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 تقرير جلنة التعليم والبحث العلمى
 عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن

  2012لسنة  161قانون رقم التعديل بعض أحكام 
 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا  

 ــــــــــــــ
ــين الموافــق  إلــى لجنــة  2018مــن  نــا ر  8أ ــال المجلــس بجلســته المعقــودئ  ــوم اافن

قـانون رقـم الالتعليم والبحث العلمى، مشروع قانون مقدماأ من الحةومة بشأن تعد ل بعـ  أ ةـام 
ثــه ودعــداد تقريــر عنــه لعرضــه بإنشــاء مد نــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا، لبح 2012لســنة  161

 على المجلس الموقر.
 ضــر جانبــاأ ،  24/6/2019، و23، 22اللجنــة لنهــر  ســا اجتماعــات بتــاري   تفعقــد

و ضـر معـه ممثلـين  ،منها األستاذ الدكتور االد عبد الغفار وزير التعلـيم العـالى والبحـث العلمـى
 للحةومة:
 لشئون الجامعات والبحث العلمى نائن وزير التعليم العالى عمرو عدلى /دكتور -
 عالى والبحث العلمىالمستشار القانونى لوزير التعليم ال محمد المنشاوى  /مستشار -
 عن وزارئ الزراعة:و 

 نائن رئيس مركز البحوث الزراعية  ا.د/ شرين عايم  -
نائن رئيس هيئة النيابة اادارية والمستشار القانوني  مستشار/ سلطان السالمونى  -

 لوزير الزراعة
 عن وزارئ اانتاج الحربى:و 

 لمى والتكنولوجىرئيس مجلس إدارئ مركز التميز الع  ا.د/ أ مد عبد النهير  -
 عن وزارئ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:و 

 رئيس لجنة التشريعات بوزارئ االتصاالت   د/ محمد  جازى   -
 عن وزارئ المالية:و 

 قطاع التمويل بالوزارئ مد ر عام          د/ منال ناجح محمد     -
 عن وزارئ التجارئ والصناعة:و 

 ز التكنولوجية بالوزارئ مقررئ المراك مهندسة  نان الحضرى    -
  مد ر الدعم الفني بالوزارئ  ا/ االد عابد ن   -

 :وعن مد نة زويل
 للعلوم والتكنولوجياالمد ر التنفيذي لمد نة زويل   د/ شريف يدقى     -
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قانون تنهيم الجامعات و ، (1)مشروع القانون ومذكرته اايضا يةاطلعا اللجنة على 
        قانون الجامعات الخاية واألهلية الصادر بالقانون و  ؛1972لسنة  49الصادر بالقانون رقم 

بإنشاء مد نة زويل للعلوم  2012لسنة  161القرار بقانون رقم و ؛ 2009لسنة  12 رقم
والتكنولوجيا )مشروع مصر القومى للنهضة العلمية(، واستعادت نهر أ ةام الدستور والالئحة 

 الداالية للمجلس. 
ة المشتركة إلى رأى السادئ مندوبى الحةومة، ومناقشات السادئ وبعد أن استمعا اللجن

لمشروع القانون المعروض فإنها تورد تقريرها مبوباأ  2النواب، وفى ضوء مراجعة مجلس الدولة
 على النحو التالى:

 
 مقدمـة
 فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه.:  أوالً 
 انون املعروض.أهم املالمح األساسية ملشروع الق:  ثانيًا 
 مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض.:  ثالثًا 
 أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها.رابعًا : 
 رأى اللجنة. خامسًا : 

 
 

 مقدمـة:
ان البحث العلمى قائد قاطرئ نهضة المجتمعات، فما من شك فـي أن دعـم وتطويـع فقافـة 

مى واالبتكار من أجل تطوير منتجات وادمات مبتكرئ تسهم في تمةين المجتمعات مـن البحث العل
ا مـمن أهم األولويـات لـيس فقـح محليـا ودن ا يعدممواجهة التحديات السيما على يعيد الصحة، م
التكنولوجيـا واامةانيـات  العلمى ودعمها بأ ـدث إقليمياأ وعالمياأ، ومن فم فإن إنشاء مراكز للبحث

 ال من ضروريات الحيائ، ومـن األسـس والمرتكـزات التـي في غاية األهمية، بل ضرورئ اأ مر أيبح أ
  .غنى عنها لتطوير المجتمعات

