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٢

    حمتويات العدد
  رقم الصفحة  قرارات رئيس اجلمهورية

 –أحمد مرسى سـيد مرسـى   / بنقل السيد    ٢٠٢٠ لسنة   ٥٣٢قرار رقم   
بمحكمة شمال سيناء االبتدائية، إلى وظيفـة غيـر      ) أ(الرئيس من الفئة    

عادل درجة وظيفتـه الحاليـة، مـع    قضائية، بوزارة الصحة والسكان، ت   
  ٣  ....................................................احتفاظه بمرتبه فيها

أحمد محمد كمال عبد العزيـز  / بنقل السيد   ٢٠٢٠ لسنة   ٥٣٣قرار رقم   
بمحكمة اإلسماعيلية االبتدائية، إلى وظيفـة  ) أ( الرئيس من الفئة –محمد  

عادل درجة وظيفته الحالية، مـع   ائية، بوزارة التنمية المحلية، ت    غير قض 
  ٤  .....................................................مرتبه فيهااحتفاظه ب
لسنة ٥٣٤قرار رقم   –محمد مصطفى عبد الحافظ محمد/ يد بنقل الس ٢٠٢٠ 

ائية، بمحكمة المنيا االبتدائية، إلى وظيفة غير قض) ب(الرئيس من الفئة 
فاظه بمرتبه عادل درجة وظيفته الحالية، مع احتبوزارة التنمية المحلية، ت

  ٥  .....................................................................فيها
محمد مصطفى فايز أبو الفتوح / بنقل السيد  ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٥قرار رقم 
ائية،  القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قض–رضوان 

لحالية، مع احتفاظه بمرتبه عادل درجة وظيفته ابوزارة التنمية المحلية، ت
  ٦  .....................................................................فيها

مدحت محب محمد / بنقل السيد األستاذ  ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٦قرار رقم 
بمحكمة المحلة الكبرى االبتدائية، إلى وظيفة ) أ( الرئيس من الفئة –حافظ 

عادل درجة وظيفته الحالية، مع لمحلية، تة اغير قضائية، بوزارة التنمي
  ٧  .....................................................احتفاظه بمرتبه فيها

خالد محمد عبد الحميد / بنقل السيد األستاذ  ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٧قرار رقم 
 النائب بمجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة –عبد اللطيف 
داخلية، تجاالتموين والت عادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه رة ال
  ٨  .............................................................بمرتبه فيها
تخصيص قطعة أرض من المساحات   بإعادة ٢٠٢٠ لسنة   ٥٦٣قرار رقم   

تعـادل  ( فدان تقريبـا    ٧٤٥٧,٣٧المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة      
ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وفقًا للوحـة          ) ٢م٣١٣٢٧١٧٠

واإلحداثيات المرفقين لصالح وزارة اإلنتاج الحربى وذلـك السـتخدامها        
  ٩  ........................كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة

المساحتين المبينتين فيما تخصيص بإعادة  ٢٠٢٠ لسنة ٥٦٤قرار رقم 
د، من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين بع

داخلية، الستخدامهما فى إقامة مناطق لوجستية   ١٣  ................والتجارة ال
فـدان  ) ٨٥,٣٢(بإعادة تخصيص مـساحة     ٢٠٢٠ لسنة   ٥٦٥قرار رقم   

 من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة       ٢م) ٣٥٨٤٥٣(تقريبا تعادل   
السويس، وفقًا للخرائط واإلحـداثيات المرفقـة،       / ناحية طريق القاهرة    ب

لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقـال مـن األراضـى          
  ١٧  ..............................................المخصصة للقوات المسلحة
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٣

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٢رقم 

  مهوريةاجلرئيس 
  طالع على الدستور؛بعد اال

  ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصالحية رقـم         

  ؛٥/٣/٢٠١٨ بجلسته المعقودة فى ٢٠١٧ لسنة ١٠
  وعلى ما عرضه وزير العدل؛

  قـرر
  )املادة األوىل ( 

بمحكمـة  ) أ( الفئـة   الرئيس مـن – أحمد مرسى سيد مرسى    /ينقل السيد   
بتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة الصحة والسكان، تُعـادل      شمال سيناء اال  

  .حتفاظه بمرتبه فيهاادرجة وظيفته الحالية، مع 
  )املادة الثانية (   

وعلى وزير العدل تنفيذه فى الجريدة الرسمية، القرارنشر هذا ي.  
  هـ١٤٤٢ سنة المحرم ٢٤اسة الجمهورية فى صدر برئ

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٢الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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٤

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٣رقم 

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور؛بعد اال

  ؛١٩٧٢سنة  ل٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
   ١٢وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب األعلـى فـى الطعـن رقـم      

