجوم على المنطقة السكنية    

 +ى رضأ(بارتفاع  بعض العمارات لتصبحى  بالبند أوال عن طريق زيادة عدد األدوار ف       

 يـتم االلتـزام بقيـد       أن ، على    ) أدوار متكررة  ٤+ رضى  أ من   أدوار متكررة بدالً   ٥

 . للمنطقة االرتفاع المقرر
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 :ى على أن يتم االلتزام بما يل

العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العالوة المقررة نظير تطبيق نظـام     
  .على المنطقة السكنية بزيادة دورالحجوم 

العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمـة البيعيـة لمـساحة قطعـة              
+ رضـی   أوبارتفاع  ) ٪٢٠(ندق بنسبة بنائية    وبنشاطها المعتمد ف  ) ۸۹A(األرض رقم   

 . أدوار ٤

   مـساحة  إضـافة حة الناتجة عن    ان فرق المس  أ التسويات المالية الالزمة بش    إجراء
  الطـرق الخارجيـة     مـن  األصـلية  الناتجة عن تحميل نصيب القطعة       ٢م٢٩٢٩,٦٠٦

 .وبذات نشاطها 

 الضم من اللجنـة     اتإجراءالتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية العتماد        
 وذلك بعـد تـدقيق      هبعالي  ملحق للتعاقد يتضمن ما جاء     إبرامالعقارية الرئيسية ومن ثم     

  ؛ا للقواعدمساحة قطعة األرض بعد الضم ، واستكمال اإلجراءات طبقً

 ١٥/١١/٢٠٢١ بتـاريخ    )٥٨٦٤٠( خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم       وعلى
ات احتحديد سـعر المتـر المربـع للمـس     تم   بأنهنا  جهاز مدينة القاهرة الجديدة متضم    ل

 فـدان  ٤٢,٦٨البـالغ مـساحتها     ) ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦١(األرض رقـم     المضافة لقطعة 
 :ى تاع الرابع بمركز المدينة كاآلالواقعة بالقط

 بواقـع   )فنـدق ( بنـشاط    ٢م٥٧٣٠,٢٧٠٥ بمـساحة    )٨٩A(قطعة األرض رقم    
  .٢م/ج١٩٦١٠

  .٢م/ج٩٤٥٥ بواقع )مختلط(بنشاط  ٢م٢٩٢٩,٦٠٦مساحة 

  ؛االعتماد من اللجنة العقارية الرئيسيةى وأنه جار

 لقطعـة األرض بمـساحة   ١٥/١١/٢٠٢١ بتاريخ المحرر االستالموعلى محضر   
 ؛ت اإلدارية والرعاية االجتماعية لخدمال لجمعية الكنانة ٢م١٨٨٥٠٨,٧٠
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 لجهـاز   وجـه الم) ٥٨٨٩٤( رقم   يةاب قطاع الشئون العقارية والتجار    خطى  علو

رار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات     قى  لإ فيهيشار  ى  مدينة القاهرة الجديدة والذ   

ن يتم التنسيق مع قطـاع      أبى   والمنته ٢٧/١٠/٢٠٢١ بتاريخ   )٤(بالجلسة رقم    الصادر

 )١٥٩( الهيئة الصادر بالجلسة رقم      إدارةضوء قرار مجلس    ى  التخطيط والمشروعات ف  

 ضـم   إجراءاتاعتماد  ى   ف والمشروعاتويض لجنة التخطيط     بتف ٢٩/٩/٢٠٢١ بتاريخ

ـ  مل إبرام األرض ومن ثم     قطعةا لما تضمنه القرار ومواصفات      وفقًى  قطع األراض  ق ح

  ؛ا للقواعد طبقًاإلجراءات قطعة األرض بعد الضم ، واستكمال  مساحةللتعاقد بعد تدقيق

 والرعايـة   داريـة اإلجمعيـة الكنانـة للخـدمات       وعلى الطلب المقدم من السادة      

طلب استـصدار   ا   متضمنً ١٧/١١/٢٠٢١خ  ي بتار )٤٢٣٦١٢( برقم   الوارداالجتماعية  

 بالقطـاع الرابـع     )٨٩A،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦١(لقطعة األرض رقـم      اریزوالقرار ال 

منطقة الخدمات والتفويضات الخاصـة     لقاهرة الجديدة ، ومرفق به تعهد       بمركز مدينة ا  

 ؛االشتراطات البنائية ى لع بالمراجعة الفنية والتوقيع

ة نظيـر المراجعـة الفنيـة       حقسداد المصاريف اإلداريـة المـست     ب اإلفادة   وعلى

  ؛١٧/١١/٢٠٢١ بتاريخ للمشروع الواردة ىواستصدار القرار الوزار

ـ      لتنفيـذ مكونـات المـشروع والمعتمـد مـن الهيئـة           ى  وعلى البرنامج الزمن

  ؛١٧/١١/٢٠٢١بتاريخ 

 ؛ الصحى مياه الشرب والصرف ألعماللمعتمدة وعلى النوتة الحسابية ا

  للمـشروع الموقـع   ى   من استصدار القـرار الـوزار      هالممانعوعلى جدول عدم    

 ؛اعات واإلدارات المختصة بالهيئة من كافة القط
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لمجتمعـات العمرانيـة    ا الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة        وعلى

  ة بعد مراجعة المـستندات والرسـومات المقدمـة        الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديد    

 ة تخطيط وتقسيم قطع   باعتماد والرعاية االجتماعية    اإلدارية للخدمات   الكنانة من جمعية 

دل  فدان بمـا يعـا     ٤٤,٨٨مساحة  ى   بإجمال )٨٩A،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦١( رقماألرض  

صـصة   الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القـاهرة الجديـدة والمخ          ٢م١٨٨٥٠٨,٧٠

ا ألحكـام قـانون البنـاء الـصادر         إلقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة ، وفقً       

   والئحته التنفيذيـة وتعـديالتهما والقـرار الـوزاري         ٢٠٠٨ة  ن لس ١١٩ بالقانون رقم 

  ؛٧/٦/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٣٢(رقم 

 معاون السيد الوزير المـشرف علـى قطـاع التخطـيط            مهندس. دوعلى مذكرة السيد    

  ؛المعروضى  بطلب استصدار القرار الوزاروالمنتهية ١٧/١١/٢٠٢١ بتاريخروعات والمش

 :رر ـــــــــق

 )٨٩A، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١( رقـم  األرض ة يعتمد تخطيط وتقسيم قطع  -١مـادة 

ـ   مائة وثمانية( ٢م١٨٨٥٠٨,٧٠ فدان بما يعادل   ٤٤,٨٨مساحة  ى  بإجمال ا وثمـانون ألفً

  ـ  الكا) من المتر المربع٧٠/١٠٠وا مربعا   وخمسمائة وثمانية متر ة بالقطـاع الرابـع   ئن

ـ جمعية الكنا  بمركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة       اإلداريـة ة للخـدمات    ن

ا للحدود  ، وذلك طبقً   والرعاية االجتماعية إلقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة       

 ٢١/١/٢٠٢١م مع الجمعية بتاريخ     الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبر      الموضحة على 

 ٢٧/١٠/٢٠٢١خ  يبتـار ) ٤(رقـم    وقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بالجلسة      

  .تعتبر جميعها مكملة لهذا القرارى والت
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 المشروع للحجـز والبيـع إال بعـد        وحدات تلتزم الجمعية بعدم عرض      -٢مادة 
 جز و البيع ألعضاء الجمعيـة علـى رقـم          وأن تشتمل إجراءات بدء الح     الهيئةموافقة  

 يتم إلغاء هـذا القـرار واتخـاذ اإلجـراءات     ذلكحالة مخالفة ى القرار ومدة التنفيذ وف 
 .الشأن هذا ى القانونية المناسبة ف

 منطقة الخدمات داخـل مـساحة   بأنع منها  قعهد المو ت تلتزم الجمعية بال   -٣مـادة 
يتم إعادة  حالة التخديم من الخارج     ى   وف قط المشروع ف  قاطنىلخدمة   المتكامل   العمرانى

 . منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة تسعير

وبـشرط  ى  أقـص  تلتزم الجمعية باالشتراطات البنائية المعمول بها كحد         -٤مادة 
 .األرض عدم تجاوز قيود االرتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع بقطعة 

داد العالوة المقررة نظيـر تطبيـق       سهد المقدم منها ب   علتتلتزم الجمعية با   -٥مادة 
ـ  المختلط النشاطالمنطقة السكنية ضمن مساحه     ى   الحجوم عل  نظام  ها لمـا تقـرر     ووفقً

 .المختصة بالتسعير اللجنة 

بشأن المـساحات   للتعاقد   بإبرام ملحق عهد المقدم منها    تتلتزم الجمعية بال   -٦مـادة 
تجة عن تحميل نصيب القطعة األصلية مـن الطـرق          المضافة والخاصة بالمساحة النا   

 .الخارجية وبذات نشاطها وكذا المساحة المضافة بنشاط فندق متى طلب منها ذلك 

تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنيـة ألعمـال           -٧مـادة 
ـ  المتعاقد عليها والبرنـام   المساحة  إطار المخطط المقدم و   ى  المرافق ف شبكات   ى ج الزمن
 . التنفيذى  قبل البدء فالهيئةلدراستها واعتمادها من المعتمد 

 الجمعية بموافاة جهاز المدينـة المخـتص بالمـستندات الالزمـة           تلتزم -٨مادة 
 ٢٠٠٨ لسنه   ١١٩ا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم         طبقً التراخيصالستخراج  

 .والئحته التنفيذية 
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   الـواردة بالمـادة األولـى      المساحةة بتنفيذ المشروع على     تلتزم الجمعي  -٩مادة 
لالشـتراطات  ا   ووفقً من القرار ) ٨(من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة        

نوات من تاريخ صدور هذا القرار       والغرض المخصص للمشروع خالل ست س      المرفقة
يـتم اتخـاذ     الفـة ذلـك   حالة مخ ى   ، وف  الهيئةالمعتمد من   ى   البرنامج الزمن  اعاةمربو

 . اإلجراءات القانونية المناسبة

ا للـشروط المرفقـة      انتظار السيارات طبقً   أماكنتزم الجمعية بتوفير    لت -١٠مادة 
  .للجراجات وتعديالتهى بالقرار والكود المصر

 به  لتلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمو         -١١مـادة 
  .ا حاليبالهيئة

 التـالى ، ويعمل به من اليـوم        الوقائع المصرية ى  ينشر هذا القرار ف    -١٢مـادة 
   .، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه لتاريخ نشره

  وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
  عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس.د.أ
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  الشروط املرفقة بالقرار الوزاري
  )٨٩A، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١( رقم األرض ةقطع وتقسيم خطيطت باعتماد

   الكائنة بالقطاع الرابع٢م١٨٨٥٠٨,٧٠ فدان بما يعادل ٤٤,٨٨ مساحةى جمالإب
  اإلداريةجمعية الكنانة للخدمات  لقاهرة الجديدة والمخصصة للسادةبمركز مدينة ا

 ع مختلط بمدينة القاهرة الجديدةوالرعاية االجتماعية إلقامة مشرو

  :ة املشروعمساح

 مـا يعـادل  ى  أ ٢م١٨٨٥٠٨,٧٠مساحة قطعة األرض المخصصة للمشروع      ى  إجمال
   :اآلتى  إلى وينقسم المشروع، فدان ٤٤,٨٨

 )شاملة مـساحة الطـرق الخارجيـة      ( فدان   ٤٣,٥٢ بما يعادل    ٢م١٨٢٧٧٨,٤٣مساحة  
 ) .متكاملى  عمران٪٩٠ -ى إدار تجاری ٪١٠(استخدامات  بنسب) مختلط(بنشاط 

 .كخدمة استثمارية ) فندقي(قطعة األرض بنشاط ل ٢م٥٧٣٠,٢٧حة مسا

  ٢م١٨٢٧٧٨,٤٣االســتخدامات الخاصــة بالنــشاط المخــتلط بمــساحة  - أوالً
  : فدان٤٣,٥٢بما يعادل 

 :المتكامل ى  النشاط العمران-١

 فـدان   ٣٩,١٧ بما يعادل    ۲م١٦٤٥٠٠,٥٩المتكامل  ى  تبلغ مساحة النشاط العمران   
 : ىتالنشاط المختلط ؛ وتشمل اآل  من مساحة)٪٩٠(وتمثل نسبة 

 فـدان  ١٤,٦٢ بما يعـادل  ۲م٦١٤١٠,٠٠المخصصة لإلسكان بمساحة ى  راضاأل
  .المتكاملى مساحة أرض النشاط العمرانى جمال إ من)٪٣٧,٣٣(وتمثل نسبة 

 فـدان  ٤,٧٠ما يعادل ى   أ ۲م١٩٧٤٠,٠٧المخصصة للخدمات بمساحة    ى  األراض
 .ل المتكامى حة أرض النشاط العمرانمساى إجمال من )٪١٢,٠٠(وتمثل نسبة 

 ۲م٥٥٦٣٢,٥٢ بمساحة   ةالمخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشا    ى  األراض
رض النـشاط   أمساحة  ى  جمالإ من   )٪٣٣,٨٢(وتمثل نسبة     فدان ١٣,٢٥ما يعادل   ى  أ

  .المتكاملى العمران
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  فـدان  ٣,٩١يعـادل   مـا   ى   أ ۲م١٦٤٠٨,٠٠المخصصة للطرق الداخلية بمساحة     ى  األراض
  .المتكاملى حة أرض النشاط العمرانمساى من إجمال) ٪٩,٩٧(وتمثل نسبة 

  فـدان  ٢,٦٩ بما يعـادل     ۲م١١٣١٠,٠٠المخصصة للطرق الخارجية بمساحة     ى  راضاأل
   .المتكاملى مساحة أرض النشاط العمرانى من إجمال) ٪٦,٨٨(وتمثل نسبة 

   :)عمارات(األراضى المخصصة لإلسكان 
 فـدان   ١٩,٥٨ بما يعادل    ۲م٨٢٢٥٠,٣٠ األراضى المخصصة لإلسكان بمساحة      تبلغ

  :من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل ، وطبقًا للجدول اآلتى ) ٪٥٠,٠٠(وتمثل نسبة 

عدد الوحدات 

  بالنموذج

إجمالى عدد 

  الوحدات
اسم 

  النموذج

تكرار 

  النموذج

  مساحة

 ٢مF.Pالـ 
  للنموذج

  مساحة

 buaالـ 
  أقصى  أدنى  ٢للنموذج م

إجمالى 

 F.Pالـ 
  ٢م

  إجمالى

  ٢ مbuaالـ 
  أقصى  أدنى

A ٤٨٠  ٣٦٠  ٥٧٣٣٠  ٨٨٢٠  ٨٠  ٦٠  ٩٥٥٥  ١٤٧٠  ٦  

B ٣٢٠  ٣٤٠  ٥٢٧٨٠  ٨١٢٠  ٨٠  ٦٠  ١٣١٩٥  ٢٠٣٠  ٤  

C ٣٢٠  ٢٤٠  ٤١٨٦٠  ٦٤٤٠  ٨٠  ٦٠  ١٠٤٦٥  ١٦١٠  ٤  

D ٨٠  ٦٠  ٦٥٥٢  ١٠٠٨  ٨٠  ٦٠  ٦٥٥٢  ١٠٠٨  ١  

E ٨٠  ٦٠  ٨٢٤٨٫٥  ١٢٦٩  ٨٠  ٦٠  ٨٢٤٨٫٥  ١٢٦٩  ١  

H ٣٢٠  ٢٤٠  ٣٢٨١٢  ٥٠٤٨  ٨٠  ٦٠  ٨٢٠٣  ١٢٦٢  ٤  

  ١٦٠٠  ١٢٠٠  ١٩٩٥٨٢٫٥  ٣٠٧٠٥          ٢٠ اإلجمالى

   :األراضى المخصصة للخدمات بمنطقة العمرانى المتكامل
  فدان ٤,٧٠ أى ما يعادل     ۲م١٩٧٤٠,٠٧تبلغ األراضى المخصصة للخدمات بمساحة      

  ة أرض النـشاط العمرانـى المتكامـل ،        من إجمالى مـساح   ) ٪١٢,٠٠(وتمثل نسبة   
  :على النحو التالى 

  االشتراطات البنائية  املساحة
  رقم القطعة

  النسبة البنائية  فدان  ٢م
االرتفاع 
  باألدوار

  الردود

  طبقًا لالشتراطات املعمول بها بالهيئة  ٤٫٦٦  ١٩٥٥٥٫٠٧  )١(خدمات 

  ٢م٩لغرفة ال تزيد عن دور أرضى فقط ، مساحة ا  ٠٫٠٤  ١٨٥  البوابات وغرف األمن

    ٤٫٧٠  ١٩٧٤٠٫٠٧  اإلجمالى
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  : النشاط التجارى اإلدارى -٢
 فـدان   ٤,٣٥ بمـا يعـادل      ٢م١٨٢٧٧,٨٤تبلغ مساحة النشاط التجارى اإلدارى      

  :من مساحة النشاط المختلط ، وطبقًا للجدول التالى ) ٪١٠(وتمثل نسبة 
  عدد األدوار  النشاط  ٢ممساحة الدور األرضى   النسبة البنائية  ٢مساحة األرض م

   إدارى-جتارى   ٥٤٨٣٫٣٥  ٪٣٠  ١٨٢٧٧٫٨٤
 أدوار ٣+ أرضى 

  متكررة

   : فدان١,٣٦ بما يعادل ٢م٥٧٣٠,٢٧النشاط الفندقى بمساحة  -ثانيا 
  عدد األدوار  النشاط  ٢مساحة الدور األرضى م  النسبة البنائية  ٢مساحة األرض م

  فندق  ١١٤٦٫٠٥  ٪٢٠  ٥٧٣٠٫٢٧
  أدوار٤+ أرضى 

  متكررة

  :االشرتاطات البنائية العامة للنشاط املختلط 
 :المتكامل ى لمساحة العمرانائية االشتراطات البن -١

 : اإلسكانية لمناطق ئاالشتراطات البنا

 .مساحة األرض ى جمالإ من )٪٥٠( ال تزيد عن لإلسكانالمخصصة ى األراضنسبة 

  .لإلسكانلمساحة المخصصة من ا) ٪٥٠(تزيد النسبة البنائية للعمارات عن  ال

ويمكـن أن   )  أدوار ٤+ ى  أرض(ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية      ى  أقصيبلغ  
ـ بطا لنظام الحجوم    تطبيقً )أدوار متكررة  ٥+ ى  رضأ (إلىتصل   ا لموافقـة اللجنـة     قً

 ٢٧/١٠/٢٠٢١ بتاريخ )٤(الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 

  .المنطقةى رتفاع المسموح بها فوبما ال يتعارض مع قيود اال

 من مساحة الـدور     )٪٢٥(تزيد عن    يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة ال      
 ۱۱۹التنفيذية لقانون البناء الـصادر بـرقم          من الالئحة  ١٠٤ا للمادة   ، وطبقً ى  األرض
 .مجموعها وحدة سكنية ى  وبما ال يشكل ف۲۰۰۸لسنة 

 أعمـال  -كجراج النتظـار الـسيارات      (البدروم يستغل باألنشطة المصرح بها      
  .) مخازن غير تجارية-ميكانيكال والكهر
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ـ  ٨ال تقل المسافة بين العمارات عن        ـ ى  م ف  أدوار  ٤+ رضـی   أ(ارتفـاع    ةحال
حالـة الواجهـات   ى وف)  أدوار متكررة ٥+ ى رضأ(حالة ارتفاع ى  م ف ۱۰  ، )متكررة

 .م ٦ى إليمكن أن تصل المسافة ) ال يوجد بها فتحات(المصمته 

 .وأرض الخدمات ى السكن المبنى حد م بين٦يتم ترك مسافة ال تقل عن 

 . م٦تقل المسافة بين عمارات اإلسكان وحد أرض الجار عن  ال

م بعد حد الرصـيف     ٦بالنسبة للعمارات الواقعة على طرق خارجية يكون الردود         
  .الرصيف م بالنسبة للطرق الداخلية بعد حد٢و

ـ     ن ت أيتم االلتزام ب   ا الشـتراطات الجهـات     كون مداخل ومخارج البدرومات طبقً
 .للجراجات وتعديالته ى المعنية والكود المصر

  :راطات البنائية لمناطق الخدماتاالشت

  ىجمـال إ مـن    )٪١٢ إلـى  ٪٨(المخصصة للخدمات تمثل مـن      ى   األراض ةنسب
 .المتكامل ى رض النشاط العمرانأمساحة 

   .رض منطقة الخدماتأم بين حد العمارة السكنية و٦يتم توفير ممر مشاه ال يقل عن 
  .للجراجات وتعديالتهى ا للكود المصريتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقً

المشروع فقط وال يكـون     ى  تلتزم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطن       
خدامها سـت اأو ى حالة التخديم من الطريق الخارج ى  وفى  الخارج ديم من الطريق  خلها ت 

اللجان المختصة بالتسعير بعـد      المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة    ى  من غير قاطن  
  .ا للقواعد المتبعةخذ الموافقة الالزمة وطبقًأ