تتمتــع بالشخصـــية  هادفــة للــربحوتعــد مد نــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا م سســـة غيــر 
المصــرى  أنشــئا لتطــوير العلــم والتعلــيم فــي مصــر وســميا باســم العــالم واالســتقاللية االعتباريــة

وتســـهم فـــي تـــوفير  ،م1999الرا ـــل أ مـــد زويـــل الحـــائز علـــى جـــائزئ نوبـــل فـــي الكيميـــاء عـــام 

                                                 
 يضاحية.مرفق بالتقرير مشروع القانون ومذكرته اإل( 1)

 مرفق بالتقرير مراجعة مجلس الدولة.( 2)
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التخصصــات العلميــة الحد ثــة ودعــم التطبيقــات العلميــة لابحــاث وادمــة التعلــيم والبحــث العلمــى 
 واانتاج.

د الطلبة اعدا المد نةمعاهد بحثية في التخصصات الجامعية المختلفة، وتسعى  5وتضم المد نة 
في تعليم الجيل الناشئ العلوم ها الموهوبين في مر لة ما قبل الجامعة،  يث تتمثل أهداف

والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جد دئ لخدمة البالد والمناطق المجاورئ 
ن موضوعات والق التنافسية بيلللتحقيق نقلة علمية في مصر من االل الممارسة العملية 

الطالب المصريين من اجل االلتحاق بهذا الصرح العلمى والمشاركة فى االقتصاد العالمى القائم 
على التكنولوجيا  يث ان للمعاهد البحثية والتعليمية طابع ااص يسعى ليشمل أقصى ما انتهى 
ادر اليه العلم والبحث العلمى في القرن الوا د والعشرين فى مجاالت الطن الجينى والطاقة ومص

هم المنتجة بومساعدئ البا ثين في نشر ابحافهم وتجار  و،نوالنا الميا  وتكنولوجيا الفمتو
 ودفع عجلة اانتاج والتقدم. على الوطن والهادفة، بما تعود بالنفع

 
 أوالً : فسلفة مشروع القانون املعروض وأهدافه:

عليم العالى والبحث الت هدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مد نة زويل ضمن منهومة  -
كم سســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة مســتقلة بموجــن أ ةــام القــرار العلمــى 

 المد نـةنهـراأ ألن  ،تشجيع البحث العلمى واالبتكـار والعلـومل 2012( لسنة 161بقانون رقم )
 هـان تميز بـالرغم مـاارج منهومة التعلـيم والبحـث العلمـى للدولـة  كانا تعمل كالجزيرئ المنعزلة

قتصر األمر على مجرد وجـود ممثـل عـن وزارتـى  يث إالعلمى والبحثى للمد نة منذ إنشاءها، 
 التعليم العالى والبحث العلمى فى تشةيل المجلس االستشاري األعلى للمد نة، ومجلس اادارئ.

كان  نص على أن مد نة زويـل )مشـروع  2012لسنة  161قانون رقم أ ةام القرار ب كما أن -
ر القومى للنهضة العلمية( ولكنها أيبحا مد نة علمية متميـزئ للعلـوم والتكنولوجيـا علـى مص

كــان  تعــين أن تكــون أهــداف المد نــة متفقــة مــع أهــداف و  ،أرض الواقــع فهــى ليســا مشــروعاأ 
ومنهومــة التعلــيم العــالى والبحــث العلمــى بالدولــة، ولــذلك فقــد تــم التنســيق مــع إدارئ المد نــة 

تفـاق أهـداف المد نـة مـع منهومـة اعـد الت علـى قـانون إنشـاءها بمـا يضـمن اجراء بع  الت
 وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
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 ثانيًا : أهم املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض:
 ورد مشروع القانون المعروض فى فالفة مواد:
 )املادة األوىل(

( بعبـارئ -مد نة زويل-لوم والتكنولوجيا واالبتكار تضمنا استبدال عبارئ )مد نة مصر للع
بإنشــاء  2012لســنة  161قــانون رقــم ال )مد نــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا( الــواردئ بعنــوان

مد نــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا، كمــا اســتبدلا نصــوص المــواد )األولــى والثانيــة والثالثــة 
( مـن المـادئ الثامنـة مـن ذات القـانون، علـى 7والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند )

 النحو اآلتى:

مد نــة  –مد نــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار  علــى إنشــاء األوىلادة املــنصــ   -
زويل، م سسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مسـتقلة وذات طبيعـة اايـة، 

تـوبر بمحافهـة الجيـزئ، غير هادفـة للـربح، ويةـون مقرهـا الرئيسـى مد نـة السـاد  مـن أك
 ويجوز للمد نة أن تنشئ فروعا لها".

