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٢

  حمتـويـات العـدد
  
  

  رقم الصفحة    
  ٣   ..........٢٠٢١ لسنة ٦١قرار وزارى رقم   :  وزارة الكهرباء والطاقة المتجـددة    
ــة   وزارة الداخليـــــــــ

  
  ١٠   ..............٢٠٢١ لسنة ٩٩٨قرار رقم   :

ــق   ــكان والمرافـ وزارة اإلسـ
ــة  ــات العمرانيــ   والمجتمعــ

  
  ١٢  ..... ...٢٠٢١ لسنة ١٧٧قرار وزارى رقم 

ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام   ٢٤   ..............٢٠٢١ لسنة ٩٥٣قرار رقم   :  الهيئ

  -وزارة اإلنتـــاج الحربـــى  
 -القومية لإلنتـاج الحربـى       الهيئة
  شبرا للـصناعات الهندسـية     شركة

ــم    ــشركة رق ــس إدارة ال ــرار مجل   ٢٦ق
   ..............................٢٠٢١لسنة 

  
٣٤  

  قــــــــــــل وزارة الن
الشركة القابضة لمشروعات الطرق    
  والكبـــارى والنقـــل البـــرى

  
  ٣٥  ................... قرار مجلس إدارة الشركة

  إعــالنــــات مخـتلفـــــة
  

:  
:  
:  
:  
:  

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

  ........إعالنات مناقصات وممارسات 
  ..................ع وتأجير إعالنات بي
  .............. بيوع إدارية -حجوزات 
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٣

  قــــرارات
 الكهرباء والطاقة املتجددةوزارة 

  ٢٠٢١ لسنة ٦١رقم  وزارىرار ـق

 ٧/٦/٢٠٢١صادر بتاريخ 

 الكهرباء والطاقة املتجددةوزير 

 ٢٠١٥ لـسنة    ٨٧ قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقـم      بعد االطالع على    

  والئحته التنفيذية ؛

  وعلى النظام األساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛

   ؛١/٦/٢٠٢١وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 

  :رر ــــــــق

 بـالخط الكهربـائى  ) ٢٣( يتم استكمال تركيب وشد الموصالت للبرج رقم -  ١مـادة 

ـ ) ٤١(ف بعدد . ك ٦٦جهد  ) قوص/  كرم حجازة ( كـم  ١٢,٦ بطـول حـوالى   ابرج 

بمحافظة قنا بالقوة الجبرية ، وذلك على األرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمـسار                

الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء المالك الظاهرين والرسـومات الهندسـية           

  :المرفقة ويكون تنفيذ األعمال على النحو التالى 

  المحافظة  عدد األرجل  االرتفاع بالمتر  طراز البرج   البرجرقم  م

٢٣  ١  S + 5  قنا  ٤  ٣٢,٥  
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٤

  .تركيب الحديد العلوى للبرج 

  .أعمال شد الموصالت وتركيب العازالت للبرج 
وملحقاته فى الوقـائع المـصرية ، وعلـى جميـع           ر هذا القرار    ينش - ٢ادة ـمـ

   .المختصين تنفيذه
  لمتجددةالكهرباء والطاقة اوزير 

  حممد شاكر املرقىب/ دكتور
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٥

  كشف بأمساء املالك الظاهرين
ف. ك٦٦جهد ) قوص/ كرم حجازة (بالخط الكهربائى   

   كم بمحافظة قنا١٢,٦ بطول حوالى ابرج) ٤١(بعدد 

رقم   االســم  م
  البرج

طراز 
  وانـالعن  البرج

  S + 5  ٢٣  محمد صفوت محمد عبده/ السيد  ١
 - قرية جراجوس -مركز قوص 

  محافظة قنا
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٦
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٧
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٨
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٩
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١٠

 وزارة الداخلية

 ٢٠٢١ لسنة ٩٩٨رار رقم ـق

 وزير الداخلية

 بعد االطالع على الدستور ؛

  الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛١٩٧٥ لسنة ٢٦وعلى القانون رقم 

 الصادر بتفويض الـسيد اللـواء       ٢٠١٨ لسنة   ١٠٠٤وعلى القرار الوزارى رقم     

 مكتب الوزير فى مباشرة االختصاصات المقـررة لـوزير    مساعد الوزير لقطاع شئون   

  بشأن الجنسية المصرية ؛١٩٧٥ لسنة ٢٦الداخلية بموجب القانون رقم 

 :رر ـــــــــق

عمرو الـسيد منيـر   / أولهم السيد(ا  والعشرين مواطنً  الواحد يؤذن لكلٍّ من     -  ١ادة مـ

المدرجة أسـماؤهم   ) يوسف طارق محمد على الشيخ    /  وآخرهم السيد  - جمعة مصطفى 

بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية األجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم             

 .بالجنسية المصرية 

 . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - ٢ادة ـم

 المفوض بالتوقيع

 مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير

 )اء ـــــــإمض/ ( واء ــل
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١١

  بيـــــــان
  بأمساء طالىب اإلذن بالتجنس جبنسيات أجنبية مع االحتفاظ باجلنسية املصرية