ـ   )  ردود - ارتفاع   - بنائيةنسبة  (ية  يتم االلتزام باالشتراطات البنائ    ا لكل نشاط طبقً
  .يئة لكل نشاط على حدهاالستثمارية باله لالشتراطات المعمول بها بالمشروعات

تلتزم الشركة بتحديد نشاط منطقة الخدمات واعتمادها وتنفيـذها خـالل المهلـة             
 . الممنوحة لتنفيذ المشروع
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١٦

 :داری اإلى بنائية لمنطقة التجار االشتراطات ال-٢

  . من مساحة النشاط)٪٣٠(النسبة البنائية 

  .) أدوار متكررة٣+ ى رضأ(: عدد األدوار 

لكـل قطعـة   )  جانبي-ى  خلف-مامی أ(ب نازام بارتدادات من جميع الجويتم االلت 
 .م ٦يقل عن  رض بما الأ

 .للجراجات وتعديالته ى ا للكود المصريتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقً

 :رتاطات البنائية ملنطقة الفندق االش

 . من مساحة النشاط )٪٢٠(النسبة البنائية 

  .)دوار متكررة أ٤+ رضی أ(: عدد األدوار 

لكـل قطعـة   )  جانبي-ى  خلف-مامی أ(يتم االلتزام بارتدادات من جميع الجوانب  
  .م٦يقل عن  رض بما الأ

  .للجراجات وتعديالتهى ا للكود المصريتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقً

  :بيان باملسطحات املبنية واملقنن املائى للمشروع 
معامل االستغالل املسموح به 

  قًا لنوعية اإلسكانوف
أقصى مسطحات بنائية 

  ٢مBUAمسموح بها 
أقصى مقنن مائى 

  )يوم/٢م/ل(
أقصى مقنن مائى مسموح 

  )يوم/٢م/ل(به للمشروع 

٨٠٧٨٠٠  ٣٫٩٢  ٢٠٥٦٢٥٫٧٣  ١٫٢٥  

تتعهد الجمعية واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحـددة للمـشروع      
روع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحمالن       مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمش     

  .وحدهما أى تبعات 
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 االشرتاطات العامة
ويمكن أن تـصل  ) دوار متكررةأ ٤+ ى أرض" (للعمارات" ارتفاع يبلغ أقصى  -١

اللجنـة الرئيـسية     ا لموافقة ا لنظام الحجوم طبقً   تطبيقً)  أدوار متكررة  ٥+ ى  أرض(لى  إ
 وبما ال يتعارض مـع      ٢٧/١٠/٢٠٢١خ  ي بتار )٤(رقم  للتخطيط والمشروعات بالجلسة    

 . المنطقةى قيود االرتفاع المسموح بها ف
ى  والرعايـة االجتماعيـة واستـشار   اإلداريـة ة للخدمات نا تتعهد جمعية الكن  -٢

 إقامتهـا المزمع   المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات         
  .ی تبعاتأا مالمقدم منهما ويتحمالن وحدها للوحة المخطط بالمشروع وفقً

 والرعاية االجتماعية بـسداد العـالوة       اإلداريةتتعهد جمعية الكنانة للخدمات      -٣
 المخـتلط  النشاط المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم على المنطقة السكنية ضمن مساحة  

 ملحـق   بـإبرام زام  كما تتعهد الجمعية بااللت   ،   اللجنة المختصة بالتسعير     ها لما تقرر  وفقً
صيب القطعـة  نحة الناتجة عن تحميل  ابالمس ن المساحات المضافة والخاصة   أللتعاقد بش 

 " .فندق"حة المضافة بنشاط اذات نشاطها وكذا المسباألصلية من الطرق الخارجية و
 جهاز المدينة بتوصيل المرافـق لـه      مسئوليةيسمح بإقامة دور البدروم بدون       -٤

ـ  أعمال   - كجراج النتظار السيارات    (لمصرح بها   ويستخدم باألنشطة ا    - ل  االكهرو ميكانيك
 . )مخازن غير تجارية

ـ  ا يتم االلتزام باالشتراطات البنائية للخدمات داخل مـس   -٥ ى حة النـشاط العمران
االسـتثمارية   تطبيقها بالمـشروعات ى الجار) ية ئانة بب نس- ارتفاع   -ردود  (المتكامل  

 . ى حدهاط علشا لكل نبالهيئة طبقً
 .مناطق الردود ى فمنشآت يجوز إقامة أية  ال -٦
 أسطح البنـاء    أعلىبنيت  ى  الملحقات الت ى  ه:  مرافق الخدمات بدور السطح      -٧
مجموعها وحدة سـكنية  ى ال تكون فى ار الساللم والخزانات والغرف الخدمية الت    بمثل آ 

تزيـد   صرح بها على أن ال     الم المقفلةوحدات البناء   ى  قاستعمالها لبا ى  بل تكون تابعه ف   
 )١٠٤(السكنية طبقـا للمـادة   ى للمبانى رض مساحة الدور األ من)٪٢٥(مجموعها عن   ى  ف

  )٪١٠( ونـسبة    ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩من الالئحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بـرقم         
  .بالهيئةا لالشتراطات المعمول بها الخدمية طبقًى للمبانى مسطح الدور األرض من
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  :ى توالرعاية االجتماعية بالقيام باآل اإلدارية جمعية الكنانة للخدمات تلتزم -٨
وكهربـاء  ى ورى تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صـح      

ـ ذلك  على نفقتها ، و   ى   بالمبان اوصيلهوتليفونات وغاز وت     ا للرسـومات المعتمـدة    طبقً
ـ    أمن الهيئة و   ـ    شن تقوم الجمعية بت   أنواعهـا ق الداخليـة بكافـة      غيل وصـيانة المراف

   .على نفقتها الخاصة
وأعمدة اإلنارة الداخلية لممـرات المـشاة       ى  تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الر     

والتـشجير واألعمـال الـصناعية       وتنفيذ البردورات واألرصفة والتبليطات والزراعة    
 .والتكسيات وخالفه على نفقتها الخاصة 

ا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئـة       قًتنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طب    
  .الخاصة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها

 .اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء 

خذ المشروع بمـا  آو مأ مأخذالصرف على ى تركيب كافة محابس القفل والتحكم ف    
ا للمعـدالت الـواردة     التصميمية طبقً  المقررة لالستهالكات يضمن عدم تجاوز الكميات     

سيتم اعتمادهـا   ى   الت لا للتفاصي کميات يمكن توفيرها وطبقً   ى  أقصبالبيان وباعتبار ذلك    
تنفيذ كافة االحتياجات الالزمة لتخـزين      بة مع التزام العميل     ئالمعنية بالهي  تامن القطاع 

 . )حريق وخالفه(مياه للحاالت الطارئة 

ا للمواصفات القياسية المـصرية واشـتراطات       يذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقً    تنف
 .للتنفيذ ى الكود المصر

عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخالفه داخل المشروع وااللتـزام          تركيب  
بتطبيـق تعريفـة ميـاه الـشرب      ا لقرار رئيس مجلس الـوزراء بمحاسبة العمالء وفقً 

 .ن أهذا الشى قرارات وزارية فى أمة الخدمة وواستداى والصرف الصح

و عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخـذ الرئيـسية            أتركيب عداد   
 .للمياه بالمشروع 
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باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكـل         ى  تنفيذ شبكات منفصلة للر   
 .ى  الرأعمالى مدينة وعدم استخدام مياه الشرب ف

للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند االحتيـاج     ى  شبكات صرف زراع  تنفيذ  
يؤثر علـى شـبكات      وبما ال ى  مع تنفيذ نظام للتخلص اآلمن من مياه الصرف الزراع        

 .الصرف الرئيسية 

ـ  التفتيشالجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء     ى  تلتزم الجمعية بالسماح لمهندس    -٩ ى  الفن
 واعتمـاد العينـات   الفنى وكذا التفتيشى صادر للمبان لالشتراطات البنائية والترخيص ال   

  والمعتمـدة ا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية       الخاصة بشبكات المرافق وفقً   
 .من الهيئة وجهاز المدينة 

 .المعتمد من الهيئة ى  تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمن-١٠

  للكـود المـصري    طبقًـا  سـيارات    انتظـار  يتم االلتزام بتوفير مواقـف       -١١
  .للجراجات وتعديالته

  .ما وتعديالته والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ تلتزم الجمعية بالقانون -١٢
 طرف أول

 معاون وزير اإلسكان
 شرف على قطاع التخطيط والمشروعاتالم

  وليد عباس عبد القوی/ مهندس. د

  طرف ثان
  )اء ــــــــإمض( 
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٢٠
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٢١
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  هيئة الدواء املصرية
 ۲۰۲۲ لسنة ١٥٠رار رقم ق

 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات إعادة تسجيل المستحضرات الطبية البشرية

 رئيس هيئة الدواء املصرية

 ١٩٤١ لـسنة  ٤٨بعد االطالع على قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقـم   
 والئحته التنفيذية ؛

 ؛ وتعديالته ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون

وعلى قانون إعادة تنظيم اسـتيراد وتـصنيع وتجـارة األدويـة والمـستلزمات              
 ؛  وتعديالته١٩٦٢ لسنة ١١٣ والكيماويات الطبية الصادر بالقانون رقم

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٢وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم          
 والئحته التنفيذية ؛

 ٢٠١٩ لـسنة  ١٥١ قانون هيئة الدواء المصرية الـصادر بالقـانون رقـم          وعلى
 والئحته التنفيذية ؛

  ؛٢٠/٧/٢٠٢٠وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 

   ، ٢٠٠٥ لـسنة    ١٩١ ،   ٢٠٠٤ لـسنة    ١١٣ : أرقـام وعلى القرارات الوزارية    
 ، ٢٠١٥ لـسنة  ٤٢٥ ، ٢٠١٤ لـسنة   ٣٤٢ ،   ٢٠١٢ لسنة   ٥٧٥ ،   ٢٠٠٩ لسنة   ٢٩٦
بعض أحكام قواعـد     وتعديلن إعادة تنظيم    أ بش ٢٠١٨ لسنة   ٦٤٥ ،   ٢٠١٨ لسنة   ٦٠٠

 وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية ؛

 وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية ؛

 ولصالح العمل ؛
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 :رر ـــــــــق

 )۱(ادة ـم

 إعـادة تنظـيم قواعـد وإجـراءات إعـادة تـسجيل             شأنى  يعمل بهذا القرار ف   
 أو المستوردة ، وذلك بغـرض التـداول         انعة محلي صالم المستحضرات الطبية البشرية  

