
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جنيهات١٠الثمن 

  لسنةا
  والسـتـونالرابعة

  ھ١٤٤٣ سنة المحرم ٢٦الصادر فى 
 ) م ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣( الموافق 

   ٣٥ العـدد
 ) ھ (مكرر 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢
  

  
  

     :حمتويـات العـــدد
  قـرارات رئيس مجهورية مصر العربية

  رقم الصفحة
  رؤسـاء   بتعيـين بعـض الـسادة المستـشارين      ٢٠٢١ لـسنة    ٣٧٢قرار رقم   

  ٣  ............................ ............ ببعض المحاكممحاكم االستئناف
 قاضيا -وليد نبيل طه محمد     / بتعيين السيد الدكتور   ٢٠٢١نة   لس ٣٧٣قرار رقم   

  ٥  .. ٣٠/٦/٢٠٢٠ اعتبارا من استئناف المنصورة فى دوره العادىبمحكمة 
عبد اهللا أحمد رمضان    /  السيد ة ترتيب أقدمي  بتعديل ٢٠٢١ لسنة   ٣٧٤قرار رقم   

جـة   المستشار بهيئة قضايا الدولة ، بين زمالئه المرقين إلـى در    -خليل  
  ٦   ....................٢٠١٠ لسنة ١٩٩نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 

يوسف سـالم   /  السيد المستشار  ة تاريخ أقدمي  بتعديل ٢٠٢١ لسنة   ٣٧٥قرار رقم   
   وكيل هيئة قضايا الدولة ، فـى ذات الدرجـة لتكـون            -يوسف موسى   

  ٧  ................................................ ٩/٨/٢٠١٥اعتبارا من 
أسعد مصطفى /  السيد المستشارةتاريخ أقدمي بتعديل ٢٠٢١ لسنة ٣٧٦قرار رقم  

   وكيل هيئة قضايا الدولـة ، فـى ذات الدرجـة لتكـون             -محمد خليفة   
  ٨  ............................................... ٢٠/٧/٢٠١٨اعتبارا من 

أحمد محمد سعيد محمد /  السيد ةتاريخ أقدمي بتعديل ٢٠٢١ لسنة  ٣٧٧قرار رقم   
 ، فى درجة ةبهيئة قضايا الدول  ) ب( المستشار المساعد من الفئة      -عفيفى  

  ٩  .............. ١٠/٨/٢٠١٤نائب بهيئة قضايا الدولة لتكون اعتبارا من 
أحمد عبد اهللا الهنداوى    /  السيد   ةتاريخ أقدمي  بتعديل ٢٠٢١ لسنة   ٣٧٨قرار رقم   

  لنائب بهيئة قضايا الدولـة ، فـى ذات الدرجـة لتكـون             ا -أبو الفتوح   
  ١٠  ............................................... ٢٠/٧/٢٠١٨اعتبارا من 

  الشيماء محمـد عبـد الحميـد      /  السيدة ة أقدمي برد ٢٠٢١ لسنة   ٣٧٩قرار رقم   
 فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تـاريخ صـدور قـرار     -مرسى سيد   
  ١١   ...............١٤/٢/٢٠١٠فى  ٢٠١٠ لسنة ٤٨ورية رقم رئيس الجمه

إسالم يسرى عبد الرحيم عثمـان  /  السيدة أقدميبرد ٢٠٢١ لسنة ٣٨٠قرار رقم   
 ٢٥/٦/٢٠١٨إلـى  ) أ( فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئـة  -صارو  

تاريخ موافقة المجلس األعلى للنيابة اإلدارية على ترقيـة أقرانـه لتلـك             
  ١٢   .....٢٠١٨ لسنة ٣٣٧ والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم الدرجة
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 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٢م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  ؛دستور البعد االطالع على 
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦در بالقانون رقم اوعلى قانون السلطة القضائية الص

   ؛٣٠/٦/٢٠٢١عقودة فى وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته الم
  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
 :رر ـــــق

 )املادة األوىل ( 
  كل مـن الـسادة المستـشارين رؤسـاء محـاكم االسـتئناف بالمحكمـة              يعين  

  ١٨/٩/٢٠٢١ حتـى    ١/٧/٢٠٢١الموضحة قرين اسـم كـل مـنهم اعتبـارا مـن             
   :وذلك على النحو التالى

  . رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة - ق الشنوانى فاروق أحمد شفي/ السيد المستشار
  . رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية -عصام الدين أحمد محمد فريد / السيد المستشار
   .طنطا رئيسا لمحكمة استئناف -  عبد الملك القمص مينا عبد الملك/ السيد المستشار
   .المنصورةكمة استئناف  رئيسا لمح-  محمد حسين عبد التواب حسين/ السيد المستشار

 رئيـسا لمحكمـة     -عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم        / السيد المستشار 
  .استئناف اإلسماعيلية 
 رئيسا لمحكمـة اسـتئناف      -حمادة محمد الملقب شكرى دردير      / السيد المستشار 

  .بنى سويف 
  .ئناف أسيوط  رئيسا لمحكمة است-عدنان فنجرى أبو جبل حسين / السيد المستشار
   رئيـسا لمحكمـة    -نبيل عبد الـصبور محمـد النبـراوى         . د/ السيد المستشار 

  .استئناف قنا 
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٤

  )الثانيةاملادة ( 

  كل مـن الـسادة المستـشارين رؤسـاء محـاكم االسـتئناف بالمحكمـة              يعين  
 التاريخ التالى إلحالـة الـسيد       ١٩/٩/٢٠٢١الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من        

   :فاروق أحمد شفيق الشنوانى إلى المعاش وذلك على النحو التالى/ المستشار
  .رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة  -عصام الدين أحمد محمد فريد / السيد المستشار
   .اإلسكندرية رئيسا لمحكمة استئناف - عبد الملك القمص مينا عبد الملك / السيد المستشار

   .طنطا رئيسا لمحكمة استئناف -   حسينمحمد حسين عبد التواب/ السيد المستشار
 رئيـسا لمحكمـة     -عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم        / السيد المستشار 

   .المنصورةاستئناف 
   رئيـسا لمحكمـة    -حمادة محمـد الملقـب شـكرى درديـر          / السيد المستشار 

   .اإلسماعيليةاستئناف 
ـ  -عدنان فنجرى أبو جبل حـسين       / السيد المستشار    سا لمحكمـة اسـتئناف     رئي

   .بنى سويف
   رئيـسا لمحكمـة    -نبيل عبد الـصبور محمـد النبـراوى         . د/ السيد المستشار 

  .استئناف أسيوط 
ــشار ــسيد المست ــد  / ال ــسنين محم ــسنين ح ــد ح ــة-حام ــسا لمحكم    رئي

  .استئناف قنا 
  )الثالثةاملادة ( 

  .ذه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفي
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى
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 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٣م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦نون رقم در بالقااوعلى قانون السلطة القضائية الص

   ؛٢/٢/٢٠٢١وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته 
  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
 :رر ـــــق

 )املادة األوىل ( 
   بمحكمة اسـتئناف المنـصورة     قاضيا -وليد نبيل طه محمد     / يعين السيد الدكتور  

السيد عبد القـادر إسـماعيل   محمد  / فى دوره العادى ، على أن يكون سابقًا على السيد         
  ٣٠/٦/٢٠٢٠ القاضى بمحكمة استئناف المنصورة ، اعتبارا من -الجوهرى 

  )الثانيةاملادة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ر سنة  سبتمب٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى
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 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٤م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥ بالقانون رقم ن هيئة قضايا الدولة الصادروعلى قانو

 ١٧٢١رقـم  حكم المحكمة اإلدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن     وعلى  
   ؛٢١/٤/٢٠١٨بجلسة ) ع. ق٦٣(لسنة 

   ؛١٤/٦/٢٠٢١المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة وعلى موافقة 
  على ما عرضه وزير العدل ؛و

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

   المستـشار بهيئـة    -عبد اهللا أحمد رمـضان خليـل        /  السيد ةيعدل ترتيب أقدمي  
 ١٩٩رقين إلى درجة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم         قضايا الدولة ، بين زمالئه الم     

  /سيد على محمـود حـسن ، وسـابقًا علـى الـسيدة            /  ليكون تاليا للسيد   ٢٠١٠لسنة  
  .آنذاك " النائبان بهيئة قضايا الدولة"أسماء محمد عبد الفتاح البنهاوى 