سل
سل

م
  

الجنسية المأذون   جهة وتاريخ الميالد  االســـم
  التجنس بها

  /السيد  ١
  

ـ        ة مـصطفى  عمرو السيد منيـر جمع
 

  األمريكية  ١٩/٦/١٩٩٤  الشرقية
  /السيد  ٢

  
  إسماعيل أحمد مصطفى إبراهيم طاحون    

 
  «  ٢٧/٥/١٩٩٥  اإلسكندرية

  /السيد  ٣
  

  إبراهيم أحمد مصطفى إبراهيم طاحون    
 

  «  ٢٣/١/١٩٩٨  اإلسكندرية

  /السيد  ٤
  

ــب  ــرح نجيـ ــيالد فـ ــا مـ   مينـ
 

  «  ٤/٩/١٩٩١  الجيزة

  /السيد  ٥
  

ــيالد جــرجس    ــم م ــل باس   ميك
 

  «  ١٨/١/١٩٨٩  أمريكا

  /السيد  ٦
  

ــرلس   ــشرى كي ــرف ب ــد أش   دافي
 

  «  ١٢/١١/١٩٩٩  أمريكا

  /الطفل  ٧
  

  د كمــال محمــد مــرادياســين أحمــ
 

  «  ١٥/٤/٢٠١٧  أمريكا

  /السيد  ٨
  

  كريم عـصام فـؤاد نـسيم مـرقص        
 

  اإليطالية  ٢٤/٩/١٩٩٩  اإلسكندرية

  /السيد  ٩
  

  يوسف محمد سـعيد محمـد عبـاس       
 

  «  ٢٨/٩/٢٠٠١  الشرقية

  /السيد  ١٠
  

  سعيد رمضان السعيد المرسى زهران     
 

  «  ١٩/١١/٢٠٠٢  الغربية
  /السيد  ١١

  
ـ         وش سـعيد  شنودة عيـد فـوزى عك

 
  «  ٢٨/٤/٢٠٠٢  أسيوط

  /السيد  ١٢
  

  أحمد عمـرو عبـاس حـسن عبـاس       
 

  الكندية  ٨/٨/٢٠٠١  اإلسكندرية

  /السيد  ١٣
  

  عبد الرحمن عمرو عباس حسن عباس     
 

  «  ٢٥/٢/٢٠٠٣  اإلسكندرية

  /السيد  ١٤
  

  عمر وائل جمـال الـدين الـشنتناوى       
 

  «  ١٢/١/٢٠٠١  إيطاليا

  /السيد  ١٥
  

ــصطفى  ــار م ــال مخت ــود جم   محم
 

  العراقية  ٢٦/٩/١٩٩٣  العراق

  /السيد  ١٦
  

ـ    ــده بلبولـ ــود عب ــؤمن محم   ةم
 

  الفلسطينية  ٢٦/١٢/١٩٩٤  فلسطين

  /السيد  ١٧
  

  أحمـد محمـد كمـال محمـد بـدوى     
 

 السودانية  ٨/٨/١٩٩٨  القاهرة

  /السيد  ١٨
  

  أسامة عالء عبد الغنى حسن البربـرى   
 

  «  ١/٨/٢٠٠٠  السودان

  /السيد  ١٩
  

  رحمن عبد اهللا باشرىعبد الرحمن عادل عبد ال
 

  «  ٤/٥/١٩٩٢  السودان

  /ةالسيد  ٢٠
  

   ذكــى والـــى رحــاب عـــادل 
 

  البريطانية  ٢٦/٧/١٩٧٥  اإلسكندرية

  /السيد  ٢١
  

  يوسف طـارق محمـد علـى الـشيخ     
 

  «  ٥/٥/١٩٩٣  القاهرة
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١٢

  وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
  ٢٠٢١ لسنة ١٧٧قــرار وزارى رقـم 

  ١٧/٣/٢٠٢١بتاريخ 
   فدان٢,٥بمساحة ) ١/أ١(باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم 

  )١٣(الواقعة بالحوض رقم  ٢م١٠٥٠٠بما يعادل 
   أكتوبر٦بالحزام األخضر بمدينة 

  أنس الشبراوى إبراهيم حسين/ المخصصة للسيدو
  سكنى بمقابل عينىنشاطإلقامة 

  وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
ـ  ۱۹۷۹ ة لسن ٥٩ع على القانون رقم     بعد االطال   شـأن إنـشاء المجتمعـات       ى ف
  ؛العمرانية الجديدة

  ؛ والئحته التنفيذية۲۰۰۸ لسنة ۱۱۹وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 ؛ والئحته التنفيذية ۲۰۱۷ لسنة ۷۲وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

 بتشكيل مجلـس إدارة هيئـة       ۲۰۰٦ ة لسن ٤٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  ؛المجتمعات العمرانية الجديدة

  ؛ بتشكيل مجلس الوزراء ۲۰۱۸لسنة  ۲٦۹وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بتعيين وزيـر اإلسـكان والمرافـق       ٢٠١٩ لسنة   ٩٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 والمجتمعات العمرانية ؛

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

 ؛ والئحته التنفيذية ٢٠٠٨ لسنة ١١٩ا ألحكام قانون البناء رقم العمرانية الجديدة وفقً
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١٣

  ٢٦/٢/٢٠١٧بتـاريخ   ) ١٠٣(وعلى قرار مجلس إدارة الهيئـة بجلـسته رقـم           
 إلغـاء  تـم    ى الت ىقتراح التعامل مع األراض   ان  أعلى المذكرة المعروضة بش   افقة  بالمو

 ضوء  ى ف ىستصالح األراض كتوبر الزراعية ال  أ ٦تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة      
تغييـر النـشاط    إمكانية  إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى          

  ة ؛فصيالً بالمذكرعلى النحو الموضح ت وذلك ى إلى عمرانىمن زراع
  ٥/٨/٢٠١٩بتـاريخ   ) ١٢٩(وعلى قرار مجلـس إدارة الهيئـة بجلـسته رقـم            

  بالموافقة على إقـرار بعـض الـضوابط الخاصـة بأسـلوب التعامـل مـع الـسادة         
 أكتوبر الزراعيـة الستـصالح      ٦المتعاملين على األراضى الملغى تخصيصها لشركة       

 أكتـوبر   ٦ فدانًا بمدينـة     ١٢٤٩٤تها  وتعمير األراضى بالحزام األخضر والبالغ مساح     
 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط           ٣١٢٠وبمساحة  

  ببندها العاشر على االشتراطات البنائية لمـشروعات التخطـيط والتقـسيم بأراضـى            
 الحزام األخضر ؛

ت  بـين هيئـة المجتمعـا      ١٨/١٢/٢٠١٩وعلى عقد التخصيص المبرم بتـاريخ       
 )١/أ١( لقطعـة األرض رقـم       أنس الشبراوى إبـراهيم حـسين     / والسيدالعمرانية الجديدة   

  بالحزام األخـضر )١٣( الواقعة بالحوض رقم ۲م١٠٥٠٠ فدان بما يعادل    ٢,٥بمساحة  
ض تفاق على تغيير نشاط قطعـة األر مع اال  بنشاط سكنى بمقابل عينىتوبر أك٦بمدينة  

  ؛نی ك سى إلىمن زراع
) ٤٢١٨٤٦(بـرقم     المقدم من المخصص له قطعة األرض الـوارد        وعلى الطلب 

الستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطـيط وتقـسيم قطعـة           ٣١/١٠/٢٠٢٠بتاريخ  
   فـدان الواقعـة بـالحوض      ٢,٥ بما يعـادل     ٢م١٠٥٠٠بمساحة  ) ١/أ١(األرض رقم   

   ؛ أكتوبر٦بالحزام األخضر بمدينة ) ١٣(رقم 
  )٤٨٩٦( بـرقم   الـوارد  لـه قطعـة األرض    وعلى الطلب المقدم من المخصص    

   به اللوحات النهائية للمشروع عاليه ؛ا ومرفق١٤/١/٢٠٢١ًبتاريخ 
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١٤

  ١/٢/٢٠٢١بتـاريخ  ) ٤٢٠٩٢( أكتـوبر الـوارد بـرقم       ٦وعلى كتاب جهاز مدينة     
   ؛القطعةموقف ومرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع 

  ١/٣/٢٠٢١بتـاريخ    المـستحقة    وعلى ما يفيـد سـداد المـصاريف اإلداريـة         
  ؛واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع نظير المراجعة الفنية 

   ؛٣١/١/٢٠٢١المعتمد من الهيئة بتاريخ ولمشروع ا  لتنفيذوعلى البرنامج الزمنى
 الموقع مـن القطاعـات     ىوعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزار       

  ؛اإلدارات المختصة بالهيئة و
  بالموافقـة علـى   المخـصص لـه قطعـة األرض          التعهدين المقدمين من   وعلى

  کتـوبر  أ ٦ جهـاز مدينـة   ولمجتمعات العمرانية الجديـدة     ا هيئةاستمرار التعامل مع    
ـ  ا للطلب المقدم منه وفقً ـ   ىف     صـدور حكـم محكمـة القـضاء    ى تـاريخ سـابق عل

ـ  ٢١/١/٢٠٢٠ بجلسة الصادر   ىاإلدار   ، ق ٦٧ لـسنة    ٤٢٢٥ أرقـام  الـدعاوى    ىف
 وبذات أسلوب التعامل واستغالل األرض       ق ٧١ لسنة   ٦٤٤٣٤،  ق   ٧٠ لسنة   ٦٤٦٥٧

اعتبـار هـذا     ا مـع  والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفً        سكنى   اطبنش
 من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عـرض وحـدات         يتجزأ  ال االتعهد جزء 

  ة ؛العمرانية الجديد لمجتمعاتا هيئةافقة والبيع إال بعد مو المشروع للحجز
 الموقع مـن القطاعـات     ىوعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزار       

  ؛اإلدارات المختصة بالهيئة و
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعـات العمرانيـة           

/ الـسيد من  ت والرسومات المقدمة أكتوبر بعد مراجعة المستندا ٦الجديدة وجهاز مدينة    
  )١/أ١(باعتماد تخطـيط وتقـسيم قطعـة األرض رقـم            أنس الشبراوى إبراهيم حسين   

ـ )١٣(رقـم    الواقعة بالحوض  ٢م١٠٥٠٠ فدان بما يعادل     ٢,٥بمساحة    الحزام األخـضر  ب
قـانون   ا ألحكـام  ووفقً عينى بمقابل   ى سكن نشاطإلقامة  والمخصصة    أكتوبر ٦بمدينة  

  ىالتنفيذيـة والقـرار الـوزار       والئحته ۲۰۰۸ لسنة   ١١٩رقم   ادر بالقانون الص البناء
  ؛۲۰۰۹ لسنة ٢٣٢رقم 

قطـاع التخطـيط     معاون السيد الوزير المـشرف علـى      مهندس   . د وعلى مذكرة السيد  
  ؛ المعروض ىالوزار استصدار القرار والمنتهية بطلب ١٠/٣/٢٠٢١ بتاريخ والمشروعات
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١٥

 :قـــــــرر 

   فـدان ٢,٥ بمـساحة  )١/أ١(تخطيط وتقسيم قطعـة األرض رقـم   مد  يعت-  ١مـادة 
 )١٣(رقـم   الواقعـة بـالحوض  ) ف وخمسمائة متر مربععشرة آال  (٢م١٠٥٠٠بما يعادل   

 أنس الـشبراوى إبـراهيم حـسين      / للسيد أكتوبر والمخصصة    ٦بالحزام األخضر بمدينة    
على الخريطة المرفقـة   ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة  عينى سكنى بمقابل    نشاطإلقامة  

لهـذا   مكملـة  التى تعتبر جميعها   ، و  ١٨/١٢/٢٠١٩بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ      
 .القرار 

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مـع الهيئـة             -٢ادة ـمـ
وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء              

 ق ،   ٦٧ لـسنة    ٤٢٢٥ فـى الـدعاوى أرقـام        ٢١/١/٢٠٢٠دارى الصادر بجلسة    اإل
 ق ، وبذات أسـلوب التعامـل واسـتغالل          ٧١ لسنة   ٦٤٤٣٤ ق ،    ٧٠ لسنة   ٦٤٦٥٧

األرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبـار              
  .ن جهاز المدينةهذا التعهد جزءا ال يتجزأ من العقد المبرم بينه وبي

  يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجـز أو البيـع            -٣ادة ـمـ
إال بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخـاذ اإلجـراءات      

  .القانونية المناسبة فى هذا الشأن

ـ  بباالشتراطات اليلتزم المخصص له    -٤ادة ـم د أقـصى  نائية المعمول بهـا كح
 .ع االرتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفا وبشرط عدم تجاوز قيود

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذيـة والمواصـفات الفنيـة            -٥ادة ـم
ألعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليهـا والبرنـامج            

  .هيئة قبل البدء فى التنفيذالزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من ال

  يلتزم المخصص له بموافاة جهـاز المدينـة المخـتص بالمـستندات            -٦ادة ـمـ
 ١١٩الالزمة الستخراج التراخيص طبقًا ألحكام قانون البناء الصادر بالقـانون رقـم              

  . والئحته التنفيذية٢٠٠٨لسنة 
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 )١(ة بالمـادة    بتنفيذ المشروع على المساحة الوارد    له  لتزم المخصص   ي -٧ادة ـم
 ووفقًا لالشـتراطات    من القرار  )٦(من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة        