ـ ع الماآلتيةالعبارات  ب تطبيق أحكامه ى  أو للمناقصات ، ويقصد ف    ى  المحل الموضـح  ى ن
 :قرين كل منها 

 ٢٠١٩ لسنة ١٥١قانون رقم  قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بال:القانون 

 الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الـصادرة          :الالئحة التنفيذية   
 ٢٠٢٠ لسنة ٧٧٧الوزراء رقم  بقرار رئيس مجلس

 . هيئة الدواء المصرية :الهيئة 

    المستحضرات الطبية البـشرية      :االمستحضرات الطبية البشرية المصنعة محلي 
 . مصانع مرخصة داخل جمهورية مصر العربيةى نيعها فيتم تصى الت

ـ     :المستحضرات الطبية البشرية المستوردة      ى  المستحضرات الطبية البشرية الت
ـ   ى  الصنع أو الت   تستورد من الخارج تامة    الخـارج ، ويـتم تعبئتهـا       ى  يتم تصنيعها ف

 .العربية  مصانع مرخصة داخل جمهورية مصرى وتغليفها ف

 . جمهورية مصر العربيةى  مالكة تسجيل المستحضر ف الشركة:الشركة 

 )٢(ادة ـم

يعاد تسجيل المستحضرات الطبية البشرية المصنعة محليا أو المستوردة كل عشر           
   طلب يقـدم مـن الـشركة إلـى اإلدارة العامـة لتـسجيل                على سنوات ، وذلك بناء

ذلك خالل الـسنة  ، و المستحضرات البشرية باإلدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية     
حـال تجـاوز    ى  األخيرة من صالحية إخطار التسجيل وإال يتم إلغاء المستحضر ، وف          

ـ           المدة رئـيس  ى  المحددة يتم بحث وعرض الطلبات المقدمة بموجب تقرير متكامل عل
ـ         ، حدةى  الهيئة كل حالة عل    ى وذلك كله على وفق اإلجراءات الواردة بالـدليل التنظيم

 . للصالح العام اخاذ ما يراه محققًالخاص بهذا القرار الت
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 )٣(ادة ـم

 التسجيل بمهلة زمنيـة     إجراءات إعادة ى  يحصل المستحضر على موافقة للسير ف     
األكثر ، الستيفاء المتطلبات للحصول علـى إخطـار إعـادة             سنوات على  قدرها أربع 

ـ التـسجيل ؛ و  تبدأ من تاريخ انتهاء صالحية إخطـار ى التسجيل النهائ   سمح خاللهـا ي
أو قرارات   تنظيمى  باالستيراد واإلنتاج والتداول طبقا للقواعد المنظمة ، ما لم يصدر أ          

دة بموجب تقرير   ححال تجاوز هذه المهلة يتم عرض كل حالة على          ى  تخالف ذلك ، وف   
ـ           ى  متكامل عل  ى رئيس الهيئة ، وذلك كله على وفق اإلجراءات الواردة بالدليل التنظيم

 .للصالح العام  اذ ما يراه محققًالخاص بهذا القرار التخا

 )٤(ادة ـم

 اخالل المهلة المحـددة مـستوفي  ى تلتزم الشركة بالتقدم بملف إعادة التسجيل النهائ  
   الدراسـات الفنيـة الالزمـة      إتمـام افة المرفقات ، وكذا     ك و قاتوالمواف المتطلبات كل

اعـد الـواردة   على وفـق اإلجـراءات والقو   ، وذلك كله  إلعادة التسجيل لكل الحاالت   
  .لهذا القرارى بالدليل التنظيم

 )٥(ادة ـم

يعرض على اللجنة الفنيـة لمراقبـة       ى  فاء ملف إعادة التسجيل النهائ    يبعد تمام است  
حالة الموافقة يعاد التسجيل لمدة عشر سنوات أخـرى  ى  ، وف ايوم نياألدوية خالل تسع  

، ويجوز للـشركة التقـدم بالتمـاس    األدوية  تبدأ من تاريخ موافقة اللجنة الفنية لمراقبة    
 يـوم عمـل     ٦٠ للجنة الفنية لمراقبة األدوية وذلك خالل     ى  إعادة نظر من القرار النهائ    

كافة المبـررات الفنيـة      يامن تاريخ إصدار القرار ، شريطة أن يكون االلتماس مستوف         
ـ      االلتماس ، ومؤيد   يستند لها ى  الت   ةترغـب الـشرك  ى  ا بالمـستندات والمعلومـات الت
   يـوم عمـل    ٦٠البـت خـالل      االستناد إليها عند نظر التماسها ، علـى أن يـتم          ى  ف

 . من تاريخ تقديمه
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 )٦(ادة ـم

ـ         خـالل  ى  يصدر رئيس اإلدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية الدليل التنظيم
يتضمن الدليل اآلليات التنفيذية المجمعـة لكافـة القواعـد           عشرة أيام عمل ، على أن     

موضـحة لكافـة المتطلبـات       نفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكـون       واإلجراءات لت 
 والموافقات والدراسات الفنية والمرفقات الالزمة إلعـادة التـسجيل وحـاالت إعفـاء            

، وذلك بعـد اعتمادهـا مـن قبـل اإلدارات      المستحضرات من إعادة تقديمها وتقييمها  
ـ   يخصه وفقً   فيما لكالمركزية ذات الصلة     ة المعتمـدة والمحدثـة وقـت    ا للقواعد الفني

 ، اقتضت حاجة العمل األمر    تحديثه كلما ى  مصدر الدليل التنظيم  ى  كما يراع .  اعتمادها
 .ا لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية ووفقً

 )٧(ادة ـم

تحدد المهل الزمنية الالزمة الستيفاء المتطلبات والموافقـات والدراسـات الفنيـة            
التسجيل للمستحضرات المقدمة إلعادة التسجيل قبل العمـل         والمرفقات الالزمة إلعادة  

ـ      أن يسمح خاللها باالسـتيراد    ى  بهذا القرار ، عل    ا للقواعـد   واإلنتـاج والتـداول طبقً
 :ى والقرارات السارية ، وذلك كله على النحو اآلت

  سنوات من تـاريخ    )٤( مدة    :٢٠١٥ لسنة   ٤٢٥ى  إعادة التسجيل وفقا للقرار الوزار    
  إخطار التسجيل ، أو موافقة الـسير ، أو موافقـة اللجـان العلميـة ،                الحيةانتهاء ص 

 . أحدث اأو اللجنة الفنية ، أيه

  سـنوات مـن تـاريخ   )٤(مدة :  ٢٠٠٩ لسنة ٢٩٦ى ا للقرار الوزارإعادة التسجيل وفقً  
 .العمل بهذا القرار 

 ٢٠١٢ة   لـسن  ٦٤٥ى  ا لقرار اللجنة الفرعية والقرار الـوزار      إعادة التسجيل وفقً  
 . من تاريخ العمل بهذا القرار  سنتين۲۰۰٦ لسنة ۳۷۰و

رئيس الهيئة التخـاذ    ى   تجاوز هذه المهلة يتم العرض بتقرير مفصل عل        حالى  وف
 من المواد الفعالـة  أٍىحال تغيير ى  وف ،بشأن المستحضر     للصالح العام  اما يكون محققً  

كم  المرجعية ، أو يتفق مع المراجع العلميـة ،      وبما يتوافق مع المستحضرات    اا أو نوع
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مستحضر ك  للتسجيل أو منفذا لتوصيات اللجان العلمية ، فتتخذ كافة اإلجراءات المقررة         
العرض  صندوق المثائل ، ويسمح بتداول المستحضر بعد      ى  جديد مع االحتفاظ بمكانه ف    

 بالتركيبـة الجديـدة    إجراءات التسجيلاستكمالعلى اللجنة الفنية لمراقبة األدوية لحين       
جميع المستحضرات  ى  أن يلتزم بتطبيق شرط تقييم ملف الجودة عل       ى  عل ا للقواعد ،  وفقً
 ١/١/٢٠٢٦قبل يوم ى النهائ لم تتقدم بملف إعادة التسجيلى الت

 )٨(ادة ـم

لرئيس الهيئة وبناء على مذكرة فنية مؤيدة باألدلة العلمية والدراسـات الـسوقية ،     
ـ       ة ، ولكل حالة على حد    ى إجـراءات إعـادة التـسجيل أل      ى  وقف أو إلغاء الـسير ف

  .بالصحة العامة تداوله إلحداث ضررى يؤدى بشرى مستحضر طب

 )٩(ادة ـم

مستحضر مع استثنائه مـن بعـض   ى حاالت الظروف الطارئة تداول أ   ى  يجوز ف 
نيـة   علـى مـذكرة ف  ، وذلك بناء التسجيل الواردة بهذا القرار  الشروط المتطلبة إلعادة  

عـدها اإلدارة المركزيـة     ت تفصيلية مؤيـدة باألدلـة العلميـة والدراسـات الـسوقية          
 . للمستحضرات الصيدلية ، وتعتمد من رئيس الهيئة

 )١٠(ادة ـم

لتـاريخ  ى ا من اليوم التال الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار     ى  ينشر هذا القرار ف   
 . أحكامه الفكل ما يخى  ويلغ،به  الخاصى صدور الدليل التنظيم

 المصريةهيئة الدواء  رئيس

  تامر حممد عصام/د. أ
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٢٧

 اهليئة العامة للرقابة املالية
 ۲۰۲۱لسنة  ١٤٧٢قرار رقم 

 ۲۰۲۱/۹/۹بتاريخ 

 لصندوق التأمين الخاصى باعتماد تعديل الئحة النظام األساس

 النيل للمقاوالت واالستثمارات العقاريةى للعاملين بشركة واد

 العامة للرقابة املاليةرئيس اهليئة 

 بإصدار قانون صـناديق التـأمين    ١٩٧٥ لسنة   ٥٤بعد االطالع على القانون رقم      
  ؛وتعديالتها الخاصة والئحته التنفيذية

 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ؛وتعديالتهما مصر والئحته التنفيذيةى ف

 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠م  وعلى القانون رق  
  ؛غير المصرفية

  ١٩٩٩ لـسنة    ٥٥١وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابـة علـى التـامين رقـم             
النيل للمقاوالت واالسـتثمارات    ى  للعاملين بشركة واد   بتسجيل صندوق التأمين الخاص   

  ؛)٦٨٤(العقارية برقم 

  ؛للصندوق وتعديالتهاى ساسنظام األوعلى الئحة ال

ـ            ١/٩/٢٠٢١ى  وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة ف
  ؛١/١/٢٠٢١ا من للصندوق اعتبارى بعض مواد الئحة النظام األساس بالموافقة على تعديل

محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق           ى  وعل
   األساسية والمشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة        أنظمتها يدة وطلبات تعديل  تأمين خاصة جد  

