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محتـــــويـــات العــــــدد
رقم الصفحة

محكمة جنايات القاهرة الدائرة )10 جنوب(

محكمة جنايات القاهرة الدائرة )10 جنوب(

محكمة جنايات القاهرة الدائرة )10 جنوب(

: حكم المحكمة رقم 440 لسنة 2018 ...

: قرار اإلدراج رقم 1 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين 

ورقم 1 لسنة 2021 إدراج أحكام كيانات إرهابية ..

: حكم المحكمة رقم 598 لسنة 2017 .....

: قرار اإلدراج رقم 2 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين ..

: حكم المحكمة رقم 851 لسنة 2015 .....
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قـــــرارات
باسم الشعب

محكمة جنايات القاهرة

الدائرة )10 جنوب(

المشـــكلة فى غرفة المشورة برئاســـة السيد األستاذ المستشـــار/ مدبولى حلمى 

كســـاب - رئيس المحكمة وعضوية الســـيدين األســـتاذين المستشـــارين/ عمر محمد 

سالمة ، تامر محمد رياض المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .

 وحضـــور الســـيد األســـتاذ / مصطفى محمـــود عبـــد العزيز - وكيـــل نيابة أمن

 الدولة العليا .

وحضور السيد / وائل عبد المقصود سيد - أمين السر . 

أصدرت القرار اآلتى :

)قرار رقم 1 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 

إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا( .

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
 أوالً - إدراج جماعـــة اإلخوان المســـلمين علـــى قائمة الكيانـــات اإلرهابية لمدة

 خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار .

 ثانًي���ا - إدراج كل مـــن 1 - عبـــد المنعـــم أبـــو الفتـــوح عبد الهادى أبو ســـعد
 2 - أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى 3 - الســـيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم 

4 - إبراهيـــم منير أحمد مصطفى 5 - هانئ هاشـــم يوســـف الديب 6 - حســـين يوســـف 

محمـــد محمـــود 7 - محمد ســـيد محمد على ســـودان 8 - ضياء أحمـــد محمد المغازى 

9 - مهـــا ســـالم محمد عزام 10 - لطفى الســـيد محمد علـــى 11 - محمد جمال أحمد 
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حشـــمت عبد الحميد 12 - حســـام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار 13 - عمرو 

أحمـــد فهمـــى خطاب  14 - عمرو محمد ربيع محمد الحلو 15 - معاذ نجاح منصور 

 منصـــور الشـــرقاوى 16 - أدهـــم قدرى مطاوع حســـين علـــى قائمـــة اإلرهابيين لمدة

 خمس ســـنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من اآلثار القانونية 

التى انتظمتها المادة الســـابعة من القرار بقانون رقم 8 لســـنة 2015 المشـــار إليه ، 

وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .

صدر هذا القرار وتلى علًنا بجلسة اليوم الثالثاء الموافق 2021/1/12

  أمين السر                                                   رئيس المحكمة

)إمضـــــــــاء(                                                                                     )إمضـــــــــاء( 
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قــــرار إدراج
رقم 1 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين

ورقم 1 لسنة 2021 إدراج أحكام كيانات إرهابية

بعد االطالع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية 

واإلرهابيين وتعديالته ؛

قرار اإلدراج رقم 20 لســـنة 2017 إدراج إرهابييـــن الصادر من محكمة جنايات 

القاهرة )الدائرة 16 - جنوب( المنعقدة فى غرفة المشورة الصادر بتاريخ 2017/7/24 

 فـــى طلـــب النيابة العامـــة رقم 3 لســـنة 2017 طلبات إدراج إرهاب ، بشـــأن القضية

 رقم 1/7 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس ، المقيدة برقم 598 

لسنة 2017 كلى القاهرة الجديدة ، المقيدة برقم 60 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة 

العليا ، المقيدة برقم 721 لســـنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ، المنشـــور بالوقائع 

المصرية بالعدد رقم )197( فى 29 أغسطس سنة 2017 ؛

 الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة النقض فـــى الطعن رقـــم 21 لســـنة 87 قضائية