المرفقة والغرض المخصص له األرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئـة            
  -مـصدر ميـاه إنـشائى    (خالل خمس سنوات من تاريخ توفير المرافـق الرئيـسية       

وت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ اإلجـراءات           وفى حالة ثب   )طريق ممهد 
  .القانونية المناسبة

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للـسيارات طبقًـا للـشروط           -٨ادة ـمـ
 .المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات 

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقـة الشمـسية علـى النحـو              -٩ادة ـم
  .ه بالهيئةالمعمول ب

  ىويعمل به من اليـوم التـال  ، الوقائع المصرية فى نشر هذا القرار ي -١٠ادة ـمـ
   .المختصة تنفيذه كل فيما يخصه  الجهاتجميع ىلتاريخ نشره ، وعل

  وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
  عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس.د.أ
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 ىبالقرار الوزار الشروط املرفقة

  )١/أ١(تقسيم قطعة األرض رقم لمرفق باعتماد تخطيط وا
   فدان٢,٥ بما يعادل ٢م١٠٥٠٠بمساحة 

   أكتوبر٦بالحزام األخضر بمدينة ) ١٣(الواقعة بالحوض رقم 
  أنس الشبراوى إبراهيم حسين/ للسيدوالمخصصة 

   ، وفقًا للتعاقد المبرمبنظام السداد العينىإلقامة نشاط سكنى 
  ١٨/١٢/٢٠١٩بتاريخ 

  : املشروع مساحة
  . فدان ٢,٥ أى ما يعادل ٢م١٠٥٠٠إجمالى مساحة المشروع 

  :مكونات املشروع 
 أى مـا يعـادل    ٢م٥٢٥٠ األراضى المخصصة لالستعمال السكنى بمـساحة        -١
ــسبة ١,٢٥ ــل ن ــدان وتمث ــشروع ، ) ٪٥٠( ف ــساحة أرض الم ــالى م ــن إجم   م

   فـدان  ٠,٣٧٣ يعـادل     بمـا  ٢م١٥٦٠) F.P(بإجمالى مساحة مبنية بالدور األرضـى       
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع  )٪١٤,٩١(وتمثل نسبة 

   أى مـا يعـادل     ٢م١٨٣١بمـساحة    الداخليـة األراضى المخصصة للطـرق      -٢
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪١٧,٤٣( وتمثل نسبة فدان ٠,٤٣٦
   أى مـا يعـادل     ٢م٣٢٨٠بمـساحة   األراضى المخصصة للطرق الخارجيـة       -٣
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪٣١,٢٣( وتمثل نسبة دان ف٠,٧٨١
 أى مـا يعـادل      ٢م١٢٤األراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمـساحة        -٤
  .من إجمالى مساحة أرض المشروع ) ٪١,٢٠( فدان وتمثل نسبة ٠,٠٣٠
  فـدان  ٠,٠٠٣ أى ما يعـادل      ٢م١٥بمساحة  ) F.P(األراضى المخصصة لغرف األمن      - ٥

   .من إجمالى مساحة أرض المشروع) ٪٠,١٤(وتمثل نسبة 
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  : املخصصة لإلسكان املساحة
  فـدان  ١,٢٥ أى ما يعادل     ٢م٥٢٥٠األراضى المخصصة لالستعمال السكنى بمساحة      

  بإجمـالى مـساحة مبنيـة    من إجمالى مساحة أرض المـشروع ،  ) ٪٥٠(وتمثل نسبة   
  )٪١٤,٩١(بة  وتمثـل نـس     فـدان  ٠,٣٧٣ بما يعادل    ٢م١٥٦٠) F.P(بالدور األرضى   

  :، وطبقًا لجدول قطع األراضى التالى من إجمالى مساحة أرض المشروع 
  رقم

  القطعة
  مساحة

  )٢م(القطعة 
  الدور مساحة
 (F.P) األرضى 

البنائية  النسبة
  بقطعة األرض

  النموذج
عدد 

  الوحدات
  االرتفاع

  أول+ أرضى + بدروم   ٣  فيالت متصلة  ٪٢٩٫٩٧  ٣٦٠  ١٢٠١  ١

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت شبه متصلة  ٪٣٠٫٤١  ٢٤٠  ٧٨٩٫٢  ٢

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت شبه متصلة  ٪٣٠٫٤١  ٢٤٠  ٧٨٩٫٢  ٣

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت شبه متصلة  ٪٣٠٫٤١  ٢٤٠  ٧٨٩٫٢  ٤

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت شبه متصلة  ٪٣٠٫٤١  ٢٤٠  ٧٨٩٫٢  ٥

  أول+ أرضى + بدروم   ٢  فيالت شبه متصلة  ٪٢٦٫٩٠  ٢٤٠  ٨٩٢٫٢  ٦

    ١٣      ١٥٦٠  ٥٢٥٠  اإلجمالى

ــة ــرتاطات البنائي ــضراالش ــزام األخ ــى احل ــسيم بأراض ــيط والتق ــشروعات التخط    مل
وفقا لقرار جملس إدارة اهليئة جبلسته رقم 

ً
  :٢٠١٩ لسنة ١٢٩

  ال تزيد النسبة البنائية المسموح بهـا علـى مـستوى المـشروع بالكامـل              ) أ  ( 
  ) .إسكان(ة المشروع من إجمالى مساح) ٪١٥(على 

وبما ال يتعارض مع    ) أول+ أرضى  (االرتفاع المسموح به لمناطق اإلسكان      ) ب(
  .قيود ارتفاع القوات المسلحة 

المـسموح ببنائـه    مـسطح   ال٪ من   ٢٥(مرافق خدمات بدور السطح     غرف  يسمح بإقامة   ) ج(
 مـن الالئحـة  ) ١٠٤(بما ال يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة         )الدور األرضى ب

 ، وبمـا ال يتعـارض   ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم      
  .مع قيود االرتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة 
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 م٢٥٠علـى   ) قطـع أراضـى   ( أال تزيد أطوال البلوكات المخصصة لالستعمال السكنى         )د(
   يـتم عمـل    م٢٥٠ول البلوك على    مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة ط       

  م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلـوك        ٦ممر بعرض ال يقل عن      
  ٢٠٠٨ لـسنة    ١١٩م وطبقًا لقانون البناء الصادر بـرقم        ١٥٠ال تزيد على    

