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لجنــة التعلــيم والبحــث العلمــى، تقرير ، تحية طيبة، وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا
 2012لســنة  161قــانون رقــم العــم مشــرون قــانون مقــدم مــم الحتومــة بشــأن تعــد ل بعــ  أ تــام 

 بإنشاء مد نة زويل للعلوم والتكنولوجيا، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.  
مقــرراأ  ،بتــرى مقــرراأ أيــلياأ، والســيدئ النائبــة الــدكتورئ ماجــدئ  ،وقــد ااتــارنى متتــن اللجنــة

 لها فيه أمام المجلس. ،ا تياطياأ 
 وتفضلوا بقبول فائق اال ترام،،، 

 رئيس اللجنة                 24/6/2019  
 ) ا.د سامى هاشم (      
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 تقرير جلنة التعليم والبحث العلمى 
 عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن 

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

إلى لجنة التعليم   2018مم  نا ر   8أ ال المجلس بجلسته المعقودئ  وم اإلثنيم الموافق  
 161قـانون رقـم الوالبحث العلمى، مشرون قانون مقدماأ مـم الحتومـة بشـأن تعـد ل بعـ  أ تـام 

إعــداد تقريــر عنــه لعرضــه علــى بإنشــاء مد نــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا، لبح ــه و  2012لســنة 
 المجلس الموقر.

 ضـر جانبـاأ منهـا  24/6/2019، و23، 22اللجنة لنظره ست اجتماعـات بتـاري   تفعقد
ــالى والبحــث العلمــى ــيم الع ــر التعل ــار وزي ــد الرف ــد عب ــدكتور اال و ضــر معــه مم لــيم  ،األســتاذ ال

 للحتومة:
 لشئون الجامعات لعلمىوالبحث ا نائن وزير التعليم العالى عمرو عدلى /دكتور -
 المستشار القانونى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى محمد المنشاوى  /مستشار -

 عم وزارئ الزراعة:و 
 نائن رئيس مركز البحوث الزراعية  ا.د/ شريم عايم  -
نائن رئيس هيئة النيابة اإلدارية والمستشار القانوني   مستشار/ سلطان السالمونى  -

 لوزير الزراعة
 وزارئ اإلنتاج الحربى: عمو 

 رئيس مجلس إدارئ مركز التميز العلمى والتكنولوجى  ا.د/ أ مد عبد النظير  -
 عم وزارئ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:و 

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

 مويل بالوزارئ قطان التمد ر عام          د/ منال ناجح محمد     -
 عم وزارئ التجارئ والصناعة:و 

 مقررئ المراكز التكنولوجية بالوزارئ  مهندسة  نان الحضرى    -
  مد ر الدعم الفني بالوزارئ  ا/ االد عابد م   -

 : وعم مد نة زويل
 للعلوم والتكنولوجياالمد ر التنفيذي لمد نة زويل   د/ شريف يدقى      -



 

-2- 

قانون تنظيم الجامعات و ، 1ون ومذكرته اإليضا يةمشرون القاناطلعت 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
(، واستعادت نظر أ تام الدستور والالئحة والتكنولوجيا )مشرون مصر القومى للنهضة العلمية

 الداالية للمجلس. 
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأى السادئ مندوبى الحتومة، ومناقشات السادئ 

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

 
 مقدمـة

 لسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه.ف :  أوالً  
 أهم املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض.:  ثانيًا 
 مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض.:  ثالثًا 

 أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها.رابعًا : 
 رأى اللجنة. خامسًا : 

 
 

 مقدمـة:
العلمى قائد قاطرئ نهضة المجتمعات، فما مم شـ  فـي أن دعـم وتطويـع ثقافـة ان البحث 

البحث العلمى واالبتكار مم أجل تطوير منتجات وادمات مبتكرئ تسهم في تمتيم المجتمعـات مـم 
ا مـ مم أهم األولويـات لـيس فقـح محليـا وإن ا يعدممواجهة التحديات السيما على يعيد الصحة، م