  ؛٤/١٢/٢٠١٧ بجلسته المعقودة فى ٢٠١٧لسنة 
  وعلى ما عرضه وزير العدل؛

  قـرر
  )املادة األوىل ( 

) أ( الرئيس من الفئـة    – أحمد محمد كمال عبد العزيز محمد     / ينقل السيد   
، التنمية المحليـة ى وظيفة غير قضائية، بوزارة     بتدائية، إل  اال اإلسماعيليةبمحكمة  

  .حتفاظه بمرتبه فيهااتُعادل درجة وظيفته الحالية، مع 
  )املادة الثانية ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه
  هـ١٤٤٢ المحرم سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٢الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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٥

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٤رقم 

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور؛بعد اال

  ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
   ٩وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب األعلـى فـى الطعـن رقـم             

  ؛٤/١٢/٢٠١٧ بجلسته المعقودة فى ٢٠١٧لسنة 
  وعلى ما عرضه وزير العدل؛

  قـرر
  )املادة األوىل ( 

) ب( الرئيس مـن الفئـة   –محمد مصطفى عبد الحافظ محمد  / ينقل السيد   
بتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تُعـادل      بمحكمة المنيا اال  

  .مرتبه فيهاحتفاظه بادرجة وظيفته الحالية، مع 
  )املادة الثانية ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه
  هـ١٤٤٢ المحرم سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٢الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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٦

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠  لسنة٥٣٥رقم 

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور؛بعد اال

  ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
   فـى الطعنـين      للقـضاة  وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب األعلى      

  ؛٢١/١/٢٠١٩ بجلسته المعقودة فى ٢٠١٨ لسنة ٢٧، ٢٦رقمى 
  وعلى ما عرضه وزير العدل؛

  قـرر
  )دة األوىل املا( 

 القاضى بمحكمـة  –محمد مصطفى فايز أبو الفتوح رضوان    / ينقل السيد   
استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تُعادل درجـة            

  .حتفاظه بمرتبه فيهااوظيفته الحالية، مع 
  )املادة الثانية ( 

  .العدل تنفيذهينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير 
  هـ١٤٤٢ المحرم سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٢الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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٧

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٦رقم 

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور؛بعد اال

  ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦ادر بالقانون رقم وعلى قانون السلطة القضائية الص
  وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فـى دعـوى الـصالحية              

   ق صـالحية بجلـسته المعقـودة    ١٣ لـسنة   ٢ المقيدة برقم    ٢٠١٩ لسنة   ١رقم  
  ؛١٥/٦/٢٠١٩فى 

    وعلى ما عرضه وزير العدل؛  
  قـرر

  )املادة األوىل ( 
) أ( الـرئيس مـن الفئـة    – مدحت محب محمد حافظ   /  األستاذ ينقل السيد 

بتدائية، إلى وظيفة غيـر قـضائية، بـوزارة التنميـة       اال المحلة الكبرى بمحكمة  
  .حتفاظه بمرتبه فيهااالمحلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع 

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

  هـ١٤٤٢ المحرم سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٢الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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٨

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٣٧رقم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد اإلطالع على الدستور؛

  ؛١٩٧٢ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم مجلس الدولة وعلى قانون 
وعلى قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المنعقـد بهيئـة مجلـس           

.  ق٦٣ لـسنة  ٣ فـى طلـب الـصالحية رقـم     ٢٠/١/٢٠١٨صالحية بجلـسة    
  صالحية؛
  على ما عرضه وزير العدل؛بناء و

  قـرر
  )املادة األوىل ( 

 النائب بمجلـس  – خالد محمد عبد الحميد عبد اللطيف     /  األستاذ ينقل السيد 
، تُعادل درجـة  التموين والتجارة الداخلية   إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة       الدولة

  .حتفاظه بمرتبه فيهااوظيفته الحالية، مع 
  )املادة الثانية ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه
  هـ١٤٤٢ المحرم سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٢الموافق          (                 

 عبد الفتاح السيسى
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٩

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٦٣رقم 

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور؛بعد اال

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

   فى شأن األراضى الصحراوية؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
 فى شأن بعض األحكام المتعلقة بـأمالك  ١٩٩١ لسنة   ٧قانون رقم   الوعلى  

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

 تحديد المنـاطق   بشأن٢٠٠١ لسنة ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم   
  ستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛اال

 بإنـشاء المركـز    ٢٠٠١ لـسنة    ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
 بشأن خريطـة تنميـة   ٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ية مصر العربية؛أراضى جمهور
  وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
  قـرر

  )املادة األوىل ( 
ض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصـة       يعاد تخصيص قطعة أر   