  .والئحته التنفيذية 
  .م كحد أدنى ٦المسافة بين البلوكات ال تقل عن ) ه(
   . داخل حدود قطعة األرض السكنيةم خلفى٦ -  م جانبى٣ - م أمامى ٤:  الردود) و(
يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم باألنـشطة المـصرح بهـا        ) ز(

  ) .جراجات انتظار سيارات(
م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخـل المواقـع           ٦يتم ترك ردود    ) ح(

  .المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار 
   . المصرى للجراجاتطبقًا للكودااللتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات يتم ) ط(
 بالمشروع بحيث ال تزيد مـساحة الغرفـة          وبوابات يسمح بإقامة غرف أمن   ) ى(

 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية          ٢م٩على   الواحدة
  ) .٪١٥(المسموح بها للمشروع 

  والكثافـة الـسكانية    - فدان  /  شخصا   ٤٥ المسموح بها للمشروع     نيةالسكالكثافة  ) ك(
  .فدان /  شخصا ٢٣المحققة 

  : املبنية للدور األرضى على مستوى املشروع اتجدول املساح
 يةئوالنسبة امل  اإلجمالى  االستعمال

    ٢م١٥٦٠ سكنى

  ٪١٥  ٢م١٥ = ٧٫٥٢ منأ ةغرف
    ٢م١٥٧٥  ىــاإلجمال

  المفوض عن المالك
   أنس الشرباوى إبراهيم/السيد
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٢٠

   العامةاالشرتاطات
 ويسمح بإقامة دور البدروم بدون      )أول+ ى  رضأ (للمبانى ارتفاع   ىأقصيبلغ   -١

توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم باألنشطة المـصرح        عن  مسئولية جهاز المدينة    
  ) .مواقف انتظار سيارات(بها بدور البدرومات 

  .تفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة  بقيود االرتلتزم الشركة -٢
بحد أقـصى  ) ٪١٥( النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع ال تزيد على      -٣

   .من مساحة أرض المشروع
 .مناطق الردود ى ت فآ ال يجوز إقامة أية منش-٤

هى الملحقـات التـى     :  بالمبانى السكنية    مرافق الخدمات بدور السطح   غرف   -٥
ـ           بنيت   ال تكـون   ى أعلى سطح البناء مثل آبار الساللم والخزانات والغرف الخدمية الت

 فى استعمالها لباقى وحـدات البنـاء المقفلـة    ة بل تكون تابعة سكنيةفى مجموعها وحد 
 ئـه المسطح المسموح ببنا   من   )٪٢٥( علىمجموعها   ىتزيد ف  المصرح بها على أن ال    

 .ة  األرضى ووفقًا الشتراطات الهيئبالدور

ات  شـبك  وتنفيذ تصميم  على نفقته  ، أنس الشبراوى إبراهيم حسين   / السيدتولى   ي - ٦
  )ى وكهربـاء وتليفونـات وغـاز      ورى  صـح ف  ميـاه وصـر    (من المرافق الداخلية 

   وأن يقـوم المالـك      لمعتمـدة مـن الهيئـة     ا للرسومات ا  وذلك طبقً  ى بالمبان اوتوصيله
 .ها بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواع

ى تنسيق الموقع من ممـرات وشـبكة الـر         على نفقته الخاصة  يتولى المالك    -٧
البـردورات واألرصـفة والتبليطـات       وتنفيـذ  وأعمدة اإلنارة الداخلية لممرات المشاة    

 .ه التكسيات وخالفوالزراعة والتشجير واألعمال الصناعية و

ـ  رصفهاو على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية     يتولى المالك    -٨ للرسـومات  ا  طبقً
 .بالطرق الرئيسية  الداخليةق مع ربط الطرمن الهيئة والمواصفات المعتمدة 
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ـ  ى بالسماح لمهندس يلتزم المالك    -٩ ى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتـيش الفن
واعتمـاد العينـات   ى نفى وكذا التفتيش الللمبانر  الترخيص الصاد لالشتراطات البنائية و  

والمعتمـدة    من المالـك   ا للمواصفات والرسومات المقدمة   كات المرافق وفقً  الخاصة بشب 
  .من الهيئة وجهاز المدينة

ــك  -١٠ ــولى المال ــوماتيت ــاد رس ــاء اعتم ــال الكهرب ــفات أعم    ومواص
 .ء توزيع الكهرباة من شرك

  علــى نفقتــه الخاصــة صــيانة األعمــال الموضــحةيتــولى المالــك  -١١
  . )٨، ٧، ٦ (اتفى الفقر
  لتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منـه والمعتمـد مـن الهيئـة لتنفيـذ               ي -١٢

  .مكونات المشروع 
لكـود  ل طبقًـا يتم االلتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق اإلسـكان           -١٣

  .المصرى للجراجات 
ـ       بقـانون االلتزام   يتم -١٤   ٢٠٠٨لـسنة   ١١٩رقم  البنـاء الموحـد الـصادر ب

  واالشتراطات الـواردة بقـرار مجلـس إدارة الهيئـة          ،   عديالتهماوالئحته التنفيذية وت  
 ٢٠١٩ لسنة ١٢٩بجلسته رقم 

  طرف أول
  )إمضـــــاء ( 

  طرف ثاٍن
  المفوض عن المالك

  أنس الشرباوى إبراهيم/ السيد
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٢٢
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٢٣
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  اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢١ لسنة ٩٥٣رار رقم ـق

  ١٥/٦/٢٠٢١بتاريخ 
   وثيقة تأمين السفر للخارجبشأن العمل بنموذج
 رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية

 ى ؛ بإصدار القانون المدن١٩٤٨لسنة  ١٣١طالع على القانون رقم بعد اال

  ن اإلشـراف والرقابـة علـى التـأمين    أ بـش ۱۹۸۱ لسنة ١٠وعلى القانون رقم  
 ا ؛وتعديالتهم  مصر والئحته التنفيذيةىف

 بشأن تنظيم الرقابة على األسـواق واألدوات        ۲۰۰۹ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
  ؛المالية غير المصرفية

ـ     ٢٠٠٩نة   لس ۱۹۲وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم       ى  بإصدار النظـام األساس
  ؛للهيئة العامة للرقابة المالية