التكنولوجيـا واإلمتانيـات  العلمى ودعمها بأ ـدث م ثم فإن إنشاء مراكز للبحثإقليمياأ وعالمياأ، وم
 ال مم ضروريات الحيائ، ومـم األسـس والمرتكـزات التـي في غاية األهمية، بل ضرورئ اأ أيبح أمر 

  .غنى عنها لتطوير المجتمعات
 تتمتـــع بالشخصـــية هادفـــة للــربحوتعــد مد نـــة زويــل للعلـــوم والتكنولوجيــا م سســـة غيــر 

أنشــئت لتطــوير العلــم والتعلــيم فــي مصــر وســميت باســم العــالم المصــرى  واإلســتقاللية اإلعتباريــة
وتســـهم فـــي تـــوفير  ،م1999الرا ـــل أ مـــد زويـــل الحـــائز علـــى جـــائزئ نوبـــل فـــي الكيميـــاء عـــام 

 
 مرفق بالتقرير مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية.( 1)

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

إلعداد الطلبة  المد نة معاهد بح ية في التخصصات الجامعية المختلفة، وتسعى  5وتضم المد نة 
في تعليم الجيل الناشئ العلوم ها الموهوبيم في مر لة ما قبل الجامعة،  يث تتم ل أهداف

والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جد دئ لخدمة البالد والمناطق المجاورئ 
موضوعات والق التنافسية بيم لللتحقيق نقلة علمية في مصر مم االل الممارسة العملية 

الطالب المصرييم مم اجل االلتحاق بهذا الصرح العلمى والمشاركة فى االقتصاد العالمى القائم 
على التكنولوجيا  يث ان للمعاهد البح ية والتعليمية طابع ااص يسعى ليشمل أقصى ما انتهى 

لعلم والبحث العلمى في القرن الوا د والعشريم فى مجاالت الطن الجينى والطاقة ومصادر  اليه ا
هم المنتجة  بومساعدئ البا  يم في نشر ابحاثهم وتجار  و،نوالنا المياه وتكنولوجيا الفمتو
 ودفع عجلة اإلنتاج والتقدم.  على الوطم والهادفة، بما تعود بالنفع

 
 املعروض وأهدافه:أوالً : فسلفة مشروع القانون  

التعليم العالى والبحـث  هدف مشرون القانون المعروض إلى وضع مد نة زويل ضمم منظومة  -
كم سســة علميــة بح يــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة مســتقلة بموجــن أ تــام القــرار العلمــى 

 المد نـةنظـراأ ألن  ،تشـجيع البحـث العلمـى واالبتكـار والعلـومل 2012( لسـنة 161بقانون رقم )
 هـابـالرغم مـم تميز اارج منظومة التعلـيم والبحـث العلمـى للدولـة  كانت تعمل كالجزيرئ المنعزلة

قتصر األمر على مجرد وجـود مم ـل عـم وزارتـى  يث إالعلمى والبح ى للمد نة منذ إنشاءها، 
 التعليم العالى والبحث العلمى فى تشتيل المجلس االستشاري األعلى للمد نة، ومجلس اإلدارئ.

كـان  ـنع علـى أن مد نـة زويـل )مشـرون  2012لسنة  161قانون رقم أ تام القرار ب أن كما -
مصر القومى للنهضة العلمية( ولكنها أيبحت مد نة علمية متميـزئ للعلـوم والتكنولوجيـا علـى 

كــان  تعــيم أن تكــون أهــداف المد نــة متفقــة مــع أهــداف و  ،أرض الواقــع فهــى ليســت مشــروعاأ 
ى والبحــث العلمــى بالدولــة، ولــذل  فقــد تــم التنســيق مــع إدارئ المد نــة ومنظومــة التعلــيم العــال

تفـاق أهـداف المد نـة مـع منظومـة إإلجراء بع  التعـد الت علـى قـانون إنشـاءها بمـا يضـمم 
 وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
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 ثانيًا : أهم املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض:
 انون المعروض فى ثالثة مواد:ورد مشرون الق

