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ﺗﻧﺑﻳﻪ ﻫﺎم
ﺗﺻدر و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،ﺑدﻋم ﻓﻧﻲ ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع

اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )"اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ"( ،وذﻟك ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑﻝ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم
طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع .وﻗد ﺗم إﻋداد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ان اى ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺎﻟﻲ ،وﺷرﻛﺔ ﻫﺎﻧﻰ ﺳرى
اﻟدﻳن ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻧﻲ.

ﺗم إﺻدار ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد "ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق" ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻘط ﻓﻲ إﻋداد وﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ

ﻟﺑﻧﺎء و ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.

ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻓﻘط إﻟﻰ ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ  ،وﻻﻳﺷﻛﻝ اى إﻟزام ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺑﺗﻘدﻳم

طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق أو اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ .ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻛﻝ طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ وﺣدﻩ
ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق و/او ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
اﻟﻣﺳﺑق.

وﺗرﺗﻳﺑﺎً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﺣﻳث إن ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻗد ﺗم إﻋدادﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ ،إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﻳﻌﻧﻰ ﺿﻣﺎن

ﺷﻣوﻟﻪ أ ٕواﻛﺗﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﻝ .وﻻﺗﺿﻣن )ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ( وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ أو ﻣﺳﺗﺷﺎرﻳﻬﺎ
أو ﻣدﻳرﻳﻬﺎ أو ﻣﺳؤوﻟﻳﻬﺎ أو أﻓرادﻫﺎ أوﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ أوﻣوظﻔﻳﻬﺎ أوﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ أو وﻛﻼء أو ﻣﺳﺗﺷﺎري أي ﻣن ﻫؤﻻء
اﻷﺷﺧﺎص ﺻﺣﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ أو دﻗﺔ أو ﻣﻌﻘوﻟﻳﺔ أو إﻛﺗﻣﺎﻝ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،أو ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ أو
إﻟﺗزام ﻧﺎﺗﺞ ﻋن أو ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻧد )وﻳﺗﺿﻣن اى ﺗﻌدﻳﻼت ﻗد ﺗط أر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧد أو اﻟﺟداوﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ( ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺧدام طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺿﻣن أى ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أو أي ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎرﻳﻬﺎ )ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ( ،دﻗﺔ ٕواﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق أو ﻓﻲ أي ﻣﺳﺗﻧد أﺧر ﻳﺣوزﻩ أي ﺷﺧص ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌطﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺷروع ،وﻟن

ﺗﺗﺣﻣﻝ أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻛذﻟك أﻳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،أو أي ﻣراﺳﻼت ﺗﺣرﻳرﻳﺔ أو ﻣﺧﺎطﺑﺎت

ﺷﻔﻬﻳﺔ ﻣﻊ أي ﻣن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ أﺛﻧﺎء إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷروع .وﻟن ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت أو ﻣﺳﺗﺷﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺳداد أو
ﺗﻌوﻳض أي ﻣن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻋن أﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳف أو ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻛﺑدﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق أو اﻟﻌﻣﻝ

ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو أي ﻋﻣﻝ آﺧر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ ﻫﻧﺎ.
ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد دﻋوة ﻷي ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع أو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻛﻣﺎ

ﻻ ﻳﻌد طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ طﻠﺑﺎً ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر .وﻻ ﻳﻌطﻰ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻷي ﺟﻬﺔ أو ﺷﺧص أﻳﺔ
أوﻟوﻳﺔ أو أﻓﺿﻠﻳﺔ أو أﺳﺑﻘﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﻳﻪ اﻟﻣﺷروع.

ﻳﻛون ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺧط اﻟﻌرﻳض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﻬﺎم اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿﺢ أﻣﺎم ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد.
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اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت

١

ﻣﻘدﻣﺔ

٧

١-١

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ

٧

٢-١
٣-١

٤-١

٥-١

طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ وأﺣﻘﻳﺔ ﺗﺄﻫﻳﻠﻬم
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣراد اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﻗﺎدة اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت

٨

ﻗﻳود ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت

٨

اﻟﺳرﻳﺔ

٨

٦-١

ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

٢

اﻹﻋداد ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ

٧-١

٧

٨

٨

٩

١-٢

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

٩

٢-٢

ﻣﺳﺗﻧدات طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

٩

٣-٢

اﻟﺟزء اﻷوﻝ  :ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

٥-٢

اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث  :ﻣﺳﺗﻧدات وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﺎﻟف اﻟﺷرﻛﺎت

٤-٢

١٠

اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻻﺧرى

١٤

٦-٢

اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ  :اﻟﺗوﻛﻳﻝ اﻟرﺳﻣﻲ

١٥

٨-٢

إﻳﺿﺎﺣﺎت واﺳﺗﻔﺳﺎرات

٧-٢

٩-٢

١٥

اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس " :اﻟﻧﺷرات أو اﻟﻛﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ".