   بين زمالئه المـرقين إلـى درجـة مستـشار مـساعد        أقدميتهوكذا يعدل ترتيب    
  / ليكـون تاليـا للـسيد   ٢٠١٥ لـسنة  ٣٢٥بقرار رئيس الجمهورية رقم ) ب(الفئة من  

أسماء محمـد عبـد الفتـاح البنهـاوى         / سيد على محمود حسن ، وسابقًا على السيدة       
  .آنذاك " بهيئة قضايا الدولة) ب( من الفئة نالمستشاران المساعدا"

  )الثانيةاملادة ( 

  .ة ، وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمي
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٥م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥ايا الدولة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون هيئة قض

  الطعنـين وعلى حكم المحكمة اإلدارية العليـا الـدائرة الثانيـة موضـوع فـى               
) ع. ق ٦٣( لـسنة    ١٧٤٨٨ ،   ٢١/٤/٢٠١٨بجلـسة   ) ع. ق ٦٢( لسنة   ٨٩٦٣٦ ىرقم

   ؛١٦/٣/٢٠١٩بجلسة 
   ؛١٦/١١/٢٠٢٠المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة وعلى موافقة 

  وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
 :رر ـــــق

 )املادة األوىل ( 
 وكيـل هيئـة   -يوسف سالم يوسف موسـى    /  السيد المستشار  ةيعدل تاريخ أقدمي  

 تاريخ صدور قـرار     ٩/٨/٢٠١٥قضايا الدولة ، فى ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من           
يكون ترتيبه تاليـا     المقضى بإلغائه ، على أن       ٢٠١٥ لسنة   ٣٢٥رئيس الجمهورية رقم    

وليد زغلـول  / سامح السيد حنفى شحاتة ، وسابقًا على السيد المستشار / للسيد المستشار 
  . آنذاك "وكيلى هيئة قضايا الدولة"السيد بحيرى 

  )الثانيةاملادة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣حرم سنة  الم٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى
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 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٨

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٦م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 

  الطعـن كمة اإلداريـة العليـا الـدائرة الثانيـة موضـوع فـى          وعلى حكم المح  
   ؛١٦/١١/٢٠١٩بجلسة ) ع. ق٦٥( لسنة ٢٩١رقم 

   ؛٩/١١/٢٠٢٠المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة وعلى موافقة 
  وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

 وكيـل هيئـة     -محمد خليفة   أسعد مصطفى   /  السيد المستشار  ةيعدل تاريخ أقدمي  
 تاريخ صدور قرار    ٢٠/٧/٢٠١٨قضايا الدولة ، فى ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من           

   المقضى بإلغائه ، علـى أن يكـون ترتيبـه          ٢٠١٨ لسنة   ٣٣٨رئيس الجمهورية رقم    
/ على محمد عبد المنعم فاوى ، وسابقًا علـى الـسيد المستـشار            / تاليا للسيد المستشار  

  . آنذاك "وكيلى هيئة قضايا الدولة"د الفتاح محمد شريف على عب
  )الثانيةاملادة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩

 ئيس مجهورية مصر العربيةرار رـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٧م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 

  الطعـن وعلى حكم المحكمة اإلداريـة العليـا الـدائرة الثانيـة موضـوع فـى            
   ؛١٧/٣/٢٠١٨بجلسة ) ع. ق٦١( لسنة ٩٥٦١رقم 

   ؛٤/١/٢٠٢١المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة ى موافقة وعل
  وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

المستشار المـساعد    - أحمد محمد سعيد محمد عفيفى    /  السيد   ةيعدل تاريخ أقدمي  
تكون اعتبارا  درجة نائب بهيئة قضايا الدولة ، ل       ، فى    ةبهيئة قضايا الدول  ) ب(من الفئة   

ــن  ــم    ١٠/٨/٢٠١٤م ــة رق ــيس الجمهوري ــرار رئ ــدور ق ــاريخ ص   ٢٥٢ ت
عبد الـرحيم القاسـم     /  المقضى بإلغائه ، على أن يكون ترتيبه تاليا للسيد         ٢٠١٤لسنة  

  أحمـد عـادل علـى حـسن حنـيش     / محمد أحمد عطا اهللا ، وسـابقًا علـى الـسيد          
  . آنذاك "بهيئة قضايا الدولة النائبان"

