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  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٤سنة  مادى األولىج ٤صادر فى ال
 ) م ٢٠٢٢ نوفمبر سنة ٢٨( الموافق 

   ٤٧العـدد 
 )ج(مكـرر 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ نوفمبر سنة ٢٨ فى )ج( مكرر ٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

  
 حمتويات العدد

 
 رقم الصفحة جملس الوزراء قــرار

اء منطقة حرة خاصـة   بالموافقة على إنش   ٢٠٢٢ لسنة   ٩٢قرار رقم   
ات الرياضية وكرة القدم    عانورد إيجيبت للص  باسم شركة فور  

)Forward Egypt) (على قطعـة األرض البـالغ   ) م.م.ش
   الكائنـة بالمنطقـة الـصناعية بمدينـة         ٢م٢٥٢٠٠تها  مساح

 ٣ ....................... العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

   قــرارات رئيس جملس الوزراء

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيـة       ٢٠٢٢ لسنة   ٤٢٦٧قرار رقم   
 ٥ ...................................... .لقانون تنظيم الجامعات

 ١٨  مـساحته  باعتبار المسطح البالغ   ٢٠٢٢ لسنة   ٤٢٧٦قرار رقم   
 بحرى طريق ٦٨ بالكيلو والواقع أسهم   ١٠ قيراطًا و  ١٥فدانًا و 

 - الحمـام     مركز - مارينا   -مطروح الساحلى   / اإلسكندرية  
  ٦ ............................. رية محافظة مطروح أرضا أث

الكائنـة   ٢م ٤٤٥,٥٥ مساحة   بإخراج ٢٠٢٢ لسنة   ٤٢٧٧قرار رقم   
 محافظـة   - كرداسة   - أبو رواش    - يوليو   ٢٦ بناحية محور 

  ١٤ ...........................  األثريةالجيزة من عداد األراضى 
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٣

  جملس الـوزراءرار ـق
  ٢٠٢٢ لسنة ٩٢رقم 

 جملس الوزراء
  بعد االطالع على الدستور ؛

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢قم االستثمار الصادر بالقانون روعلى قانون 
   بتشكيل الحكومة ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بتفـويض الـرئيس   ٢٠١٩ لـسنة  ٣١٥٢رئيس مجلس الوزراء رقم    وعلى قرار   
  لالستثمار والمناطق الحرة فى بعض االختصاصات ؛التنفيذى للهيئة العامة 

  يذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ؛ وبناء على ما عرضه الرئيس التنف
   ؛الوزراء موافقة مجلس وبعد

   :قـــــرر
 )األوىل ادة  امل(

ات للـصناع ورد إيجيبـت   خاصة باسم شركة فـور ووفق على إنشاء منطقة حرة  
علـى قطعـة األرض البـالغ    ) م.م.ش (ِ)) Forward Egypt(الرياضية وكرة القدم 

 الصناعية بمدينة العاشر من رمـضان بمحافظـة         ةة بالمنطق  الكائن ٢م٢٥٢٠٠مساحتها  
  :الشرقية ، وفقًا للحدود واإلحداثيات اآلتية 

  .م ، ويحده حرم طريق أسفلت ١٢٦,٥ بطول :الحد الشمالى الشرقى 
  .م ، ويحده أرض فضاء ١١٤,٤ بطول :الحد الجنوبى الغربى 
  .ء  ، ويحده أرض فضام٢١٠,٥ بطول :الحد الجنوبى الشرقى 
  .م ، ويحده أرض فضاء ثم محطة كهرباء ٢,٦ بطول :الحد الشمالى الغربى 

 Point  شرقيات  شماليات

N٤١٫٢٢ '١٥ °٣٠" E١ "٣١٫٥٧ '٤٧ °٣١ 

N٣٨٫١٧ '١٥ °٣٠" E٢ "٣٤٫٧٨ '٤٧ °٣١ 

N٣٤٫١٣ '١٥ °٣٠" E٣ "٢٨٫٦١ '٤٧ °٣١ 

N٣٧٫٢٤ '١٥ °٣٠" E٤ "٢٥٫٣٧ '٤٧ °٣١ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ نوفمبر سنة ٢٨ فى )ج( مكرر ٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

