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  حمافظة اإلسكندرية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٦م ـرار رقــق

  حمافظ اإلسكندرية
ة المحليـة   بشأن نظام اإلدار   ١٩٧٩ لسنة   ٤٣على القرار بقانون رقم     طالع  بعد اال 

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   بشأن قانون البناء والئحته التنفيذية ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩رقم وعلى القانون 

 فى شأن التصالح فى بعض مخالفـات البنـاء   ٢٠١٩ لسنة  ١٧وعلى القانون رقم    
  وتقنين أوضاعها ؛

 بإصـدار الالئحـة     ٢٠١٩ لـسنة    ١٦٣١وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  أوضاعها ؛ض مخالفات البناء وتقنين عالتنفيذية لقانون التصالح فى ب

 بشأن تشكيل لجنة لتحديـد  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦وعلى قرار محافظة اإلسكندرية رقم  
  مقابل التصالح وتقنين األوضاع فى نطاق محافظة اإلسكندرية ؛

  ٢٠١٩ لـسنة    ٨٤٦وعلى تقرير السيد رئيس اللجنـة المـشكلة بـالقرار رقـم             
  لتـصالح والمعتمـد منـا   والمرفق به تقرير اللجنة النهائى بشأن تقسيم وتقدير مقابـل ا    

   ؛١٤/١/٢٠٢٠فى 
  وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا ؛
  :رر ـــــــق

   )املادة األوىل( 
تكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين األوضاع فى بعـض مخالفـات             

 والئحتـه   ٢٠١٩ لـسنة    ١٧البناء بنطاق محافظة اإلسكندرية طبقًا ألحكام القانون رقم         
  . وعلى النحو الموضح تفصيالً بالجداول المرفقة والمعتمدة منا التنفيذية ،

  )الثانية املادة ( 
  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 

  )الثالثة املادة ( 
  ع جهات االختصاص تنفيذ هـذا القـرار كـل فيمـا يخـصه اعتبـارا       يعلى جم 

  .من تاريخ نشره 
   اإلسكندريةمحافظ

  حممد الشريف/ اللواء
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   قيمة املرت املسطح مقابل التصاحلحتديد
  فى مخالفات البناء وتقنين األوضاع بمحافظة اإلسكندرية

   والئحته التنفيذية٢٠١٩ لسنة ١٧طبقًا للقانون رقم 

  ٍأحیاء المنتزه أول والمنتزه ثان
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق
   قري وتوابعها وبعض مناطق وشوارع رئيسيةمنطقة أبى  ١

ر   ١- ١ و قی ورنیش: أب شاطئ أو ك ر أو ال ى البح اطق عل   من

   .أبى قیر
١٣٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٣٠٠  ١٠٠٠  

  ١٠٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠  ٨٠٠   .مناطق على البحر المیت أو شاطئھ: أبو قیر   ٢- ١

  ٨٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٨٠٠  ٦٠٠   .منطقة مصیف أبو قیر  ٣- ١

  ١٠٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٥٠٠  . منطقة طوسون  ٤- ١

  ٨٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠  ٨٠٠  ٥٠٠   .منطقة المعمورة البلد البحرى  ٥- ١

   .)وبخالف ما سیرد بعده(  

    

  )ٍاملنتزه أول واملنتزه ثان(مناطق أخرى وعموم مناطق خبالف ما سبق باحليني   ٢

  .) بحرى السكة الحدید ( :١عموم منطقة   ١- ٢

رى  د البح د ال: الح ر ، الح د البح دود: شرقى ح   ح

ى  د القبل د: حى المنتزه ، الح ر ،  خط سكة حدی ى قی أب

الحد األدنى لعموم  حد حى المنتزه أول ،: الحد الغربى 

ة  ك المنطق د -تل یرد بع ا س الف م شوارع- بخ    ول

  .م ٨من  أقل

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

سا) ٪٢٥( رض ی شوارع ع ن ل ر م   م١٢وى أو أكث

   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث

   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٥٠٠  ٩٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٧٠٠  
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  ٍأحیاء المنتزه أول والمنتزه ثان
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

ة   ٢- ٢ وم منطق د  :٢عم سكة الحدی ق ال ى طری ة قبل   منطق
  .) ملك حفنى(

:  ، الحد الشرقى  قیرىخط سكة حدید أب: الحد البحرى 
ان زه ث دود المنت ى ٍح د القبل ین:  ، الح دود الحی    ،ح

الحد األدنى لعموم  حد حى المنتزه أول ،: الحد الغربى 
ر - بخالف ما سیرد بعد تلك المنطقة ھ ذك  وما لم یرد ل

  .م ٨من  أقل  ولشوارع-بالجدول 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ساوى أ) ٪٢٥( رض ی شوارع ع ن ل ر م   م١٢و أكث
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٠٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٨٠٠  ٤٥٠  

ق   ٣- ٢ رى طری شاطئ وبح ورنیش وال ق الك ة طری منطق
ورنیش  ى (الك ا وحت زه أول غرب ى المنت دود ح ن ح ًم

  :وبخالف ما ورد أعاله ) الشیراتون وكبرى المنتزه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة   اطق متاخم ورنیش /من ق الك ى طری رة عل ة مباش واقع
  .وبحرى طریق الكورنیش أو الشاطئ 

٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٧٠٠  

اورة   اطق المج اقى المن اله ولب بق أع ا س الف م   بخ
سافة ورنیش لم ق الك ى /لطری ق حت د ١٠٠لعم ن ح م م

اه یطریق الكورنیش أو الشاطئ مق ى اتج ا عل ًسة عمودی
  .ورنیش محور الك

١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٢٠٠  

    

  طرق وشوارع رئيسية  ٣

ك حف ارعش  ١- ٣ دائق /ىنمل د ح د عن سكة الحدی ق ال طری
  .المنتزه والمطل على قصر المنتزه والمعمورة 

١٦٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٦٠٠  ١٢٠٠  

  ١٢٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٨٠٠  ) .بخالف ما سبق أعاله(القطار /ىنشارع ملك حف  ٢- ٣

  ١٣٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٣٠٠  ٩٠٠  .ى كامل مستجد عند المثلث ش مصطف  ٣- ٣

  ١٦٠٠  ١٤٠٠  ١٤٠٠  ١٦٠٠  ١٢٠٠  .طریق الحریة الجدید /طریق جمال عبد الناصر  ٤- ٣

  ١٣٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٣٠٠  ٩٠٠  .شارع النبوى المھندس   ٥- ٣
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  ٍأحیاء المنتزه أول والمنتزه ثان
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م / جم