 كيانات إرهابية بتاريخ 2018/9/22 ؛

حكم محكمـــة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ بتاريخ 2019/4/30 بشـــأن 

القضية رقم 1/7 لســـنة 2017 جنايات أمن دولة طـــوارئ التجمع الخامس ، المقيدة 

برقم 598 لسنة 2017 كلى القاهرة الجديدة ، المقيدة برقم 60 لسنة 2017 جنايات 

أمن الدولة العليا ، المقيدة برقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ، المصدق 

عليه من مكتب شئون أمن الدولة بتاريخ 2019/12/29

قــــــــــــررنا اآلتى :

أوالً - إنهاء أثر قرار اإلدراج رقم 20 لســـنة 2017 إدراج إرهابيين؛ المنشـــور 
بالوقائع المصرية بالعدد رقم )197( فى 29 أغسطس سنة 2017 ، مالم يكن أًيا من 

السابق إدراجهم بذلك القرار ، ُمدرج على قائمة اإلرهابيين بموجب قرار آخر سارى .
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ثانًيا - إدراج جماعة اإلخوان المسلمين على قائمة الكيانات اإلرهابية .
ثالًثا - إدراج المحكوم عليهم اآلتى بيانهم على قائمة اإلرهابيين :

1 - حسن عز الدين يوسف هالل مالك .

2 - كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل .

3 - فارس السيد محمد عبد الجواد .

4 - فاتن أحمد إسماعيل محمد .

رابًعا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وتنفذ آثاره اعتباًرا من تاريخ نشره.
المحامى العام

رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين

)إمضـــــاء(
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باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة

الدائرة )10 جنوب(
المشـــكلة فى غرفة المشورة برئاســـة السيد األستاذ المستشـــار/ مدبولى حلمى 

كســـاب - رئيس المحكمة وعضوية الســـيدين األســـتاذين المستشـــارين/ عمر محمد 

سالمة ، هيثم محمود عبد الرحيم المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .

 وحضـــور الســـيد األســـتاذ / مصطفى محمـــود عبـــد العزيز - وكيـــل نيابة أمن

 الدولة العليا .

وحضور السيد / وائل عبد المقصود سيد - أمين السر . 

أصدرت القرار اآلتى :
 فى قضية النيابة العامة رقم 1/7 لسنة  2017 جنايات أ.د.ط التجمع الخامس

ــرة الجديـــدة( ، )والمقيـــدة برقم 2  )والمقيـــدة برقـــم 598 لســـنة 2017 كلـــى القاـه

 لسنة 2021 إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 3 لسنة 2021 إدراج إرهابيين( .

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
 أوالً - إدراج جماعـــة اإلخوان المســـلمين علـــى قائمة الكيانـــات اإلرهابية لمدة

 خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار .

ثانًيا - إدراج كل من عبد الرحمن محمد محمد مصطفى السعودى ومدحت محمد 
حســـن محمـــد وناجى فـــرج عبد الصمد فرج وحمزة حســـن عز الدين مالـــك على قائمة 

اإلرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك 

من آثار قانونية وفًقا للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه وأمرت 

بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية . 

صدر هذا القرار وتلى علًنا بجلسة اليوم الثالثاء الموافق 2021/1/12

  أمين السر                                                   رئيس المحكمة

)إمضـــــــــاء(                                                                                     )إمضـــــــــاء( 
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قــــرار إدراج
رقم 2 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين

بعد االطالع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية 

واإلرهابيين وتعديالته ؛

قرار اإلدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة 

ــرة 16 - جنوب( المنعقدة فى غرفة المشـــورة الصادر بتاريخ 2016/10/24  )الداـئ

فى القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقى ، المقيدة برقم 851 لسنة 2015 

كلى شمال الجيزة ، المقيدة برقم 33 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا ، المقيدة 

برقم 250 لســـنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ؛ المنشـــور بالوقائع المصرية بالعدد 

رقم 122 فى 28 مايو سنة 2017

الحكـــم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7 لســـنة 87 قضائية كيانات 

إرهابية بتاريخ 2018/4/26

الحكم البات الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 8373 لســـنة 88 قضائية؛ 

بتاريخ 2019/1/20 من الدائرة الجنائية ، بشـــأن القضية رقم 5192 لســـنة 2015 

 جنايـــات الدقـــى ، المقيـــدة برقـــم 851 لســـنة 2015 كلى شـــمال الجيـــزة ، المقيدة

 برقم 33 لســـنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا ، المقيدة برقم 250 لســـنة 2014 

حصر أمن الدولة العليا .