ـ  ۲۰۱۸ لـسنة  ١٤٤وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       مقابـل  ى  بـشأن تقاض
ل خدمات مراجعة واعتماد نماذج وثائق تأمين جديدة        مقاب األلفى  خدمات قدره واحد ف   

  ؛أو تعديل على نماذج سارية وتعديالته

 ٦٣ بشأن تعديل القـرار رقـم        ٢٠٢١ لسنة   ٦٧٦وعلى قرار وزير الداخلية رقم      
 ر ؛شأن جوازات السفى  ف١٩٥٩ لسنة ٩٧أحكام القانون رقم   بتنفيذ بعض١٩٥٩لسنة 

معة المصرية لتـأمين     بشأن إنشاء المج   ٢٠٢١لسنة   ٦٩٨وعلى قرار الهيئة رقم     
  ؛السفر للخارج

   ؛هذا الشأنى وعلى مذكرة اإلدارة المركزية العتماد المنتجات التأمينية ف
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 :رر ــــــق

 )ى ـادة األولــامل( 

وعلـى أن تتـولى       القرار اعتمد نموذج وثيقة تأمين رعاية المسافر المرفقة بهذ       ي ،
 .ى ا لنظامها األساسارتها وفقًسفر للخارج إدال المجمعة المصرية لتأمين

 )ة ـادة الثانيـامل( 

وعلـى المواقـع اإللكترونيـة للهيئـة          الوقائع المـصرية  ى  نشر هذا القرار ف   ي ،
  ١/٧/٢٠٢١ تاريخ ا من، ويعمل به اعتبار والمجمعة

  رئيس الهيئة
  حممد عمران/ د
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  ( ..... ) وثيقة تأمني رعاية املسافر رقم
المقدمة   جدول الوثيقة ى  سمه ف اعلى البيانات الشخصية للمؤمن له المذكور        بناء ،

،  المدونة بجواز الـسفر   ) "المجمعة "ـلمنوه عنها فيما بعد ب    ا (إلى مجمعة تأمين السفر   
، وبعد سداد القسط المبـين       من هذه الوثيقة    ال يتجزأ  ا للتعاقد وجزء  اتعتبر أساس ى  والت

ـ     للشروط والتعـاريف واالسـتثناءات     اجدول الوثيقة، وطبقً  ى  ف   الوثيقـة ى  الـواردة ف
 أو الملحقة بها، تتعهد المجمعة بتعويض الشخص المؤمن له أو المـستفيدين بالطريقـة             

  .الحدود المنصوص عليها فيما بعدى وف
ه خـالل  حالة تعرضى تتعهد المجمعة بتقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمن له ف 

 أصابه أثنـاء رحلـة الـسفر    ئمفاجئ أو مرض طارى عرض ثحادى مدة التأمين أل
ا للشروط واألحكـام واالسـتثناءات      وفقً وتواجده خارج جمهورية مصر العربية وذلك     

 .ا اردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بهواالشتراطات وحدود التغطية الو
 من المعلوم والمتفق عليه صراحة، أن التغطيات التأمينية الممنوحـة بموجـب هـذه             

ـ  ٩٠كل رحلة منها    ى  ال تتعد ى  فقط على الرحالت الت    الوثيقة سارية المفعول   ا متتاليـة    يوم
 ٩٠ علـى تزيـد   ى  اإلقامات أو التنقالت بالخارج والت     ، أما  خالل مدة سريان جواز السفر    

الممنوحة بموجب هذه الوثيقة خارج نطاق التغطيةى ، فه الرحلة الواحدةى ا فيوم.   
ـ  ٣٠تعويضات لمن يقـل عمـره عـن         ى  سئولة عن أ  ال تكون المجمعة م    ا يوم  

  .الضرر  سنة وقت وقوع٨٥ علىأو يزيد 
 جدول املنافع

  طيةغحدود الت  التغطيات  م
ــة     ١ ــاليف اإلقام ــة وتك ــات الطبي النفق

   .بالمستشفيات
مع  ورو أو ما يعادلها بالعمالت األخرى      ي ٣٠٠٠٠

األولى أو ما يعادلهـا     يورو   ۱۰۰ الـ هتحمل قدر 
  .ى لعمالت األخربا

تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلـد          ٢
أو وقوع حـادث   حالة المرض ى  اإلقامة ف 

   .لمؤمن لهل
  النفقات الفعلية

  لى بلـد اإلقامـة    إتكاليف إعادة الجثمان      ٣
  النفقات الفعلية  . له المؤمنة حالة وفاى ف
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  فيارـالتع
   .ل الوثيقةحامل الوثيقة المذكور اسمه بجدو  :المؤمن له
  .المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج : المجمعة

  .جمهورية مصر العربية : بلد اإلقامة المعتاد

المـرض   يتوجه إليه المؤمن له وقت وقوع الحادث أو       ى  الطبيب الذ  : الطبيب المعالج 
   .سواء بالمستشفى أو عيادة الطبيب الخارجية

جمعة بمتابعة حالة المـؤمن لـه أو طبيـب          الطبيب المكلف من الم    : طبيب المجمعة 
  .شركة المساعدة الطبية 

  ٩٠ علـى ا للخـارج لمـدة ال تزيـد    فترة يكون المؤمن له مـسافر ى أ: مدة التأمين  
 .ه دة وذلك خالل مدة سريان جواز سفرالرحلة الواحى  فاومي

 اتـالتغطي

  :ةلحاالت اآلتي بموجب هذه الوثيقة بتغطية االمجمعةتتعهد 

المؤمن لـه   إذا تعرض: الرعاية الطبية بسبب وقوع حادث أو مرض للمؤمن له      -  ١
ـ    ) ۱۹ - كوفيد  (ذلك اإلصابة بفيروس كورونا     ى  بما ف  لمرض طارئ  ى أو حـادث عرض

  التكاليف المعتـادة والمعقولـة لإلقامـة والعـالج داخـل المستـشفى           ن المجمعة تتحمل  إف
وصـفها  ى  ألدوية الت ية أو أتعاب األطباء وا    الجراح  العمليات إجراءذلك  ى  أو خارجها بما ف   