 )املادة األوىل(

( بعبـارئ -مد نة زويل-تضمنت استبدال عبارئ )مد نة مصر للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
بإنشاء مد نة   2012لسنة   161قانون رقم  ال  )مد نة زويل للعلوم والتكنولوجيا( الواردئ بعنوان

ــا، كمــا اســتبدلت نصــوص  ــوم والتكنولوجي المــواد )األولــى وال انيــة وال ال ــة والرابعــة زويــل للعل
( مــم المــادئ ال امنــة مــم ذات القــانون، علــى النحــو 7والخامســة والسادســة والســابعة والبنــد )

 اآلتى:

، -مد نـة زويـل–مد نة مصر للعلوم والتكنولوجيـا واالبتكـار  على إنشاء (1نصت مادة ) -
وذات طبيعـة اايـة، غيـر  م سسة علمية بح يـة ذات شخصـية اعتباريـة عامـة مسـتقلة

هادفة للربح، ويتون مقرها الرئيسى مد نة السادس مـم أكتـوبر بمحافظـة الجيـزئ، ويجـوز 
 للمد نة أن تنشئ فروعا لها".

أن المد نة تهدف بصفة أساسية إلـى تشـجيع البحـث العلمـى واالبتكـار  (2بينت مادة ) -
التطبيقـات العلميـة لابحـاث والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحد  ة ودعـم 

وادمــة التعلــيم والبحــث العلمــى واإلنتــاج، بمــا  تفــق مــع أهــداف منظومــة التعلــيم العــالى 
والبحث العلمى فى جمهوريـة مصـر العربيـة، وأن المد نـة تخضـع لهـذا القـانون ولوائحهـا 
الدااليـة الخايــة بهــا المعتمــدئ مـم رئــيس مجلــس الــوزراء، بعـد موافقــة مجلــس الــوزراء 

 عليها بناء على عرض رئيس مجلس األمناء".

 على أن المد نة تتكون مم الو دات والكيانات العلمية اآلتية: ( 3نصت مادة ) -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا. -1

علـوم  –العلـوم الطبيـة  –المعاهد والمراكز البح ية المتخصصـة فـى مجـاالت )الطاقـة  -2
ــواد  ــة  –المـ ــاء  –البيئـ ــئون  –الفضـ ــاد والشـ ــة  االقتصـ ــوجى  –الدوليـ ــانو تكنولـ  –النـ

أنظمـــة المعلومـــات واالتصـــاالت( وغيرهـــا مـــم المجـــاالت  –التصـــوير الميتروســـتوبى 
 االستراتيجية األارى. 

ــائ  األبحــاث فــى  -3 ــا، لنقــل وتــوطيم التكنولوجيــا وتطبيــق نت ــوم والتكنولوجي  ديقــة العل
 الواقع العلمى.  

مـم رئـيس مجلـس الـوزراء بعـد  ويجوز إنشـاء و ـدات أو كيانـات علميـة أاـرى بقـرار
 موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس األمناء واقتراح مجلس اإلدارئ.
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يصـدر بتشـتيله قـرار مـم رئـيس  مجلـس أمنـاءعلـى أن يتـون للمد نـة ( 4نصت مادة ) -
مجلس الـوزراء برئاسـة الـوزير المخـتع بـالتعليم العـالى وعضـوية عـدد مـم األعضـاء ال 

وال  زيد على ثالثيم عضـواأ مـم الشخصـيات العامـة المصـرية والعالميـة  يقل عم عشريم
مم ذوى الخبرات المتميزئ فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يتـون أغلبيـة 
أعضائه على األقل مم المصرييم، وأن يضم التشـتيل مم لـيم عـم وزارات التعلـيم العـالى 

 اإلنتاج الحربى واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.والبحث العلمى والزراعة والصناعة و 

وتكـون مــدئ عضــوية المجلـس أربــع ســنوات قابلـة للتجد ــد، ويجتمــع المجلـس بــدعوئ مــم 
ة يـ مرئ على األقل كل ستة أشهر، ويتـون اجتماعـه يـحيحاأ بحضـور رئيسـه وأغلب هرئيس

 أعضائه.

