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٣

ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  ٢٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ٦٣ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻓﻰ ﺸـﺄﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ٦٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ٢٦٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٨ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٨٦ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﻠﻜـﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٤٩٢ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٦ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ
ﻷﺴﺱ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٤٩٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٦ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ
ﻷﺴﺱ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ١٧٨ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٩ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺴـﻴﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ١٣٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠١ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ
ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﻭﺘـﺼﻤﻴﻡ
ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺄﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻤـﻥ ﺭﻗـﻡ
 ١٩٤ﺇﻟﻰ  ٢٠٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٥؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٣٥٣ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٤ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭ
ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﻭﺘـﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ١٣٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠١؛

٤
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٢٤٥ﻟـﺴﻨﺔ  ٢٠١٠ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ١٤٩

ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١١ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ١٥١ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١١ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ٥٥٦
ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٢ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﻭﺘـﺼﻤﻴﻡ
ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٢٣٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٤ﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻜـﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ
ـﺔ
ـﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴـ
ـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻜـ
ـﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴـ
ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﻭﺘـ
ﺍﻟﺠﻴﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ )Engineering Geotechnical for Practice of Code Egyptian

 (Foundations and؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ؛
ﻗــــــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺄﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻟـﺴﺘﺔ ﻋـﺸﺭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻭﻫﻡ :
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل :
Part Number (1) Principals and Concepts for Geotechnical Limit State Design .

) ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل( ). (٠١/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻜﻭﺩ ﺭﻗﻡ ). (٠٢/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  :ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﻠﺔ ﻜﻭﺩ ﺭﻗﻡ ). (٠٣/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻜﻭﺩ ﺭﻗﻡ ). (٠٤/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  :ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻜﻭﺩ ﺭﻗﻡ ). (٠٥/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻼﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﺭﻗﻡ ). (٠٦/٢٠٢
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٥

ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  :ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﺎﻨﺩﺓ ﺭﻗﻡ )(٠٧/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  :ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺭﻗﻡ ). (٠٨/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ  :ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ). (٠٩/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ  :ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭ ﺭﻗﻡ ). (١٠/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ  :ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ )) (١١/٢٠٢ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل( .
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﺸﺭ  :ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺭﻗﻡ )) (١٢/٢٠٢ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل( .
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ  :ﺩﻟﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺭﻗﻡ )) (١٣/٢٠٢ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل( .
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ  :ﺩﻟﻴل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ ). (١٤/٢٠٢
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ  :ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺭﻗﻡ )) (١٥/٢٠٢ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل( .
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ). (٢٠/٢٠٢
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻜـﻭﺩ ﻭﺃﺠﺯﺍﺌـﻪ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﻟﻤﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ٢٠٢٠/١/٦
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
ﺃ.ﺩ.ﻡ /ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ

٦

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد  ٨٠ﻓﻰ  ٥أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٠

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  ٦١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٦٣ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٦٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٢٦٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٨ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ٢٣ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٢٠ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴـﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺘﻘﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺄﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ
ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ؛
ﻗــــــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﻌﺩل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ) (٢٠/٢٠٢ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠـﺯﺀ
ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ). (٢٠/٢٠٢
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﻟﻤﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ٢٠٢٠/١/٢٨
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
ﺃ.ﺩ.ﻡ /ﻋﺎﺻﻢ ﺍﳉﺰﺍﺭ
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محافظة سوهاج
قرار رقم  127لسنة 2020
بتاريخ 2020/2/12
محافظ سوهاج

بع���د االط�ل�اع على القانون رقم  43لس���نة  1979بش���أن نظـ���ام اإلدارة المحلية
والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
وعلى القانون رقم  199لسنة  2008بشأن قانون البناء الموحد والئحته التنفيذية ؛
وعل���ى القانون رقم  17لس���نة  2019المعــــدل بالقــــانون رقم  1لس���نـة 2020
بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والئحته التنفيذية ؛
وعلى قرار المحافظة رقم  614لسنة  2019وتعديالته بشأن تشكيل لجنة بديوان
عام المحافظة بتعديل مقابل التصالح على أس���اس س���عر المت���ر بالمراكز المختـــــلفة
بدائرة المحافظة ؛
وعلى محاضر أعمال اللجنة سالفة الذكر بشأن تعديل مقابل التصالح على أساس
سعر المتر بالمناطق المختلفة بدائرة المحافظة ووف ًقا لنوع النشاط والمستوى ؛
وعلى مذكرة اإلدارة العامة للش���ئون القانونية بشأن طلب استصدار القرار ونشــــره
فى الوقائع المصرية وما تأشر قرينه منا ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
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قـ ـ ــرر :
التصنيف

صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

املدينة/
احلى

وصف املنطقة
ش���ارع كورنيش النيل من شارع الرش���يدى جنو ًبا حتى
كوبرى أخميم ش���ما ًال  -ش���ارع الجمهوري���ة من كوبرى

)أ(

792 1440 960 780 480

أخمي���م حت���ى نهاية ح���دود المدين���ة  -كورنيش النيل
الش���رقى من بداية كوبرى أخميم جنو ًبا حتى نهاية حدود
المدينة شما ًال  -جزيرة الزهور .

األول

حى شرق سوهاج

)ب( 594 1080 720 535 360

طريق س���وهاج أخميم بداية من كوبرى أخميم
غر ًبا حتى حدود مركز أخميم شر ًقا  -كورنيش
النيل الش���رقى من بداية حدود المدينة جنو ًبا
حتى كوبرى أخميم ش���ما ًال  -شارع مصعب
اب���ن عمير من س���وهاج أخميم حتى ش���ارع
كورنيش النيل الشرقى بالدوران حول مسجد
ناص���ر  -ش���ارع  15من ش���ارع الجمهورية
حتى شارع سوهاج أسيوط  -شارع التحرير
من مي���دان قصر الثقافة جنو ًب���ا حتى نهاية
حدود المدينة شما ًال  -شارع سوهاج أسيوط
من مي���دان قصر الثقافة جنو ًب���ا حتى نهاية
حدود المدينة ش���ما ًال  -شارع قناة السويس
من ميدان مجل���س المدينة إلى ميدان قصر
الثقافة  -جنوب الطريق من ش���ارع التحرير
ش���ر ًقا حتى ش���ارع سوهاج أس���يوط غر ًبا -
المنطق���ة المحيطة بالثانوية الميكانيكية -
شارع الكاش���ف من شارع الجمهورية وحتى
ش���ارع التحرير  -شاع سعد زغلول  -شارع
النهضة من ش���ارع س���عد زغلول حتى شارع
الجمهورية  -ش���ارع الجالء من ش���ارع 15
ش���ما ًال حتى ميدان الش���بان المس���لمين -
ش���ارع المصالح الحكومية من طريق سوهاج
أخميم حتى جامعة سوهاج .
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التصنيف

صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

املدينة/
احلى

9

وصف املنطقة

)ج(

415 750 500 405 250

ش���ارع  16م���ن ش���ارع الجمهورية حتى ش���ارع
التحرير  -ش���ارع مس���جد الرحمن من شارع 15
شما ًال حتى مدرسة الشيماء جنو ًبا  -شارع مازن
من ش���ارع قبلى النادى حتى ش���ارع الش���ريف -
شارع المنشية من شارع قبلى النادى حتى شارع
الش���ريف  -ش���ارع الجه���اد من ميدان الش���بان
المسلمين حتى شارع الشريف  -شارع ترعة باجا
الش���رقى والغرب���ى من ميدان قص���ر الثقافة حتى
نهاية حدود المدينة شما ًال  -شارع غربى االستاد
من ش���ارع س���وهاج أخميم حتى نهاية االستاد -
ش���ارع الموقف الجديد من ش���ارع سوهاج أخميم
حت���ى مصنع الهدرجة  -طري���ق جزيرة محروس -
ش���ارع الهدرجة من كورنيش النيل الشرقى حتى
طريق جزيرة محروس

)د(

330 600 400 325 200

)أ(

530 1152 768 624 384

كام���ل حى ش���رق س���وهاج عدا م���ا ذكر فى
المستويات الثالثة السابقة .

