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٣

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٣٨رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  ؛طالع على الدستور بعد اال

  ؛١٩٦٣ة  لسن٦١ الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون
  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛١٩٧٩ لسنة ٥٩وعلى قانون رقم 
   فى شأن األراضى الصحراوية؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  نفاق؛الهيئة القومية لأل  بإنشاء١٩٨٣ لسنة ١١٣لقانون رقم وعلى ا
   فى شأن بعض األحكـام المتعلقـة بـأمالك          ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    

  الدولة الخاصة؛
  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 بـشأن تحديـد المنـاطق       ٢٠٠١ لسنة   ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  القواعد الخاصة بها؛ستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية واال

 بإنشاء المركـز الـوطنى      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

 بشأن خريطة تنمية أراضى     ٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  جمهورية مصر العربية؛ 

ى الدولة ؛ على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضوبناء  
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
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٤

   :ررــــق
   )املادة األوىل( 

) ٢م٢٩٠٤٤٦( فدان تقريبـا تعـادل       ٦٩,١٤يعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة      
من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب محور محمـد علـى فهمـى               

وحـة وجـدول    بجنوب مدينة نصر شمال شارع الياسمين بمحافظة القـاهرة وفقًـا لل           
اإلحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لألنفاق الستخدامها فى إقامة ورشة العمـرة            

   .الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
   )املادة الثانية( 

  .الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار فى 
  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى( 
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٦

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٣٩رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور ؛بعد اال

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 
  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣ بالقانون رقم وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر

   فى شأن األراضى الصحراوية؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٨٤ لسنة ١٢وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن بعض األحكـام المتعلقـة بـأمالك          ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    
  الدولة الخاصة؛

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤رقم وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون 
 بـشأن تحديـد المنـاطق       ٢٠٠١ لسنة   ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛اال
 بإنشاء المركـز الـوطنى      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
 بالموافقة علـى اسـتخدام      ٢٠٠٨ لسنة   ٣٥٨رار رئيس الجمهورية رقم     وعلى ق 

مساحة من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى األنـشطة الـصناعية لـصالح              
  وزارة التجارة والصناعة؛

   بـشأن أراضـى     ٢٠١٤ لـسنة    ٣٤١وعلى قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم         
  االستصالح واالستزراع؛

 بشأن خريطة تنمية أراضى     ٢٠١٨ لسنة   ٦٢قم  وعلى قرار رئيس الجمهورية ر    
  جمهورية مصر العربية؛

على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛وبناء   
  وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
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٧

   :ررــــق
   )املادة األوىل( 

 فـدان تقريبـا تعـادل       ٣١٤٢٩٧,١٦يعاد تخصيص قطعـة أرض بمـساحة        
مركز الداخلة وفقًا للوحة وجدول اإلحـداثيات المـرفقين         ناحية  ) ٢م١٣٢٠٣٠٩٩٠٦(

لصالح محافظة الوادى الجديد الستخدامها فى األنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقالً من            
.األراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة 

   )املادة الثانية( 
  .تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها بأى مساحات داخل حدود هذا القرار 

  )الثالثة املادة ( 
  .الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار فى 

  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى( 
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٩

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٤٠رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور ؛بعد اال

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 
  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن األراضى الصحراوية؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٨٤ لسنة ١٢وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن بعض األحكـام المتعلقـة بـأمالك          ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    
  الدولة الخاصة؛

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 
  ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 بـشأن تحديـد المنـاطق       ٢٠٠١ لسنة   ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  تيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛سترااال

 بإنشاء المركـز الـوطنى      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

 بشأن خريطة تنمية أراضى     ٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  جمهورية مصر العربية؛

على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛وبناء   
  وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
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١٠

   :ررــــق
   )املادة األوىل( 

تخصص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكيـة خاصـة لـصالح             
ناحيـة الـدير الغربـى      ) ٢م٦٢٦٠٢( فدان تقريبا تعـادل      ١٤,٩محافظة قنا بمساحة    