 )الثانية ادة  امل(

المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة األولى من هذا القرار بمزاولة نشاط           تختص  
 - الرياضـية    الكـرات (إنتاج وتصنيع وتخزين كافة مستلزمات األلعـاب الرياضـية          

، وكـذا   )  وغيرها من المستلزمات الرياضية    - المالبس الرياضية    -األحذية الرياضية   
 الرياضية والكرات الرياضـية ، ودون أن        ويات الالزمة لصناعة المالبس   تخزين الكيما 

مـن  ) ٣٤(المحظورة المنصوص عليهـا بالمـادة       يمتد نشاط المشروع إلى المجاالت      
  .قانون االستثمار المشار إليه 

 )الثالثة ادة  امل(

 .  فى الجريدة الرسميةالقرارينشر هذا 

  ه١٤٤٤ سنة جمادى األولى ٤ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢٢ سنة  نوفمبر٢٨الموافق  (           

  الوزراءمجلس رئيس 
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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  جملس الـوزراءرئيس قـرار 
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٢٦٧رقم 

  بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 رئيس جملس الوزراء

 ؛بعد االطالع على الدستور
 ؛  وتعديالته١٩٧٢ لسنة ٤٩ر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم الجامعات الصاد

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهوريـة           
  ؛  وتعديالتها١٩٧٥لسنة  ٨٠٩رقم 

 بتفـويض رئـيس مجلـس       ٢٠١٨ لسنة   ٢٧٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 ؛ الوزراء فى بعض االختصاصات
 ؛ لى للجامعاتوعلى موافقة المجلس األع

 ؛وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء

  :رر ــــــق
 ) املادة األوىل (

مـن  ) ١(ادة  مالوارد بال ) جامعة األقصر (تضاف إلى كليات البند سبعة وعشرون       
 : لموضحة فيما بعدلقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية ا الالئحة التنفيذية

 جامعة األقصر: سبعة وعشرون 
  . كلية العلوم -٧

  ) املادة الثانية (
   ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى            ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية     

   .لتاريخ نشره
  ه١٤٤٤ سنة  جمادى األولى٤ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢٢ سنة  نوفمبر٢٨الموافق (            
  الوزراءمجلس رئيس 

  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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٦

  قـرار رئيس جملس الـوزراء
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٢٧٦رقم 

 رئيس جملس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور ؛

 وتعديالتـه   ١٩٨٣ لـسنة    ١١٧وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقـم         
 ؛ والئحته التنفيذية

 ؛  بتشكيل الوزارة وتعديالته٢٠١٨ لسنة ٢٦٩م وعلى قرار رئيس الجمهورية رق

 بشأن إعـادة تنظـيم      ٢٠٢٢ لسنة   ٢٤٦٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ؛المجلس األعلى لآلثار

 ؛ ٢٢/١٢/٢٠٢٠دة فى نعقمة لآلثار المصرية بجلستها الموعلى موافقة اللجنة الدائ

؛  على ما عرضه وزير السياحة واآلثاروبناء 

  :قـــــرر 
 )األوىل ادة  امل(

ـ  )١٥( و ا فـدانً  )١٨(ا أثرية المسطح البالغ مـساحته       عتبر أرض تُ  )١٠( و ا قيراطً
،  ، مارينـا    مطروح الـساحلي   /بحرى طريق اإلسكندرية  ) ٦٨(والواقع بالكيلو    أسهم،
 ، والموضح الحدود والمعـالم بالمـذكرة اإليـضاحية       ، محافظة مطروح   الحمام مركز

 . وكشف اإلحداثيات المرفقينوالخريطة المساحية 

  )املادة الثانية(
  .لتاريخ نشره  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى