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  ١٦٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٦٠٠  ١٢٠٠  .ش خالد بن الولید   ٦- ٣

  ١٥٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٥٠٠  ١١٠٠  . حتى شارع مصطفى كامل ٤٥شارع   ٧- ٣

راھیم   ٨- ٣ كندر إب ارع إس سوى -ش ادة - العی ل حم   - خلی
  .محمد نجیب 

١٥٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٥٠٠  ٩٠٠  

  ٢٠٠٠  ١٤٠٠  ١٥٠٠  ١٧٠٠  ٨٥٠  .شارع الجالء وامتداده   ٩- ٣

  ١٦٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٦٠٠  ١٣٠٠  .شارع اإلقبال   ١٠- ٣

  ١٤٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٤٠٠  ٨٥٠   .شارع مصطفى كامل   ١١- ٣

  ١٢٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ٨٠٠  .شارع جمیلة بوحرید   ١٢- ٣

  ١١٥٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١١٥٠  ٧٠٠  . بورسعید -الطریق الدائرى الدولى إسكندریة   ١٣- ٣

  ١٣٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٣٠٠  ١٠٠٠  ) . عارفعبد السالم(شارع الترام   ١٤- ٣

زه : طالل المباشر على اإل/ فى حالة المتاخمة :٣عمومى لبند   ١٥- ٣ ة -قصر المنت دائق عام ة أو ح ادین عام ى می  أو عل
  ) .وبخالف ما سیرد بعده)  (٪١٥(تضاف عالوة 

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٤
اطئ حدود شاطئ الم/مناطق داخل أسوار  ١- ٤ عمورة أو ش

 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠  .أو حدائق المنتزه 

ھ /كمبوندات/منتجعات  ٢- ٤ كنیة أو خالف یاحیة أو س رى س ق
  .ر اسوأأو محاطة بأسوار أو داخل 

١٥٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ١٠٠٠  

ة - الفلكى -منطقة الرأس السوداء   ٣- ٤ ا ( دربال بخالف م
  ) .سبق ذكره من شوارع رئیسیة محیطة

٧٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٤٠٠  

د - خورشید -منطقة عزبة محسن   ٤- ٤ ا ( العوائ بخالف م
  ) .سبق ذكره من شوارع رئیسیة محیطة

٥٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  ٣٠٠  

بخالف ) (ً إداریا-دویة ولیست حضریة ب/ریفیة(قرى   ٥- ٤
  ) .ما سبق ذكره من شوارع رئیسیة محیطة

٣٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ٢٠٠  

رى   ٦- ٤ ة(توابع ق ست حضریة بدوی/ریفی ا -ة ولی ) ً إداری
  ) .بخالف ما سبق ذكره من شوارع رئیسیة محیطة(

١٥٠  ١٢٥  ١٢٥  ١٥٠  ١٠٠  

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

و أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص   لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أ   
  .صريح خالف ذلك 
عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى             /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصة إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا كانت إال
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  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   
  .من التقديرات السابقة 

  .الحد /قياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريق
 -ة  فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمد           المقصود بالقرى   

  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 
 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 

  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 
   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      

  وز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،            وال يج 
وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات        

  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 
  

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةمن الهيئة
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  مد عيسوىوفاء حم/ م

  
  يعتمد 

  محافظ اإلسكندرية
  حممد الشريف/ لواء
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  حى شرق
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١
ة   ١- ١ وم منطق ة :١عم ق الحری ر لطری ن البح د .  م الح

ة  وم المنطق ى لعم د -األدن یرد بع ا س الف م  - بخ
  .م ٨ولشوارع أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٥٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ٨٠٠  

ة   ٢- ١ ق الحر :٢عموم منطق ارع طری ى ش ة قبل ر /ی و قی أب
د سكة الحدی ط ال ى خ ر/حت ى قی وم . أب ى لعم د األدن الح

  .م ٨ ولشوارع أقل من - بخالف ما سیرد بعد -المنطقة 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع لم أ٨ل ر وأق   و أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٤٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١١٠٠  ٦٠٠  

 عموم المنطقة قبلى خط السكة الحدید  :٣عموم منطقة   ٣- ١
ة  وم المنطق ى لعم د األدن ر الح ى قی ط أب ار خ  -القط

د  یرد بع ا س دول -بخالف م ر بالج ھ ذك رد ل م ی ا ل  وم
  .م ٨ولشوارع أقل من 

  :د األدنى عالوة وعلى أن یضاف لذلك الح

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٠٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠  ٨٠٠  ٤٥٠  
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  حى شرق
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  :منطقة طریق الكورنیش والشاطئ وبحرى طریق الكورنیش   ٤-١

اطق   ١- ٤- ١ شیر:من ارع الم ى ش ال حت ارع اإلقب ن ش    م

  .أحمد على 
          

اخم   ورنیش /المت ق الك ى طری رة عل ع مباش الواق

  .ومنطقة بحرى طریق الكورنیش أو الشاطئ 
٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  

بق   ا س الف م اورة بخ اطق المج اقى المن اله ولب  أع

ورنیش  ق الك اله(لطری ذكورة أع اطق الم ى المن ) ف

ى /لمسافة ق الكورنیش ٧٥لعمق حت د طری ن ح م م

  .ًسة عمودیا على اتجاه محور الكورنیش یمق

٢٠٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٧٠٠  ١٦٠٠  

             :١-٤-١مناطق أخرى بخالف ما ورد بالبند   ٢- ٤-١

اخم   رة عل/المت ع مباش ورنیش الواق ق الك ى طری

  .وبحرى طریق الكورنیش والشاطئ ما عدا ما سبق 
٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٨٠٠  

اطق    وم المن اقى عم اله ولب بق أع ا س الف م بخ

م ٧٥لعمق حتى /المجاورة لطریق الكورنیش لمسافة

اه یمن حد طریق الكورنیش مق ى اتج ًسة عمودیا عل

  .محور الكورنیش 

٢٠٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٥٠  ١٣٥٠  

              

اطق س  ٥- ١ ى امن ده -ن جین ر عب اط - كف ل خی  - خلی

  . حدیقة اللنبى -اإلسماعیلیة 
٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  

