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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 رقم 425 لسنة 2021

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن األراضى الصحراوية ؛

 وعلـــى القانون رقم 7 لســـنة 1991 فى شـــأن بعـــض األحـــكام المتعلقة بأمالك 

الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛

وعلـــى قرار رئيـــس الجمهورية رقم 152 لســـنة 2001 بشـــأن تحديـــد المناطق 

االستراتيجية ذات األهمية العسكرية ؛

ــرار رئيس الجمهوريـــة رقم 153 لســـنة 2001 بإنشـــاء المركز الوطنى  وعلـــى ـق

لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لســـنة 2018 بشـــأن خريطة تنمية أراضى 

جمهورية مصر العربية ؛

وبناًء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
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قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

ُتخصـــص المســـاحتان المبينتان فيما بعـــد من األراضى المملوكـــة للدولة ملكية 

خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الستخدامهما فى المشروعين المبينين 

قرين كل منهما ، وهما :

1 - مساحة 9٫36 فدان تقريًبا تعادل 39355م2 ، ناحية مركز بلقاس بمحافظة 

الدقهلية الســـتخدامها فى إقامة محطة محـــوالت كهربائية عليها ، وفًقا للوحة وجدول 

اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )أ( .

2 - مســـاحة 0٫13 فـــدان تقريًبا تعـــادل 560م2 ناحية بـــالط بمحافظة الوادى 

الجديد الســـتخدامها فى توســـعة محطة محوالت بالط الكهربائية ، وفًقا للوحة وجدول 

اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ب( .

)المادة الثانية(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ

                   )الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 رقم 426 لسنة 2021

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ؛

وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن األراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة 

الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شـــبه جزيرة ســـيناء الصـــادر بالقانون رقم 14 

لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لســـنة 1983 بتحديد المسطحات المائية 

التى تتولى هيئة الثروة السمكية تنميتها ؛

وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لســـنة 1986 بتحديد األصول التى تئول 

إلى الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر ؛

ــرار رئيس الجمهوريـــة رقم 185 لســـنة 1995 بإضافـــة بعض األصول  وعلـــى ـق

المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر ؛

وعلـــى قرار رئيـــس الجمهورية رقم 152 لســـنة 2001 بشـــأن تحديـــد المناطق 

االستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
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ــرار رئيس الجمهوريـــة رقم 153 لســـنة 2001 بإنشـــاء المركز الوطنى  وعلـــى ـق

لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لســـنة 2018 بشـــأن خريطة تنمية أراضى 

جمهورية مصر العربية ؛

وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناًء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

ُيعاد تخصيص بعض المساحات من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح 

الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر وذلك على النحو المبين بعد :

 قطعـــة أرض ميناء الغردقة بمســـاحة 10٫2 فـــدان تقريًبا تعـــادل )42965م2(

 وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )أ( .

 قطعـــة أرض أمام مينـــاء الغردقة بمســـاحة 0٫2 فدان تقريًبا تعـــادل )870م2(

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ب(.

قطعة أرض االســـتراحة والباركينج بمساحة 6٫7 فدان تقريًبا تعادل )28351م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ج( .

قطعة أرض ميناء ســـفاجا بمســـاحة 194٫3 فدان تقريًبا تعادل )816321م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )د( .

قطعة أرض محطة الحاويات بمساحة 104٫3 فدان تقريًبا تعادل )438150م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )هــ( .

قطعة أرض منطقة استراحات العاملين بميناء سفاجا بمساحة 1٫65 فدان تقريًبا 

تعادل )6934م2( وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )و( .
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قطعة أرض ميناء نويبع البحرى بمساحة 89٫5 فدان تقريًبا تعادل )376296م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ز( .

الحدود البحرية لميناء نويبع بمساحة 19٫8 فدان تقريًبا تعادل )83476٫6م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ح( .

قطعـــة أرض مينـــاء الســـويس البحـــرى بمســـاحة 80٫86 فـــدان تقريًبـــا تعادل 

)339708م2( وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ط( .

قطعة أرض ميناء الزيتيات بمساحة 401٫6 فدان تقريًبا تعادل )1687298م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ى( .

قطعـــة أرض مبنى حى النور بمســـاحة 0٫12 فدان تقريًبـــا تعادل )542م2( وفًقا 

للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ك( .

قطعـــة أرض مبنى الجمعية االســـتهالكية القديمة بمســـاحة 0٫056 فدان تقريًبا 

تعادل )239م2( وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف)ل( .

قطعة أرض الشركة المصرية للصيد ومعداته بمساحة 20٫16 فدان تقريًبا تعادل 

)84715م2( وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )م( .

قطعة أرض الســـلخانة بمساحة 0٫75 فدان تقريًبا تعادل )3173م2( وفًقا للوحة 

وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ن( .

قطعة أرض التكســـير بمســـاحة 11٫84 فدان تقريًبا تعـــادل )49768م2( وفًقا 

للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )س( .

قطعة أرض أمام شركة السويس بمساحة 3٫57 فدان تقريًبا تعادل )15010م2( 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ع( .
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)المادة الثانية(

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود المساحة المبينة فى المادة األولى 

من هذا القرار .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ

                   )الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 رقم 433 لسنة 2021

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/4 ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص للشـــئون اإلدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة 

بتاريخ 2021/8/28 ؛

وبناًء على ما عرضه وزير العدل ؛

قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

ســـحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لســـنة 2021 المشـــار إليه فيما تضمنه 

من تعيين السيد/ محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة .

)المادة الثانية(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ

                   )الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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