قــــــــــــررنا اآلتى :
أوالً - إنهـــاء أثـــر قرار اإلدراج رقم 3 لســـنة 2017 إدراج إرهابيين ، المنشـــور 
 بالوقائـــع المصريـــة بالعـــدد رقـــم )122( فـــى 28 مايو ســـنة 2017 مالـــم يكن أًيا 

من السابق إدراجهم بذلك القرار ، مدرج على قائمة اإلرهابيين بموجب قرار آخر سارى .

ثانًيا - إدراج المحكوم عليهم اآلتى بيانهم على قائمة اإلرهابيين :
1 - جعفر إبراهيم خليل عمر .

2 - محمد صباح السيد حفناوى وشهرته »حمص« .
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3 - عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« .

4 - خالد عمر السيد أحمد خطاب .

5 - على عبد الرؤوف على عبد الله .

6 - تامر حسنى عبد الحميد دسوقى .

7 - محمد حلمى على أحمد الشيمى .

8 - معوض صالح معوض إبراهيم .

9 - أحمد محمد حمزة رشوان .

10 - سيد كامل حداد على مصطفى .

11 - ثروت محفوظ محمد الشريف .

12 - محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

13 - حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

14 - محمود عبد الله محمد عبد الله .

15 - أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى .

16 - رفعت طلعت تامر عبد الجابر .

17 - محمد وجيه عيد طمان .

18 - عبد الرحمن محمد حسن دابى .

19 - عبد الرحمن محمد السيد مصطفى .

20 - إيهاب محمد عبد المجيد طايل .

21 - محمد نور الدين أحمد محمود .

ثالًثا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وتنفذ آثاره اعتباًرا من تاريخ نشره.
المحامى العام

رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين

)إمضـــــاء(
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باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة

الدائرة )10 جنوب(
المشـــكلة فى غرفة المشورة برئاســـة السيد األستاذ المستشـــار/ مدبولى حلمى 

كســـاب - رئيس المحكمة وعضوية الســـيدين األســـتاذين المستشـــارين/ عمر محمد 

سالمة ، هيثم محمود عبد الرحيم المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .

 وحضـــور الســـيد األســـتاذ / مصطفى محمـــود عبـــد العزيز - وكيـــل نيابة أمن

 الدولة العليا .

وحضور السيد / وائل عبد المقصود سيد - أمين السر . 

أصدرت القرار اآلتى :
 فـــى قضيـــة النيابة العامـــة رقم 5192 لســـنة 2015 جنايات الدقـــى )والمقيدة

 برقم 851 لســـنة 2015 كلى شـــمال الجيزة( )والمقيدة برقم 2 لســـنة 2021 قرارات 

إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا( .

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
 إدراج كل من إبراهيم محمد الســـيد عثمان وعمر خالد طه أحمد وعمر خالد عمر 

حنفى حســـين وأيمن على محمد عبد النبى عيد ومحمود محمد محمود محمد إبراهيم 

علـــى قائمـــة اإلرهابيين لمدة خمس ســـنوات تبـــدأ من تاريخ إصدار هـــذا القرار مع ما 

 يترتب على ذلك من اآلثار القانونية التى انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون 8 

لسنة 2015 وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية  .

صدر هذا القرار وتلى علًنا بجلسة اليوم الثالثاء الموافق 2021/1/12

  أمين السر                                                   رئيس المحكمة

)إمضـــــــــاء(                                                                                     )إمضـــــــــاء( 

طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

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