دودھا معمو  ٦- ١ ة وح :  منطقة سموحة بحرى المحمودی

ة -خط سكة حدید القاھرة  ارع زكى - المحمودی  ش

  .رجب مع شارع البرت األول 

١٦٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٦٠٠  ١٢٠٠  

دودھا عموم  ٧- ١ ة وح ى المحمودی سموحة قبل ة ب :  منطق

ة  اھرة -المحمودی د الق كة حدی ط س كة - خ ط س  خ

روح  د مط ار-حدی ارع المط ؤدى/ ش شارع الم   ال

  .لمطار النزھة 

١٥٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ١٣٠٠  ٩٠٠  
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١٤

  حى شرق
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  رع رئيسيةطرق وشوا  ٢

  ١٦٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٦٠٠  ١٣٠٠  .شارع اإلقبال   ٢- ١

  ٢٠٠٠  ١٤٠٠  ١٥٠٠  ١٧٠٠  ٨٥٠  .شارع الجالء   ٢- ٢

  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  .ش أحمد یحیى   ٣- ٢

  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١١٥٠  . المشیر أحمد على -ش بورسعید   ٤- ٢

عراوى   ٥- ٢ ازینو -ش ش ارع الك ى - ش صطفى فھم  - م

اج الرؤس ى -اء ت ابر الغزال وریا - ج سكر - س  المع

  . ش أمین یحیى -الرومانى 

١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٣٠٠  

رام   ٦- ٢ ارع الت صر (ش رام الن دا -ت اكوس ع رام ب  وت

  ) . باكوس- صفر -شوتس : مناطق
١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١١٠٠  

  ١٢٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ٨٠٠  .الفتح بخالف ما سبق أعاله /شارع ترام باكوس  ٧- ٢

  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٢٠٠  .ش النقل والھندسة   ٨- ٢

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  .ش فوزى معاذ   ٩- ٢

  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٤٠٠  . فیكتور عمانویل وامتداده -  مایو ١٤كوبرى :  شارع  ١٠- ٢

  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٢٥٠  ) .شارع أبو قیر(طریق الحریة   ١١- ٢

  ١٦٠٠  ١٣٠٠  ١٤٠٠  ١٤٠٠  ٧٠٠   .الطریق الزراعى  ١٢- ٢

 -  شارع جواد حسنى شرق - شارع زكى رجب شرق   ١٣- ٢

  .ألبرت أول 
١٥٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٥٠٠  ١٢٠٠  

من كوبرى خط سكة حدید القاھرة (محور المحمودیة   ١٤- ٢

اطق /حتى شارع المطار امال من ار، ش ًالمؤدى للمط

دان أ ة ومی اه النزھ ة می سجد محط ادس وم نطونی

  ) .الشھداء

٢٠٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٨٠٠  ١٤٠٠  

  ١٧٠٠  ١٣٠٠  ١٣٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  .محور المحمودیة بخالف ما سبق   ١٥- ٢

ة   ١٦- ٢ ى المحمودی ة قبل وارع بمنطق صر: ش ارع الن   ش

رة( و زھ ون -) أب ارع الھیلت صر - ش ادى الن   - ن

سلة ارع الم سلة /ش دان الم شروع -می ارع الم  - ش

  .خلف مرور أبیس وامتداده /شارع قبلى

١٦٠٠  ١٤٠٠  ١٤٠٠  ١٦٠٠  ٩٠٠  
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١٥

  حى شرق
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  ١٤٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ١١٥٠  .ى نش عبد اللطیف الصوفا  ١٧- ٢

د   ١٨- ٢ ومى لبن ة :٢عم ة المتاخم ى حال الل/ ف ى اإلط ابر :  عل سیدى ج سلحة ب وات الم شفى الق موحة -مست ادى س   - ن
)  ٪١٥( عالوة  أو على میادین عامة تضاف - قصر الثورة - قصر الصفا - قصر عائشة فھمى -نادى سبورتنج 

  ) .وبخالف ما سیرد بعده(

    

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٣

ة   ١- ٣ دات أو موالت تجاری ات أو كمبون ة أو منتجع إداری

ى أى  ة وعل سكنیة أو سیاحیة أو تجاریة فى أى منطق

ق  دات-طری وار/ أو كمبون ة بأس ات محاط   منتجع

  .أو داخل أسوار 

٢٠٠٠  ١٨٠٠  ١٨٠٠  ٢٠٠٠  ١٨٠٠  

لیمان -حجر النواتیة   ٢- ٣ ة - أبو س ا ( الظاھری بخالف م

  ) .سبق ذكره من شوارع رئیسیة محیطة
١٠٠٠  ٦٠٠  ٥٠٠  ٧٠٠  ٤٠٠  

ة- عزبة القرود - الناموس كوبرى  ٣- ٣ ة -  زعربان  عزب

سیة  ة الرئی شوارع المحیط الف ال ار بخ  -المط

اض -جنایوتى  نعم ری بخالف ( البكاتوشى - عبد الم

  ) .ن شوارع رئیسیة محیطةما سبق ذكره م

٤٠٠  ٣٥٠  ٣٥٠  ٤٠٠  ٣٠٠  

رى   ٤- ٣ ا(ق ة ) ًإداری ة المحروس او عزب ة دن یس وعزب أب

سیة( وارع رئی ن ش ره م بق ذك ا س الف م   بخ

  ) .محیطة وقرى

٣٥٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٢٥٠  

رى   ٥- ٣ ع الق ا(تواب ن ) (ًإداری ره م بق ذك ا س الف م بخ

  ) .شوارع رئیسیة محیطة
١٥٠  ١٢٥  ١٢٥  ١٥٠  ١٠٠  

  رتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظةاش
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص      
  .صريح خالف ذلك 
لمنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى            عموم ا /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
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١٦

  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   
  .من التقديرات السابقة 

  .الحد /لمسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريققياس ا
 -المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة               

  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 
 ٢م/ جم٥٠ال الحد األدنى المطلق هو يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحو

  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 
   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      

  وال يجوز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،             
مات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات      وال ترتب التقسي  

  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 
  

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةمن الهيئة
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  
  يعتمد 

  محافظ اإلسكندرية
  حممد الشريف/ لواء
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١٧
  