  ه١٤٤٤ سنة  جمادى األولى٤ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢٢ سنة  نوفمبر٢٨الموافق   (          

  الوزراءمجلس رئيس 
  دبوىلمصطفى كمال م/ دكتور
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٧

  وزارة السياحة واآلثار
  يضاحيةإمذكرة 

 لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
 - مطروح الساحلى / بحرى طريق إسكندرية٦٨ن ضم المسطح الواقع بالكيلو أبش

   أسهم١٠ قيراطًا و١٥فدانًا و١٨مركز الحمام بمحافظة مطروح البالغ مساحته  -مارينا 
    إلى عداد األراضى األثرية  

 ١٩٨٣ لـسنة    ١١٧من قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم        ) ٣(ن المادة   إحيث  
  :  تنص على٢٠١٨  لسنة٩١والمستبدلة بالقانون رقم 

" أثريـة بمقتـضى     اعتبـرت ا أثرية األراضى المملوكة للدولة التـى        تعتبر أرض 
ذلك قرار  ، أو التى يصدر باعتبارها ك      سابقة على العمل بهذا القانون     قرارات أو أوامر  

    ويجـوز    الوزير المختص بشؤون اآلثار     على عرض  من رئيس مجلس الوزراء بناء ،
 -اآلثـار   على عرض الوزير المختص بشؤون  بناء -بقرار من رئيس مجلس الوزراء      

إخراج أية أرض من عداد األراضى األثرية أو أراضى المنافع العامة لآلثار إذا ثبـت               
 . "صبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد لألثر، أو أ اآلثار للمجلس خلوها من

  من الالئحة التنفيذيـة للقـانون سـالف الـذكر الـصادرة        ) ٦٧(كما تنص المادة    
ــم  ــوزارى رق ــالقرار ال ــسنة  ٧١٢ب ــار٢٠١٠ل ــر اآلث ــرار وزي ــة بق    والمعدل

  :  على٢٠١٨ لسنة ٣٦٥رقم 
لجنـة الدائمـة    مختصتان باآلثار همـا ال     تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان     "

  ، واللجنــة الدائمــة لآلثــار اإلســالمية لآلثــار المــصرية واليونانيــة والرومانيــة
 . "واليهودية والقبطية

  : من ذات الالئحة التنفيذية على) ٧٠(كما تنص المادة 
،  بـشؤون اآلثـار    ، بالنظر فى كل ما يتعلق      ، كل فيما يخصه    تختص اللجنتان "

،  الموافقة علـى تحديـد حـرم األثـر         -٥: ....اآلتية  وعلى األخص الموضوعات    
، واألراضى المعتبرة منافع     ، ومحيط بيئة األثر    والمناطق المتاخمة  ، وخطوط التجميل 

 . "عامة آثار والمطلوب إخضاعها
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٨

  يقع الموقع المراد ضمه شمال منطقة آثار البوردان الصادر لها قـرار إخـضاع             
  - مطـروح الـساحلى   /رى طريق اإلسـكندرية    بح ٦٨بالكيلو   ١٩٩٠  لسنة ٢٥١رقم  

   قيراطًـا   ١٥فـدانًا و   ١٨بإجمـالى مـساحة       مركز الحمام بمحافظة مطروح    -مارينا  
 . أسهم١٠و

أسفرت أعمال الحفائر التى أجرتها منطقة آثار مارينا بقطـاع اآلثـار المـصرية        
حـرى  ب" أرض شركة المقـاولون العـرب  "المسمى  بالمجلس األعلى لآلثار فى الموقع   

وجـود بقايـا    ، عـن  ٦٨ مطروح عند عالمة الكيلـو  -الطريق الساحلى اإلسكندرية    
       من مجتمع سـكنى يعـود       المجموعة من العناصر المعمارية األثرية والتى تشكل جزء 

والذى يقع شمال منطقة آثار البوردان وهى عبارة عن بقايا لـثالث             ، للعصر الروماني 
،  صغيرة ربما اسـتخدمت كمطـبخ       وحجرة حجرات من الحجر الجيرى وبقايا حصن     