ناحيـة غـرب بحيـرة      ) ٢م٣١٣٢٧١٧٠دل  اتع( فدان تقريبا    ٧٤٥٧,٣٧بمساحة  
يوم وفقًا للوحة واإلحداثيات المرفقين لـصالح وزارة اإلنتـاج   فن بمحافظة ال قارو

  .ستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقةالحربى وذلك ال
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١٠

  )املادة الثانية ( 
   .ر هذا القرار فى الجريدة الرسميةينش

  هـ١٤٤٢ سنة صفر ٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٢٦الموافق         (                  

 عبد الفتاح السيسى
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١١
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١٢
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١٣

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٦٤رقم 

  رئيس اجلمهورية
  طالع على الدستور؛بعد اال

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

   فى شأن األراضى الصحراوية؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
 فى شأن بعض األحكام المتعلقة بـأمالك   ١٩٩١لسنة   ٧وعلى القانون رقم    

  الدولة الخاصة؛
  ؛١٩٩٤ لسنة ٤ بالقانون رقم ى قانون البيئة الصادروعل

أن تحديد المنـاطق   بش٢٠٠١ لسنة ١٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم   
  االستراتيجية ذات األهمية العسكرية؛

 بإنـشاء المركـز    ٢٠٠١ لـسنة    ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
 بشأن خريطـة تنميـة   ٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  أراضى جمهورية مصر العربية؛
  ز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛وبناء على ما عرضه المرك

  بعد موافقة مجلس الوزراء؛و
  قـرر

  )املادة األوىل ( 
 يعاد تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد، مـن األراضـى المملوكـة           

 ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الستخدامهما فـى        للدولة
  :إقامة مناطق لوجستية

، ناحية المـدامود    ٢ م ١١٥٣١٦,٧٢ فدان تقريبا، تعادل     ٢٧,٤٥مساحة  ) ١
 محافظة األقصر، وفقًا للوحة وجدول اإلحـداثيات المـرفقين، ويرمـز لهـا          –

  ).أ(بالحرف 
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 –، ناحيـة الحـسينية    ٢ م ٦٤٧٣٣ فدان تقريبا، تعـادل      ١٥,٤١مساحة  ) ٢
ـ                 ا محافظة الشرقية، وفقا للوحة وجـدول اإلحـداثيات المـرفقين، ويرمـز له

  ).ب(بالحرف 
  )املادة الثانية ( 

  . فى الجريدة الرسميةينشر هذا القرار
  هـ١٤٤٢ سنة صفر ٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٢٦الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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١٥
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  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
   ٢٠٢٠ لسنة ٥٦٥رقم 

  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 إنشاء المجتمعـات العمرانيـة   ١٩٧٩ لسنة ٥٩وعلى القانون رقم   
  الجديدة؛

  ى شأن األراضى الصحراوية؛ ف١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
 فى شأن بعض األحكام المتعلقة بـأمالك  ١٩٩١ لسنة   ٧وعلى القانون رقم    

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

 بشأن إنـشاء مدينـة   ٢٠٠٠ لسنة  ١٩١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  القاهرة الجديدة؛

   بـشأن تحديـد   ٢٠٠١ لـسنة  ١٥٢ رقـم   وعلى قرار رئيس الجمهوريـة    
المناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد        

  الخاصة بها؛
 بإنـشاء المركـز    ٢٠٠١ لـسنة    ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
 خريطـة تنميـة    بشأن٢٠١٨ لسنة   ٦٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  أراضى جمهورية مصر العربية؛
  وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
  قـرر

  )املادة األوىل ( 
 مـن   ٢م) ٣٥٨٤٥٣(فدان تقريبا تعـادل     ) ٨٥,٣٢(يعاد تخصيص مساحة    

ـ  / يق القاهرة األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طر     ا الـسويس، وفقً
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للخرائط واإلحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلـك       
  .للقوات المسلحةنقال من األراضى المخصصة 

  )املادة الثانية ( 
مـن   ٢م) ٢٧٣٩٤٩(فدان تقريبا تعـادل     ) ٦٥,٢١(يعاد تخصيص مساحة    

ـ    مدينـة ناحيةاألراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ب  ا  القـاهرة الجديـدة، وفقً
للخرائط واإلحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقالً من األراضـى    

  .المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
   )الثالثةاملادة ( 

تُودع بمأمورية الشهر العقارى المخـتص حـوافظ باألبعـاد والمـساحات        
  . بالمادة الثانيةالتفصيلية للمساحة المبينة

   )الرابعةاملادة ( 
  . فى الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار

  هـ١٤٤٢ سنة صفر ٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٢٦الموافق                        (   

 عبد الفتاح السيسى
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