ا للوحة واإلحداثيات المرفقة، الستخدامها فى إقامـة محطـة وسـيطة            بالمحروسة وفقً 
  .للمخلفات الصلبة 

   )املادة الثانية( 
  .الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار فى 

  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )ىعبد الفتاح السيس( 
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 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٤١رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور ؛بعد اال

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

  أن األراضى الصحراوية؛ فى ش١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

   فى شأن بعض األحكـام المتعلقـة بـأمالك          ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    

  الدولة الخاصة؛

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 

 بـشأن تحديـد المنـاطق       ٢٠٠١ة   لسن ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ستراتيجية ذات األهمية العسكرية ؛اال

 بإنشاء المركـز الـوطنى      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

 بشأن خريطة تنمية أراضى     ٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  جمهورية مصر العربية؛

على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛وبناء   

  وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
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١٣

   :ررــــق
   )املادة األوىل( 

مـن األراضـى    ) ٢م٣٤٤٥٧٦( فدان تقريبـا تعـادل       ٨٢,٢تخصص مساحة   
المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفـر الـشيخ، وفقًـا للوحـة       

اثيات المرفقين، لصالح محافظة كفر الشيخ؛ الستخدامها فى إقامة مـصنع       اإلحدجدول  و
  . للمخلفات وأنشطة الدفن الصحى للمخلفات الصلبة

     )املادة الثانية(   
  .الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار فى 

  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة ية يون١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى( 
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١٧

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٤٢رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور ؛بعد اال

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 
  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

   فى شأن األراضى الصحراوية؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
   فى شأن بعض األحكـام المتعلقـة بـأمالك          ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    

  الدولة الخاصة؛
  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 ١٤رقـم  وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقـانون        
  ؛٢٠١٢لسنة 

 بـشأن تحديـد المنـاطق       ٢٠٠١ لسنة   ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  ستراتيجية ذات األهمية العسكرية ؛اال

 بإنشاء المركـز الـوطنى      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

أن الموافقة على إعـادة   بش٢٠١٣ لسنة  ٦١٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
تخصيص مساحات من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئـة العامـة             

  للتنمية السياحية الستخدامها فى األنشطة السياحية ؛
 بشأن خريطة تنمية أراضى     ٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  جمهورية مصر العربية؛
لوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ على ما عرضه المركز اوبناء  

  وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
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١٨

   :ررــــق
   )املادة األوىل( 

 متـرا مربعـا مـن       ٥٦٣٨٦٢ فدان تقريبا تعـادل      ١٣٤,٢٢تخصص مساحة   
محافظة جنوب سيناء، وفقًـا  األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خليج العقبة ب   

للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقالً من األراضـى            
  .المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية 

     )املادة الثانية(   
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا 

.ونية داع آثار الشهر القانياإل
    )الثالثة املادة (   

  .الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار فى 
  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى( 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٠

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٤٣رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور ؛بعد اال

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
 ؛٢٢/٢/٢٠٢١وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 

على ما عرضه وزير العدل ؛وبناء   
   :ررــــق

   )املادة األوىل( 
اضـيا بمحكمـة اسـتئناف       ق -محمد حسن السيد السيد عاشـور       / يعين السيد   

 تاريخ موافقة مجلـس القـضاء       ٢٢/٢/٢٠٢١عتبارا من   االمنصورة فى دوره العادى     
محمد عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد، وسابقًا علـى         /  على أن يكون تاليا للسيد       األعلى
  . القاضيين بمحاكم االستئناف -محمد على عبد العزيز على خالف / السيد 

   )املادة الثانية( 
  .الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر هذا القرار فى 

  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى (



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢١

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٤٤رقم  قرار

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور ؛االبعد 

   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 
  وعلى حكم المحكمة اإلدارية العليـا الـدائرة الثانيـة موضـوع فـى الطعـن                

