
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 جنيها١٢الثمن 
ً

 
 

  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٤سنة   المحرم١٢الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ سنة أغسطس ١٠( الموافق 

   ٣١عـدد ال
 ) د (مكرر 



 ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠ فى )د (مكرر ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

  :حمتويـات العـــدد 
    

  رئيس مجهورية مصر العربيةت راراق
  رقم الصفحة

شـوقى  / كتور مد خدمة األسـتاذ الـد    ب ٢٠٢٢ لسنة   ٣٥٤رقم  قرار  
جمهورية مصر العربيـة  إبراهيم عبد الكريم موسى عالم مفتيا ل 

  ٣  ..................................................لمدة عام 
سامة منيـر محمـد     أ / لسيدامد خدمة   ب ٢٠٢٢ لسنة   ٣٥٥رقم  قرار  

جلـس  ئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو م        ر ..ربيع  
  ...................................اإلدارة المنتدب لمدة عام 

  
  
٤  

وليد محمد سامى محمـد     / ين السيد   يعتب ٢٠٢٢ لسنة   ٣٥٦رقم  قرار  
ة ئيسا للهيئة العامة للمنطقة االقتـصادية لقنـا       ر.. ين  جمال الد 

  ............................ السويس بدرجة وزير لمدة عام

  
  
٥  



 ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠ فى )د (مكرر ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
 ٢٠٢٢ لسنة ٣٥٤رقم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛٢٠١٦ لسنة ٨١على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم و
 باعتبـار دار اإلفتـاء   ٢٠٢١ لـسنة  ٣٣٨وعلى قرار رئيس الجمهوريـة رقـم        

ياديـة  المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى ال تسرى علـى الوظـائف الق             
  من قانون الخدمة المدنية ؛) ٢٠ ، ١٧(واإلدارة اإلشرافية بها أحكام المادتين 

   ؛٢٠٢١ لسنة ٣٣٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

  :رر ـــــــق
 )ى ـولادة األـامل( 

شوقى إبراهيم عبـد الكـريم موسـى عـالم مفتيـا           / كتور  مد خدمة األستاذ الد   تُ
  ١٢/٨/٢٠٢٢اعتبارا من .. لجمهورية مصر العربية لمدة عام 

  )الثانيةادة ـامل(  

الجريدة الرسمية فى  القرارنشر هذا ي.  
 ه ١٤٤٤ سنة لمحرما ١٢ صدر برئاسة الجمهورية فى

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠الموافق (                

  عبد الفتاح السيسى
  
  



 ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠ فى )د (مكرر ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
 ٢٠٢٢ لسنة ٣٥٥رقم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  س ؛ي بنظام هيئة قناة السو١٩٧٥ لسنة ٣٠على القانون رقم و
   ؛٢٠٢١ لسنة ٣٣٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
  :رر ـــــــق

 )ى ـولادة األـامل( 

ئـيس مجلـس إدارة هيئـة قنـاة          ر ..سامة منير محمد ربيع     أ / لسيدامد خدمة   تُ
  ١٢/٨/٢٠٢٢اعتبارا من  جلس اإلدارة المنتدب لمدة عام ،السويس وعضو م

  )الثانيةادة ـامل(  

الجريدة الرسمية فى  القرارنشر هذا ي.  
 ه ١٤٤٤ سنة لمحرما ١٢ صدر برئاسة الجمهورية فى

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠الموافق (                

  عبد الفتاح السيسى
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠ فى )د (مكرر ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
 ٢٠٢٢ لسنة ٣٥٦رقم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

 ٨٣على قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقـم            و
   ؛٢٠٠٢لسنة 

 بإنشاء المنطقة االقتـصادية     ٢٠١٥ لسنة   ٣٣٠رية رقم   وعلى قرار رئيس الجمهو   
  لقناة السويس ؛

 إنـشاء الهيئـة     شأنب ٢٠١٥ لسنة   ٢٢٨٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ؛

  :رر ـــــــق
 )ى ـولادة األـامل( 

ا للهيئة العامة للمنطقـة     ر.. ين  وليد محمد سامى محمد جمال الد     / عين السيد   يئيس
  ١٢/٨/٢٠٢٢عتبارا من اة السويس بدرجة وزير لمدة عام ، االقتصادية لقنا

  )الثانيةادة ـامل(  

الجريدة الرسمية فى  القرارنشر هذا ي.  
 ه ١٤٤٤ سنة لمحرما ١٢ صدر برئاسة الجمهورية فى

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠الموافق (                

  عبد الفتاح السيسى



 ٢٠٢٢ سنة  أغسطس١٠ فى )د (مكرر ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 

٩٠٩ - ١١/٨/٢٠٢٢ -  ٢٠٢٢ / ٢٥١٢٧  
  