  حى وسط
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  دارىإ

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

ة   ١- ١ وم منطق الح  :١عم ة وص ق الحری ر لطری ن البح  م

صطفى  سین(م سلطان ح فی) ال ا ص ولةوغرب   . زغل

حدود الحى ، : حد البحر ، الحد الشرقى : الحد البحرى 

ى  د القبل صطفى ،: الح الح م ة وص ق الحری   طری

  .صفیة زغلول : الحد الغربى 

 -  بخالف ما سیرد بعد -الحد األدنى لعموم تلك المنطقة 

  .م٨ولشوارع أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل

   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث

   .م١٢من 

   .) بعدهوبخالف ما سیرد(

١٥٠٠  ١٠٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ٧٥٠  

  :الشالالت والحى الالتینى   :٢عموم منطقة   ٢- ١

شرقى : الحد البحرى  د ال اة : صالح مصطفى ، الح قن

ى  د القبل د -خط منكسر : السویس ، الح سكة الحدی /  ال

  .صفیة زغلول : طریق الحریة ، الحد الغربى /الدمامین

 - بخالف ما سیرد بعد  -الحد األدنى لعموم تلك المنطقة 

  .م٨ولشوارع أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل

   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث

   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٥٠٠  ١٢٠٠  ١٣٠٠  ١٥٠٠  ١١٠٠  
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١٨

  حى وسط
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  دارىإ

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

حد البحر ، : الحد البحرى وسط البلد   :٣عموم منطقة   ٣- ١
شرقى  د ال ى : الح د القبل ول ، الح فیة زغل   :ص

   .حدود الحى:  ش شریف ، الحد الغربى -السكة الحدید 

 -  بخالف ما سیرد بعد -الحد األدنى لعموم تلك المنطقة 
  .م٨ولشوارع أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٦٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ٦٥٠  

الحى  :المناطقعموم   ٤- ١ اطق ب وم المن ى لعم  - الحد األدن
ا  ده وم ا سیرد بع ر بالجدول بخالف م ھ ذك رد ل م ی  -ل

  .م٨ولشوارع أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

١٠٠٠  ٩٠٠  ٨٠٠  ٩٠٠  ٤٥٠  

            مناطق على طریق الكورنیش أو الشاطئ  ٥-١

الواقعة مباشرة على طریق الكورنیش /المناطق المتاخم  
  .أو بحرى طریق الكورنیش أو الشاطئ 

٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٦٠٠  

 لمناطق المجاورة لطریقاوبخالف ما سبق أعاله ولباقى   
سافة ورنیش لم ى /الك ق حت ق ١٠٠لعم د طری ن ح م م

  . على اتجاه محور الكورنیش اًسة عمودیی مقالكورنیش
١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٢٠٠  

ة و  ٦- ١ وم منطق اه اعم ور المی رى : ب د البح ق : الح طری
ى : الحریة ، الحد الشرقى  د القبل ارة ، الح : شارع المن

  .شارع قناة السویس : السكة الحدید ، الحد الغربى 
١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٢٠٠  
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١٩

  حى وسط
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  دارىإ

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

رى :  الحضرة البحریة عموم منطقة  ٧- ١ ق : الحد البح طری

شرقى  د ال ة ، الح ى : الحری د القبل ى ، الح دود الح : ح

ارة : السكة الحدید ، الحد الغربى  وبخالف (شارع المن

  ) .ما سیرد بعده

١٢٠٠  ١١٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٦٠٠  

السكة الحدید ، : الحد البحرى : عموم منطقة محرم بك   ٨- ١

شرقى  د ال اة ا: الح ارع قن ى ش د الغرب سویس ، الح : ل

  ) .وبخالف ما سیرد بعده(محرم بك 

١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٣٠٠  ٦٥٠  

  ١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٣٠٠  ٧٠٠  ) .وبخالف ما سیرد بعده( منشیة النزھة -عزبة سعد   ٩- ١

    

  طرق وشوارع رئيسية  ٢

  ١٧٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ١٨٠٠  ١٢٥٠  .طریق الحریة وشارع فؤاد وسیدى المتولى   ١- ٢

  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  ١١٥٠  .ع بورسعید شار  ٢- ٢

 - عمر طوسون - السلطان حسین -رتى بالج: شوارع   ٣- ٢

افظ  صطفى ح سة -م سید - البطال د ال راھیم عب   - إب

راھیم  افظ إب ماعیل -ح د إس دان - محم ن می وارع م  ش

  . شوارع محیطة بحدائق الشالالت -زویل 

١٧٠٠  ١٤٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ١٤٠٠  

 -  أحمد عرابى -  سیزوستریس -  عزمى محمود: شوارع   ٤- ٢

الم  الح س ة -ص ة التجاری ارین - الغرف   - العط

  .صالح الدین 

١٦٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ٨٠٠  

  ١٨٠٠  ١٦٠٠  ١٧٠٠  ١٨٠٠  ١٠٠٠  . صفیة زغلول -سعد زغلول   ٥- ٢

  ١٨٠٠  ١٦٠٠  ١٧٠٠  ١٨٠٠  ١٢٠٠  . الفلكى - طلعت حرب -النبى دانیال : شوارع   ٦- ٢

  ١٥٠٠  ١٤٠٠  ١٤٠٠  ١٥٠٠  ٩٠٠  ). اإلسكندر األكبر وامتداده-ر لطفى عم(ش الترام   ٧- ٢

وارع   ٨- ٢ شرفة : ش صطفى م امبلیون -م د - ش د الحمی  عب

ز -بدوى  د العزی داده - السلطان عب د قمحة وامت  - أحم

  .محمد شفیق غربال 

١٦٠٠  ١٤٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ١١٠٠  

  ١٣٠٠  ١١٠٠  ١٠٠٠  ١٣٠٠  ٧٥٠  ) .إسماعیل مھنا(عبد المنعم   ٩- ٢
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٢٠

  حى وسط
  سكنى

  ٢م/ جم 

  تجارى

  ٢م/ جم 

  إدارى

  ٢م/ جم 

  صناعى

  ٢م/ جم 

  غیرھا

  ٢م/ جم 

  ١٣٠٠  ١١٠٠  ١٠٠٠  ١٣٠٠  ٨٠٠  . الجواھر - المفتش - محرم بك -الرصافة   ١٠- ٢

  ١٧٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ١٧٠٠  ١٠٠٠  . الجیتیھ -جواد حسنى   ١١- ٢

  ١٤٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ١٤٠٠  ٩٠٠  .جالل الدسوقى   ١٢- ٢

  ١٢٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ١٢٠٠  ٦٠٠  .طریق الزراعى الدائرى ال  ١٣- ٢

  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ٨٠٠  .قنال السویس   ١٤- ٢

  ١٤٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ١٤٠٠  ٧٥٠  .محور المحمودیة   ١٥- ٢

 -  میدان زویل - حدائق الشالالت - اإلسكندریة ستادا: اإلطالل المباشر على /الوقوع / فى حالة المتاخمة :٢عمومى لبند   ١٦- ٢
 -  محطة الرمل - حدیقة تمثال سعد زغلول / میدان- النادى الیونانى بسوتر - نادى االتحاد - ة أرض كوت-ادى األولیمبى الن