 وأنـه   ،يةوكذا مجموعة أمفورات مصنوعة من الفخار وحجرة لتخزين األوانى الفخار         
إذا تم الربط بين هذا الموقع وموقع آثار البوردان يتضح أن هذا الموقع مرتبط بالنشاط               

،  نيالمصرى بالساحل الشمالى الغربى طوال العصور التاريخية منذ العصر الفرعـو          
عصر األسرات وترك بهـا      واعتبرت المنطقة منطقة نشاط عسكرى وتجارى منذ بداية       

 .الملك رمسيس الثانى عدة حصون عسكرية بطول الساحل الغربى 
   عـن ضـرورة الـسير   ٢٨/١٠/٢٠٢٠أسفرت المعاينـة التـى أجريـت فـى      

د لكثـرة وتعـد    ثـار آكمنافع عامـة     كملهأفى إجراءات استصدار قرار بضم الموقع ب      
 . الشواهد األثرية الممثلة فى العناصر المعمارية سالفة الذكر

  مانيـة بجلـستها   ووحيث وافقت اللجنة الدائمة لآلثار المـصرية واليونانيـة والر         
 بحرى طريـق إسـكندرية      ٦٨الكائن بالكيلو     على ضم الموقع   ٢٢/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  

 . عداد األراضى األثريةإلى  أسهم١٠ قيراطًا و١٥فدانًا و ١٨مساحة مطروح الساحلى ب
  ذلكـل

عد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة واآلثار برفعـه للتفـضل            فقد أُ 
  . بالنظر فى إصداره حال الموافقة

  وزير السياحة واآلثار
  أمحد عيسى
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٩
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١٠

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ نوفمبر سنة ٢٨ فى )ج( مكرر ٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١
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١٢
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١٣
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١٤

  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٢٧٧رقم 

 رئيس جملس الوزراء
  ؛ى الدستوربعد االطالع عل

 وتعديالتـه   ١٩٨٣ لـسنة    ١١٧وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقـم         

 ؛ والئحته التنفيذية

 ؛  بتشكيل الوزارة وتعديالته٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بتخـصيص بعـض     ١٩٨٤ لسنة   ١٣٠٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

 محافظة الجيزة   إمبابةيرية خارج زمام أبو رواش مركز       األم األراضى التابعة لألمالك  

 ؛ )آثار(للمنفعة العامة 

 بشأن إعـادة تنظـيم      ٢٠٢٢ لسنة   ٢٤٦٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  ؛ لآلثار المجلس األعلى

    ؛٢٧/٧/٢٠٢١ فى وعلى موافقة اللجنة الدائمة لآلثار المصرية بجلستها المنعقدة

؛ زير السياحة واآلثارعلى ما عرضه و وبناء 

  :قـــــرر 
  )األوىل ادة  امل(

  الكائنـة بناحيـة   ) ٢م٤٤٥,٥٥(تخرج من عـداد األراضـى األثريـة مـساحة           

، والموضـحة الحـدود       محافظة الجيـزة   -  كرداسة - رواش أبو -  يوليو ٢٦ محور

 . اإليضاحية والخريطة والبيان المساحى المرفقين والمعالم بالمذكرة
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١٥

 )يةاملادة الثان(

 .الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى 

  ه١٤٤٤ سنة  جمادى األولى٤ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 
  ) .م ٢٠٢٢ سنة  نوفمبر٢٨الموافق  (           

  الوزراءمجلس رئيس 
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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  وزارة السياحة واآلثار
 ةمذكرة إيضاحي

 لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

  - أبو رواش - يوليو ٢٦بشأن إخراج قطعة األرض الكائنة بناحية محور 
  من عداد األراضى األثرية مربعمتر ٤٤٥,٥٥الجيزة بمساحة  كرداسة بمحافظة