 .ج الطبيب المعال

  ورويــ ٣٠٠٠٠: مـسئولية المجمعــة عـن الـشخص الواحـد     لالحـد األقـصى   
ـ  ه مع تحمـل قـدر     األخرىبالعمالت   أو ما يعادلها  ) ثالثون ألف يورو  ( ـ  ۱۰۰ ـ ال ورو ي

 .ة لبمطاى األولى أو ما يعادلها بالعمالت األخرى من قيمة أ
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إذا تعـرض المـؤمن لـه       : أو إعادة المؤمن له إلى بلد اإلقامـة         / النقل  تكاليف   - ٢
عهد المجمعة بتحمل كافة النفقات لنقل المـؤمن  ت، ت جسمانی مفاجئ لمرض طارئ أو حادث 

  مـة لحالتـه   ءى تعتبـر أكثـر مال     وسـيلة أخـر   ى  بـأ  له بواسطة سيارات اإلسعاف أو    
مالئم لحالتـه أو مـن      ى   طب إلى مركز ) ةيب المجمع لما يقرره الطبيب المعالج أو طب     ا  طبقً(

 .ا ذلك ضروري  كانإذاألخرى أو إعادته إلى مكان إقامته المعتاد ى مستشف

كل األحوال بقـرار مـن طبيـب    ى بلد اإلقامة ف ى  فى  مركز طب ى  ويكون النقل إلى أ   
 .ج المعالى بالتنسيق مع المركز الطبآخر يتم تحديده  طبيبى المجمعة أو أ

المـؤمن  ى   إذا توف  :حالة وفاة المؤمن له     ى  ادة الجثمان إلى بلد اإلقامة ف     تكاليف إع  - ٣
ـ          إف ،   له أثناء السفر   بلـد  ى  ن المجمعة تتحمل النفقات الفعلية إلعادة الجثمان لغرض الدفن ف
 .د اإلقامة المعتا

 .ة نية للحدود المقررة بجدول الوثيقوتخضع جميع التغطيات التأمي

 الشروط العامة

ا لمسئولية المجمعة التزام المؤمن له بكافـة  ا مسبقًمطالبة يعتبر شرطًى  يم أ عند تقد  - ١
 .ة الوثيق شروط هذه

  ، يتعين على المـؤمن لـه القيـام         مطالبة بموجب هذه الوثيقة   ى  حالة وقوع أ  ى  ف - ٢
  :ىبما يل

      أسرع وقت ممكن لإلخطـار     ى  ا ف أن يقوم باالتصال بشركة المساعدات الطبية تليفوني
   .طالبة وأن يحدد المساعدة المطلوبةمى عن أ

 .ة تعلقة بالمطالبة على نفقته الخاصتوفير كافة المعلومات الم

  .نوعى  من أبالدفعمسئولية أو تقديم وعود ى عدم االعتراف بأ
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لن تكون المجمعة مسئولة عن رد أية مـصاريف طبيـة يطالـب المـؤمن لـه                  - ٣
نهـا أو مـن شـركة المـساعدات الطبيـة      على موافقة مسبقة م باستردادها دون الحصول  

الرسـمية والتقـارير    المؤمن له بتسليم كافة الفـواتير        ، ويلتزم  جدول الوثيقة ى  المذكورة ف 
 .ة الطبية للمجمع

  قط كافة حقـوق المـؤمن لـه الناشـئة عـن هـذه الوثيقـة               تس - سقوط الحق    - ٤
   :اآلتيةالحاالت ى ف

  أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جنايـة    مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القـوانين   
  .أو جنحة عمدية

المطالبة بالتعويض عن الحـادث موضـوع       ى  ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين ف      
ى  أو تنطـو دثإذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحا        هذه المطالبة 
  .دث مفتعالً الحا كان أو إذا ةيتدليسبيانات ب التعويض طلب زعز على غش أو

قد تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيـذها  ى  كل المنازعات الت  : صة  تالمحاكم المخ  - ٤
أصـدرت  ى تها الجهة الت  دائرى  تقع ف ى  اختصاص المحاكم المصرية المختصة الت     تكون من 
 .ة هذه الوثيق

   تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقـة لـشرط التقـادم إعمـاال لـنص              : التقادم   - ٥
 .ى المصرى من القانون المدن) ٧٥٢( المادة

 االستثناءات العامة

  :ىهذه الوثيقة ما يلى ال تغط

على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم       ى   أفعال تنطو  ىأ - ١
  .جانب المؤمن له أو متعمد من
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حالة أو فعـل يـشوبه      ى  األفعال أو التصرفات الناشئة عن كون المؤمن له ف         -٢
  .أو االنتحارى بسبب مرض نفس السيطرة على النفس جنون أو العته أو فقدال

  عادية مثل الفيضانات والزالزل أو الهزات األرضـية الغير ية الظواهر الطبيع  -٣
  واألعاصير وسـقوط النيـازك والـشهب      ى  التربة والثوران البركان   أو هبوط أو انهيار   

 .ى أخر ظواهر جوية أو جيولوجيةى أو أ

 .ى رهاب والتمرد والشغب واالضطرابات والعصيان المدناإل -٤

  يحدث نتيجة العمليـات الحربيـة وقـت الحـرب         ى  اإلصابة أو المرض الذ    -٥
 .م أو حفظ األمن وقت السل

 .ة صراعات أو تدخالت دوليى أو أ/ الحروب سواء أعلنت أو لم تعلن و -٦

  .اإلشعاعات النووية -٧

  المسابقاتى  خص المؤمن له أثناء االشتراك ف     أية إصابة أو مرض يلحق بالش      -٨
 .ى حاالت الدفاع الشرعى التحديات أو ف أو الرهانات أو

  .ناألمراض أو اإلصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمي -٩

ـ         -١٠   المـسابقات واأللعـاب الرياضـية     ى  المشاركة الفعليـة للمـؤمن لـه ف
  .ب واالختبارات والتدري

سباق السيارات والمباريات والصيد وركوب     ى  ية للمؤمن له ف   المشاركة الفعل  -١١
ـ         الخيل والمالكمة  الميـاه الدوليـة    ى  واستخدام المناطيد أو الباراشوتات أو المالحـة ف

  لها كوسـيلة نقـل عـام والغطـس تحـت المـاء             باستخدام وسيلة نقل غير مصرح    
  .والدراجات النارية