)ب(

435 795 530 430 265

الـــــــثانـــــــى

حـــــــى غرب سوهاج

ش���ارع كورنيش النيل من ش���ارع الرش���يدى
حتى نفق الشهيد نبيل فراج .
ش���ارع كورنيش النيل من نفق الشهيد نبيل
فراج حتى مدينة العرايس  -ش���ارع س���وهاج
نج���ع حمادى م���ن مصنع الغزل إل���ى نهاية
تقس���يم الش���روق  -كامل تقسيم الصفوة -
ش س���يالة أوالد نصير من مس���جد الشهيد
عب���د المنعم رياض جنو ًبا إلى نهاية تقس���يم
النهضة شما ًال  -ش���ارع الجرجاوية الشرقى
م���ن ميدان العروبة ش���ما ًال إلى مصنع الغزل
جنو ًبا  -ش المحطة من ميدان العروبة شما ًال
حتى أبراج الش���رطة جنو ًبا  -ش النقراش���ى
من أبراج الشرطة ش���ر ًقا حتى ش الجرجاوية
الش���رقى غر ًب���ا  -ش مؤسس���ة الدواجن من
مصن���ع الغزل ش���ما ًال حتى مزلقان الس���كة
الحدي���د بجوار حملة حى غرب  -ش جس���ر
ط���راد النيل م���ن مزلقان س���كة حديد بجوار
حمل���ة ح���ى غ���رب إل���ى نهاية س���ور مصنع
البصل  -ش ترعة نجع حمادى الش���رقى من
محطة مي���اه حى غرب جنو ًب���ا حتى مصرف
س���وهاج العمومى شما ًال  -ش المخبز اآللى
من ميدان العروبة جنو ًبا حتى نهاية مس���اكن
الدريس���ة شما ًال  -ش سيالة أوالد نصير من
نهاية تقسيم النهضة جنو ًبا حتى ش بالل بن
رباح  -ش الس���وهاجية م���ن ش الكورنيش
حتى شارع الجرجاوية الشرقى .
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التصنيف

صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

املدينة/
احلى

وصف املنطقة

الــــــثانــــــــى

)د(

265 480 320 260 160

)أ(

530 1152 768 624 384

كام���ل حى غرب س���وهاج عدا م���ا ذكر فى
المستويات الثالثة السابقة .
تقسيم منطقة المشوادى بالكامل من نهاية
الحي���ز العمرانى لمدينة جرج���ا جنو ًبا انتهاء
بمصنع س���كر جرجا شما ًال ومجرى نهر النيل
ش���رق وغرب شريطة الس���كة الحديد غر ًبا -
تقس���يم الحوزة بالكام���ل  -ش الحرية أمام
المزلقان األوسط من الناحية الشرقية .

)ب(

435 795 530 430 265

)ج(

330 600 400 325 200

ش (مصطف���ى كامل) ف���اروق ( -ش عمر
مكرم  -ش بورسعيد  -ش زيد بن الخطاب
بإمتداد ش الزهورات أمام المزلقان األوسط-
مدخ���ل المدين���ة م���ن الناحي���ة الغربية -ش
التــــــرع���ة الفـــــؤاديــــ���ة  -ش عبد المجيد
مصطفى -ش حسنى مبارك  -سعد زغلول)
المحطة ( -ش بنك اإلسكندرية  -ش محمد
فري���د  -ش أحم���د عراب���ى  -ش من ميدان
الصهري���ج حت���ى نهاي���ة ش الس���نترال -ش
الساحة) .
ش���وارع( س���عد زغل���ول) المحط���ة ( -بنك
اإلس���كندرية  -محم���د فري���د  -أحم���د
عراب���ى -من ميدان الصهريج حتى نهاية ش
السنترال -ش الساحة) .

)د(

265 480 320 260 160

كام���ل مدين���ة جرجا ع���دا ما ذك���ر فى بيان
المستويات الثالثة السابقة .

جــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــا

)ج(

330 600 400 325 200

ش ترع���ة نج���ع حمادى الش���رقى م���ن مصرف
س���وهاج العموم���ى حت���ى نهاي���ة ح���دود ح���ى
غرب -ش الس���ور القديم من مس���جد الشهيد
حتى مدرس���ة العمرى  -ش الحويتى الرئيس���ى
م���ن الهويس حت���ى ش ترعة نجع حمادى  -ش
القط���ب الش���رقى من مي���دان المحطة حتى ش
الجرجاوية الشرقى  -ش المخبز اآللى من نهاية
مساكن الدريسة جنو ًبا حتى مدرسة المكفوفين
شما ًال  -ش النقراشى الغربى من ش الجرجاوية
حتى نهاية مدرسة حامد سليمان .
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صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

التصنيف

املدينة/
غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

احلى
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وصف املنطقة

)ب(

430 265

530

795

435

)ج(

325 200

400

600

330

)د(

260 160

320

480

265

)أ(

624 384

530 1152 768

ش بورس���عيد م���ن ش المحط���ة حتى ميدان
ال���وزات الثالث���ة  -ش محم���د فريد من ش
صالح سالم .
ش أحمد عنبر من ش صالح س���الم حتى ش
عراب���ى  -ش الث���ورة م���ن ش المحطة حتى
ش الجي���ش  -ش  15من ش صالح س���الم
حت���ى ش الجي���ش  -ش المحطة من محطة
الس���كة الحديد حتى ش مدرس���ة التجارة -
ش االش���تراكية م���ن المزلق���ان البحرى حتى
طريق سوهاج أسيوط .

