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قرارات رئي�س جمهورية م�صر العربية
قرار رقم 15 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 3778 فداًنا من األراضى 

المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم 

لصالـــح جهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية الســـتخدامها فى إقامة 

مجمع الستخراج وإنتاج األمالح ............................

قرار رقم 16 لســـنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة )10500( 

متر مربع لصالح القوات المسلحة ............................

ــرار رقـــم 17 لســـنة 2022 بإنهاء تخصيـــص قطعـــة األرض البالغة  ـق

ــًرا مربًعا الكائنة  مســـاحتها 2٫35 فـــدان تقريًبا تعادل 9906 مـت

بناحية دار الســـالم بقســـم المعادى بمحافظة القاهرة لتكون ضمن 

األمالك الخاصة للقوات المسلحة ...........................

ــرار رقم 19 لســـنة 2022 بإعادة تخصيص المســـاحات المبينة فيما  ـق

بعـــد ناحيـــة محافظة البحر األحمـــر من األراضـــى المملوكة للدولة 

ملكيـــة خاصة لصالح الهيئة العامة للطـــرق والكبارى والنقل البرى 

الستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات وفًقا للقوانين 

والقواعد الحكومية ........................................

ــرار رقـــم 20 لســـنة 2022 بإزالة صفـــة النفع العـــام لقطعتى األرض  ـق

المبينتيـــن فيمـــا بعد بمحافظة كفر الشـــيخ لصالـــح وزارة التعليم 

العالى والبحث العلمى .....................................
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 15 لسنة 2022

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 ؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛

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

 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

ــرار رئيس الجمهورية رقم 32 لســـنة 1979 بإنشـــاء جهاز مشـــروعات  وعلـــى ـق

 الخدمة الوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لســـنة 1983 بتحديد المسطحات المائية 

التى تتولى هيئة الثروة السمكية تنميتها واإلشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛

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(

ووفق على تخصيص مساحة )3778( فداًنا من األراضى المملوكة للدولة ملكية 

خاصة بمنطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، وفًقا للخريطة وجدول اإلحداثيات المرفقين 

لصالح جهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية ، الســـتخدامها فى إقامة مجمع الســـتخراج 

وإنتاج األمالح من بحيرة قارون .

)المادة الثانية(

يودع هذا القرار والحوافظ باألبعاد والمســـاحات التفصيلية لقطعة األرض المبينة 

بالمادة األولى من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على 

هذا اإليداع آثار الشهر القانونية .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى اآلخرة سنة 1443 هـ

                         )الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 16 لسنة 2022

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

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 ؛

وعلـــى قرار رئيـــس الجمهورية رقم 152 لســـنة 2001 بشـــأن تحديـــد المناطق 

االستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

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

لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لســـنة 2015 بإنشاء المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس ؛

وبناًء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

تخصص قطعة أرض بمساحة )10500( متر مربع وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات 

المرفقين لصالح القوات المســـلحة ، وذلك نقاًل من األراضى المخصصة للهيئة العامة 

للمنطقة االقتصادية لقناة السويس .
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)المادة الثانية(

يودع هذا القرار مكتب الشـــهر العقارى المختص بغير رســـوم ، ويترتب على هذا 

اإليداع آثار الشهر القانونية .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى اآلخرة سنة 1443 هـ

                          )الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 17 لسنة 2022

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛

 وعلـــى القانـــون رقـــم 7 لســـنة 1991 بشـــأن بعض األحـــكام المتعلقـــة بأمالك 

الدولة الخاصة ؛

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 ؛

وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1905 لســـنة 1962 بشأن اعتبار مشروع 

إقامـــة محطة دفع وتســـخين خط أنابيب بترول مســـطرد - حلوان بناحية دار الســـالم 

محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناًء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
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قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

 ُينهـــى التخصيـــص المقـــرر للمنفعـــة العامـــة لقطعـــة األرض البالغة مســـاحتها 

)2٫35( فـــدان تقريًبا تعادل )9906( متًرا مربًعا الكائنة ناحية دار الســـالم بقســـم 

المعادى بمحافظة القاهرة ، وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ، وتخصص قطعة 

األرض المشار إليها لتكون ضمن األمالك الخاصة للقوات المسلحة .

)المادة الثانية(

يودع هذا القرار مكتب الشـــهر العقارى المختص بغير رســـوم ، ويترتب على هذا 

اإليداع آثار الشهر القانونية .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى اآلخرة سنة 1443 هـ

                         )الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م( .

عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

اجلريدة الرسمية - العدد 3 مكرر )ب( فى 22 ينايـــر سنة 2022 11 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

اجلريدة الرسمية - العدد 3 مكرر )ب( فى 22 ينايـــر سنة 2022 12 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2022

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛

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 البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلـــى قرار رئيـــس الجمهورية رقم 152 لســـنة 2001 بشـــأن تحديـــد المناطق 

االستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

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

لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لســـنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة 

للطرق والكبارى والنقل البرى ؛

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(

 ُيعـــاد تخصيـــص المســـاحات المبينة فيمـــا بعد ناحيـــة محافظة البحـــر األحمر

من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل 

البرى الســـتخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين ســـيارات وفًقا للقوانين والقواعد 

الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن ، وهى :

 مســـاحة )1٫16( فـــدان تقريًبـــا تعـــادل 4900 متر مربع طريـــق رأس غارب -

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

مســـاحة )1٫23( فدان تقريًبا تعادل 5174 متًرا مربًعا طريق مرسى علم - إدفو 

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

مساحة )1٫16( فدان تقريًبا تعادل 4900 متر مربع طريق رأس غارب - الزعفرانة 

وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )ج( وذلك نقاًل من األراضى 

المخصصة لألنشطة السياحية .

مســـاحة )1٫16( فدان تقريًبا تعادل 4871٫36 متر مربع طريق مرســـى علم- 

برنيس ، وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف )د( وذلك نقاًل من 

األراضى المخصصة لألنشطة السياحية .

)المادة الثانية(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى اآلخرة سنة 1443 هـ

                          )الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م( .

عبد الفتاح السيسى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 20 لسنة 2022

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

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

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

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 الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية ؛

وعلـــى قرار رئيـــس الجمهورية رقم 152 لســـنة 2001 بشـــأن تحديـــد المناطق 

االستراتيجية ذات األهمية العسكرية من األراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

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(

ناحيـــة بعـــد  فيمـــا  المبينتيـــن  األرض  لقطعتـــى  العـــام  النفـــع  صفـــة   تُـــزال 

محافظة كفر الشيخ وهما :

مساحة )83٫31( فدان تقريًبا تعادل 349992م2 وفًقا للوحة وجدول اإلحداثيات 

المرفقين ويرمز لها بالحرف )أ( .

مســـاحة)6٫26( فدان تقريًبا تعادل 26328م2 وفًقـــا للوحة وجدول اإلحداثيات 

المرفقين ويرمز لها بالحرف )ب( .

)المادة الثانية(

ــرار لصالح وزارة  ُتخصـــص المســـاحتان المبينتـــان فى المادة األولـــى من هذا الـق

التعليم العالى والبحث العلمى ، الســـتخدامهما فى إقامة جامعتى كفر الشيخ األهلية 

والتكنولوجية ومهبط لإلسعاف الطائر .

)المادة الثالثة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى اآلخرة سنة 1443 هـ

                         )الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م( .

عبد الفتاح السيسى
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طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 65 لسنة 2022
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