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قـــــرارات
وزارة العــــدل

قرار وزير العدل رقم 3059 لسنة 2020

وزيـر العدل

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديالته ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديالته ؛

وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديالته ؛

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية 

رقم 1 لسنة 2000 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم األسرة ؛

وعلى قرار الســـيد المستشـــار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار 

محاكم األسرة ومكاتب تسوية المنازعات األسرية ؛

وعلى قرار الســـيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة 

شئون األسرة ؛

وعلى كتاب السيد األســـتاذ المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة االبتدائية 

المؤرخ 2020/5/9 ؛

وبناًء على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ؛
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قـــــرر :

)المادة األولى(

 نقـــل مقر انعقاد جميع الجلســـات التى تعقد بمجمع محاكـــم مدينة نصر الجزئية

 إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة االبتدائية بالتجمع الخامس لمدة أربعة عشـــر يوًما 

أو لحين االنتهاء من أعمال التعقيم والتطهير أيهما أقرب .

)المادة الثانية(

 على اإلدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

)المادة الثالثة(

ــرار فـــى الوقائع المصريـــة ، ويعمل بـــه اعتباًرا من يوم الســـبت   ُينشـــر هـــذا الـق

 الموافق 2020/5/9 

صدر فى 2020/5/9

وزير العدل

المستشار/ عمر مروان
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وزارة الداخلية
قرار رقم 734 لسنة 2020

وزيـر الداخلية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛

وعلـــى القرار الـــوزارى رقم 1004 لســـنة 2018 الصادر بتفويض الســـيد اللواء 

مســـاعد الوزير لقطاع شـــئون مكتب الوزير فى مباشـــرة االختصاصـــات المقررة لوزير 

الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

قـــــــرر :

مادة 1 - يؤذن للسيدة/ ريم دسوقى محمد دسوقى بالتجنس بالجنسية األمريكية 

مع عدم احتفاظها بالجنسية المصرية .

مادة 2 - ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

تحريًرا فى 2020/4/16

المفـوض بالتوقيـع

مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير

لـواء/ ) إمـضـــاء (
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وزارة الزراعة واستصالح األراضى
قرار وزارى رقم 256 لسنة 2020

بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن

 الخاص بالسيدة/ سها عبد الخالق محمد بئر

34 بالمنيرة - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد للكشف رقم )1(

المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

 )L/3202020221( برقم كودى

وزيـر الزراعة واستصالح األراضى

بعد االطالع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛

ــرار رئيـــس الجمهورية رقم 187 لســـنة 1984 بإنشـــاء الهيئـــة العامة  وعلـــى ـق

 للخدمات البيطرية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛

وعلى قرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 ؛

وعلـــى موافقة مجلـــس إدارة الهيئة بإعـــادة المعاينة كل خمس ســـنوات لتحديد 

صالحية المجزر للعمل ؛

وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم )117( بتاريخ 2019/12/19 على نشاط 

مجزر نصف آلى للدواجن ؛

وعلى موافقة اإلدارة الصحية بالخارجة )مديرية الشئون الصحية( محافظة الوادى 

الجديد بتاريخ 2020/3/3 على نشاط مجزر نصف آلى ؛

وعلى رخصة رقم )19( بتاريخ 2019/4/7 صادرة من اإلدارة الهندسية بالوحدة 

المحلية لمدينة المنيرة بنشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛
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وعلى موافقة االتحاد العـــام لمنتجى الدواجن رقم )13( بتاريخ 2020/2/18 

على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛

وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد رفق مذكرة الســـيد المهندس 

 نائب وزير الزراعة واســـتصالح األراضـــى للثروة الحيوانية والســـمكية والداجنة الواردة

 برقم )6032( بتاريخ 2020/4/9 ؛

قــــــــرر :

مادة 1 - ُيضاف المجزر النصف آلى للدواجن الخاص بالسيدة / سها عبد الخالق 

محمد بئر - 34 بالمنيرة - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد للكشف رقم )1( 

. )L/3202020221( المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى

مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صالحية المجزر للعمل كل خمس سنوات .