 باقتراح اعتمـاد    ١٧/٨/٢٠٢١ى   بجلستها المنعقدة بالتمرير ف    ۲۰۲۰ لسنة   ١١٩٤رقم  
  ؛تعديل المقدم من الصندوق المذكورال

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
  ؛٨/٩/٢٠٢١المؤرخة 
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  :ررــــــق

  :ىالنص التال) بيانات عامة(من الباب األول ) و/٣(يستبدل بنص المادة  - ١مادة 

  :) بيانات عامة  (-الباب األول 

  :ـتطبيق أحكام هذا النظام يقصد بى ف - ٣مادة 

 : أجر االشتراك )و(

ـ    ى  الشهرى  هو األجر األساس     ١/١/٢٠٢١ى وفقا لالئحة األجور بالجهة ف
 )٪٨(أن يزاد هذا األجـر بحـد أقـصى           لف جنيه على  أقصی ستون   أبحد  

 امركبة سنوي هـذا   إضافات أخرى علىى بأا من ذلك التاريخ وال يعتد        اعتبار
األجر أيا كان سند إقرارها إال بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحـص المركـز              

  .الهيئة من للصندوق واعتمادهاى المال

ررتـه الجمعيـة العموميـة للـصندوق     ا لمـا ق هذا التعديل وفقً ى   يسر - ٢مادة 
  .باجتماعها السالف اإلشارة إليه

ى الوقائع المصرية، ويعمل به مـن اليـوم التـال         ى   ينشر هذا القرار ف    - ٣مـادة 
 . لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه

 رئيس مجلس إدارة

  الهيئة العامة للرقابة المالية
  حممد عمران/ د
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  هرباء ومحاية املستهلكجهاز تنظيم مرفق الك
  ٢٠٢١/٢٠٢٢قرارات االجتماع األول للعام املاىل 

  ١٥/٨/٢٠٢١الصادر بتاريخ ) ٥٨( للجهاز رقم للجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذى
  ١/٩/٢٠٢١والمنعقد بتاريخ 

  التراخيص السنوية/ بشأن إصدار شهادة سريان التصاريح 
  رارـــالق  وعـالموض  م
ان تراخيص  يد سر يتجدمذكرة بشان     )۱(

توزيع طاقة  / مزاولة نشاطى إنتاج    
   .ية لبعض الشركات الخاصةئكهربا

ـ     ف   ا لمـا دار مـن مناقـشات       ى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً
 :فى االجتماع قررت اللجنة ما يلى 

الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تـراخيص مزاولـة          
 عام يبدأ مـن تـاريخ  ع طاقة كهربائية لمدة يتوز/ نشاطى إنتاج  

ـ         ا للقواعـد   نهاية تجديد السريان السابق للشركات التاليـة وفقً
 :الشأن فى هذا  الصادرة من الجهاز

   جولـدن بيـتش ريـزورت   - مجموعة االستثمار السياحية    -١
  . السنة الخامسة-) ت (٤٩(
 -  )ات/٥٠ (۲ جولدن بيتش -  المصرية الخليجية للتنمية السياحية - ٢

 . سةالسنة الخام
  -) ت/٤٥ (١ ريفيـرا بيـتش      - تنمية السياحة العربيـة      -۳

  .السنة الخامسة
)  ت/٢٦ (۲ ريفيرا بيـتش     - أضواء سدر للتنمية السياحية      -٤
  . السنة الخامسة-
 .  السنة الرابعة-) ت/۲۱(، )أ/۱۹( الجونة إليكتريك ، -٥
 .  السنة الثالثة-) ت/٦٢) (إنكون( الهندسية للتعمير -٦
  . السنة الثانية– )ت/٢٤(،  )أ/۲۱(اك للمرافق والخدمات  إيم- ۷
  -) ت)/٢/(٤٢( ،) أ/٢٧( البيرتوكيماويـــات المـــصرية -۸

  .السنة الخامسة
  .  السنة الثانية والثالثة-) ت/۷۰( كابيتال إليكتريك -۹

  . السنة الثالثة- )أ/٧(السويس للطاقة خليج  -١٠
  .  الثالثة السنة- )أ/٨( شرق بورسعيد للطاقة -١١
  .  السنة الثالثة- )أ/٩( سيدى كرير لتوليد الكهرباء -١٢
) الـشرقية للـدخان  (إس للطاقة والمقاوالت   ى سى   إ كةشر -١٣

  .السنة الثانية  –) أ/٣٣(
  . السنة الثالثة –) ت/٦٠( برايم إنرجى -١٤
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  رارـــالق  وعـالموض  م
ــشأن تجد  )٢( ــذكرة ب ــم ــري ان يد س

ـ   ــصادرة لـ ــراخيص ال   بعضالت
ـ الشركات العاملـة بنظـام       ة تعريف

  المرحلتين األولی والثانيـة   بالتغذية  
   .للسنة الرابعة

ـ        ا لمـا دار مـن مناقـشات       فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً
 :فى االجتماع قررت اللجنة الموافقة على ما يلى 

   الموافقة على تجديد سريان التراخيص للـسنة الرابعـة         - أوالً
ـ  نهاية تجد  من برنامج تعريفة التغذية وذلك لمدة عام يبدأ من          دي

سريان الترخيص السابق منحه للشركات التالية ضمن المرحلـة         
 :ا للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن األولى وفقً

 . للطاقة ٥٠ إنفنيتى  -١

 . للطاقة ١ إنفنيتى -٢

 .لطاقة الشمسية ل إنترو -۳

 . سولتاج للطاقة الشمسية -٤

تراخيص للسنة الرابعـة مـن       الموافقة على تجديد سريان ال     -  اثاني
ـ  من نهاية تجدأبرنامج تعريفة التغذية وذلك لمدة عام يبد  د سـريان  ي

 :الترخيص السابق منحه للشركات التالية ضمن المرحلة الثانية 

 . للطاقة ٣تى ني إنف-١

 . طاقة عربية للطاقة الشمسية -٢

 .لطاقة المتجددة ل ۳۰ ام ام اى دى -۳

 .لطاقة الشمسية  انفينتى بنبان بارك ل-٤

 .کس للطاقة ي فون-٥

 . وينرجى للطاقة المتجددة -٦

 . الكازار انرجى مصر للطاقة الشمسية -٧

 . الدلتا للطاقة المتجددة -٨

 . اتين للطاقة الشمسية -٩

 . حورس للطاقة الشمسية -۱۰

 ) .٢١( للطاقة الشمسية أسوان -۱۱

 . المصرية لتنمية الطاقة الشمسية -۱۲

 .نج صن للطاقة  رايز-۱۳

 . الصبح للطاقة الشمسية -١٤

 . أكسيس إيجيبت للطاقة الشمسية -١٥

  . أكسيس بيلدنج إنرجى للطاقة الشمسية -١٦
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  رارـــالق  وعـالموض  م
مذكرة بشأن طلب شـركة كابيتـال         )٣(

إليكتريك بتجديـد تـصريح إنـشاء       
ــة  ــة كهربائي ــع طاق شــبكة توزي

   .بمشروع صن كابيتال

ـ         دار مـن مناقـشات     ا لمـا  فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً
فى االجتماع قررت اللجنة الموافقة على تجديد تـصريح إنـشاء    

ليكتريـك بمـشروع    إشبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة كابيتال       
 ،  يبدأ من تاريخ نهاية التصريح الـسابق       صن كابيتال لمدة عام ثانٍ    

  .ا للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وفقً

  الرئيس التنفيذى
  حممد موسى عمران/ ردكتو
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٣٢

  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك
  ٢٠٢١/٢٠٢٢ الثانى للعام املاىل ات االجتماعقرار

  التراخيص السنوية/ للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح 
  ١٩/٩/٢٠٢١المنعقدة بتاريخ 

  رارــالق  وعـالموض  م
 ان تراخيص يد سر ين تجد أمذكرة بش   )١(

 ع طاقة كهربائيـة   يشاط توز مزاولة ن 
  . لبعض الشركات الخاصة

ـ     مناقـشات  ا لمـا دار مـن  فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً
  :فى االجتماع قررت اللجنة ما يلى 

مزاولـة   الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص      
تـاريخ نهايـة      مـن  أنشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبد      

للقواعد الـصادرة   ا  للشركات التالية وفقً  لسابق  ا تجديد السريان 
 : من الجهاز فى هذا الشأن

ـ توز/٦٤(  رخصة رقم  -لماظة  أشركة سيتى سنتر     -١  -) عي
 . السنة الثانية

ـ توز٥٥(  رخصة رقم  -نجاز للطاقة الذكية    إ شركة   -۲  -) عي
 . السنة الرابعة

  رخـصة  - شركة جوشى مصر لصناعة الفـايبر جـالس          -٣
 . السنة الثالثة -) عيتوز/٦٦(رقم 

ـ توز/٣٥(  رخصة رقم-  شركة طاقة للمناطق الصناعية    - ٤  -  )عي
 . السنة الرابعة

ـ توز/٥٧( رخـصة رقـم      -يجيبت هوتيلز   إ شركة   -٥   - )عي
 . السنة الثانية

/ ٦٧(  رخـصة رقـم    - الشركة المصرية لتوزيع الطاقـة       -٦
 .  السنة الثالثة- )عيتوز

 -الخاصـة   قتـصادية  شركة تيدا مصر لتنمية المنطقـة اال  -۷
 . الخامسة  السنة–) عيتوز /٥٢(رقم  رخصة

/ ٦٦ ( رخـصة رقـم    -سكان  للتنمية واإل  الشركة العربية    -٨
  . السنة الثانية –) توزيع
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٣٣

  رارــالق  وعـالموض  م
 مذكرة بشأن تجديد سريان التراخيص      )٢(

الصادرة لبعض الـشركات العاملـة      
تعريفة التغذيـة بـالمرحلتين      بنظام
  . بعةالرا والثانية للسنة األولی

ـ     مناقـشات  ا لمـا دار مـن  فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً
  :ما يلى  فى االجتماع قررت اللجنة الموافقة على

 تجديد سريان التراخيص للسنة الرابعـة مـن برنـامج           - أوالً
التغذية وذلك لمدة عام يبدأ من نهايـة تجديـد سـريان            تعريفة

 المرحلـة   ق الممنوحة للشركتين التاليتين ضمن    بالسا الترخيص
 : لقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأنل ااألولى وفقً

 .  فاس للطاقة المتجددة- ١

  .يستإنفنيت إ صن -۲

تجديد سريان التراخيص للسنة الرابعـة مـن برنـامج           - اثاني 
التغذية وذلك لمدة عام يبدأ من نهايـة تجديـد سـريان            تعريفة