أن المد نــة تهــدف بصــفة أساســية إلــى تشــجيع البحــث العلمــى  الثانيــةادة املــبينــ   -
واالبتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحد ثة ودعـم التطبيقـات العلميـة 

 تفـق مـع أهـداف منهومـة التعلـيم  لابحاث وادمة التعلـيم والبحـث العلمـى واانتـاج، بمـا
العــالى والبحــث العلمــى فــى جمهوريــة مصــر العربيــة، وأن المد نــة تخضــع لهــذا القــانون 
ولوائحها الداالية الخاية بها المعتمـدئ مـن رئـيس مجلـس الـوزراء، بعـد موافقـة مجلـس 

 الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس األمناء".

 مد نة تتكون من الو دات والكيانات العلمية اآلتية: على أن ال الثالثةادة املنص   -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا. -1

علـوم  –العلـوم الطبيـة  –المعاهد والمراكز البحثية المتخصصـة فـى مجـاالت )الطاقـة  -2
ـــواد  ـــة  –الم ـــة  –الفضـــاء  –البيئ ـــوجى  –االقتصـــاد والشـــئون الدولي ـــانو تكنول  –الن

علومـــات واالتصـــاالت( وغيرهـــا مـــن المجـــاالت أنهمـــة الم –التصـــوير الميةروســـةوبى 
 االستراتيجية األارى. 

ــوم والتكنولوجيــا، لنقــل وتــوطين التكنولوجيــا وتطبيــق نتــائ  األبحــاث فــى  -3  ديقــة العل
 الواقع العلمى. 

ويجوز إنشاء و ـدات أو كيانـات علميـة أاـرى بقـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بعـد 
 يس مجلس األمناء واقتراح مجلس اادارئ.موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئ
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يصـدر بتشــةيله قـرار مــن  مجلـس أمنــاءعلـى أن يةــون للمد نـة  الرابعــةادة املــنصــ   -
رئـــيس مجلـــس الـــوزراء برئاســـة الـــوزير المخـــتص بـــالتعليم العـــالى وعضـــوية عـــدد مـــن 
األعضـــاء ال يقـــل عـــن عشـــرين وال  زيـــد علـــى فالفـــين عضـــواأ مـــن الشخصـــيات العامـــة 

العالميـة مـن ذوى الخبـرات المتميـزئ فـى مجـال التعلـيم العـالى والبحـث العلمـى، المصرية و 
على أن يةون أغلبية أعضائه على األقل من المصريين، وأن يضم التشةيل ممثلـين عـن 
وزارات التعلــيم العــالى والبحــث العلمــى والزراعــة والصــناعة واانتــاج الحربــى واالتصــاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات.

دئ عضــوية المجلـس أربــع سـنوات قابلـة للتجد ــد، ويجتمـع المجلــس بـدعوئ مــن وتكـون مـ
ة يـمرئ على األقل كل ستة أشهر، ويةـون اجتماعـه يـحيحاأ بحضـور رئيسـه وأغلب هرئيس

 أعضائه.

وللمجلــس أن  ــدعو لحضــور جلســاته مــن  ــرى االســتعانة بــه، دون أن يةــون لــه يــوت 
 معدود في اتخاذ القرارات.
ــة ومعــا ير ويضــع المجلــس الئ ــه و لي ــة والتــى تتضــمن إجــراءات ونهــام عمل ــه الداالي حت

ااتيار المرشحين لعضـوية المجلـس، علـى أن تعتمـد اآلليـة والمعـا ير مـن رئـيس مجلـس 
 الوزراء.