 مـــادة 4 - ُينشـــر هـــذا القرار فى الوقائـــع المصرية ، ويعمل به مـــن اليوم التالى

 لتاريخ نشره .

صدر فى 2020/4/9

وزير الزراعة واستصالح األراضى

السيد القصير
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مديرية التضامن االجتماعى بالشرقية
إدارة الجمعيات واالتحادات

قرار قيد رقم 3595 لسنة 2020 

وكيل وزارة التضامن االجتماعى بالشرقية

بعـــد االطالع على قانون الجمعيات والمؤسســـات األهلـــــية الصادر بالقانـــــــون 

رقم 149 لسنة 2019 والئحته التنفيذية ؛

وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2020/5/3 بشـــأن إجراءات قيد مؤسســـة 

البركة للتنمية - إدارة غرب االجتماعية ، طبًقا ألحكام القانون رقم 149 لسنة 2019؛

قــــرر:

مادة أولى - قيد الئحة النظام األساســـى لمؤسســـة/ البركة للتنمية بالنخاس - 

محافظة الشرقية ، بموجب القرار رقم )3595( بتاريخ 2020/5/3

مـــادة ثانيـــة - تلتزم اإلدارة المختصة بقيد ملخص النظام األساســـى بالســـجل 

الخاص وينشر بالوقائع المصرية .

تحريًرا فى 2020/5/3

وكيل الوزارة

أ / محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

عنوان المقر : النخاس - الزقازيق - الشرقية .

للعمل فى ميدان :

1 - التنمية االقتصادية لزيادة دخل األسرة .

2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
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3 - المساعدات االجتماعية .

4 - ميدان األمومة والطفولة .

 النطاق الجغرافى : محافظة الشرقية .

تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من )5( أعضاء .

السنة المالية تبدأ من 7/1 وتنتهى فى 6/30 من كل عام .

حـــل المؤسســـة وأيلولة أموالها طبًقا ألحكام المـــادة )48( من القانون رقم 149 

لسنة 2019 ، والمادة 9 من الئحة النظام األساسى للمؤسسة .

وال يتم تنفيذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة .
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مديرية التضامن االجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات

قرار شهر رقم 3365 لسنة 2009
بتاريخ 2009/4/18

وكيل وزارة التضامن االجتماعى بالجيزة
 بعـــد االطـــالع علـــى القانون رقـــم 84 لســـنة 2002 بشـــأن الالئحـــة التنفيذية

 للقانون المذكور ؛

وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات واالتحادات بتاريخ 2009/4/18 ؛

قــــــرر :
 مـــادة أولـــى - طبًقـــا ألحكام القانـــون رقم 84 لســـنة 2002 والئحته التنفيذية

 رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر الئحة النظام األساسى لجمعية أبشر لألعمال الخيرية  

 تحـــت رقـــم )3365( بتاريـــخ 2009/4/18 ومقرهـــا : 47 ش على بـــن أبى طالب

من طارق بن زياد - أرض الجمعية )إمبابة( والتابعة إلدارة شمال .

مـــادة ثانيـــة - على إدارة الجمعيات واالتحـــادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار ، 
ونشره بالوقائع المصرية .

مدير المديرية

) إمضــــاء (
ملخص القيد

ميادين عملها : 1 - المساعدات والخدمات االجتماعية .

                  2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية .

                  3 - رعاية األسرة والطفولة واألمومة .

نطاق عملها الجغرافى : جمهورية مصر العربية .

مجلس اإلدارة مكون من : )خمسة( أعضاء باالنتخاب .

حل وأيلولة الجمعية : طبًقا لما تنص عليه الئحة النظام األساسى .



طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 268 لسنة 2020

1334 - 2020/5/31 - 2019/25816