 -  مدرسة سان مارك -  مجمع الكلیات النظریة -  كلیة الھندسة - ساعة الزھور - میدان مسجد القائد إبراھیم -میدان الخرطوم 
  ) .وبخالف ما سیرد بعده)  (٪١٥(مة تضاف عالوة   أو على میادین عا- میدان محطة مصر

    

   أو مناطق أخرىةمناطق ذات طبيعة خاص  ٣

 - منطقة الحدیقة الدولیة وكارفور /امتداد قنال السویس  ١- ٣
ة /منتجعات بجوار/ونداتبكم ارفور والحدیق ة ك بمنطق

 موالت -الدولیة أو تجمعات محاطة أو داخل أسوار 
والت ارفور م ة ك داتكم/بمنطق كنیةعمنتج/بون   ات س

  .أو سیاحیة بأى منطقة محاطة أو داخل أسوار

٢٠٠٠  ١٨٠٠  ١٨٠٠  ٢٠٠٠  ١٣٠٠  

دائرى   ٢- ٣ ى ال ل عل رة المط أبیس العاش یالت ب ى الف ح
دود  دائرى : الح ق ال ین الطری صورة ب رة -المح  بحی

شرب  (-م ٤٥٠٠المطار بطول حوالى  اه ال ترعة می
 شارع امتداد -ًم تقریبا ٣٥٠٠بطول ) مشروع مستجد

دا ١٥٠٠بطول حوالى ) الترعة(أكاسیا  ا ع  متر وفیم
  .القریة العاشرة أبیس 

١٢٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ١٠٠٠  ٨٠٠  

رى   ٣- ٣ ضریة (ق ست ح ة ولی ة وبدوی اإ -ریفی ) ًداری
  ) .بخالف ما سبق ذكره من شوارع رئیسیة محیطة(

٣٥٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٢٥٠  

د  ٤- ٣ ضرة الجدی ة للح صید التابع ادى ال ة ن   ةمنطق
الف ( سیة وبخ ة والرئی شوارع المحیط الف ال وبخ

  ) .ات والكومبونداتعالمنتج
٣٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ٢٠٠  

رى   ٥- ٣ ع الق ا(تواب ره) (ًإداری بق ذك ا س الف م   بخ
  ) .من شوارع رئیسیة محیطة

١٥٠  ١٢٥  ١٢٥  ١٥٠  ١٠٠  
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٢١

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -ار  فى حالة منطقة أو عق    

لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص      
  .صريح خالف ذلك 
عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى             /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعنود لذات المنطقة أيا كالب
  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   

  .من التقديرات السابقة 
  .الحد /قياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريق

 -المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة               
  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 

 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 
  .لقانون  بحسب ا٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 

   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      
  وال يجوز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،             

وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات        
  .عتمدة أو قائمة أو خالفه م

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةمن الهيئة
  ى أديبرميون ناج/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  يعتمد 
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء
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٢٢

  حى الجمرك
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

ة   ١- ١ رى الح:  ١عموم منطق ق الكورنیش :د البح  طری
  :حدود الحى ، الحد الجنوبى : الحد الشرقى  منحنى ،

ى  د الغرب ارع النصر ، الح : شارع أحمد عرابى وش
  .البحر متعرج 

د - الحد األدنى لعموم تلك المنطقة  ا سیرد بع  -  بخالف م
  .م٨ولشوارع أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥ض لشوارع عر) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

٩٠٠  ٧٥٠  ٧٥٠  ٩٠٠  ٥٥٠  

شارع أحمد عرابى :  الحد البحرى  :٢عموم منطقة   ٢- ١
شرقى  د ال د : وشارع النصر ، الح دود الحى ، الح ح

  .حدود الحى : حدود الحى ، الحد الغربى : لجنوبى ا

ك المن وم تل ى لعم ا سیرد-طق االحد األدن    بخالف م
د دول - هبع ره بالج ھ ذك رد ل م ی ا ل شوارع- وم    ول

  .م٨أقل من 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥أقل من و

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ل٨ل ر وأق   م أو أكث
   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

٧٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٤٠٠  

ة  ٣- ١ رة عل/مناطق متاخم ة مباش ق ىواقع ر أو طری  البح
ة  الكورنیش أو بحرى الكورنیش أو الكورنیش بمنطق

  .رأس التین أو الشاطئ 
٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  

سافةا سبق أعاله وبخالف مو   ق /لباقى المناطق لم لعم
ى  ای مقم٧٥حت ورنیش عمودی ق الك د طری ن ح   ًسة م

  .الشاطئ /على اتجاه محور الكورنیش
١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١١٧٥  
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٢٣

  حى الجمرك
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

  طرق وشوارع رئيسية  ٢

  ١٤٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ١٤٠٠  ٩٠٠  .شارع محمد كریم   ١- ٢

  ١٢٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٩٠٠  .شارع البحریة   ٢- ٢

  ١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ١٣٠٠  ٨٠٠  .ارع فرنسا ش  ٣- ٢

دین - المتولى ىشارع سید  ٤- ٢ ارع - شارع صالح ال  ش

  ) .الخدیوى(شریف 
١٢٠٠  ٩٥٠  ٩٥٠  ١٢٠٠  ٧٥٠  

  ١٦٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٦٠٠  ٨٠٠  . أحمد عرابى -النصر : شوارع   ٥- ٢

وارع   ٦- ٢ دة : ش سكة الجدی ات -ال سبع بن ى - ال  - استاس

  . إسماعیل أباظة - الفراھدة -القائد جوھر 
١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٣٠٠  ٧٠٠  

  ١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٣٠٠  ٧٠٠  ) .محمود فھمى النقراشى(شارع المیدان   ٧- ٢

  ١٢٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٧٠٠  .شارع وكالة اللیمون   ٨- ٢

  ١١٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ١٢٠٠  ٧٠٠  . رأس التین -إسماعیل صبرى : شوارع   ٩- ٢

ى -میدان المنشیة   ١٠- ٢ دان عراب ول  ا- می دى المجھ  -لجن

ى  د عل ال محم اترین -تمث انت ك دان س   - می

  .میدان المساجد 

١٨٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٧٠٠  ٨٠٠  

ة   ١١- ٢ ة واالجتماعی ة البحری اى واألندی ة قایتب ق قلع طری

  .والریاضیة 
-----  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص      
  .صريح خالف ذلك 
نه المقدر بباقى   عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل ع          /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   