مجلـس األمنـاء برسـم السياسـات العامـة للمد نـة، ااتصايـات  اخلامسـةادة املـ بين  -
لها، وكذا متابعة أنشطة المد نة والتـروي   ومتابعة تنفيذ مجلس اادارئ والرئيس التنفيذى

لها، وكذا متابعة أ دث التطورات فى الم سسات المناظرئ لها فى العالم، ودسـداء مـا  ـرا  
من توجيه فى هذا الشأن بمـا  تفـق مـع منهومـة وقـوانين التعلـيم العـالى والبحـث العلمـى 

 مد نة بما يحقق أغراضها.فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل االرتقاء الدائم بال
أن يةون للمد نة مجلس إدارئ يصدر بتشةيله قرار مـن رئـيس  السادسةادة املأوضح   -

مجلـس الـوزراء لمـدئ أربـع سـنوات قابلـة للتجد ـد، وعضـوية ممثلـين أ ـدهما عـن التعلـيم 
العــالى واآلاــر عــن البحــث العلمــى، وامســة أعضــاء  رشــحهم مجلــس األمنــاء مــن بــين 

الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فـي المجـاالت العلميـة واألكاديميـة أعضائه أومن 
وعضــوين مــن الشخصــيات العامــة أو العلميــة البحثيــة المتميــزئ  رشــحهما رئــيس مجلــس 

ــاء ــين أعضــائه، ويحضــر اجتماعــات المجلــس ، وأن  نتخــن األمن ــس رئيســه مــن ب المجل
جلسـاته لوللمجلـس أن  ـدعو ، دالرئيس التنفيذى للمد نة دون أن يةـون لـه يـوت معـدو 
ويباشر المجلس ااتصاياته وفقاأ  ،من  رى االستعانة به دون أن يةون له يوت معدود

 أل ةام هذا القانون واللوائح الداالية للمد نة.
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على أن يةون الرئيس التنفيذي للمد نـة هـو الممثـل القـانونى لهـا  ةالسابعادة امل أكدت -
 لوائح الداالية للمد نة ااتصاياته األارى.أمام القضاء والغير، وتحدد ال

الموافقـة علـى إجـراءات الدراسـات وتقـديم  الثامنـة( مـن مـادة 7أوضح البنـد )كما  -
 االستشارات لصالح الغير وتحد د مقابلها، وتعيين أوجه استثمار أموال المد نة.

 )املادة الثانية(
لسادسـة مةـرراأ( و)السادسـة إضـافة مادتـان جد ـدتان برقمـى )اب (الثانيـةادة )املجاءت  -

 اآلتى:على النحو  2012لسنة  161( إلى القانون رقم 1مةرراأ 

مـن  اأ على أن الرئيس التنفيذي للمد نة يصدر بتعيينه قرار مكررًا  السادسةادة ملانص   -
رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلـس إدارئ المد نـة وموافقـة رئـيس مجلـس 

اللوائح الداالية المعتمدئ للمد نة ااتصايات الـرئيس التنفيـذى،  تحدد وعلى أن ،األمناء
وتتبعه الو دات والكيانات العلمية التابعة للمد نة، ويجوز لـه بعـد موافقـة مجلـس اادارئ، 
تشةيل لجان أو و دات استشارية ألداء مهام معينة، وتحد د المعاملـة الماليـة ألعضـائها 

 ة.طبقاأ لما تحدد  اللوائح الداالي

ويحدد مجلس اادارئ المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقاأ للوائح الداالية المعتمدئ 
يقدم الرئيس التنفيذى للمد نة تقريـراأ سـنويأا معتمـداأ مـن مجلـس اادارئ وعلى أن ، للمد نة

إلى رئيس مجلس األمناء لتقييمه وعرضه على مجلس األمنـاء ورئـيس مجلـس الـوزراء، 
هذا التقرير األعمـال التـى قامـا بهـا المد نـة اـالل عـام مـيالدى كامـل،  على أن  تضمن

 والنتائ  الهامة لابحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.

 ندب بصفة الحق فى أن رئيس مجلس األمناء  (1)مكررًا  السادسةادة امل عط أكما  -
الرئيس التنفيذى للمد نة  ال غيابه م قته ال تجاوز سته أشهر من  تولى القيام بأعمال 

 أو الو منصبه.

 )املادة الثالثة(
عمــل بــه اعتبــارا مــن اليــوم النشــر هــذا القــانون فــى الجريــدئ الرســمية، و مــادئ تتعلــق بهــى  -

 التالى لتاري  نشر .
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 ثالثًا : مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض:
س الدولـة،  يـث قـام بدراسـته فـى ضـوء تم عرض مشروع القـانون علـى قسـم التشـريع بمجلـ -

الصــيغة القانونيــة  النصــوص الدســتورية والقانونيــة ذات الصــلة، وقــام بمراجعتــه ودفراغــه فــي
ــه بعــ   اــل علي ــة الســليمة، وأد  ــى األســس القانوني ــام المشــروع عل ــا أ ة ــي تســتقيم معه الت

 ضبح و سن الصياغة.الالتعد الت اللفهية التى اقتضتها اعتبارات 
 

 : : أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتهارابعاً 
 :كاآلتيإجراء بع  التعد الت عليه  معوافقا اللجنة على مشروع القانون المعروض 

رأت اللجنة فى البداية  ذف عبارئ "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" الواردئ بعنوان 
تساقاأ مع التعـد ل الـوارد الـذى  بـين أن المد نـة أيـبحا ، ا2012لسنة  161القرار بقانون رقم 

 مد نة علمية متميزئ على أرض الواقع وليسا مشروعاأ.