أن يتــون لــه يــوت وللمجلــس أن  ــدعو لحضــور جلســاته مــم  ــرى االســتعانة بــه، دون 
 معدود في اتخاذ القرارات.

ــا ير  ــة ومع ــه و لي ــة والتــى تتضــمم إجــراءات ونظــام عمل ــه الداالي ويضــع المجلــس الئحت
ااتيار المرشحيم لعضـوية المجلـس، علـى أن تعتمـد اآلليـة والمعـا ير مـم رئـيس مجلـس 

 الوزراء.
د نـة، ومتابعـة مجلس األمناء برسـم السياسـات العامـة للمااتصايات  (5مادة ) بينت -

تنفيـذ مجلــس اإلدارئ والـرئيس التنفيــذى لهــا، وكـذا متابعــة أنشــطة المد نـة والتــروي  لهــا، 
وكذا متابعة أ دث التطورات فى الم سسات المناظرئ لها فـى العـالم، وإسـداء مـا  ـراه مـم 
توجيه فى هذا الشأن بمـا  تفـق مـع منظومـة وقـوانيم التعلـيم العـالى والبحـث العلمـى فـى 

 ورية مصر العربية، وذل  مم أجل االرتقاء الدائم بالمد نة بما يحقق أغراضها.جمه
أن يتون للمد نة مجلس إدارئ يصدر بتشتيله قرار مم رئيس مجلس   (6أوضحت مادة ) -

الــوزراء لمــدئ أربــع ســنوات قابلــة للتجد ــد، وعضــوية مم لــيم أ ــدهما عــم التعلــيم العــالى 
ضـاء  رشـحهم مجلـس األمنـاء مـم بـيم أعضـائه واآلار عـم البحـث العلمـى، وامسـة أع

أومم الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجاالت العلمية واألكاديمية وعضـويم 
، وأن مم الشخصيات العامة أو العلمية البح ية المتميزئ  رشحهما رئـيس مجلـس األمنـاء

يس التنفيـذى المجلس رئيسه مم بيم أعضـائه، ويحضـر اجتماعـات المجلـس الـرئ نتخن 
جلساته مـم  ـرى االسـتعانة لوللمجلس أن  دعو ، للمد نة دون أن يتون له يوت معدود
ــدود ــون لــه يــوت مع ــه دون أن يت ــام هــذا  ،ب ــس ااتصايــاته وفقــاأ أل ت ويباشــر المجل

 القانون واللوائح الداالية للمد نة.
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نونى لهـا أمـام على أن يتون الرئيس التنفيذي للمد نـة هـو المم ـل القـا (7مادة ) أكدت -
 القضاء والرير، وتحدد اللوائح الداالية للمد نة ااتصاياته األارى.

ــا  - ــد )كم ــح البن ــادة )7أوض ــن م ــديم  (8( م ــى إجــراءات الدراســات وتق ــة عل الموافق
 االستشارات لصالح الرير وتحد د مقابلها، وتعييم أوجه است مار أموال المد نة.

 )املادة الثانية(
إضـافة مادتـان جد ـدتان برقمـى )السادسـة متـرراأ( و)السادسـة ب (ةالثانـي ادة )املجاءت  -

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

مم رئـيس  اأ على أن الرئيس التنفيذي للمد نة يصدر بتعيينه قرار ( مكررًا 6نصت مادة ) -
 ،مجلس األمناء مجلس الوزراء بناء على ترشيح مم مجلس إدارئ المد نة وموافقة رئيس

تحدد اللوائح الداالية المعتمـدئ للمد نـة ااتصايـات الـرئيس التنفيـذى، وتتبعـه  وعلى أن
الو دات والكيانات العلمية التابعة للمد نة، ويجوز له بعـد موافقـة مجلـس اإلدارئ، تشـتيل 
 لجان أو و دات استشـارية ألداء مهـام معينـة، وتحد ـد المعاملـة الماليـة ألعضـائها طبقـاأ 

 لما تحدده اللوائح الداالية.