١٦

اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ

١٦

١٦

١٠-٢

ﺷﻛﻝ وﺗوﻗﻳﻊ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

١-٣

اﻟﻐﻠق واﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

١٨

٢-٣

أﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

١٨

١-٤

اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

١٩

اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﺗﻘدﻳم اﻟﻌطﺎءات

٢٠

٣

٤

٢-٤
٥

١٧

١٨

ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

١٩

ﻓﺗﺢ وﺗﻘﻳﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

١٩

ﺗﻘﻳﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"١ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

٢١

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٢ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

٢٢

ﻣﻠﺣق رﻗم " "٤ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ

٢٧

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٥ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت

٢٩

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٧اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ

٣٣

٢٥

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٣ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ

٣٢

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٦اﻹﻗرار اﻟرﺳﻣﻰ

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٨ﻧﻣوذج ﺧطﺎب ﺗﺄﻳﻳد/دﻋم ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر(
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اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ

اﻟﺷرﻛﺔ/اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑت ﺑﺻورة إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠدﻋوة ﻟﻠﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ.

ﺷﻬﺎدة إﺛﺑﺎت إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎﻝ

ﺷﻬﺎدة ﻳﻘدﻣﻬﺎ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ وﻳوﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ أو ﻣﺎﻟك ﻛﻝ ﻣﺷروع ﻛﻧﻣوذج ﻹﺛﺑﺎت

ﺑﺻورة ﻣرﺿﻳﺔ

إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت وﻗدرات طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق وﻳﺗﻌﻳن أن ﺗؤﻛد
ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟداوﻝ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺣق رﻗم " ،"٥وﺑﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة.

اﻟﺗﺣﺎﻟف

ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد .٤-١

ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف

ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد .٤-١

ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

ﻣﻠﺣق رﻗم " "١ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.

ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻري

اﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.

ﻣﺻر

ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ

اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻘدﻳري اﻟذي ﻳﺑدأ اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﺻدار ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق او ﻛﻣﺎ

دﻋوة اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ

دﻋوة اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف وﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟوزارة

ﻳﺗم ﺗﻌدﻳﻠﻪ وﺣﺗﻰ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد .٩-٢

اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وو ازرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٦ /٨/٢٠و.٢٠١٦/٨/٢١
ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف

أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف واﻟذي ﻳﻌﻳﻧﻪ وﻳوﻛﻠﻪ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺎر اﻟﻳﻪ ﻓﻲ
اﻟﺑﻧد .٤-١

و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻏﻳر اﻟﻣؤﻫﻠﻳن

طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟذي ﻻ ﻳﺳﺗوﻓﻲ طﻠﺑﻪ اى ﻣن ﺷروط وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺑﻧد .٤

اﻟﻣﺷﻐﻝ

طﺎﻟب اﻟﺗﺎﻫﻝ ﺑذاﺗﻪ او ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ  /ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﺎطن.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

أي ﻛﻳــﺎن ﻗــﺎﻧوﻧﻰ ﻳﻛــون ﻟدﻳــﻪ اﻟﺳــﻳطرة ﻋﻠــﻰ طﺎﻟـــب اﻟﺗﺄﻫـــﻝ )أو أﺣــد أﻋﺿـــﺎء اﻟﺗﺣـــﺎﻟف(،

وﻷﻏـ ـراض ﻫ ــذا اﻟﺗﻌرﻳ ــف ،ﻳﻘﺻ ــد ﺑﻛﻠﻣ ــﺔ "ﺳ ــﻳطرة" أي ﺳ ــﻳطرة ﺑ ــﺄي طرﻳﻘ ــﺔ ﻳﺗرﺗ ــب ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ

ﺳﻳطرة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺳﻬم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣــن
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ﺧﻼﻝ اﺋﺗﻣﺎن أو ﻋﻘد أو ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺳﻬم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺷرﻛﺔ أﺧري أو ﺧﻼف ذﻟك.
ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ إﺑراﻣﻪ ﺑﻳن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ وﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻐرض
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع طﺑﻘﺎً ﻻﺣﻛﺎﻣﻪ.

اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ

اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ٦٧ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١٠وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم ٢٣٨

طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

طﻠب ﻳﻘدﻣﻪ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة  ٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻟﻔﺣص طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ،٣-٢واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺄﻫﻳﻝ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ.

ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟذي ﻳﺣدد ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻟطﺎﻟﺑﻲ

ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١١

اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ووﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ.
اﻟﻣﺳﺑق واﻟﺑت ﻓﻳﻬﺎ.

اﻟﺗﺄﻫﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ،ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻼﺣق واﻟﺟداوﻝ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻪ ،واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟرى ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﻣن وﻗت ﻷﺧر.
ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ واﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم
ﻓﻰ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣدارس طﺑﻘﺎً ﻟﺣدود ﻛﻝ ﻓﺋﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻳﻳر

اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻋن اﻵﺧرى ،وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت:


اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﻣﻧﺢ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣدارس ﺑﺣد
أدﻧﻰ ﺛﻼث ﻣدارس وﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺳﺗﺔ ﻣدارس ) ٣ﻣدارس –  ٦ﻣدارس(.



اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺗﻣﻧﺢ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣدارس



اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺗﻣﻧﺢ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣدارس

ﺑﺣد أدﻧﻰ ﺛﻼث ﻣدارس و ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﻣدارس ) ٣ﻣدارس –  ٩ﻣدارس(.

ﺑﺣد أدﻧﻰ ﺛﻼث ﻣدارس و ﺑﺣد أﻗﺻﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻣدرﺳﺔ ) ٣ﻣدارس١٢ -
ﻣدرﺳﺔ(.
اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء وﺗﺟﻬﻳز وﺗﺷﻐﻳﻝ واﺳﺗﻐﻼﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣدارس
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة .
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اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣؤﻫﻝ

طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟذي ﻳﺳﺗوﻓﻲ طﻠﺑﻪ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق وﻓﻘ ًﺎ

ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻرﻳﺔ ﻳؤﺳﺳﻬﺎ وﻳﻣﻠك أﺳﻬﻣﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻌطﺎء اﻟﻔﺎﺋز ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن

ﻛراﺳﺔ اﻟﺷروط واﻟﻣواﺻﻔﺎت

ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟدﻋوة ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻌطﺎءات ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ ،وﻛذﻟك

ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد .٤

اﻟﻣؤﻫﻠﻳن اﻟذﻳن ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻘدﻳم ﻋطﺎءاﺗﻬم ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻔوز ﺑﺎﻟﻣﺷروع.

ﻣﺳودة ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻼﺣق واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟرى ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً،

ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ.
اﻟﺟﻬﺔ اﻟطﺎرﺣﺔ

وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ.
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 ١ﻣﻘدﻣﺔ
 ١-١ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ
ﺗدﻋو وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻟطرح ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑدﻋم ﻓﻧﻲ ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺧﺎص ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻣوﻳﻝ وﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء وﺗﺟﻬﻳز وﺗﺷﻐﻳﻝ واﺳﺗﻐﻼﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻣن ﺧﻼﻝ إﺑرام ﻋﻘد ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ١ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺻوﻝ إﻟﻰ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ
واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﻋﻧد إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻗﺑﻝ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ.
وﺳﺗﺷﺗﻣﻝ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻠﻰ طرح ﻋدد ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣواﻗﻊ – ﻣﻘﺳﻣﺎً

ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت  -وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻘﺳﻳم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺣﻳث ﺳﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم وﺗرﺳﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة .وﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻛﻝ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣؤﻫﻝ

اﻟﺗﻘدم ﺑﻌطﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة او اﻛﺛر طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود ﻋدد اﻟﻣدارس اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻪ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻓﻘﺎً
ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﻫﻳﻠﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

وﺳﻳﻧﻔذ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺳوف ﻳﺑرم ﺑﻳن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
وﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ .وﺳوف ﻳﺗﺎح ﺷراء ﻛراﺳﺔ اﻟﺷروط واﻟﻣواﺻﻔﺎت  -ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻘط -واﻟﺗﻲ
ﺗﺣدد إﺟراءات اﻟطرح واﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻌطﺎءات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،وﻛذﻟك
إﺟراءات اﻟﺗرﺳﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻗد وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ رﻗم  ٦٧ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٠