)ب(

430

435

ش بورسعيد من ميدان الوزات الثالثة حتى
ميدان الس���اعة  -ش المستشار من الطريق
الدائ���رى حتى محطة الس���كة الحديد  -ش
الجيش من اإلم���ام مالك حتى ش الثورة -
ش صالح سالم من الدائرى حتى نهاية حدود
المدينة  -ش الجهاد من صالح س���الم حتى
طري���ق بنهو  -ش مدرس���ة التج���ارة من ش
الجي���ش حتى مدخل الس���احل  -ش امتداد
المحطة من ش مدرس���ة التجارة حتى موقف
بنجا  -ش التحرير من المزلقان القبلى حتى
الكنيس���ة  -ش س���وريا م���ن ش أحمد عنبر
حت���ى ش محم���د فريد  -ش النص���ر القبلى
والبحرى من مدخ���ل المدينة جنو ًبا حتى ش
مدرسة التجارة .

ش ناصر الزراعى  -منطقة رابعة العدوية -
منطق���ة الجوهرية  -ش الثورة  -ش الس���ت
دميانة  -ميدان اآلثار .
ش الج�ل�اء  -ش س���يدى كمال الدين  -ش
إسعاف أخميم .
كام���ل مدين���ة أخميم عدا ما ذك���ر فى بيان
المستويات الثالثة السابقة .

طهطــــــــا

265

530

795

أخمــــــيــــــــــــــم

)أ(

624 384

530 1152 768

ش أخميم سوهاج  -الطريق المؤدى من الكوبرى
الجديد القبلى حتى ميدان الصينية قرب مدرسة
جيل المستقبل  -ش امتداد أبو القاسم يبدأ من
ميدان الحكومة حتى شارع أبو القاسم القديم -
ميدان الوزات الثالثة .

الوقائع املصرية  -العدد  80فــى  5أبريل سنة 2020

12

صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

التصنيف

املدينة/
غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

احلى

وصف املنطقة

الثالث

)أ(

480 870 580 470 290

ش���وارع (طري���ق القاه���رة أس���وان  -مدخل
المدينة  -مدخل عرابة أبيدوس  -تقس���يم
يحيى أبو ستيت) .

)ب(

400 720 480 390 240

)ج(

300 540 360 295 180

ش���وارع (التحرير  -طري���ق البحر األعظم -
الجمهورية  -مجلس المدينة  - 26يوليو-
أم الطبول الغرب  -بنك مصر) .

)د(

240 435 290 235 145

)أ(

380 690 460 375 230

ش س���وهاج أس���يوط  -ش مب���ارك  -ش
الجمهورية .

)ب(

315 570 380 310 190

ش الث���ورة من ميدان أب���و غريب حتى أحمد
عراب���ى  -ش الجي���ش م���ن ش أحمد عرابى
حت���ى ش االتحاد  -ش س���عد زغلول  -ش
الدكتور جالل أبو الدهب  -ش أحمد عرابى
حت���ى حدود قرية الرياين���ة  -ش أحمد ماهر
من نقطة الشرق حتى قرية الحما .

شوارع (خور الساحل  -ديوان الرى  -مدرسة
الصناي���ع  -النادى الرياض���ى  -الملعب -
الجبانة  -الكس���انا  -عبد الحميد عويس-
المنشية  -محمد األمير) .
كام���ل مدين���ة البلينا عدا ما ذك���ر فى بيان
المستويات الثالثة السابقة .

طمـــــــا

الرابع

)د(

265 480 320 260 160

كام���ل مدين���ة طهط���ا ع���دا م���ا ذك���ر فى
المستويات السابقة .