للعلـــوم  زويـــل: "تنشــأ مد نـــة كـــاآلتيرأت اللجنــة إعـــادئ يــياغة المـــادئ لتكــون  األوىلادة املـــ
م سســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة مســتقلة  والتكنولوجيــا واالبتكــار

ذات طبيعــة اايــة، غيــر هادفــة للــربح، ويةــون مقرهــا الرئيســى مد نــة الســاد  مــن و 
 أكتوبر بمحافهة الجيزئ، ويجوز للمد نة ان تنشئ فروعاأ لها".

لضـبح  ،اللجنة  ذف عبارئ "على األقل" الواردئ فـي نهايـة الفقـرئ األولـى منهـا رأت الرابعةادة امل
 الصياغة.

منهومـة " بعبارئ "سياسات واسرتاتيجيات الدولة " عبارئرأت اللجنة استبدال  اخلامسةادة امل
، لضـبح الصـياغة، "وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى فـي جمهوريـة مصـر العربيـة

 وجعل أنشطة المد نة تتفق مع الخطة االستراتيجية للدولة.
 

 خامسًا : رأى اللجنة:
 مهمـاأ  جـاء ن المعـروض تـرى أن التعـد لبعد أن تدارسا اللجنة مشروع القانو

بما  تفق  واالبتكار لجعل مد نة زويل مد نة متميزئ للبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا
 .مع سياسات واستراتيجيات الدولة

ــس المــوقر  ــانون المعــروض، ترجــو المجل ــى مشــروع الق ــق عل ــة إذ تواف واللجن
 المرفقة.المعدلة الموافقة عليه بالصيغة 

 للجنة رئيس ا
 ( ى هاشمـــــسام) ا.د  
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  النص كما وافق  عليه اللجنة النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة النص فى القانون القائم

 قرار رئيس مجهورية مصر العربية 
مدينة زويل  بإنشاء 2012لسنة  161القانون رقم ب

 للعلوم والتكنولوجيا 
  للنهضة العلمية( )مشروع مصر القومى

 ـــــــــــــــــــــــ

 مشروع قانون
 بإنشاء  2012لسنة  161رقم  قانونالتعديل بعض أحكام بشأن 

 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
 ـــــــــــــــــــــــ

 مشروع قانون
لسنة  161رقم القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام 

 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2012
 ـــــــــــــــــــــــ

 القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء  
 طالع على الدستور؛البعد ا
 ؛بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2012لسنة  161قانون رقم الوعلى 

بتحديد القائم بأعمال رئيس  2017لسنة  576وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 مجلس الوزراء؛ 

 ء؛بعد موافقة مجلس الوزراو 
 رتآه مجلس الدولة.ما اوبناء على 

 باسم الشعب
 رئيس اجلمهورية

 قــرر 
 يقدم إىل جملس النواب ،مشروع القانون اآلتى نصه
 ــــــ

 ) املادة األوىل (
( - مد نة زويل –للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  مصرعبارة )مدينة تستبدل    

لسنة  161اردة بعنوان القانون رقم بعبارة )مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا( الو 
ستبدل عبارة )حديقة العلوم بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما ت   2012

 أينما وردت بنصوص القانون ذاته. (والتكنولوجيا( بعبارة )هرم التكنولوجيا
    

 قــرر
 وقد أصدرناه ،جملس النواب القانون اآلتى نصه

 ــــــ
 ) املادة األوىل (

تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة 
رئيس مجهورية مصر  العلمية" من عنوان قرار

زويل  مدينة بإنشاء 2012لسنة  161رقم  قانون الب العربية
للعلوم  زويل )مدينة عبارة تستبدلو  والتكنولوجيا، للعلوم