 ٢-١طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ وأﺣﻘﻳﺔ ﺗﺄﻫﻳﻠﻬم
ﻳﺗم إرﺳﺎﻝ "ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق" طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺎﻫﻝ اﻟذﻳن اﺑدو اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً اﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﺑدﻋوة اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ )"دﻋوة اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ"(

اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف وﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وو ازرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٦ /٨/٢٠و.٢٠١٦/٨/٢١

ﻳﺗﻌﻳن أن ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ طﻠﺑﺎت طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺷروط واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑقٕ .واذا ﻛﺎن طﺎﻟب
اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً ،ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم طﻠب واﺣد ﻓﻘط ﻳﻣﺛﻝ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف .وﺗﺗم دﻋوة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن
اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻓﻘط ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻌطﺎءات اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة ﻟﻛراﺳﺔ اﻟﺷروط واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ.

١ستبقى المواقع المتاحة ضمن ملكية الجھة الطارحة للمناقصة طوال مدة عقد المشاركة مع القطاع الخاص .والمبانى الجديدة سوف تكون مملوكة
لمقدم الخدمة طوال مدة العقد وسوف يتم نقل ھذه الملكية إلى الجھة الطارحة للمناقصة عند إنھاء أو انتھاء العقد.
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 ٣-١اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣراد اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻹﻓﺻﺎح ﺻراﺣﺔ ﻋن "ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ" اﻟﻣراد اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻓﻰ ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ )اﻟوارد
ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ،(٢ﻋﻠﻰ ان ﻳﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺑﻧد  ،٣-٢اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛﻝ

ﻓﺋﺔ.

 ٤-١ﻗﺎدة اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت
ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺧذ طﺎﻟﺑﻰ اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺷﻛﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت )"ﺗﺣﺎﻟف"( ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻋدة ﺷرﻛﺎت أو ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻷﺧرى ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف )"ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف"( .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻌﻳن
اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻗﺎﺋداً واﺣداً ﻟﻪ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف )"ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف"( ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ٕواﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗوﻛﻳﻝ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻠﺣق ) ،(٣ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻛﺎﻓﺔ ﻗ اررات ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻠزﻣﺔ
ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ وﻟﻳس اﻟﺣﺻر ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻧﻳﺎﺑﺔً
ﻋن اﻟﺗﺣﺎﻟف.

 ٥-١ﻗﻳود ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت
ﻟن ﻳﺗم ﺗﺄﻫﻳﻝ أي طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﺗﻼﻛﻪ ﺣﺻﺔ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ )) (%٥ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺻوﻳت
و/أو ﻷرﺑﺎح اﻷﺳﻬم( ﻣن أﺳﻬم طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ آﺧر أو ﻋﺿو ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟف آﺧر.

ﻟن ﻳﺗم ﺗﺄﻫﻳﻝ أي طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ آﺧر أو ﻋﺿو ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟف أﺧر.

 ٦-١ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
ﻳﺗﺣﻣﻝ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ وﻟﻳس
اﻟﺣﺻر ،ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛﺑدﻫﺎ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻹﻋداد إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ أو طﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻳﺿﺎح ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﺷﺄن ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟطﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

 ٧-١اﻟﺳرﻳﺔ
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ،وﻋﻠﻳﻪ ﻛذﻟك ﻋدم
اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷي ﻏرض آﺧر ﺑﺧﻼف طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق واﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺷروط واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ.
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 ٢اﻹﻋداد ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ
 ١-٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
ﻳﺟب ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺳﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ
ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت )ﻣﻠﺣق رﻗم " ،("١وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﺷرط أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﺑوﻋﺔ أو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طﺎﻟب
اﻟﺗﺄﻫﻝ واﻟﺗﻰ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺑﺄي ﻟﻐﺔ أﺧرى ﻏﻳر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺷرط إرﻓﺎق ﺗرﺟﻣﺔ ﻣوﻗﻌﺔ وﻣﺧﺗوﻣﺔ ﻣن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ

ﻟﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﺗﻌد اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻘﻳﻳم.

ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺟزءاً ﻣن طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق،

وﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس.