ة ضـمن المرحلـة     السابق الممنوحة للشركات التالي    الترخيص
 : نأللقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الش االثانية وفقً

 .  أكوا بن بان وان للطاقة- ١

 .  ألكوم للطاقة- ۲

 . ألنظمة الطاقة الشمسية تى کى - ٣

  .يجيبتإنرجى إس بى إ - ٤

  .  صن رايز للطاقة- ٥

 صين تجديد سريان تـرخ    أمذكرة بش   )٣(
ربائيـة  مزاولة نشاط إنتاج طاقة كه    

لشركة رأس غارب   طاقة الرياح    من
   .الرياح لطاقة

ا لما دار من مناقـشات فـى   فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
 االجتماع قررت اللجنة الموافقة على تجديد سريان التـرخيص        

تجديد  لشركة رأس غارب لطاقة الرياح لمدة عام يبدأ من نهاية         
للقواعـد   ا وفقً ٣٠/٦/٢٠٢٢سريان الترخيص السابق وحتی     

  . فى هذا الشأن الصادرة من الجهاز

  الرئيس التنفيذى
  حممد موسى عمران/ دكتور
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٣٤

  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك
  ٢٠٢١/٢٠٢٢قرارات االجتماع الثالث للعام املاىل 
  التراخيص السنوية/ للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح 

  ١٠/١٠/٢٠٢١المنعقدة بتاريخ 
  رارـــالق  وعـالموض  م

ــريان  )١( ــد س ــشأن تجدي ــذكرة ب  م
/ تراخيص مزاولة نـشاطى إنتـاج     

لـبعض   ع طاقـة كهربائيـة    يتوز
   .الشركات الخاصة

  ا لمـا دار مـن مناقـشات       فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
 :فى االجتماع قررت اللجنة ما يلى 

  الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تـراخيص        - أوالً
  توزيع طاقة كهربائية لمدة عـام يبـدأ       /  زاولة نشاطى إنتاج  م

ـ           امن تاريخ نهاية تجديد السريان السابق للشركات التالية وفقً
  :للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن

ـ توز/ ٥٣( رخصة رقم - شركة رمكو إلدارة القرى   -١  –) عي
 . الرابعة السنة

ـ توز/ ٥٩(قم  رخصة ر -  شركة بدر الدين للمشروعات      - ۲  –) عي
  .الثالثة السنة

   رخـصة  - شركة ميراج للفنـادق والتنميـة الـسياحية          -۳
  . السنة الثانية- )إنتاج/ ١٣(رقم 

   رخـصة  - شركة ميراج للفنـادق والتنميـة الـسياحية          -٤
  . السنة الثانية-) عيتوز /١٥(رقم 

/ ٦٨( رخـصة رقـم      -) ميداليك(لكهرباء  ل شركة ميدور    -٥
  .نة الثانيةالس -) إنتاج

ـ توز/٥٧( رخـصة رقـم      -يجيبت هوتيلز   إ شركة   -٦   -) عي
 . السنة الثالثة

الموافقة على إصدار شهادة تجديد سـريان تـرخيص          - اثاني 
نشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ مـن تـاريخ            مزاولة
 تجديد السريان السابق لشركة المجموعة المتحدة للطاقة       نهاية

 السنة الثالثة   -) عيتوز/ ٣٤( رخصة رقم    -)يجكو(الكهربائية  
، وذلك بعد أن تم عمل أكثـر   للقواعد الصادرة من الجهاز   اوفقً
 لنطاقات الجغرافية الحاصلة فيها الشركة المـذكورة لمعاينة   من

، مع توصية    توزيع طاقة كهربائية  على ترخيص مزاولة نشاط     
 ، رار التزامهاشركة للتأكد من استمالمستمرة لل  بالمتابعة   ةاللجن

  .وذلك وفقًا للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن 
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٣٥

  رارـــالق  وعـالموض  م
ــش  )٢( ــذكرة ب ــن تجدأم ــري  انيد س

ــبعض  ــصادرة ل ــراخيص ال  الت
الشركات العاملة بنظـام تعريفـة      

والثانية  التغذية بالمرحلتين األولی  
  . للسنة الرابعة

  ا لمـا دار مـن مناقـشات       فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
  :ماع قررت اللجنة الموافقة على ما يلى فى االجت

 إصدار شهادة تجديد سريان الترخيص ضمن المرحلـة         - أوالً
من تعريفة التغذية للسنة الخامسة لمدة عام يبـدأ مـن            األولى

سريان الترخيص السابق لشركة سـهل حـشيش         دينهاية تجد 
ـ  SFIT/٥٢رخصة رقـم     -للطاقة الشمسية    ا للقواعـد   وفقً
 . هاز فى هذا الشأنالصادرة من الج

إصدار شهادات تجديد سريان التراخيص ضمن المرحلة       - اثاني 
  الثانية من تعريفة التغذية للسنة الرابعة وذلك لمدة عـام يبـدأ           

 نهاية تجديد سريان الترخيص السابق وذلك للشركات التالية من
  :ا للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأنوفقً

 . مسيةأرينا للطاقة الش -١

  .لطاقةسى لر إيه إ -٢

 . رع للطاقة الشمسية -٣

 . ألفا للطاقة الشمسية -٤

 . أسوان للطاقة الفوتوفولتية -٥

 .  الوجه القبلى للطاقة الشمسية-٦

 .  البحر األحمر للطاقة الشمسية-٧

  . دراو للطاقة الشمسية-۸

 .  زعفرانة للطاقة الشمسية-۹

  .ة  كوم امبو للطاقة المتجدد-۱۰

  الرئيس التنفيذى
  حممد موسى عمران/ دكتور
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٣٦

  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك
  ٢٠٢١/٢٠٢٢قرارات االجتماع الرابع للعام املاىل 
  التراخيص السنوية/ للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح 

  ٢٨/١٠/٢٠٢١المنعقدة بتاريخ 
  رارـــالق  وعـالموض  م
تجديد  دار شهادات مذكرة بشأن إص    )١(

نـشاطى   مزاولة سريان تراخيص 
ـ توز/  إنتاج  كهربائيـة  طاقـة  عي

   .الخاصة لبعض الشركات

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
 :فى االجتماع قررت اللجنة ما يلى 

 الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص        - أوالً
  طاقة كهربائية لمدة عام يبـدأ     توزيع  / نشاطى إنتاج    مزاولة

ا نهاية تجديد السريان السابق للشركات التالية وفقً       من تاريخ 
 : التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن للقواعد

  -)إنتـاج / ۱۰(رخـصة رقـم    -طاقة  لل شركة جلوبال    -١
 . السنة الثانية

/ ٢٦( رخصة رقم -  شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء  - ۲
  .السنة الثانية - )إنتاج

/ ٦١( رخصة رقم    - شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء       -۳
 . السنة الرابعة - )عيتوز

/ ١٤( رخـصة رقـم   - شركة أم الجريفات الـسياحية       - ٤
  .الثانية  السنة–) إنتاج

/ ١٦( رخـصة رقـم      - شركة أم الجريفات الـسياحية       -٥
  .الثانية  السنة–) عيتوز

/ ۲۸( رخـصة رقـم      -مية السياحية    شركة ألماظة للتن   -٦
  .الخامسة  السنة–) إنتاج

/ ٤٨( رخـصة رقـم      - شركة ألماظة للتنمية السياحية      -۷
  .الخامسة  السنة–) عيتوز

   رخـصة - شركة درة لالسـتثمار والتنميـة العقاريـة         -۸
  . السنة الثانية-) عيتوز /٧١(رقم 

 -  شركة سيتى ستارز لإلدارة واالستـشارات العقاريـة        -٩
 .  السنة الثالثة والرابعة- )عيتوز/ ٥٨(رقم  رخصة
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٣٧

  رارـــالق  وعـالموض  م

الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان تـرخيص         - اثاني 
توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ         مزاولة نشاط   

 المتحـدة السابق لـشركة المجموعـة       نهاية تجديد السريان  
  –) توزيـع /٣٤(رخصة رقـم     - )يجكو( للطاقة الكهربائية 
جهاز ،  الصادرة من ال   ا للقواعد الخامسة وفقً السنة الرابعة و  

لنطاقـات الجغرافيـة    وذلك بعد أن تم عمل أكثر من معاينة ل        
مزاولة نـشاط   على ترخيص الحاصلة فيها الشركة المذكورة     

المستمرة مع توصية اللجنة بالمتابعة      يع طاقة كهربائية ،   توز
ـ  ، و  للشركة للتأكد من استمرار التزامها      ا للقواعـد  ذلك وفقً

  . نأالصادرة من الجهاز فى هذا الش

 عدم الموافقة على إصدار شـهادة تجديـد سـريان           - اثالثً
 أنشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبـد        ترخيص مزاولة 

السريان السابق لشركة جلوبال للطاقة  من تاريخ نهاية تجديد   
د أن تم   ، وذلك بع   السنة الثانية  -) عيتوز/ ١١(رخصة رقم   

الحاصلة فيها الشركة    الجغرافية عمل معاينة لبعض النطاقات   
نشاط توزيع طاقة كهربائيـة      المذكورة على ترخيص مزاولة   
اللجنـة المـشكلة    ا لتقـارير ووجد بها بعض المخالفات وفقً    

القانونيـة   ونئ، مع التوصية لإلدارة العامـة للـش    بالمعاينة
 تلـك المخالفـات   بالجهاز بإخطار شركة جلوبـال للطاقـة ب       

، علـى أن يـتم إعـادة        مهلة لتداركها وإزالتهـا    وإعطائها
  اللجنة للنظر فى التجديـد لهـا فـور التأكـد           العرض على 

ـ       لقواعـد التنظيميـة الـصادرة     ل امن إزالة المخالفات وفقً
  . من الجهاز فى هذا الشأن

تجديـد   مذكرة بشأن إصدار شهادة     )٢(
طاقــة  ســريان تــرخيص إنتــاج

واسـتخدام   لهيئة تنميـة  كهربائية  
  . والمتجددة الطاقة الجديدة

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
فى االجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة تجديد         

ترخيص إنتاج طاقة كهربائية لهيئة تنمية واسـتخدام         سريان
ة عام  لمد) إنتاج/ ٦(رخصة رقم    -والمتجددة   الطاقة الجديدة 

  ٣١/١٢/٢٠٢٢  وحتى١/١/٢٠٢٢من 
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٣٨

  رارـــالق  وعـالموض  م

تجديد  مذكرة بشأن إصدار شهادات     )٣(
  ســريان تــراخيص مزاولــة  

 توزيــع طاقــة/ نــشاطى إنتــاج 
 للـشركة  التابعة للشركات كهربائية

  . القابضة لكهرباء مصر

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
 إصدار شـهادات    فى االجتماع قررت اللجنة تأجيل النظر فى      