البلينا

)ج(

330 600 400 325 200

ش بورس���عيد من ميدان الس���اعة حى مسجد الشيخ
نصي���ر  -ش الجه���اد من ش طري���ق بنهو حتى ترعة
نج���ع حمادى  -ش أحمد عرابى من ش الجهاد حتى
ش ترعة الحرافش���ة  -ش الجيش من ش بورس���عيد
حت���ى نهاية حدود المدين���ة جنوبا -ش أبو كالم من
كنيس���ة أبو حلقة حتى ش االس���تراكية  -ش أبو
بكر من ش االش���تراكية حتى ش التحرير  -ش
س���يالة الشيخ زين الدين من برج المطاحن حتى
ش أب���و كالم  -ش ترعة الحرافش���ة من كوبرى
بنج���ا عرابى  -ش  35م���ن ش الثورة حتى ش
 31ش بنك التس���ليف م���ن ش الثورة حتى ش
  31ش االتحاد من ش التحرير ش���ماال حتىالطريق السريع جنوبا .
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التصنيف

صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

اخلامـــــــــــــس

)أ(

380 690 460 375 230

)ب(

315 570 380 310 190

)ج(

240 435 290 235 145

)أ(

320 585 390 315 195

)ب(

265 480 320 260 160

)ج(

200 360 240 195 120

املراغة

)ب(
)ج(

315 570 380 310 190
240 435 290 235 145

ش أس���يوط سوهاج  -ش عبد المنعم رياض
 ش الج�ل�اء ) من ش عب���د المنعم رياضحتى المركز ش المرور حتى المستشفى .
ش البنك  -ش محطة الصرف .
كام���ل مدينة المراغة عدا م���ا ذكر فى بيان
المستويين السابقين .
منطق���ة األوق���اف  -المح���ور الخدم���ى
الترفيه���ى التعليم���ى اإلدارى  -الخدمات
األول والثاني���ة أهالى المخيم الس���ياحى -
الجمعيات األهلية .

حى الكوثر

)أ(

380 690 460 375 230

وصف املنطقة
كام���ل مدين���ة طما ع���دا ما ذكر ف���ى بيان
المستويين السابقين .

التعاونيات  6أدوار  -اإلسكان االجتماعى
الجدي���د عم���ارات منخفض���ة التكاليف -
المناطق الصناعية األولى والثانية والثالثة-
االس���كان القوم���ى  -األن���وال  -مجم���ع
الصناعات الصغيرة .
كام���ل ح���ى الكوثر ع���دا ما ذكر ف���ى بيان
المستويات الثالثة السابقة .
ش الحرية من المزلقان القبلى حتى المزلقان
البحرى  -ش عبد المنعم رياض بحرى  -ش
س���عد زغلول من المحطة إلى ش جمال عبد
الناصر  -ش غرب الس���كة الحديد  -مدخل
المدين���ة الغرب���ى  -ش صالح س���الم الغربى
الناحية البحرية  -ش حامد خليل الشريف .

املنشاة

)ج(

240 435 290 235 145

املدينة/
احلى

13

ش عب���د المنع���م رياض قبل���ى  -ش صالح
س���الم الش���رقى  -ش النهض���ة م���ن ميدان
النهضة حتى ش عمرو بن العاص  -امتداد
ش س���عد زغلول الشرقى  -ش ترعة العنبرية
الغربى  -ش���ارع البحر م���ن أول برج عصام
حتى المرشح .
كامل مدينة المنش���اة ع���دا ما ذكر فى بيان
المستويين السابقين .
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التصنيف

صناعى

سكنى

إدارى

جتارى

غيره

املستوى عند
كل تصنيف
داخل
املدينة
أو القرية

قيمة سعر املتر مقابل التصالح
عند كل استخدام

املدينة/
احلى

وصف املنطقة

الســــادس

)ب(

240 435 290 235 145

ش مدرس���ة الزراع���ة  -مدخ���ل الصح���راوى
الغربى  -امتداد ش الجمهورية .

)ج(

180 330 220 180 110

كام���ل مدين���ة جهينة عدا ما ذك���ر فى بيان
المستويين السابقين .

)أ(

230 420 280 230 140

طريق سوهاج أسيوط الشرقى .

)ب(

190 345 230 190 115

)ج(

90

150 270 180 145

ش التحرير من ش س���وهاج أسيوط الشرقى
حتى مستش���فى ساقولتة العام  -ش الحرية
من ش أس���يوط س���وهاج الشرقى حتى طريق
العرب .