 للعلوم والتكنولوجيا مصر )مدينة بعبارة واالبتكار( والتكنولوجيا
كما ت ستبدل عبارة )حديقة العلوم والتكنولوجيا(  ،(واالبتكار

 بعبارة )هرم التكنولوجيا( أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
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وي ستبدل بنصوص المواد )األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة  
 ( من المادة الثامنة من ذات القانون النصوص اآلتية:7والسابعة والبند )

 هـــى كمـــا

 :األوىلادة امل
مؤسسة علمية للعلوم والتكنولوجيا،  زويلتنشأ مدينة    

، غير ، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلةبحثية
)مشروع مصر القومى للنهضة العلمية(  هادفة للربح
السادس من أكتوبر بمحافظة الشيخ زايد ب مقرها مدينة

 .أخرى  أن تنشئ فروعا   لهاالجيزة، ويجوز 

 األوىل:دة اامل

مؤسسة علمية  – مدينة زويل –للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  مصرتنشأ مدينة    
، غير هادفة وذات طبيعة خاصةبحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة 

مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز  الرئيسيويكون مقرها  ،للربح
 ."أن تنشئ فروعا لها للمدينة

 األوىل: ادةامل

للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار مؤسسة  زويلتنشأ مدينة   
وذات علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة 

 ىالرئيس ، غير هادفة للربح، ويكون مقرهاطبيعة خاصة
 للمدينةمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز 

 .أن تنشئ فروعا لها"
 الثانية:ادة امل الثانية: ادةامل :الثانيةادة امل
تهــدم مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا  لــى تشــجي     

البحــــع العلمــــي واالبتكــــار والعلــــوم وتســــهم فــــي تــــوفير 
التخصصات العلمية الحديثـة ودعـم التيبيقـات العلميـة 

 لألبحاث وخدمة التعليم والبحع العلمى واإلنتاج.

بحع العلمي واالبتكار والعلوم وتسهم تهدم المدينة بصفة أساسية  لى تشجي  ال   
الحديثة ودعم التيبيقات العلمية لألبحاث وخدمة في توفير التخصصات العلمية 

بما يتفق م  أهدام منظومة التعليم العالي والبحع العلمى واإلنتاج،  التعليم
 والبحع العلمى فى جمهورية مصر العربية.

      

 
 
 

 كمـــا هـــى

لوائحهــــا الداخليــــة للهــــلا القــــانون و وتخضــــ  المدينــــة    
 الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.

وتخض  المدينة لهلا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس    
بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس مجلس الوزراء 

 األمناء.

 

 :الثالثةادة امل
 ة من الوحدات اآلتية:تتكون المدين 

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا .1

المعاهد البحثية المتخصصة فى مجاالت  .2
 –علوم المواد  –العلوم اليبية  –)الياقة 
االقتصاد والشئون  –الفضاء  –البيئة 

التصوير  –النانوتكنولوجي  –الدولية 
أنظمة المعلومات  –الميكروسكوبى 

 واالتصاالت(.

 الثالثة:ادة امل
 اآلتية: والكيانات العلميةون المدينة من الوحدات تتك

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا .1

العلوم  –البحثية المتخصصة فى مجاالت )الياقة  والمراكزالمعاهد  .2
 –االقتصاد والشئون الدولية  –الفضاء  –البيئة  –علوم المواد  –اليبية 

مات أنظمة المعلو  –التصوير الميكروسكوبى  –النانوتكنولوجي 
 االستراتيجية األخرى.وغيرها من المجاالت واالتصاالت( 

 
 

 

 الثالثة:ادة امل
 
 
 

 كمـــا هـــى
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مركز لنقل وتيبيق نتائج األبحاث  لى  .3
الواق  العلمى يسمى "هرم التكنولوجيا" 
ويجوز لمجلس  دارة المدينة  نشاء كيانات 

 علمية أخرى طبق ا للقوانين المنظمة لللك.

وتيبيق نتائج  وتوطين التكنولوجيا، لنقل والتكنولوجياحديقة العلوم  .3
 الواق  العلمى. فياألبحاث 

 نشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس ويجوز 
 الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس األمناء

 واقتراح مجلس اإلدارة.

 
 

 كمـــا هـــى

 :الرابعةادة امل :الرابعةدة اامل :الرابعةادة امل
يكــــــون للمدينــــــة مجلــــــس استشــــــارى أعلــــــى، يصــــــدر    

لمــــدة أربــــ  بتشــــكيله قــــرار مــــن رئــــيس مجلــــس الــــوزراء 
  سنوات قابلة للتجديد.