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

مجلـس الـوزراء،  إلى رئيس مجلس األمناء لتقييمه وعرضه على مجلـس األمنـاء ورئـيس
على أن  تضمم هذا التقريـر األعمـال التـى قامـت بهـا المد نـة اـالل عـام مـيالدى كامـل، 

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

 ندب بصفة م قته ال الحق فى أن رئيس مجلس األمناء  (1مكررًا  6مادة  عطتأكما  -
ولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمد نـة  ـال غيابـه أو الـو تجاوز سته أشهر مم  ت

 منصبه.

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

 التالى لتاري  نشره.
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 ثالثًا : مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض: 
ى قسـم التشـريع بمجلـس الدولـة،  يـث قـام بدراسـته فـى ضـوء تم عرض مشـرون القـانون علـ  -

الصــيرة القانونيــة  النصــوص الدســتورية والقانونيــة ذات الصــلة، وقــام بمراجعتــه وإفراغــه فــي
ــه بعــ   اــل علي ــة الســليمة، وأد  ــام المشــرون علــى األســس القانوني ــا أ ت ــي تســتقيم معه الت

 سم الصياغة.ضبح و الالتعد الت اللفظية التى اقتضتها اعتبارات 
 

 :رابعًا : أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها
 :كاآلتيإجراء بع  التعد الت عليه  معوافقت اللجنة على مشرون القانون المعروض 

رأت اللجنة فى البداية  ذف عبارئ "مشرون مصر القومى للنهضة العلمية" الواردئ بعنوان 
، اتسـاقاأ مـع التعـد ل الـوارد الـذى  بـيم أن المد نـة أيـبحت 2012لسـنة  161م القرار بقانون رقـ 

 مد نة علمية متميزئ على أرض الواقع وليست مشروعاأ.

للعلوم والتكنولوجيا  زويل: "تنشأ مد نة كاآلتيرأت اللجنة إعادئ يياغة المادئ لتكون  (1مادة )
عامــة مســتقلة وذات طبيعــة م سســة علميــة بح يــة ذات شخصــية اعتباريــة  واالبتكــار

ااية، غير هادفة للربح، ويتون مقرها الرئيسى مد نة السادس مـم أكتـوبر بمحافظـة 
 الجيزئ، ويجوز للمد نة ان تنشئ فروعاأ لها".

لضــبح  ،رأت اللجنــة  ــذف عبــارئ "علــى األقــل" الــواردئ فــي نهايــة الفقــرئ األولــى منهــا (4مــادة )
 الصياغة.

منظومــة  " بعبــارئ "سياســات واســجاتيجيات الدولــة " عبــارئرأت اللجنــة اســتبدال  (5مــادة )
، لضـبح الصـياغة، "وقوانيم التعليم العالى والبحث العلمـى فـي جمهوريـة مصـر العربيـة

 وجعل أنشطة المد نة تتفق مع الخطة االستراتيجية للدولة.
 

 خامسًا : رأى اللجنة: 
 مهمــاأ  جــاء ون المعــروض تــرى أن التعــد لبعد أن تدارست اللجنة مشرون القان

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

واللجنــة إذ توافــق علــى مشــرون القــانون المعــروض، ترجــو المجلــس المــوقر 
 المرفقة.المعدلة الموافقة عليه بالصيرة 

 اللجنة  رئيس 
 (  ى هاشم ـــــسام) ا.د  
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  النص كما وافقت 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
 ـــــــــــــــــــ ــــ 

 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؛  
 اء؛بعد موافقة مجلس الوزر و 

 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   161واردة بعنوان القانون رقم بعبارة )مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا( ال
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. 
 



 

-9- 

وي ستبدل بنصوص المواد )األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة   
 ( من المادة الثامنة من ذات القانون النصوص اآلتية:7والسابعة والبند )

 ا هـــى كمـــ

 : (1مادة )

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 

 : (1مادة )

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

 : (1مادة )
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار مؤسسة  زويل أ مدينة تنش  

وذات علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة 
 ىالرئيس ، غير هادفة للربح، ويكون مقرهاطبيعة خاصة

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

 : (2مادة ) : (2مادة ) : (2مادة )
دف مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا علــى تشــجي  تهــ    

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

 لألبحاث وخدمة التعليم والبحع العلمى واإلنتاج.