)أ(

230 420 280 230 140

)ب(

190 345 230 190 115

)ج(

150 270 180 145

جهينة

)أ(

290 525 350 285 175

ش المدارس  -ش الشهداء  -ش الجمهورية

ساقلتة

السابــــــــــع
الثامن

)أ(

القيم الناجتة عن األخذ باالعتبارات أدناه

)ب(

125 200 130

)أ(
التاسع

)ب(

96

90

القيم الناجتة عن األخذ باالعتبارات أدناه

50

60

90

150

85

دار السالم

90

كام���ل المدين���ة ع���دا م���ا ذك���ر ف���ى بيان
المستويين السابقين .
ش أحمد رضوان من التحرير إلى الشهداء-
ش التحرير من الس���لخانة حتى ش العزبة-
ش محمد عب���د الحميد رضوان  -من طريق
س���وهاج نج���ع حمادى الش���رقى حتى قس���م
الشرطة .
ش المجل���س الجديد (م���ن ش عبد الحميد
رض���وان حتى مجلس المدين���ة  -ش الوحدة
الصحية  -ش السادات).
كام���ل مدين���ة جهينة عدا ما ذك���ر فى بيان
المستويين السابقين .

الوحدات الشوارع والطرق بكل قرية الناتجة عن االخذ
القروية باالعتبارات أدناه .
جلميع
مراكز جميع مناطق القرية عدا المستوى السابق .
احملافظة
القرى

الشوارع والطرق بكل قرية الناتجة عن األخذ
باالعتبارات أدناه .

والنجوع
التابعة
جلميع جميع مناطق القرية عدا المستوى السابق .
مراكز
احملافظة
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يتم مراعاة اآلتى عند تطبيق هذه القيم :
 - 1جمي���ع ش���وارع قرى الوحدات المحلي���ة والقرى والنجوع الت���ى تقع على طريق
القاهرة /أسوان الزراعى الغربى تنطبق عليها قيم المستوى األخير فى المركز التابعة له .
 - 2جميع الش���وارع لقرى الوحدات المحلي���ة والقرى والنجوع التى تأتى كامتداد
عمرانى للمدينة المتاخمة لها تكون فى المس���توى األدنى للمس���توى الخاص بش���وارع
المدينة التى تأتى كامتداد طبيعى لها حتى نهاية المظاهر العمرانية داخلها ما لم تكن
ش���وارع المدينة التى تنتهى عندها تطبق عليها مستوى األسعار األخير للمدينة فتطبق
عليها قيم المستوى األخير للمدينة .
 - 3جميع الشوارع المتفرعة من الشوارع المذكورة فى البند السابق تطبق عليها
قيم المستوى األخير للمدينة التابعة لها .
 - 4المدينة الصناعية غرب طهطا والمدينة الصناعية غرب جرجا تطبق على كل منها
قيم التصالح الواردة فى المستوى األخير لكل من مدينة طهطا ومدينة جرجا على التوالى .
 - 5ش���ارع كورنيش النيل من ش���ارع الرشيدى حتى نفق الشهيد نبيل فراج داخل
حى غرب س���وهاج تطبـق على المخالفـــات الواقعـــة به القيم الواردة فى المس���توى (أ)
فى التصنيف األول .
مادة  - 2ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية .
م���ادة  - 3يعم���ل به���ذا القـــــ���رار مــــــن تاري���خ صـــــدوره وعل���ى جميع جهات
االختصاص تنفيذه .
محافظ سوهاج
طارق الفقى

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد  ٨٠ﻓﻰ  ٥أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٠

١٦

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  ٦٣٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٢٠/٣/١٦
ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨﺩﻴﻥ  ،ﻭﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ٢٦٤٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩
ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻷﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ،ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ  /ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻴﻨﺎﺀﻯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ

ﱠ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ /ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻴﻨﺎء ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ  ٦١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٣؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ٦ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٧ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ٣٢٩٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٦ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ٥٧ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ  ١١٠ﻟـﺴﻨﺔ  ٢٠٠٠ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﻨﺢ ﺭﺅﺴـﺎﺀ
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻰ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻤﻴﻨـﺎﺀ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ  ٢٦٤٧ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠١٩
ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻷﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒـﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴــﺔ  ،ﻤــﻥ ﺍﻷﻓــﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟــﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌــﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘــﺎﺒﻌﻴﻥ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ  /ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻴﻨﺎﺀﻯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ؛
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ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻤﻴﻨـﺎﺀ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ، ٢٠٢٠/١/٣٠ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓـﻕ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﻗﻡ  ٢٦٤٧ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٩ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻰﺀ ﻷﺼـﻠﻪ

ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ،ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ  /ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﻤﻴﻨـﺎﺀﻯ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻴﻠـﺔ ،

ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤل ؛

ﻗـــــــــﺮﺭ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓـﻕ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ )ﺃﻭﻻﹰ  :ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ(  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ٢٦٤٧ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٩ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ :
ﻡ

ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ

ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻰﺀ
ﻷﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ

ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺴﺤﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺍ ،

ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ )ﻤﺸﻤﻭل

 ٤٤ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ( ﻤﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻔﻴﻨﺔ ،
ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ

ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ
ﺘﺴﺩﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ

 /١٠٠٠٠ﻴﻭﻡ

ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ .

ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻷﺼﻠﻪ

ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ  ،ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ

ﺍﻹﺠـــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـــﺔ
ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ .

ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒﻨـﺸﺎﻁ ﺴــﺩﺍﺩ ﺍﻟــﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺘﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺤل
ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻜﺎﺭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻤــﻥ ﺃﺭﺼــﺩﺓ

ﻜﺎﺭﺘﺔ ﺼﺭﻑ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘـﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻴﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،

ﺴﺤﺒﻬﺎ ﺴﺤﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺭﻴـﻎ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻭﺭﺴـﻭﻡ ﻭﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺩ

 ٤٥ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺍﻷﺩﻨــﻰ ﻟﻠﺘﺨــﺯﻴﻥ ﻟﻬــﺫﻩ
ـﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ  ،ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ .
ـﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـ
ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨـ
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ

ﺘﻡ ﺼـﺭﻓﻬﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﻔﺭﻴـﻎ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ )ﻤﺸﻤﻭل ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ( .
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) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻻ ﻴﺨِل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ٢٦٤٧ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٩ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ،
ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .

ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺑـﺎﻥ  /ﻃﺎﺭﻕ ﺷﺎﻫﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﲔ

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد  ٨٠ﻓﻰ  ٥أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٠

١٩

ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺩﻣﻴﺎﻁ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ

ﻗـﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ  ١٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠

ﻟﻘﻴﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺯﺭﻗﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺭﻗﻡ  ٣٠٦ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠١

ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ١٤٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٩؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ  ٨٤ﻟـﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻯ

ﺒﺭﻗﻡ  ١٧٨ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺯﺭﻗﺎ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٠١٩/١٢/١٨؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﺒﺩﻤﻴﺎﻁ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٠٢٠/٢/٩؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ؛

ﻗــــــﺮﺭ :

ﻣــﺎﺩﺓ  - ١ﻗﻴﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻴﺘـﻴﻡ ﺒﺎﻟﺯﺭﻗـﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ

ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  ٣٠٦ﻟﻌﺎﻡ  ، ٢٠٠١ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ :

ﺃﻭﻻﹰ  :ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .

ـﺴﻨﺔ ٢٠١٩
ـﻡ  ١٤٩ﻟـ
ـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـ
ـﻥ ﺍﻟﻘـ
ـﺎﺩﺓ ) (١٠ﻤـ
ـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤـ
ﻣـــﺎﺩﺓ  - ٢ﺍﻻﻟﺘـ

ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﻠﺨﺹ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﺘﻴﺴﺭ ﻭﺒﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ( .
ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ٢٠٢٠/٢/١٧

ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃ /ﺣﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
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٢٠

ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻷﻫﺎﻟﻰ ﺤﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺍﻟﺒﻴـــﺎﻥ

ﻗﺭﺵ

ﺠﻨﻴﻪ

٤٥٠

٣٣١٠

ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

٤٥٠

٣٣١٠

ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺍﻟﺒﻴـــﺎﻥ

ﻗﺭﺵ

ﺠﻨﻴﻪ

-

١٠٥٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل

٤٥٠

٢٢٦٠

ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

٤٥٠

٣٣١٠

ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳏﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ـﺎﻟﻰ
ـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻷﻫـ
ـﺔ ﺍﻻﺴـ
ـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـ
ـﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـ
ـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـ
ـﺩﺍﺩ ﺤـ
ـﺎ ﺒﺈﻋـ
ﻗﻤﻨـ
ﺤﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻤـﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻓــﻰ  ٢٠١٨/٨/٢٦ﺒﺎﻟﺤــل ﻭﺍﻟﺘــﺼﻔﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗــﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤــﺼﺭﻴﺔ ﺭﻗــﻡ )(٢٤٨
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٠١٨/١١/٤ﻫـﺫﺍ ﻭﻗـﺩ ﺃﺴـﻔﺭﺕ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﺼﻔﻴﺔ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺎﺌﺽ
ﻗﺩﺭﺓ  ٢٢٦٠,٤٥٠ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻏﻴﺭ .
ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ

ﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﳏﺎﺳﺐ /ﺻﺎﺑﺮ ﺭﺟﺐ ﺭﳛﺎﻥ
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٢١

ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
ﻷﻫﺎﻟﻰ ﻤﻨﻴﺔ ﺴﻤﻨﻭﺩ  -ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺠﺎ  -ﺩﻗﻬﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻰ  ٢٠٢٠/٢/٢٦ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ) (٤٦ﻋﻀﻭﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻷﻫﺎﻟﻰ ﻤﻨﻴﺔ ﺴﻤﻨﻭﺩ  -ﺃﺠﺎ  -ﺩﻗﻬﻠﻴﺔ  -ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
ﺭﻗﻡ  ١٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١
ﻭﻗﺩ ﺴﺠل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻋﺎﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ) (١٥٠ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٢٠/٢/٢٦
ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ .
ﻭﻤﻘﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌـﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ  :ﻤﻨﻴﺔ ﺴـﻤﻨﻭﺩ  -ﺸـﺎﺭﻉ ﺩﺍﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ -
ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻼﻭﻨﺩﻯ  -ﺃﺠﺎ -ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ .
ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ  :ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ .
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  :ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻴﻨﻰ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻰ ﻷﻫﺎﻟﻰ ﻤﻨﻴﺔ ﺴﻤﻨﻭﺩ -
ﺃﺠﺎ  -ﺩﻗﻬﻠﻴﺔ  -ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺭﻗﻡ  ١٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١
ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  :ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ) (٧ﺃﻋﻀﺎﺀ .

٢٢
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ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ) (٤٦ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ  ٢٤١ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺩﻋﺕ

ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ  ١١٠٨٦ﺠﻨﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٠٢٠/٢/٢٥ﺒﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ  -ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ١٢٠٣
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻠﻭﻍ
ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺩﺩ ) (٢٠٠ﻋﻀﻭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻫﻰ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺒﺭﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ  ٣٢٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤
ﻴﻌﺘﻤﺩ
ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺔ /ﺳﻠﻮﻯ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
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٢٣

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ  ٤١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٢٠/٣/١

ﻨﹸﺸﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ) ٥٦ﺘﺎﺒﻊ( ﻓﻰ  ٨ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ  ٢٠٢٠ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ

ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ٤١ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٢٠ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٠٢٠/٣/١ﺒﺘﻌﺩﻴل

ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ٣٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٦ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،

ﻭﻗﺩ ﺘﻼﺤﻅ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ) ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (٢٠٢٠/٢/٢٦ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ  ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :

ﺃﻭﻻﹰ  -ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :

ﻡ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺴﻁﺭ

 ١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

١

 ٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

١٨

ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ

ﺍﻟﺨﻁﺄ

ﺘﹸﻀﺎﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﹸﻀﺎﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗـﺎﻡ ١٣
ـﺭﺭﺍ، ٢/
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ  ١٣ﻤﻜﺭﺭﺍ ، ١/ﻤﻜــﺭﺭﺍ ١٣ ، ١/ﻤﻜــ

 ١٣ﻤﻜــﺭﺭﺍ ١٣ ، ٢/ﻤﻜــﺭﺭﺍ ١٣ ٣/ﻤﻜﺭﺭﺍ ٣/ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ

ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻰ :

ـﺴﻨﺔ ١٩٧٦
ـﻡ  ٣٤ﻟـ
ـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـ
ﻟﻠﻘـ

ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ

ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺭﻗـﻡ ٩٤٦
ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٦ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻰ :

ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﻤﺴﻙ ﺴـﺠل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺴﺠل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ

ﺜﺎﻨﻴﺎ  -ﺘﹸﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ

ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ . (٢٠٢٠/٢/٢٦
ﻟـﺬﺍ ﻟـﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳـﻪ .

٢٤

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد  ٨٠ﻓﻰ  ٥أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٠

ﺇﻋــﻼﻧﺎﺕ ﻓﻘﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻮﻓﻴﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺩﺍﺕ  -ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ
ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﺘﻡ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺭﻗﻡ ) (٢٢٥٨٧ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﻬﺎ  ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻠﻐﻴﻴﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ .


ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ٢٦٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠
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