توزيع طاقـة   / تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج      تجديد سريان 
التابعة للشركة القابضة لكهربـاء مـصر        كهربائية للشركات 

لحين اسـتيفائها المـستندات      المذكورة بالمذكرة المعروضة  
  فـى اجتمـاع    ، على أن يتم العرض على اللجنـة        المطلوبة

 د التنظيمية الـصادرة   ا للقواع فى التجديد لها وفقً    قادم للنظر 
   .من الجهاز فى هذا الشأن

  الرئيس التنفيذى
  حممد موسى عمران/ دكتور
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٣٩

  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك
  ٢٠٢١/٢٠٢٢قرارات االجتماع اخلامس للعام املاىل 
  التراخيص السنوية/ للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح 

  ٦/١٢/٢٠٢١المنعقدة بتاريخ 
  رارــالق  وعـالموض  م
تجديد  مذكرة بشأن إصدار شهادات     )١(

 نـشاطى  مزاولة تراخيص سريان
ـ توز/  إنتاج كهربائيـة  طاقـة    عي

   .الخاصة لبعض الشركات

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
  :االجتماع قررت اللجنة ما يلى فى 

 راخيص مزاولة ت الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان       
توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ        / نشاطى إنتاج   

ا للقواعـد   تجديد السريان السابق للشركات التالية وفقً      نهاية
  :الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن التنظيمية

 - )ايثيـدكو ( الشركة المصرية إلنتاج اإليثيلين ومشتقاته       -١
  .الثانية السنة - )إنتاج/ ٦٨( رخصة رقم

 - )عيتوز/ ۳٦( رخصة رقم    - شركة إعمار مصر للتنمية    -۲
 . السنة الثالثة

/ ۲۸(رخصة رقم    - شركة سقارة لالستثمارات السياحية      -۳
  .السنة الثالثة - )عيتوز

  - شــركة المــدكور إلدارة خــدمات البنيــة األساســية -٤
   . السنة الثالثة- )عيتوز/ ٦٣(رخصة رقم 

تجديد  دار شهادات مذكرة بشأن إص    )٢(
ــريان تــراخيص مزاولــة     س

  توزيـع طاقـة     /نشاطى إنتـاج  
 للشركة التابعة للشركات كهربائية

  . القابضة لكهرباء مصر

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
 :فى االجتماع قررت اللجنة ما يلى 

 الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص         - أوالً
إنتاج طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ مـن تـاريخ    لة نشاط مزاو

السابق للسنة الخامسة للشركات التالية      نهاية تجديد السريان  
  :الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن ا للقواعد التنظيميةوفقً

 . )إنتاج/ ۲( رخصة رقم -  شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء - ١

 . )إنتاج/ ١( رخصة رقم -ء  شركة الوجه القبلى إلنتاج الكهربا-۲
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٤٠

  رارــالق  وعـالموض  م
 . )إنتاج/ ٤( رخصة رقم - شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء -۳

 . )إنتاج/ ٥( رخصة رقم - شركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء - ٤

 . )إنتاج/ ۱۸( رخصة رقم - شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء -٥

 . )إنتاج/ ٣( رخصة رقم -  شركة المحطات المائية-٦

تراخيص ة على إصدار شهادات تجديد سريان        الموافق - ايثان
يبدأ من تـاريخ    نشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام        مزاولة

السريان السابق للسنة الخامسة للشركات التالية      نهاية تجديد   
 :لشأن التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا اا للقواعد وفقً

  - شـــركة مـــصر العليـــا لتوزيـــع الكهربـــاء -١
 ) .توزيع/٣ (رقم صةرخ

ــاء    -۲ ــع الكهرب ــطى لتوزي ــصر الوس ــركة م   – ش
 ) .توزيع/٤(رقم  خصةر

  .)عيتوز/ ٥( رخصة رقم - شركة القناة لتوزيع الكهرباء -۳

  .)عيتوز/ ٦( رخصة رقم - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء -٤

 . )عيتوز/ ۸( رخصة رقم - شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء -٥

  .)عيتوز/ ١( رخصة رقم -ة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء  شرك-٦

 . )عيتوز/ ۲( رخصة رقم - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء -۷

 الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص        - اثالثً
نشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تـاريخ           مزاولة

الثانية للشركتين التاليتين   السريان السابق للسنة     دينهاية تجد 
  :التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن ا للقواعدوفقً

ــاء     -١ ــع الكهرب ــاهرة لتوزي ــمال الق ــركة ش   - ش
 . )عيتوز/ ۹(رخصة رقم 

ــاء    -۲ ــع الكهرب ــاهرة لتوزي ــوب الق ــركة جن   - ش
   .)عيتوز/ ۱۰(رخصة رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  مارس ٢٦فى  ٧١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٤١

  رارــالق  وعـالموض  م
 مذكرة بشأن إصدار شهادة تجديد       )٣(

 لصادر لـشركة  سريان الترخيص ا  
  . سوالريز كوك للطاقة المتجددة

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
فى االجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة تجديد         

ز کـوك للطاقـة   يالترخيص الصادر لـشركة سـوالر      سريان
لمدة عام يبدأ من نهاية تجديد سـريان        المتجددة للسنة الثالثة  

التنظيمية الصادرة من الجهاز     ا للقواعد يص السابق وفقً  الترخ
  .فى هذا الشأن

  مــذكرة بــشأن إصــدار شــهادة  )٤(
سريان الترخيص الـصادر     تجديد

تيبكو للطاقـة المتجـددة       لشركة
 المرحلة األولى من برنامج    ضمن

   .تعريفة التغذية

  ا لما دار مـن مناقـشات      فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقً    
   قررت اللجنة الموافقـة علـى إصـدار شـهادة     فى االجتماع 

الترخيص الصادر لشركة تيبكو للطاقة المتجددة       تجديد سريان 
  األولــى مــن برنــامج تعريفــة التغذيــة ضــمن المرحلــة
  الصادرة مـن الجهـاز     ا للقواعد التنظيمية  للسنة الرابعة وفقً  

   .فى هذا الشأن

  رئيس اللجنة
  حامت السيد حممد سالمة/ السيد
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٤٢

  مديرية التضامن االجتماعى- ظة القاهرة حماف
 إدارة الجمعيات

 ٢٠٢٢ لسنة ١١٤٧٥قرار قيد رقم 
 ٢٣/٢/٢٠٢٢بتاريخ 

 مدير املديرية -وكيل الوزارة 
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩الالئحة التنفيذية للقانون رقم بعد االطالع على 

  ؛٢١/٢/٢٠٢٢وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 
 :رر ــــق

 )ى ـمـــادة أول( 
   .الخير والسالم للتنمية المستدامة جمعيةقيد 

  .القاهرة الجديدة االجتماعية: التابعة إلدارة 
  - بالدور الثانى مـشروع سـنترال هـب بـالتجمع األول             ٢٠٩: عنوان المقر   

   .القاهرة الجديدة
  .جمهورية مصر العربيةعلى مستوى : نطاق عملها الجغرافى 

 - رعاية الفئـات الخاصـة والمعـاقين    -رعاية الطفولة واألمومة    : ملها  ميدان ع 
  - حمايـة البيئـة      - األنـشطة الـصحية      - الدفاع االجتمـاعى     -رعاية الشيخوخة   

   . الصداقة بين الشعوب-رعاية األسرة 
  .ا عشر عضوأحد:  مكون من مجلسبواسطة الجمعية تدار 

 ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : السنة المالية 
دعم المشروعات للجمعيات والمؤسـسات     صندوق  :  وأيلولة األموال إلى     الجمعيةحل  

 . وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى  ،األهلية
 )مـــادة ثانية ( 

  تلتزم اإلدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى بالـسجل الخـاص ،               
 .ال بعد موافقة الجهات المختصة وينشر بالوقائع المصرية ، وال ينفذ أى نشاط إ

  وكيل الوزارة
 مدير المديرية

  أمحد عبد الرمحن/ أ
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٤٣

  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

  توفيق أوضاعقرار 
  رابطة خريجى المعاهد العليا للتعاون التجارى والزراعى جمعية 

 ١٢/١/١٩٧١بتاريخ ) ١٥١٣(المقيدة برقم 
 رية التضامن االجتماعى بالقاهرةمدير مدي

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

  ١٧/٧/٢٠٢١وعلى اجتماع الجمعية العمومية غيـر العاديـة المنعقـدة بتـاريخ            
بشأن الموافقة علـى     عىرابطة خريجى المعاهد العليا للتعاون التجارى والزرا      لجمعية  

   والئحته التنفيذية ؛١٤٩توفيق األوضاع طبقًا ألحكام القانون رقم 
   المفـوض  أحمـد عبـد الواحـد محمـد الـديب         / وعلى الطلب المقدم من السيد    

لتوفيق األوضـاع   رابطة خريجى المعاهد العليا للتعاون التجارى والزراعى     عن جمعية   
   االجتماعى بالقاهرة ؛ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن
   ؛٢٩/١٢/٢٠٢١ الشئون القانونية بتاريخ  إدارةوعلى المذكرة المعروضة من

   بـشأن الموضـوع  ٣٠/١٢/٢٠٢١على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ       بناء  و
  الموضح فيما بعد ؛

 :ـرر ـــــق
 )ى ـولاألـادة امل( 

  تعـاون التجـارى والزراعـى     رابطة خريجى المعاهد العليا لل    توفيق أوضاع جمعية    
   : والئحته التنفيذية على النحو التالى٢٠١٩ لسنة ١٤٩طبقًا ألحكام القانون رقم 

  ) .١٥١٣: (رقم القيد 
   .المعادى: والتابعة إلدارة 

   ١٢/١/١٩٧١: تاريخ وسنة القيد 
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٤٤

  ) .٢١٠١١٠٣١٣٠٢٦٨٣ (:الرقم المميز الخاص بالمنظومة اإللكترونية 
طريق مصر حلوان الزراعـى خلـف المستـشفى     ) أ٩٧(: ها  عنوان مركز إدارت  

  .القاهرة -المعادى  -العسكرى 
     : مجاالت عمل الجمعية      

  " .مجال العمل الرئيسى"  المساعدات االجتماعية-١
  . خدمات اجتماعية -الخدمات الثقافية والعلمية والدينية  -٢

   .الجمهوريةعلى مستوى : نطاق عمل الجمعية 
أعضاء وفقًا لما هو وارد     ) سبعة( :  بواسطة مجلس إدارة مكون من     الجمعيةتدار  