ويشكل المجلس من رئيس وعدد من األعضاء ال    
يقل عن ثمانية عشر وال يزيد على ثالثين عضوا، من 

ية، من ذوى الخبرة الشخصيات العامة الوطنية والعالم
 رئيس المجلس يكون  أن على المرموقة، المكانة أو العلمية

 من المصريين. األقل على أعضائه عدد ونصف

برئاسة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء  مجلس أمناءيكون للمدينة    
الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من األعضاء ال يقل عن عشرين 

زيد على ثالثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى وال ي
أغلبية الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحع العلمى، على أن يكون 

 .من المصريين على األقلأعضائه 

يصدر بتشكيله قرار من رئيس  مجلس أمناءيكون للمدينة    
التعليم العالى برئاسة الوزير المختص بمجلس الوزراء 

وعضوية عدد من األعضاء ال يقل عن عشرين وال يزيد 
على ثالثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية 
والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى 
والبحع العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من 

 المصريين.

ن ويجب أن يتضمن التشكيل ممثال  عن كل م   
وزارات الزراعة، والصناعة، والبحع العلمى، والتعليم 
العالى والتربية والتعليم. ويكون اختيار باقى األعضاء 

التصويت السرى من بين المرشحين الحاصلين  بيريقة
على تزكية اثنين على األقل من أعضاء مجلس 

 األمناء أو المجلس االستشارى القائم وقت الترشيح.

لتشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحع العلمى، ويتعين أن يضم ا   
 .والزراعة، والصناعة، واإلنتاج الحربى، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
       

 كمـــا هـــى

وتكون مدة عضوية المجلس أرب  سنوات قابلة للتجديد، ويجتم  المجلس بدعوة     
يكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه من رئيسه مرة على األقل كل ستة أشهر، و 

 وأغلبية أعضائه.

 كمـــا هـــى
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ويتم اختيار رئيس المجلس فى أول اجتماع له من    
بين أعضائه بالتصويت السرى على أن يرأس أول 
مجلس استشارى يشكل بعد صدور هلا القانون رئيس 

 مجلس األمناء القائم.

الستعانة به، دون أن يكون له وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ا    
 صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

 كمـــا هـــى

وال تكــــون جلســــات المجلــــس صــــحيحة  ال بحضــــور    
 أغلبية أعضائه.

ويض  المجلس الئحته الداخلية والتى تتضمن  جراءات ونظام عمله وآلية    
ة والمعايير ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك اآللي

 ."من رئيس مجلس الوزراء

 كمـــا هـــى

 :اخلامسةادة امل
 ةبرسم السياس االستشارى األعلىمجلس اليختص    

 نشاطها والترويج لها متابعةدعم و و العامة للمدينة 
المؤسسات المناظرة لها  ىمتابعة أحدث التيوارات فو 

فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هلا الشأن 
أجل االرتقاء الدائم بها تحقيق ا ألغراضها ويض   من

 المجلس الئحة داخلية بإجراءات ونظام عمله.

 اخلامسة:ادة امل
يختص مجلس األمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيل مجلس    

اإلدارة والرئيس التنفيلى لها، وكلا متابعة أنشية المدينة والترويج لها، وكلا متابعة 
أحدث التيوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه 

منظومة وقوانين التعليم العالى والبحع العلمى فى فى هلا الشأن بما يتفق م  
وذلك من أجل االرتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق  ،جمهورية مصر العربية

 أغراضها.

 اخلامسة:ادة امل
ناء برسم السياسات العامة للمدينة، يختص مجلس األم   

ومتابعة تنفيل مجلس اإلدارة والرئيس التنفيلى لها، وكلا 
متابعة أنشية المدينة والترويج لها، وكلا متابعة أحدث 
التيوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما 

سياسات يراه من توجيه فى هلا الشأن بما يتفق م  
، وذلك من أجل االرتقاء الدائم لدولةواسرتاتيجيات ا

 بالمدينة بما يحقق أغراضها.
 السادسة:ادة امل
يعين لمدة أرب  سنوات يكون للمدينة مجلس  دارة    

قابلة للتجديد، وبعضوية ممثل عن كل من وزارتى 
التعليم العالى والبحع العلمى وخمسة أعضاء على 