 ١٩٨٣ لـسنة  ١١٧من قانون حماية اآلثار الصادر بالقـانون رقـم         ) ٣(ن المادة   إحيث  
  :  تنص على٢٠١٨ ةلسن ٩١القانون رقم والمستبدلة ب

تُعتبر أرضاً أثرية األراضى المملوكة للدولة التـى اعتبـرت أثريـة بمقتـضى              "
، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار        أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون       قرارات

    ويجـوز    عرض الوزير المختص بشؤون اآلثار      على من رئيس مجلس الوزراء بناء ،
 - المختص بشؤون اآلثار    على عرض الوزير    بناء -رار من رئيس مجلس الوزراء      بق

 إخراج أية أرض من عداد األراضى األثرية أو أراضى المنافع العامة لآلثار إذا ثبـت              
 . "، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد لألثر للمجلس خلوها من اآلثار

يذية للقانون سالف الذكر الصادرة بـالقرار       من الالئحة التنف  ) ٦٧(كما تنص المادة    
 ٢٠١٨ لـسنة  ٣٦٥والمعدلة بقرار وزير اآلثار رقـم   ٢٠١٠ لسنة  ٧١٢الوزارى رقم   

هما اللجنـة الدائمـة      متان مختصتان باآلثار  ئشكل بقرار من الوزير لجنتان دا     تُ: " على
  المية، واللجنــة الدائمــة لآلثــار اإلســ لآلثــار المــصرية واليونانيــة والرومانيــة

 . "والقبطية واليهودية

  : من ذات الالئحة التنفيذية على) ٧٠(كما تنص المادة 
،  بـشؤون اآلثـار    ، بالنظر فى كل ما يتعلق      ، كل فيما يخصه    تختص اللجنتان "

 الموافقة على إخـراج أراض مـن عـداد          -٩ ... وعلى األخص الموضوعات األتية   
 . "خلوها من اآلثار ثبوت األراضى األثرية بعد
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 بمحافظـة الجيـزة بطلـب       واالستثماريةتقدم الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية      
  محمد مـصطفی محمـد حـسنين إلنـشاء         / لإلفادة بشأن الطلب المقدم من المواطن     

 -رواش    أبو - يوليو   ٢٦ الكائنة بناحية محور     ٢م٤٤٥,٥٥مسجد التقوى على مساحة     
 . كرداسة بمحافظة الجيزة

لخـرائط   أنه تبـين بفحـص ا       ، ٣١/٥/٢٠٢١ة المؤرخ فى    جاء بمحضر المعاين  
، أنه توجد موافقة خاصة بمقدم الطلـب         إخراجهاالمراد   واإلحداثيات الخاصة باألرض  

إخراجها تقـع ضـمن      وأن مساحة المسجد المزمع إنشاؤه والمطلوب      ا فدانً ٦٠بمساحة  
، كمـا   االسـتغالل   ب، وقد صدرت موافقة اللجنة الدائمة لآلثار المصرية          هذه المساحة 

 منافع عامة آثـار وهـى ضـمن         ١٩٨٤ لسنة   ١٣٠٩  رقم حدود القرار  أنها تقع داخل  
على إخراجها بعد جسها على نفقة       األراضى التى وافقت اللجنة الدائمة لآلثار المصرية      

 . مستغليها من واضعى اليد وثبت خلوها من اآلثار

 ٢٧/٧/٢٠٢١ها المنعقـدة بتـاريخ      وحيث وافقت اللجنة الدائمة لآلثار المصرية بجلـست       
ـ  - يوليـو    ٢٦بناحيـة محـور      على إخراج قطعـة األرض        كرداسـة  -رواش  و أب

بمحضر المعاينة المحرر    ا لما جاء   من عداد األراضى األثرية طبقً     ٢م٤٤٥,٥٥بمساحة  
 ٣١/٥/٢٠٢١بتاريخ 

 ذلكــل

ثـار  عد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد األستاذ وزيـر الـسياحة واآل    فقد أُ 
 . الموافقة برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال

 وزير السياحة واآلثار

 أمحد عيسى
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