هم تهدف المدينة بصفة أساسية على تشجي  البحع العلمي واالبتكار والعلوم وتس   
الحديثة ودعم التيبيقات العلمية لألبحاث وخدمة في توفير التخصصات العلمية 

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

       

 
 
 

 كمـــا هـــى 

لوائحهــــا الداخليــــة لوتخضــــ  المدينــــة لهــــ ا القــــانون و    
 الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.

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

 األمناء.

 

 : (3مادة )
 تتكون المدينة من الوحدات اآلتية:  

 .كنولوجياجامعة العلوم والت .1

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

التصوير   –النانوتكنولوجي  –الدولية 
أنظمة المعلومات  –الميكروسكوبى 

 واالتصاالت(.

 : (3مادة )
 ية:اآلت والكيانات العلميةتتكون المدينة من الوحدات 

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا .1

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

أنظمة المعلومات  –التصوير الميكروسكوبى  –النانوتكنولوجي 
 جية األخرى.االستراتيوغيرها من المجاالت واالتصاالت( 

 
 

 

 : (3مادة )
 
 
 

 كمـــا هـــى 
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مركز لنقل وتيبيق نتائج األبحاث على   .3
الواق  العلمى يسمى "هرم التكنولوجيا" 
ويجوز لمجلس عدارة المدينة عنشاء كيانات 

 علمية أخرى طبق ا للقوانين المنظمة ل لك. 

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

عنشاء 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 

 : (4مادة ) : (4مادة ) : (4مادة )
 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  
الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، من ذوى الخبرة 

 لسرئيس المج 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  
وال يزيد على ثالثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى  

أغلبية رات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحع العلمى، على أن يكون الخب
 . من المصريين على األقلأعضائه 

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

وعضوية عدد من األعضاء ال يقل عن عشرين وال يزيد 
ثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية  على ثال

والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى  
والبحع العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من  

 المصريين.

ويجب أن يتضمن التشكيل ممثال  عن كل من     
وزارات الزراعة، والصناعة، والبحع العلمى، والتعليم 

والتعليم. ويكون اختيار باقى األعضاء  العالى والتربية 
التصويت السرى من بين المرشحين الحاصلين   بيريقة

على تزكية اثنين على األقل من أعضاء مجلس  
 األمناء أو المجلس االستشارى القائم وقت الترشيح.

ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحع العلمى،     
 .ناعة، واإلنتاج الحربى، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوالزراعة، والص

 
        

 كمـــا هـــى 

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

 وأغلبية أعضائه. 

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

 مجلس األمناء القائم.

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

 ى كمـــا هـــ

وال تكــــون جلســــات المجلــــس صــــحيحة عال بحضــــور    
 أغلبية أعضائه.

ويض  المجلس الئحته الداخلية والتى تتضمن عجراءات ونظام عمله وآلية     
ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك اآللية والمعايير 

 ."من رئيس مجلس الوزراء

 كمـــا هـــى 

 : (5مادة )
  ةبرسم السياس االستشارى األعلىمجلس لايختص    

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

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

 ت ونظام عمله. المجلس الئحة داخلية بإجراءا

 : (5مادة )

يختص مجلس األمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفي  مجلس    
اإلدارة والرئيس التنفي ى لها، وك ا متابعة أنشية المدينة والترويج لها، وك ا متابعة 
أحدث التيوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه 

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

 أغراضها.