  .من التقديرات السابقة 
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٢٤

  .الحد /ى اتجاه محور الطريققياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى عل
 -المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة               

  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 
 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 

  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠هو والحد األعلى المطلق 
   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      

  وال يجوز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،             
ير مـن أيـة تقـسيمات    وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغ    

  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

  حكومية للخدمات ال العامةمن الهيئة
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  يعتمد 
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء
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٢٥
  

  غربحى 
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

 - الحد األدنى لعموم المناطق بالحى   :المناطقعموم   ١- ١

ر بالجدول دبخالف ما سیر ھ ذك رد ل م ی ا ل  - بعد وم

  .م ٨قل من أولشوارع 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل

   .م١٥وأقل من 

رض ی) ٪١٥( شوارع ع ل٨ساوى ل ر وأق   م أو أكث

   .م١٢من 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

٧٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٤٠٠  

شاطئ  ٢- ١ ورنیش أو ال ق الك ى طری اطق عل   من
  أو بحرى الكورنیش

          

ة   اطق متاخم رة /من ة مباش واء واقع رىعلس    البح

  .أو الشاطئ الكورنیش أو الكورنیش أو بحرى 
١٢٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ١٠٠٠  

الف بو   ا خ بق وم سافةس اطق لم اقى المن ق/لب   لعم

أو الشاطئ سة من حد طریق الكورنیش م مقی٧٥حتى 

  .ًأو عمودیا على اتجاه محور الكورنیش أو الشاطئ 

  ) .وبخالف ما سیرد بعده(

٩٠٠  ٨٢٥  ٨٢٥  ٩٠٠  ٧٥٠  

    

  طرق وشوارع رئيسية  ٢

  ١٢٠٠  ١١٠٠  ١١٠٠  ١٢٠٠  ١٠٠٠  .طریق محور المحمودیة   ١- ٢

  ١١٠٠  ١١٠٠  ٩٠٠  ١١٠٠  ٦٠٠  .ارى السریع طریق القب  ٢- ٢

وارع   ٣- ٢ ریف : ش دیوى(ش س -) الخ ود - المك  عم

  . األمان - مسجد سلطان -السوارى 
١٠٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠  ٦٠٠  

    

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٣

  نجع العرب-  كوم الملح -  الجاز ربوا ب- اإلیواءمساكن   ١- ٣

  ) .رع رئیسیة محیطةبخالف ما سبق ذكره من شوا(
٢٠٠  ١٥٠  ١٥٠  ٢٠٠  ١٠٠  
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٢٦

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

ـ     رد نـص  لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم ي
  .صريح خالف ذلك 
عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى             /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
  )٪١٠(م نـسبة    فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـص               

  .من التقديرات السابقة 
  .الحد /قياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريق

 -المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة               
  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 

 ٢م/ جم٥٠ تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو يمكن
  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 

   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      
  ها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،    وال يجوز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس علي         

وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات        
  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين

  ة للرقابة الماليةلدى الهيئة العام
  حممد ناصر درويش/ م.د.أ

  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةمن الهيئة
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  يعتمد 
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء
  



 ٢٠٢٠ سنة  فبرایر١٥فى  ٣٧ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٧
  

  العجمىحى 
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

 -  الحد األدنى لعموم المناطق بالحى  :المناطقعموم   ١- ١
دول  - بعد دبخالف ما سیر  -وما لم یرد لھ ذكر بالج

  .م ٨قل من أولشوارع 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ر٨ل   م أو أكث
   .م١٢من  وأقل

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

٥٠٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٥٠٠  ٣٥٠  

  . مطروح -منطقة بحرى طریق إسكندریة   ٢- ١

  ) .وبخالف ما سیرد بعده(
١٠٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠  ٦٠٠  

ة  ٣- ١ اطق متاخم رة /من ة مباش واء واقع رىعلس    البح
  .أو الكورنیش أو بحرى الكورنیش أو الشاطئ 

١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ١٣٠٠  ١٠٠٠  

سافة   اطق لم اقى المن ق /بخالف ما سبق أعاله ولب لعم
ى  ورنیشی مقم١٠٠حت ق الك د طری ن ح   سة م

  .أو الشاطئ  ًعمودیا على اتجاه محور الكورنیش
٩٧٥  ٧٥٠  ٩٠٠  ٩٧٥  ٧٥٠  

    

  طرق وشوارع رئيسية  ٢
  ٩٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ٩٠٠  ٦٥٠  ) .محور التعمیر(الطریق الساحلى الدولى   ١- ٢

رى بحى العجمى   ٢- ٢ ذراع البح ق ك (وصلة ال  ٢١طری
  ) .بالعجمى

١٠٠٠  ٨٠٠  ٩٠٠  ١٠٠٠  ٥٥٠  

  ١٠٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٦٥٠  .المطار /طریق سیدى كریر  ٣- ٢

  ١٢٠٠  ٩٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٦٥٠  .فیل الرئیسى  طریق الھانو- شطریق البیطا  ٤- ٢

  ١٣٠٠  ٩٠٠  ١١٠٠  ١٣٠٠  ٨٠٠  .مطروح /طریق إسكندریة  ٥- ٢

    

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٣

رى  ١- ٣ ات/ ق كنیة/ منتجع یاحیة أو س دات س   كومباون
شاطئ ر أو ال ى البح یاحیة سواء عل   أو مشروعات س
ل ة أو داخ ق أو منطق رة أى طری   أو البحی

  .محاطة بأسوار أو 

١٣٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ١٣٠٠  ١٢٠٠  
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٢٨

  العجمىحى 
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

ل   ٢- ٣ ة الجب ة الدخیل ن (منطق ره م بق ذك ا س الف م بخ
  ) .شوارع رئیسیة محیطة

٣٥٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٣٥٠  ٢٥٠  

بخالف ما سبق ذكره من شوارع ) (ًإداریا(توابع قرى   ٣- ٣
  ) .رئیسیة محیطة

٣٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٣٠٠  ٢٠٠  

  ياء وعموم احملافظةاشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألح
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص      
  .صريح خالف ذلك 
ة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى       عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطق      /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   

  .من التقديرات السابقة 
  .الحد / وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريققياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة

 -المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة               
  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 

 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 
  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠الحد األعلى المطلق هو و

   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      
  وال يجوز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،             

جهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات    وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل ال    
  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةةمن الهيئ
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  يعتمد 
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء



 ٢٠٢٠ سنة  فبرایر١٥فى  ٣٧ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٩

  العامریة أولحى 
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  اغیرھ

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

١- ١  

 -  الحد األدنى لعموم المناطق بالحى  :المناطقعموم 

دول - بعد دبخالف ما سیر  - وما لم یرد لھ ذكر بالج

  .م ٨قل من أولشوارع 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل

   .م١٥ن وأقل م

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ر٨ل   م أو أكث

   .م١٢من  وأقل

   .) بالجدولوبخالف ما سیرد بعده(

٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٢٥٠  

٢- ١  
القاھرة /بحرى طریق إسكندریة(مرغم بحرى منطقة 

  ) .وبخالف ما سیرد بعده ()الصحراوى
٧٠٠  ٣٥٠  ٧٠٠  ٧٥٠  ٥٠٠  

٣- ١  
ى  ق إسكندریة(منطقة مرغم قبل رى طری ا/بح ھرة الق

  ) .وبخالف ما سیرد بعده) (الصحراوى
٤٥٠  ٣٠٠  ٤٠٠  ٤٥٠  ٣٠٠  

  ٧٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٤٠٠  )وبخالف ما سیرد بعد(مدینة العامریة   ٤- ١

    

  طرق وشوارع رئيسية  ٢

  ٨٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ٥٠٠   .القاھرة/الصحراوى إسكندریةالطریق   ١- ٢

٢- ٢  
ق الصحراوىوصلة الذراع البحرى   من وإلى الطری

  ) .العامریة أولبحى (
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٤٥٠  

    

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٣

١- ٣  
ادر  د الق ة عب اطق زاوی ره(من بق ذك ا س الف م   بخ

  ) .من شوارع رئیسیة محیطة
٢٥٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٥٠  ١٥٠  

٢- ٣  
بخالف ما سبق ذكره (وقرى النھضة ) ًإداریا(القرى 

  ) .من شوارع رئیسیة محیطة
٢٥٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٥٠  ١٥٠  

٣- ٣  
ع  رى التواب وارع(ق ن ش ره م بق ذك ا س الف م   بخ

  ) .رئیسیة محیطة
١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ٧٥  
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٣٠

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

و أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص   لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أ   
  .صريح خالف ذلك 
عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى             /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   

  .من التقديرات السابقة 
  .الحد /قياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريق

 -ة  المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمد             
  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 

 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 
  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 

   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      
  وز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،            وال يج 

وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات        
  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 

  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةمن الهيئة
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  د عيسوىوفاء حمم/ م

  يعتمد 
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء
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٣١

  ٍثانحى العامریة 
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

١- ١  

 -  الحد األدنى لعموم المناطق بالحى  :المناطقعموم 

دول - بعد دبخالف ما سیر  - وما لم یرد لھ ذكر بالج

  .م ٨قل من أوارع ولش

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل

   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ر٨ل   م أو أكث

   .م١٢من  وأقل

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٢٥٠  

  ٨٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ---  ) .ة بأسوارھا وحدودھاالمحدد(المنطقة الحرة   ٢- ١

٣- ١  
  .بحرى السكة الحدید : مناطق كنج مریوط والھواریة 

   .)وبخالف ما سیرد بعده(
١٠٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠  ٦٠٠  

٤- ١  

ة  وط والھواری نج مری اطق ك د : من سكة الحدی ى ال قبل

ًسة عمودیا من حد السكة یم مق٦٠٠مسافة /وحتى عمق

   .)سیرد بعدهوبخالف ما (الحدید 

٨٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٨٠٠  ٤٠٠  

    

  طرق وشوارع رئيسية  ٢

  ١٢٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ١٢٠٠  ٧٠٠  ) .الكافورى(طریق برج العرب   ١- ٢

  ٨٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ٥٠٠  .القاھرة /الطریق الصحراوى إسكندریة  ٢- ٢

  ١٠٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٦٥٠  .المطار /طریق سیدى كریر  ٣- ٢

٤- ٢  
ن رى م ى ال/وصلة الذراع البح ق الصحراوى إل طری

  ) .بحى العامریة ثان(
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٤٥٠  
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٣٢

  ٍثانحى العامریة 
  سكنى

  ٢م/ جم 
  تجارى

  ٢م/ جم 
  إدارى

  ٢م/ جم 
  صناعى

  ٢م/ جم 
  غیرھا

  ٢م/ جم 

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٣

١- ٣  

رى ات/ ق كنیة/ منتجع یاحیة أو س دات س   كومباون

شاطئ ر أو ال ى البح یاحیة سواء عل   أو مشروعات س

ل ة وداخ ق أو منطق رة أو أى طری   أو البحی

  .أسوار بأو محاطة 

١٢٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٢٠٠  ٨٠٠  

٢- ٣  
فن أب  ن شوارع (منطقة س ره م ا سبق ذك بخالف م

  ) .رئیسیة محیطة
٦٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠  

٣- ٣  
ریة  وارع(الناص ن ش ره م بق ذك ا س الف م   بخ

  ) .رئیسیة محیطة
٣٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ١٥٠  

٤- ٣  
رى  ا(ق وارع ) (ًإداری ن ش ره م بق ذك ا س الف م بخ

  ) .رئیسیة محیطة
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٠٠  

٥- ٣  
بخالف ما سبق ذكره من شوارع ) (ًإداریا(توابع قرى 

  ) .رئیسیة محیطة
٧٥  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٥٠  

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  - فى أكثر من منطقة أو حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق               -فى حالة منطقة أو عقار      

ذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص   لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخ   
  .صريح خالف ذلك 
عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى             /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
  )٪١٠( وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                 فى حالة عدم  

  .من التقديرات السابقة 
  .الحد /قياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريق

 -المقصود بالقرى فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة               
  .طوابق  ٣ فمبانيها فى حدود حد أقصى وعموما

 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 
  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 
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٣٣

   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧التقسيمات والتقديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم      
  م فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،          وال يجوز أن تستخد   

وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات        
  .معتمدة أو قائمة أو خالفه 

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦ اإلسكندرية رقم اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظأعضاء 

  مين العقاريين المعتمدينمن المقي
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

   للخدمات الحكومية العامةمن الهيئة
  رميون ناجى أديب/ م

  

  من الجهة اإلدارية
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  تمد يع
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء
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٣٤
  

