
 

  جنيهات٤الثمن 

  السنة
 والسـتـونالرابعة

  ھـ١٤٤٢ سنة  رجب٣الصادر فى 
 ) م ٢٠٢١ سنة  فبرایر١٥( الموافق 

   ٦ ددـالعـ
 )أ (ررـمك



 ٢٠٢١ سنة  فبرایر١٥فى  )أ ( مكرر٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢
  

  قرار جملس الوزراء 
  ٢٠٢١ لسنة ٨رقم 

  بالترخيص بإصدار عمالت تذكارية من الذهب والفضة
  بمناسبة االحتفال بمرور مائة عام على إنشاء 

  جمعية المهندسين المصرية
  جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ؛ 
   بـشأن نظـام النقـود فـى جمهوريـة          ١٩٨٣ لـسنة    ٩٤القانون رقـم    ى  وعل 
   ؛العربيةمصر 

   ١٩٤وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الـصادر بالقـانون رقـم             
   ؛٢٠٢٠لسنة 

  وبناء على ما عرضه وزير المالية ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

   :ررــــــــق
  )املادة األوىل ( 

ـ  هي عملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جن      لوزير المالية إصدار    فـضية فئـة     ة وعمل
ة جنيهات بمناسبة االحتفال بذكرى مرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين            الخمس

  : المصرية حسب النماذج المرفقة وبالفئات واألعداد والمواصفات اآلتية
  :  العملة الذهب- أوالً

  .عملة ذهبية فئة الواحد جنيه 
  :التركيب الكيميائى 

  .ام ذهب جرالمن ) لفثمانمائة وخمسة وسبعون فى األ (٠,٨٧٥
  .من الجرام فضة ) خمسة وعشرون فى األلف (٠,٠٢٥
  من الجرام نحاس) مائة فى األلف (٠,١٠٠

  ) اثنـان فـى األلـف   (٪ ٠,٠٠٢ المسموح به فـى التركيـب الكيميـائى       قوالفر
  .بالزيادة أو النقص لكل عنصر 
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٣

  .ملليمتر ) أربعة وعشرون( مم ٢٤ : القطر
   .جرامات) ثمانية( جم ٨ : الوزن

  ) اثنــان فــى األلــف(٪ ٠,٠٠٢لفــرق المــسموح بــه فــى وزن القطعــة وا
  .بالزيادة أو النقص 

  .قطعة ) ٧٠ (: العدد
  :  العملة الفضية- ثانيا

  .عملة فضية فئة الخمسة جنيهات 
  :التركيب الكيميائى

  .من الجرام فضة ) األلفسبعمائة وعشرون فى  (٠,٧٢٠
  .من الجرام نحاس ) مائتان وثمانون فى األلف (٠,٢٨٠

بالزيـادة  ) خمسة فى األلف  (٪  ٠,٠٠٥والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى       
  .أو النقص لكل عنصر 

  .ملليمتر ) سبعة وثالثون( مم ٣٧ : القطر
  ) .سبعة عشر ونصف جرام( جم ١٧,٥ : الوزن

   )ثمانيــة فــى األلــف (٪٠,٠٠٨والفــرق المــسموح بــه فــى وزن القطعــة 
  .بالزيادة أو النقص 

  .قطعة ) ١١٥٠ (: العدد
  )املادة الثانية ( 

 سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحـدة مـن العمـالت             حدد  ي
  :  المشار إليها فى المادة السابقة على الوجه اآلتى

ف وسـتمائة   الآة  فقط ثماني (ا   جنيه ٨٦٤٥قطعة ذهبية فئة الواحد جنيه بسعر        -١
  ) .وخمسة وأربعون جنيها مصريا ال غير

فقط ثالثمائـة وثالثـون   ( جنيها   ٣٣٠ قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات بسعر        -٢
  ) .جنيها مصريا ال غير

  )املادة الثالثة  ( 
  ، ويعمـل بـه اعتبـارا مـن اليـوم           الرسـمية   الجريـدة   ى  ينشر هذا القرار ف    

  .التالى لتاريخ نشره 
  هـ١٤٤٢ رجب سنة ٣برئاسة مجلس الوزراء فى ر صد
  ) .م٢٠٢١ فبراير سنة ١٥الموافق        (    

  رئيس مجلس الوزراء
   مدبويلمصطفى كمال/ دكتور 
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 ١٠٤٩ - ١٧/٢/٢٠٢١ - ٢٠٢٠/ ٢٥٦٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ٢٠٢١/ ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 