 : (5مادة )
يختص مجلس األمناء برسم السياسات العامة للمدينة،     

ا ومتابعة تنفي  مجلس اإلدارة والرئيس التنفي ى لها، وك 
متابعة أنشية المدينة والترويج لها، وك ا متابعة أحدث  
التيوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما  

سياسات يراه من توجيه فى ه ا الشأن بما يتفق م  
، وذلك من أجل االرتقاء الدائم  واسجاتيجيات الدولة

 بالمدينة بما يحقق أغراضها.
 : (6مادة )

يعين لمدة أرب  سنوات  نة مجلس عدارة يكون للمدي   
قابلة للتجديد، وبعضوية ممثل عن كل من وزارتى 
التعليم العالى والبحع العلمى وخمسة أعضاء على  
األقل ينتخبهم المجلس االستشارى األعلى بيريق 
التصويت السرى من بين أعضائه المصريين، ويتم 
اختيار رئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء المجلس  
وللمجلس أن يدعو على جلساته من يرى ضرورة  

 .االستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود

 : (6مادة )
لمدة   من رئيس مجلس الوزراء يصدر بتشكيله قراريكون للمدينة مجلس عدارة    

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

الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجاالت العلمية واألكاديمية وعضوين  
 .من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس األمناء

 : (6مادة )
 

 
 

 كمـــا هـــى 
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ن أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس وينتخب المجلس رئيسه من بي    
 .التنفي ي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود

 

وللمجلس أن يدعو على جلساته من يرى االستعانة به دون أن يكون له صوت      
 .معدود

 كمـــا هـــى 
 

ــانون     ــ ا القــ ــا  لهــ ــاته وفقــ ويباشــــر المجلــــس اختصاصــ
 .واللوائح الداخلية للمدينة

  ه ا القانون واللوائح الداخلية للمدينة". ألحكامشر المجلس اختصاصاته وفقا  ويبا   

 : (7مادة )

رئيس مجلس اإلدارة هو الممثل القانونى للمدينة    
أمام القضاء والغير ويتولى رئاسة المجلس االستشارى 
األعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صالحياته 

 األخرى.

 : (7مادة )
التنفي ى للمدينة هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد   الرئيس   

 .اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته األخرى 

 : (7مادة )
 كمـــا هـــى 

 

 (: 8مادة )
الموافقة على عجراء الدراسات وتقديم االستشارات  -7

 مقابلها. لصالح الغير وتحديد

 : (8مادة )( من 7البند )

مقابلها  على عجراء الدراسات وتقديم االستشارات لصالح الغير وتحديد الموافقة   
 .وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة

 

 (: 8( من مادة )7البند )

 و كمـــا هـــ
 

 )املادة الثانية(  
 ( علــى1ة مكــررا )ت ضــاف مادتــان جديــدتان برقمــى )السادســة مكــررا( و)السادســ    

 عليه نصهما اآلتي:شار الم 2012لسنة  161القانون رقم 

 )املادة الثانية( 
 كمـــا هـــى 

 :مكرراً  (6)ادة م 
يكـون للمدينـة رئــيس تنفيـ ى يسـمى الــرئيس التنفيـ ى للمدينـة يصــدر بتعيينـه قــرار    
مجلس الوزراء بناء علـى ترشـيح مـن مجلـس عدارة المدينـة وموافقـة رئـيس  رئيس من

 .مجلس األمناء

  :مكرراً  (6)مادة 
 هـــى كمـــا 
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وتحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفي ى، وتتبعه     
الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس اإلدارة، 

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

 

ويحدد مجلس اإلدارة المخصصات المالية للرئيس التنفي ى طبقا للوائح الداخلية      
 .المعتمدة للمدينة

 كمـــا هـــى 
 

ويقدم الرئيس التنفي ى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس اإلدارة على رئيس     
ء ورئيس مجلس الوزراء، على  مجلس األمناء لتقييمه وعرضه على مجلس األمنا

أن يتضمن ه ا التقرير األعمال التى قامت بها المدينة خالل عام ميالدى كامل،  
 .والنتائج الهامة لألبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل

 

 :(1مكررًا )) (6ادة م 
لى القيام  ي ندب رئيس مجلس األمناء بصفة مؤقتة ال تجاوز ستة أشهر من يتو     

 . بأعمال الرئيس التنفي ى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه

 (:1مكررًا )) (6مادة 
 كمـــا هـــى 

 
 )املادة الثالثة( 

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

 
 ل رئيس مجلس الوزراء القائم بأعما                                   

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

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

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

 قوانينها.