 .بالئحة النظام األساسى 
  طبقًا لمـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى للجمعيـة           : أموالها   وأيلولة   الجمعيةحل  

  ) . بمحافظة القاهرة١٩٦٤ لسنة ٥٨رعاية مرضى األورام المقيدة برقم (لـ 
 )ثانية الـــادة امل( 

معية بما ورد بالئحة نظامها وبما ال يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة         الجتلتزم  
  . والئحته التنفيذية ٢٠١٩ لسنة ١٤٩العمل األهلى الصادر بالقانون رقم 

 مدير المديرية
  أمحد عبد الرمحن/ أ
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٤٥

  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

  توفيق أوضاعقرار 
  ل االجتماعى لضباط اإلدارة العامةالتكاف جمعية   

  للجوازات والهجرة والجنسية والداخلية
 ٣١/١٢/٢٠١٥بتاريخ ) ١٠٠٥٦(المقيدة برقم 

 مدير مديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة
 ١٤٩قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقـم          بعد االطالع على    

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩لسنة 
  ٢٠/١١/٢٠٢١تماع الجمعية العمومية غير العاديـة المنعقـدة بتـاريخ           وعلى اج 

 التكافل االجتماعى لضباط اإلدارة العامة للجـوازات والهجـرة والجنـسية والداخليـة            لجمعية  
   والئحته التنفيذية ؛١٤٩بشأن الموافقة على توفيق األوضاع طبقًا ألحكام القانون رقم 

   المفـوض  اهللا رأفـت محمـد متـولى      عبـد   / وعلى الطلب المقدم مـن الـسيد      
 التكافل االجتماعى لضباط اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والداخلية        عن جمعية   

  لتوفيق األوضاع ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة ؛
   ؛٣١/١/٢٠٢٢ الشئون القانونية بتاريخ  إدارةوعلى المذكرة المعروضة من

   بـشأن الموضـوع    ٣١/١/٢٠٢٢ المديرية بتاريخ    وكيلعلى موافقة السيد     بناءو
  الموضح فيما بعد ؛

 :ـرر ـــــق
 )ى ـولاألـادة امل( 

التكافل االجتماعى لضباط اإلدارة العامة للجوازات والهجرة       توفيق أوضاع جمعية    
  فيذيـة  والئحتـه التن   ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩طبقًا ألحكام القـانون رقـم        والجنسية والداخلية 

   :على النحو التالى
  ) .١٠٠٥٦: (رقم القيد 
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٤٦

   .غرب القاهرة االجتماعية: والتابعة إلدارة 
   ٣١/١٢/٢٠١٥: تاريخ وسنة القيد 

  ) .٢٢٠١١٠٠٣٠٠٧٦٧١ (:الرقم المميز الخاص بالمنظومة اإللكترونية 
  . القاهرة- قصر النيل - وسط البلد - شارع معروف ٦٥: عنوان مركز إدارتها 

     : االت عمل الجمعية      مج
  " .مجال العمل الرئيسى " المساعدات االجتماعية-١
  .  الخدمات الثقافية والعلمية والدينية-٢
  . تنمية اقتصادية -٣

   .الجمهوريةعلى مستوى : نطاق عمل الجمعية 
أعضاء وفقًا لمـا هـو وارد       ) ٧( : الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من     تدار  

 .سى بالئحة النظام األسا
  طبقًا لمـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى للجمعيـة           : أموالها   وأيلولة   الجمعيةحل  

جمعية التكافل لألفراد والعاملين المدنيين العـاملين بمـصلحة الجـوازات والهجـرة             (لـ  
  ) .محافظة القاهرة" ٧٨٤"والجنسية والمحالين منهم للمعاش المقيدة برقم 

 )ثانية الـــادة امل( 
عية بما ورد بالئحة نظامها وبما ال يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة         الجمتلتزم  

  . والئحته التنفيذية ٢٠١٩ لسنة ١٤٩العمل األهلى الصادر بالقانون رقم 
 مدير المديرية

  أمحد عبد الرمحن/ أ
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٤٧

  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

  توفيق أوضاعقرار 
  طيبة التابعة إلدارة شرق مدينة نصر االجتماعيةالشجرة ال جمعية 

 ١/١/٢٠٠٦بتاريخ ) ٦٣٥٤(المقيدة برقم 
 مدير مديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة

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

  ٢/٤/٢٠٢١لعاديـة المنعقـدة بتـاريخ    وعلى اجتماع الجمعية العموميـة غيـر ا   
  بشأن الموافقة على توفيق األوضـاع طبقًـا ألحكـام القـانون           الشجرة الطيبة   لجمعية  

  والئحته التنفيذية ؛ ٢٠١٩لسنة  ١٤٩رقم 
   المفـوض  جيهان طلعت عبـد الخـالق محمـد       / ةوعلى الطلب المقدم من السيد    

ترونيـا بمديريـة التـضامن      لتوفيق األوضاع ورقيـا وإلك    الشجرة الطيبة   عن جمعية   
  االجتماعى بالقاهرة ؛

   ؛١٣/٢/٢٠٢٢ الشئون القانونية بتاريخ  إدارةوعلى المذكرة المعروضة من
   بـشأن الموضـوع  ١٣/٢/٢٠٢٢على موافقة السيد مدير المديرية بتـاريخ  بناء  و

  الموضح فيما بعد ؛
 :ـرر ـــــق

 )ى ـولاألـادة امل( 
 ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩طبقًا ألحكام القانون رقـم       لطيبةالشجرة ا توفيق أوضاع جمعية    

   :والئحته التنفيذية على النحو التالى
  ) .٦٣٥٤: (رقم القيد 

   .شرق مدينة نصر االجتماعية: والتابعة إلدارة 
   ١/١/٢٠٠٦: تاريخ وسنة القيد 
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٤٨

  ) .٢١٠١١٠٣٢٧١٣١٠٦ (:الرقم المميز الخاص بالمنظومة اإللكترونية 
  - مـساكن صـقر قـريش        ٥ بلـوك    ٤٧ عمارة   ١شقة  : ا  عنوان مركز إدارته  

  . مدينة نصر-الحى العاشر 
     : مجاالت عمل الجمعية      

   .رعاية الطفولة واألمومة -١
   .التنمية االقتصادية -٢
  . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية -٣
  . المساعدات االجتماعية -٤

  . الجمهوريةعلى مستوى ) محلية(: نطاق عمل الجمعية 
أعضاء وفقًـا لمـا هـو       ) خمسة( : الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من     تدار  

 .وارد بالئحة النظام األساسى 
  طبقًا لمـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى للجمعيـة           : أموالها   وأيلولة   الجمعيةحل  

  ) .صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات األهلية(لـ 
 )ثانية الـــادة امل( 

ية بما ورد بالئحة نظامها وبما ال يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة         الجمعتلتزم  
  . والئحته التنفيذية ٢٠١٩ لسنة ١٤٩العمل األهلى الصادر بالقانون رقم 

 مدير المديرية
  أمحد عبد الرمحن/ أ
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٤٩

  وزارة التضامن االجتماعى
   بالدقهليةالوحدة المركزية للجمعيات والعمل األهلى

  يد والتصاريحاإلدارة العامة للق
  ع املعروف باملنصورةئانصمجعية قرار قيد 

  )٢١١٠١٠٣٦٣٢١٥٢٦(برقم 
  رئيس الوحدة املركزية للجمعيات والعمل األهلى

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

  :ــرر ــــــقـــ
  )املادة األوىل ( 

  ١٤٩طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم      ع المعـروف بالمنـصورة    ئانصيد جمعية   ق
ــسنة  ــى ٢٠١٩ل ــات والعمــل األهل ــة للجمعي    تحــت إشــراف الوحــدة المركزي

  .) ٢١١٠١٠٣٦٣٢١٥٢٦(برقم 
   :مجاالت عمل الجمعية

 -الخدمات الثقافية والعلمية والدينيـة       -رعاية األسرة    -المساعدات االجتماعية   
 - الخدمات الـصحية     -  رعاية الشيخوخة    -  الخدمات التعليمية    - األمومة  رعاية الطفولة و  

   إقامـة مـشروعات    - إقامة الندوات    - تنظيم األسرة    -حماية البيئة والمحافظة عليها     
  - خـدمات تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت          -بعد الرجوع للجهة المختـصة      

ـ  عقـد ات   - خدمات للمـرأة العاملـة       -أعمال الحج والعمرة        وبروتوكـوالت  اتفاقي
 إقامة مساجد ودور أيتام ومسنين بعـد الرجـوع       -تعاون مع منظمات المجتمع المدنى      

  .للجهة المختصة 
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  ) .جمعية محلية: (نطاق العمل الجغرافى للجمعية 
  تبدأ السنة المالية للجمعية مـن أول يوليـو حتـى نهايـة يونيـو              : السنة المالية   

  .من كل عام 
ـ      طبقًـا لمـا ورد بالئحـة النظـام األساسـى          : ة أموالهـا    حل الجمعية وأيلول

   ) . محافظة الدقهلية- ١٠١٨جمعية الجواد الخيرية بالمنصورة المقيدة برقم (لـ 
  )املادة الثانية ( 

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام األساسى لها بجريدة الوقـائع المـصرية ،             
  .وبالموقع اإللكترونى الخاص بها إن تيسر 

  ير مديرية التضامن االجتماعىمد
  الدقهليةبمحافظة 

  )إمضـــــــــــاء ( 

  رئيس الوحدة المركزية
  للجمعيات والعمل األهلى

  )إمضـــــــــــاء ( 
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٥١

  مديرية التضامن االجتماعى بالقليوبية
  إدارة القناطر الخيرية

  استدراك
ملخص النظـام    قيد   ١٦/١٢/٢٠٢١فى  ) ٢٨٣(نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم      

لجمعية المصطفى الخيرية للخدمات الطبية بمديرية التـضامن االجتمـاعى بالقليوبيـة            
  ) .أـخط( بشبين القناطر ١٦/١١/٢٠٢١اعتبارا من ) ٢٦٤٤(تحت رقم 

  .بدالً من شبين القناطر ) القناطر الخيرية(وصحته 
  .لذا لزم التنويه 

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  مارس ٢٦فى  ٧١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٥٢

  إعــالنات فقد
   الدقهلية- الصحية باملنصورة  اإلدارة-وحدة بدين الصحية 

  .الخاص بها ، ويعتبر ملغيا ) ١٧٠٩٢(تعلن عن فقد خاتم البصمة الكودية رقم 
  

  
    رئيس مجلس اإلدارة        

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 

٩٦٩ -  ٢٦/٣/٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٢٥٨٥٤  
 