 .ة  لممارسة األنشطة الرياضينتيجةكث تحدى اإلصابات أو األمراض الت -١٢
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   .المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطالب والدارسين بالخارج -١٣
 .ة نقل غير مرخص لها كوسيلة نقل عاماستخدام المؤمن له لوسائل  -١٤

ه بدون الموافقـة  نا بمعرفة المؤمن له أو من ينوب عمساعدات تم ترتيبه  ى  أ -١٥
 .ى ية باستثناء حاالت الضرورة القصولطبشركة المساعدات ا المسبقة من جانب

  للكحـول ى  اإلرادى  األمراض أو الحاالت المرضية الناشئة عـن التعـاط         -١٦
ـ        أو العقاقير أو المواد السامة       هـا بـدون   طييـتم تعا  ى  أو المخـدرات أو األدويـة الت

 .ة روشتة طبي

ـ األجهزة التعويضية وال   -١٧ ارات والعدسـات الالصـقة وأجهـزة الـسمع         نظ
  .طراف الصناعيةواأل

ـ          -١٨ ذلـك الخـدمات   ى  رعاية الحمل والوالدة والحاالت المرتبطة بهما بمـا ف
 .ة والمستلزمات الطبي

  .حاالت السفر غير الشرعية أو بالطرق غير الشرعية -١٩

 .ا ة بحظر السفر إليهصدر بها قرار من السلطات المختصى البلدان الت -٢٠

  .المسافرين للحج والعمرة -٢١

   :اآلتيةال تقوم المجمعة بتقديم المساعدة أو التعويض الحاالت  -٢٢
  .بدأت قبل سريان هذا التأمينى الحاالت الت

  .العالجى ية تلقنالسفر ب

 لرعايـة   اال يتم الموافقة على عالجها إذا كان المؤمن لـه خاضـع           ى  الحاالت الت 
 .ر  قبل السفا شهر١٢خالل ى طب صحية أو عالج

   .بلد اإلقامة المعتادة للمؤمن لهى جية فالتكاليف العال
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 جدول الوثيقة

........................................................................   :وثيقــــة رقـــــم 

ــد ــم المتعاقــ ........................................................................   :اســ

........................................................................   :اســم المــؤمن لــه  

........................................................................   :العنــــــــــوان

........................................................................    :رقم جواز سفر المؤمن   

ــ ........................................................................  :ه لــــــــــ

ــأمين  ــدة التــ        /    /          حتى  /    /     ا منا اعتبارومي     : مــ

  قسط التأمني
 ى مصرهجني

 افيالقسط الص

 ة النسبيةغنصف الدم

 الضريبة النوعية

 رسم اإلشراف والرقابة

 ٪٠,١اعتماد وثائق مقابل خدمات مراجعة و

 ٪٠,٢اشتراك صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق 

  مصاريف اإلصدار

  

    المستحقى القسط اإلجمال

  :معلومات هامة للمؤمن له أثناء الرحلة

،  حدود ما تغطيـه هـذه الوثيقـة   ى فإذا صادفتك متاعب صحية أثناء السفر        -١
  مع رجاء إيضاح االسم ورقم الوثيقـة         األرقام المبينة أدناه   ا بأحد يمكنك االتصال فور ،

 .ا هؤالمطلوب أدا الصادرة ونوع المساعدة أو الخدمة
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  :ةالسنى  فا يوم٣٦٥،   ساعة٢٤ ئتليفون طوار -٢

  .أوروبا

  .أنحاء العالمى باق

  .فاكس

 وسـيلة أخـرى معتمـدة     ى  ا التواصل عـن طريـق اإليميـل أو أ         ويمكنك أيض  
  . الطبية من شركة المساعدات

  :    /     /     تحريرا فى 
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  وزارة اإلنتاج احلربى
  اهليئة القومية لإلنتاج احلربى
  شركة شبرا للصناعات الهندسية

  ٢٠٢١ لسنة ٢٦قرار جملس إدارة الشركة رقم 
  ٢٤/٢/٢٠٢١تاريخ ب

) لصالح الغير  ( عروض تطلب استيراد   األخيرةالتسويق فى اآلونة    ورد إلى قطاع    
توريدات متنوعة غير مدرجة بالسجل التجارى للشركة مما يعيق العمل بقطاع التسويق            

فـى تحـسين    وما يترتب عليه من إهدار فرص تسويقية وهامش ربح يدر بعائد يساهم             
  الخطة التسويقية ورفع كفاءة العمل ؛

  اع التسويق ؛وفى ضوء مذكرة قط
  :رر جملس اإلدارة ـق

الموافقة على تعديل السجل التجارى للشركة بإضافة التوريدات العموميـة حتـى            
  .نتمكن من استغالل تلك الفرص مما يؤدى إلى تحسين المركز المالى للشركة 

  رئيس مجلس اإلدارة
  مدحت حممد شكرى/ مهندس
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  النقلوزارة 
  والكبارى والنقل البرىالطرق  الشركة القابضة لمشروعات

   القابضةقرار جملس إدارة الشركة
  ١٩/١٠/٢٠٢٠تاريخ ب) ٢٢٠(بجلسته رقم 

  بشأن طلب شركتى النيل العامة لإلنشاء والرصف والنيل العامة
  إلنشاء الطرق بالتسوية العينية للمديونية المستحقة

ـ ستعرض المجلس المذكرة الخا   ابعد أن      ة بطلـب الموافقـة علـى التـسوية        ص
  العينية للمديونية المستحقة لشركة النيل العامة إلنـشاء الطـرق لـدى شـركة النيـل               

  صف ؛لإلنشاء والر
   :اآلتىلس ارر ـق

الموافقة على التسوية العينية للمديونية المستحقة على شركة النيل العامة لإلنـشاء            
ة بناحيـة  والرصف لصالح شركة النيل العامة إلنشاء الطرق مقابل قطعة األرض الكائن      

 مـع اتخـاذ كافـة       ٢م١١٣٥٢ محافظة اإلسكندرية بمساحة     - قسم العامرية    -مرغم  
اإلجراءات لتقييم قطعة األرض بمعرفة ثالثة من الخبراء المقيدين لدى البنك المركزى            

  .ومراجعة ومطابقة المديونية والمصادقة عليها من الشركتين 
  رئيس مجلس اإلدارة

  عادل صالح ترك/ مهندس
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  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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