  )ثانيةالاملادة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٨م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛د االطالع على بع
   ؛١٩٦٣ لسنة ٧٥ بالقانون رقم  قانون هيئة قضايا الدولة الصادروعلى

  الطعـن وعلى حكم المحكمة اإلداريـة العليـا الـدائرة الثانيـة موضـوع فـى            
   ؛١٣/٦/٢٠٢٠بجلسة ) ع. ق٦٤( لسنة ٩٦٢٢١رقم 

  ؛ ٣٠/١١/٢٠٢٠المجلس األعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة وعلى موافقة 
  وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

 النائـب بهيئـة     -عبد اهللا الهنداوى أبو الفتـوح       أحمد  /  السيد   ةيعدل تاريخ أقدمي  
 تاريخ صدور قرار    ٢٠/٧/٢٠١٨قضايا الدولة ، فى ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من           

، على أن يكون ترتيبه تاليـا        المقضى بإلغائه    ٢٠١٨ لسنة   ٣٣٨رئيس الجمهورية رقم    
 إسماعيل إبـراهيم عبـد المـنعم إبـراهيم     /  السعيد الحسينى ، وسابقًا على السيد      زاهرمحمد  / للسيد

   ."النائبان بهيئة قضايا الدولة"
  )الثانيةاملادة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٩م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   بإعــادة تنظــيم النيابــة اإلداريــة١٩٥٨ لــسنة ١١٧وعلــى القــانون رقــم 

  التأديبية ؛والمحاكمات 
  "موضـوع "وعلى الحكم الصادر من المحكمة اإلداريـة العليـا الـدائرة الثانيـة       

   ؛٢٠/١/٢٠١٨بجلسة ) ع. ق٥٩( لسنة ٣٦٩٣٣فى الطعن رقم 
  المعقـودة  النيابـة اإلداريـة بجلـسته     المجلـس األعلـى لهيئـة       وعلى موافقة   

   ؛٢٨/٤/٢٠٢١بتاريخ 
  على ما عرضه وزير العدل ؛بناء و

  :ررـــــق

 )املادة األوىل ( 
 فى وظيفـة معـاون      -الشيماء محمد عبد الحميد مرسى سيد       /  السيدة ةتُرد أقدمي 

  ٢٠١٠ لـسنة  ٤٨نيابة إدارية إلى تاريخ صـدور قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم               
 وسابقة علـى    -عائشة سيد أحمد محمود أحمد      /  لتكون الحقة للسيدة   ١٤/٢/٢٠١٠فى  

  . محمد منصور غادة صالح الدين أمين/ السيدة
  )الثانيةاملادة (     

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣فى  )ھ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١لسنة  ٣٨٠م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   بإعــادة تنظــيم النيابــة اإلداريــة١٩٥٨ لــسنة ١١٧وعلــى القــانون رقــم 

  والمحاكمات التأديبية ؛
  "موضـوع "وعلى الحكم الصادر من المحكمة اإلداريـة العليـا الـدائرة الثانيـة       

   ؛١٣/٦/٢٠٢٠بجلسة ) ع. ق٦٥( لسنة ٤٤٦٦فى الطعن رقم 
  المجلـس األعلـى لهيئـة النيابـة اإلداريـة بجلـسته المعقـودة             لى موافقة   وع
   ؛٢٨/٤/٢٠٢١بتاريخ 
  على ما عرضه وزير العدل ؛بناء و

 :رر ـــــق
 )املادة األوىل ( 

درجـة رئـيس     فى   - إسالم يسرى عبد الرحيم عثمان صارو     / سيد ال ةتُرد أقدمي 
موافقـة المجلـس األعلـى للنيابـة         تاريخ   ٢٥/٦/٢٠١٨إلى  ) أ(نيابة إدارية من الفئة     

 ٣٣٧اإلدارية على ترقية أقرانه لتلك الدرجة والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم             
 وسـابقًا  -محمد عبد المنعم فرحات سليمان الـدجوى    /  ليكون الحقًا للسيد   ٢٠١٨لسنة  

   .إيمان محمد صالح الدين حامد يوسف/ على السيدة
  )الثانيةاملادة (     

  .هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى

 
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
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