ريق األقل ينتخبهم المجلس االستشارى األعلى بي
التصويت السرى من بين أعضائه المصريين، ويتم 
اختيار رئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء المجلس 
وللمجلس أن يدعو  لى جلساته من يرى ضرورة 

 .االستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود

 السادسة:ادة امل
مدة ل من رئيس مجلس الوزراء يصدر بتشكيله قراريكون للمدينة مجلس  دارة    

وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى واآلخر عن أرب  سنوات قابلة للتجديد، 
مجلس األمناء من بين أعضائه أو من ، وخمسة أعضاء يرشحهم البحع العلمى

الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجاالت العلمية واألكاديمية وعضوين 
 .ة المتميزة يرشحهما رئيس مجلس األمناءمن الشخصيات العامة أو العلمية البحثي

 السادسة:ادة امل
 

 
 

 كمـــا هـــى
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وينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس     
 .التنفيلي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود

 

ت وللمجلس أن يدعو  لى جلساته من يرى االستعانة به دون أن يكون له صو     
 .معدود

 كمـــا هـــى
 

ــــانون     ــــس اختصاصــــاته وفقــــا  لهــــلا الق ويباشــــر المجل
 .واللوائح الداخلية للمدينة

  هلا القانون واللوائح الداخلية للمدينة". ألحكامويباشر المجلس اختصاصاته وفقا     

 :السابعةادة امل
رئيس مجلس اإلدارة هو الممثل القانونى للمدينة    

الغير ويتولى رئاسة المجلس االستشارى أمام القضاء و 
األعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صالحياته 

 األخرى.

 السابعة:ادة امل

الرئيس التنفيلى للمدينة هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد    
 .اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته األخرى 

 السابعة:ادة امل

 كمـــا هـــى
 

 الثامنة:ادة امل

الموافقة على  جراء الدراسات وتقديم االستشارات  -7
 مقابلها. لصالح الغير وتحديد

 :الثامنةادة امل( من 7البند )
مقابلها  الموافقة على  جراء الدراسات وتقديم االستشارات لصالح الغير وتحديد   

 .وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة

 

 :لثامنةاملادة ا( من 7البند )
 وكمـــا هـــ

 

 )املادة الثانية( 
 (  لــى1ة مكــررا )ت ضــام مادتــان جديــدتان برقمــى )السادســة مكــررا( و)السادســ   

  ليه نصهما اآلتي:المشار  2012لسنة  161القانون رقم 

 )املادة الثانية(
 كمـــا هـــى

 :مكرراً  السادسة ادةامل 
التنفيـلى للمدينــة يصـدر بتعيينـه قــرار  يكـون للمدينـة رئـيس تنفيــلى يسـمى الـرئيس   
مجلس الوزراء بناء علـى ترشـيح مـن مجلـس  دارة المدينـة وموافقـة رئـيس  رئيس من

 .مجلس األمناء

  :مكرراً  السادسة ادةامل
 كمـــا هـــى
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وتحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيلى، وتتبعه     
ات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس اإلدارة، الوحدات والكيان

المالية  تشكيل لجان أو وحدات استشارية ألداء مهام معينة، وتحديد المعاملة
 ألعضائها طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.

 

ويحدد مجلس اإلدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيلى طبقا للوائح الداخلية     
 .معتمدة للمدينةال

 كمـــا هـــى
 

ويقدم الرئيس التنفيلى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس اإلدارة  لى رئيس     
مجلس األمناء لتقييمه وعرضه على مجلس األمناء ورئيس مجلس الوزراء، على 
أن يتضمن هلا التقرير األعمال التى قامت بها المدينة خالل عام ميالدى كامل، 

 .ائج الهامة لألبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبلوالنت

 

 :(1كررًا )السادسة مادة امل 
ي ندب رئيس مجلس األمناء بصفة مؤقتة ال تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام     

 .بأعمال الرئيس التنفيلى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه

 :(1كررًا )السادسة مادة امل
 كمـــا هـــى

 
 ملادة الثالثة()ا 

ي نشر هلا القانون فى الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ    
  نشره.

 
 القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء                                     

 دكتور )مصيفى كمال مدبولى(                                  
 وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية                     30/12/2017

 )املادة الثالثة(
ي نشر هلا القانون فى الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتبارا من 

 اليوم التالى لتاريخ نشره.
 بصــــم هــــذا القــــانون بخــــاتم الدولــــة وينفــــذ كقــــانون مــــن 

 قوانينها.