  مركز ومدینة برج العرب

ذلك مع تقدیرات  فى حدود نطاق عمل اللجنة الحالیة وما لم یتعارض( 

  )وقرارات أخرى حاكمة

  سكنى
  ٢م/ جم 

  تجارى
  ٢م/ جم 

  إدارى
  ٢م/ جم 

  صناعى
  ٢م/ جم 

  غیرھا
  ٢م/ جم 

  املناطق  ١

١- ١  

 - ألدنى لعموم المناطق بالحى  الحد ا :المناطقعموم 
دول - ه بعددبخالف ما سیرو  وما لم یرد لھ ذكر بالج

  .م ٨قل من أولشوارع 

  :وعلى أن یضاف لذلك الحد األدنى عالوة 

  .م أو أكثر ١٥لشوارع عرض ) ٪٣٥(

ن ) ٪٢٥( ر م ساوى أو أكث رض ی شوارع ع   م١٢ل
   .م١٥وأقل من 

ساوى ) ٪١٥( رض ی شوارع ع ر٨ل   م أو أكث
   .م١٢من  وأقل

   .)وبخالف ما سیرد بعده(

٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٢٠٠  

  ٤٥٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٥٠  ٣٥٠  .مدینة برج العرب القدیمة وبھیج   ٢- ١

  ٦٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠  .أبو صیر   ٣- ١

  ١٠٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٩٠٠  ٥٠٠  .مطروح /منطقة بحرى طریق إسكندریة  ٤- ١

  ٦٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٣٥٠  .مطروح /منطقة قبلى طریق إسكندریة  ٥- ١

  ٤٥٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٥٠  ٣٥٠  .منطقة الغربانیات   ٦- ١

ذلك/  من الجدول الحالى وسیتم التقییم فى حالة طلبًتاتدرج مؤق مدینة برج العرب الجدیدة لم :ملحوظة    . الحاجة ل
  .خر آشعار إویمكن تطبیق تقدیرات معتمدة من جھات رسمیة أخرى لحین 

  طرق وشوارع رئيسية  ٢
  ١٠٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  ٦٥٠  . المطار -كریر طریق سیدى   ١- ٢

  ١٢٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٢٠٠  ٦٥٠  .طریق البرج   ٢- ٢

  ١٢٠٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١٢٠٠  ٧٠٠  . مطروح -طریق إسكندریة   ٣- ٢

    

  مناطق ذات طبيعة خاصة أو مناطق أخرى  ٣

١- ٣  

رى ات/ ق دات/ منتجع شروعات/ كومباون یاحیةم    س
كنیة یاحیة أو س شروعات س ةأو م ة/  واقع   متاخم

شاطئ ر أو ال ى البح واء عل ل س رة أو داخ   أو البحی
  .أسوار بأو محاطة 

١٣٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠  ١٣٠٠  ١٠٠٠  

٢- ٣  
رى ات/ ق دات/ منتجع یاحیة/ كومباون شروعات س   م

  أى طریقأو سكنیة أو مشروعات سیاحیة سواء على 
  ) .بخالف ما سبق أعاله(سوار بأأو داخل أو محاطة 

١٢٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ٨٠٠  
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٣٥

  مركز ومدینة برج العرب

ذلك مع تقدیرات  فى حدود نطاق عمل اللجنة الحالیة وما لم یتعارض( 

  )وقرارات أخرى حاكمة

  سكنى
  ٢م/ جم 

  تجارى
  ٢م/ جم 

  إدارى
  ٢م/ جم 

  صناعى
  ٢م/ جم 

  غیرھا
  ٢م/ جم 

٣- ٣  
ر رق وارع (ى البنج ن ش ره م بق ذك ا س الف م   بخ

  ) .رئیسیة محیطة
١٥٠  ١٢٥  ١٢٥  ١٥٠  ١٠٠  

٤- ٣  
بخالف ما سبق ذكره من شوارع ) (ًإداریا(توابع قرى 

  ) .رئیسیة محیطة
٧٥  ٦٠  ٦٠  ٧٥  ٥٠  

  اشرتاطات وعموميات جلميع املناطق واألحياء وعموم احملافظة
  -و حى أو على شوارع فاصلة بين منـاطق           فى أكثر من منطقة أ     -فى حالة منطقة أو عقار      

لها تقديرات مختلفة من عدة طرق أو أحياء تؤخذ القيمة األعلى من هذه التقديرات ما لم يـرد نـص      
  .صريح خالف ذلك 
عموم المنطقة هو الحد األدنى المطلق للمنطقة المعنية وال يقل عنه المقدر بباقى             /تقدير المناطق 

  .أو أخرى أو ذكر ذلك تحديدا  ة خاصةانت إال إذا كانت مناطق ذات طبيعالبنود لذات المنطقة أيا ك
  )٪١٠(فى حالة عدم وجود مخطـط لـشبكة الـصرف الـصحى للمنطقـة يخـصم نـسبة                   

  .من التقديرات السابقة 
  .الحد /قياس المسافة من الحد الذى يحقق أكبر مسافة وفى اتجاه عمودى على اتجاه محور الطريق

 -فيما سبق أنها تجمعات ريفية أو بدوية وليست حضرية وأنها إداريا معتمدة             المقصود بالقرى   
  .طوابق  ٣وعموما فمبانيها فى حدود حد أقصى 

 ٢م/ جم٥٠يمكن تطبيق عدة عالوات أو خصومات وفى جميع األحوال الحد األدنى المطلق هو 
  . بحسب القانون ٢م/جم٢٠٠٠والحد األعلى المطلق هو 

   فحـسب ، ٢٠١٩ لـسنة  ١٧قديرات السابقة هى لغرض تطبيق القـانون رقـم     التقسيمات والت 
  وال يجوز أن تستخدم فى أية أمور أخرى وال أن يتم القياس عليها أو يحـتج بهـا بخـالف ذلـك ،             

وال ترتب التقسيمات السابقة أية حقوق ألى طرف قبل الجهة اإلدارية وال تغير مـن أيـة تقـسيمات        
   .معتمدة أو قائمة أو خالفه

  ٢٠١٩ لسنة ٨٤٦أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ اإلسكندرية رقم 
  من المقيمين العقاريين المعتمدين
  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

  حممد ناصر درويش/ م.د.أ
  جيالن صالح الدين منصور/ أ.م

  للخدمات الحكوميةالعامة من الهيئة 
  رميون ناجى أديب/ م

  

  ريةمن الجهة اإلدا
  حممد صالح عبد ربه/ أ

  من الجهة اإلدارية ورئيس اللجنة
  وفاء حممد عيسوى/ م

  يعتمد 
  محافظ اإلسكندرية

  حممد الشريف/ لواء