   ؛١٧/٣/٢٠١٨ع بجلسة . ق٦١ لسنة ١٠٩١٩رقم 
   ؛٢٢/٢/٢٠٢١وعلى موافقة المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 

   على ما عرضه وزير العدل ؛ناءوب
   :ررــــق

   )املادة األوىل( 
 المستـشار   -مصطفى يحيا عبد الحميد عبد النعـيم        / يعدل تاريخ أقدمية السيد     

] ب  [ بهيئة قضايا الدولة، فى درجة مستشار مساعد من الفئـة           ] أ  [ المساعد من الفئة    
تاريخ صـدور قـرار رئـيس        ١٠/٨/٢٠١٤بهيئة قضايا الدولة ، ليكون اعتبارا من        

   المقضى بإلغائـه، علـى أن يكـون ترتيبـه تاليـا           ٢٠١٤ لسنة   ٢٥٢الجمهورية رقم   
محمود غريب محمـد    / شيماء أحمد السيد محمود مرسى، وسابقًا على السيد         / للسيدة  

  .بهيئة قضايا الدولة فى هذا التاريخ ] ب [ عبد النبى المستشارين المساعدين من الفئة 
   ) الثانيةاملادة( 

  .الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر هذا القرار فى 
  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى (



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٢

رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢١ لسنة ٢٤٥رقم  قرار

  هوريةرئيس اجلم
  طالع على الدستور ؛بعد اال

   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 
  وعلى حكم المحكمة اإلدارية العليـا الـدائرة الثانيـة موضـوع فـى الطعـن                

   ؛١٣/٦/٢٠٢٠ع بجلسة . ق٦٥ لسنة ١٤٥٦٢رقم 
   ؛١٥/٢/٢٠٢١وعلى موافقة المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 

على ما عرضه وزير العدل ؛وبناء   
   :ررــــق

   )املادة األوىل( 
  يعدل تاريخ أقدمية كل من السادة المستـشارين نـواب رئـيس هيئـة قـضايا                

  : الدولة، وهم
   يونس محمد يونس محمد الرخاوى-١
   محمد إبراهيم محمد موسى-٢
   وليد محمود المرسى عوض-٣

 ٢٠/٧/٢٠١٨الدولة ليكـون اعتبـارا مـن        فى درجة نائب رئيس هيئة قضايا       
 المقضى بإلغائه علـى أن     ٢٠١٨ لسنة   ٣٣٨تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم       

 تاليا للـسيد   -يونس محمد يونس محمد الرخاوى / يكون ترتيب أقدمية السيد المستشار    
يم محمـد إبـراه   / حسن سيد سلطان خليل ، وسابقًا على السيد المستشار          / المستشار  

محمد إبراهيم محمد موسى تاليا للسيد      /  ويكون ترتيب السيد المستشار      -محمد موسى   
ــسيد  / المستــشار    يــونس محمــد يــونس محمــد الرخــاوى ، وســابقًا علــى ال



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٣

وليـد  /  ويكون ترتيـب الـسيد المستـشار         -هيثم غندور إبراهيم غندور     / المستشار  
اسر عرفات حسن عرفـات وسـابقًا   ي/  تاليا للسيد المستشار   -محمود المرسى عوض    

  .محمود محمد صابر إبراهيم / على السيد المستشار 
   )املادة الثانية( 

  .الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر هذا القرار فى 
  هـ١٤٤٢ سنة  شوال٢٩ فى الجمهورية صدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢١ سنة  يونية١٠الموافق (                             

  )عبد الفتاح السيسى (



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٠فى ) أ( تابع٢٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٤

  
  

  
  

  
  


  رئيس مجلس اإلدارة

 
٢٠٢١ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 

١٠٤٩-  ١٥/٦/٢٠٢١ -  ٢٠٢٠/ ٢٥٩٥٦   
  

  

  