 ٢-٢ﻣﺳﺗﻧدات طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
ﻳﺷﻣﻝ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﻣﻘدم ﻣن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻵﺗﻳﺔ:
اﻟﺟزء اﻷوﻝ  -اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ).(٣-٢
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  -اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ).(٤-٢
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث  -اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (٥-٢إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ "ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً".
اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ – ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ).(٦-٢
اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ) -اﺧﺗﻳﺎري( اﻟﻧﺷ ارت أو اﻟﻛﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣطﺑوﻋﺔ واﻟﻣﺟﻠدة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ).(٧-٢
وﻳﺟب أﻻ ﺗﺗﺿﻣن طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ أﻳﺔ أﺳﻌﺎر أو ﺟداوﻝ أﺳﻌﺎر أو أي إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت أو أﺳﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع.
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 ٣-٢اﻟﺟزء اﻷوﻝ  :ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷوﻝ ﻣن طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋن اﻟﺗﺣﺎﻟف إذا ﻛﺎن طﺎﻟب
اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( أن ﻳﻘدم دﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ أدﻧﺎﻩ.

ﺷﻛﻝ رﻗم  :١ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣطﻠوﺑﺔ

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻔﻧﻲ

ﻳﺟب أن ﻳﻛون طﺎﻟب اﻟﺗﺎﻫﻝ ﻟدﻳﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺎﻫﻝ ﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء

 (١اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ

وﺗﺟﻬﻳز وﺗﺷﻐﻳﻝ
وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣدارس
وﺗﻘدﻳم وادارة
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

اﺛﺑﺎت ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء وﺗﺟﻬﻳز وﺗﺷﻐﻳﻝ

وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣدارس وﺗﻘدﻳم وادارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﺎﺑق ادارﺗﻪ ﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ
او ﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق طﺑﻘﺎً ﻟﻼﺗﻰ:
ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﺳﺎﺑق اﻟﺧﺑرة

ﻣدارس.
اﻟﻔﺋﺔ
ﻣدارس.

و
 (٢ﺗﻘدﻳم ﺷﻬﺎدات ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ) (٦-٣ﻋدد  ٢ﻣدرﺳﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

اﻟﺟدوﻝ ] [١ﻣن اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ""٥؛

) (٩-٣ﻋدد  ٣ﻣدارس

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (١٢-٣ﻋدد  ٤ﻣدارس

ﻣدارس.

وﻋﻠﻰ أﻻﺗﻘﻝ اﻟﺳﻌﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋن
) (١٤ﻓﺻﻝ .وﻳﺟب أن ﻳﻛون طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻗد
ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺳﺗﺔ ) (٦ﺳﻧوات

ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ) (١٥أﻋوام

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

وﻓﻘﺎً ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﻣراد اﻟﺗﺎﻫﻝ
ﻋﻠﻳﻬﺎ:
أ .ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑذاﺗﻪ او ﻋن طرﻳق
اﻟﻐﻳر ﺑﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء وﺗﺟﻬﻳز
ﻣدارس ﺟدﻳدة او إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺔ وﺗﺟﻬﻳزﻫﺎ ﻛﻣدارس
وﺗم اﻟﺗرﺧﻳص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣزاوﻟﺔ؛ و
ب .ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ
وادارة

ﻣدارس او

ﻣؤﺳﺳﺎت

ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺳواء ﺑذاﺗﻪ او ﻋن طرﻳق
ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﻣﻊ ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻰ ذات
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺳﺑق ﻟﻬم ادارة ﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘدم ﺷﻬﺎدة
رﺳﻣﻳﺔ ﺗﻔﻳد ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑذﻟك.
 (٣ﺗﻘدﻳم ﺻورة طﺑق اﻻﺻﻝ ﻣن
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ﺗﻌﺎﻗد ﻣﺑدﺋﻲ او ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ
ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺳﺗوﻓﻳﻪ ﻟﻬذا
اﻟﻣﻌﻳﺎر ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻳﺎر طﺎﻟب
اﻟﺗﺎﻫﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ وادارة اﻟﻣدارس ﻋن
طرﻳق

اﻟﺗﻌﺎﻗد

ﻣﻊ

ﺟﻬﺔ

ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
أن ﻳﻛون طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ ﻋﺿو ﻳﻘ ــدم طﺎﻟــــب اﻟﺗﺄﻫــــﻝ إﺛﺑﺎﺗـ ـﺎً ﻳﺗﻣﺛ ــﻝ ﻓ ــﻲ

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 –١اﻟﻘــــــــدرة ﻋﻠــــــــﻰ
اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻻﻗﺗراض

واﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف( ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ ـ ـ ــﺔ ) (٣ﻣﺷ ـ ـ ــروﻋﺎت ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ــﻝ
اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﻳﻝ ﻟﺗوﺿﻳﺢ اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻪ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﻳــﺎر .وﻳﺟــب
ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ،ﻗد ﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻣوﻳﻠﻬم ﻋﻠــﻰ طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﺗﻘــدﻳم ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻟﻛــﻝ

ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷرة ) (١٠ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺷروع:

ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﺟم ﺗﻣوﻳﻝ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن اﻻﺗﻰ:
ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ
ﺑﺎﻻﻗﺗراض

اﻟﻔﺋﺔ

اﻷوﻟﻰ

ﻣدارس.
اﻟﻔﺋﺔ

)(٦-٣

 ١٥ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﻬﺎً

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﻣدارس.

)٣٠ (٩-٣

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ
–٢

اﻟﻘدرة

ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

اﻟﺟدوﻝ ] [٢ﻣن اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ""٥؛
و
 ﺷ ـ ــﻬﺎدة ﻣ ـ ــن ﺟﻬ ـ ــﺔ اﻟﺗﻣوﻳ ـ ــﻝ ﻟﻛ ـ ــﻝ
ﻣﺷروع.

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )٤٥ (١٢-٣

ﻣدارس.

ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

 اﺳــﺗﻳﻔﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓــﻲ

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

أن ﻳﻛون طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ ﻋﺿو ﻳﻘ ــدم طﺎﻟــــب اﻟﺗﺄﻫــــﻝ إﺛﺑﺎﺗـ ـﺎً ﻳﺗﻣﺛ ــﻝ ﻓ ــﻲ
ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ

واﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف( ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ ـ ـ ــﺔ ) (٣ﻣﺷ ـ ـ ــروﻋﺎت ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ــﻝ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ )ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻟﺗوﺿﻳﺢ اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻪ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﻳــﺎر .وﻳﺟــب
رأس اﻟﻣﺎﻝ و/أو دﻳن ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻌدد ﻣن ﻋﻠــﻰ طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﺗﻘــدﻳم ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻟﻛــﻝ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻬم طﺑﻘﺄً ﻟﻼﺗﻰ:
ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﺑرس
ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ أ
اﻟﻣﺎﻝ

الصفحة  ١١من ٣٦

ﻣﺷروع:
 اﺳـ ــﺗﻳﻔﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ

جمھورية مصر العربية
برنامج المشاركة مع القطاع الخاص
المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات
مستند التأھيل المسبق

اﻟﺟدوﻝ ] [٣ﻣن اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ""٥؛ و

اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ )١٥ (٦-٣

ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

)٣٠ (٩-٣

ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻳوﺿــﺢ ﻣــﺎ ﻳﺛﺑــت

ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

ﺗﻣوﻳـ ـ ــﻝ ﻛـ ـ ــﻝ )أو ﺟـ ـ ــزء ﻣـ ـ ــن( ﺗﻠـ ـ ــك

ﻣدرﺳﺔ.
اﻟﻔﺋﺔ

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﻣدرﺳﺔ.

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )٤٥ (١٢-٣

ﻣدرﺳﺔ.

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

 ﻳﺟ ــب إرﺳ ــﺎﻝ ﺗﻘرﻳ ــر ُﻣﻌ ــد ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻝ
اﻟﻣــدﻳر اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ وﻣﻌﺗﻣــد ﻣــن

اﻟﻣﺷ ـ ــروﻋﺎت اﻟﻣ ـ ــذﻛورة ﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﻼﻝ
زﻳـ ـ ــﺎدة رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ أو ذاﺗﻳ ـ ـ ـﺎً )ﻣـ ـ ــن

ﺧﻼﻝ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ(.
**وﻳﺟــوز ﻟطﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ – أو ﻟﻌﺿو/أﻋﺿــﺎء اﻟﺗﺣــﺎﻟف -أن ﻳﺧﺗــﺎر ﺗﻘــدﻳم إﺛﺑــﺎت ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣوﻳــﻝ ﺑـرأس اﻟﻣــﺎﻝ

ﻓﻘط ،وﻓﻰ ﻫذة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﺎﻋف اﻻرﻗﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺎﻟﻰ ) ٢اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑراس اﻟﻣﺎﻝ( وﻳﻌﻔــﻰ ﻣــن
اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺎﻟﻰ ) ١اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻻﻗﺗراض(.
اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 – ٣ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎﻝ

ﻳﺟـ ــب أن ﻳﻛـ ــون ﻣﺗوﺳـ ــط ﺣﺟـ ــم اﻷﻋﻣـ ــﺎﻝ اﻟﺳـ ــﻧوي ﻳﻘــدم طﺎﻟـــب اﻟﺗﺄﻫـــﻝ ،وﻛــﻝ ﻋﺿـــو ﻓــﻰ
ﻟطﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﺧــﻼﻝ اﻟــﺛﻼث ) (٣ﺳــﻧوات اﻻﺧﻳ ـرة اﻟﺗﺣﺎﻟف إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔـﺎً،
أﻛﺛر ﻣن اﻻﺗﻲ:

ﻗـ ـواﺋم ﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﻣدﻗﻘ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ أﻋـ ـوام
ﺣﺟم اﻻﻋﻣﺎﻝ

ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

ﻣﻠﻳون
ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

اﻟﻔﺋﺔ

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ واﺳــﺗﻛﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت

ﻣدرﺳﺔ.

ﻣﻠﻳون

ﺟﻧﻳﻬﺎً

اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻲ اﻟﺷ ــﻛﻝ رﻗ ــم  ٤ﻣ ــن

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

)٨ (٩-٣

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )١٢ (١٢-٣

ﻣدرﺳﺔ.

ﻗﺑــﻝ أﺣــد اﻟﻣﻛﺎﺗــب اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ

ﺟﻧﻳﻬﺎً

اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ )٤ (٦-٣

ﻣدرﺳﺔ.

اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻷﺧﻳ ـ ـرة ،ﻛﺎﻣﻠـ ــﺔ وﻣﻌﺗﻣـ ــدة ﻣـ ــن

ﻣﺻرﻳﺎً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ

ٕواذا ﻛ ـ ــﺎن طﺎﻟـــــب اﻟﺗﺄﻫـــــﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔـــــﺎً ،ﻓﻳ ـ ــﺗم ﺣﺳ ـ ــﺎب
ﻣﺗوﺳـــط ﺣﺟ ــم اﻷﻋﻣـــﺎﻝ اﻟﺳـــﻧوي ﻛﻣﺗوﺳـــط ُﻣـ ــرﺟﺢ

ﻟﺣﺟــم اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺳــﻧوي ﻟﺟﻣﻳــﻊ أﻋﺿـــﺎء اﻟﺗﺣـــﺎﻟف
ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺗﺣــﺎﻟف ﺧــﻼﻝ ) (٣اﻟــﺛﻼث
ﺳ ــﻧوات اﻷﺧﻳـ ـرة )ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻧﺳ ــﺑﺔ ﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﻛ ــﻝ
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ذات اﻟﺳ ـ ــﻣﻌﺔ اﻟطﻳﺑ ـ ــﺔ ،ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك
اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ وﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧﻝ وﺑﻳــﺎن
ﺑﺎﻟﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻣﻼﺣظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻣﻠﺣق رﻗم "."٧
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ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف(.
ﻣﻌﻳﺎر آﺧر

ﻋــدم ﺧﺿــوع طﺎﻟـــب اﻟﺗﺄﻫـــﻝ  -وﻛــﻝ ﻋﺿــو ﻣــن ﻳﺗم ﺗﺣرﻳر اﻹﻗرار ﻣن ﻛﻝ ﻋﺿو ﻣن

)اﻻﻗرار اﻟرﺳﻣﻲ(

أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣــﺎﻟف إذا ﻛــﺎن طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔـﺎً  -أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ،ﻣﺻﺣوﺑﺎً ﺑﺻﺣﺔ
ﻹﺟـ ـ ـراءات إﻓ ـ ــﻼس أو ﺗﺻ ـ ــﻔﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷ ـ ــﺎط داﺧ ـ ــﻝ او ﺗوﻗﻳﻊ ﻣن اﻟﺑﻧك وﻓﻘﺎً "اﻹﻗرار اﻟرﺳﻣﻲ"
اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم "."٦

ﺧﺎرج ﻣﺻر.
ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ اﻟ ــﻲ ﻋ ــدم إداﻧ ــﺔ طﺎﻟـــب اﻟﺗﺄﻫـــﻝ  -وﻛ ــﻝ
ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿــﺎءاﻟﺗﺣﺎﻟف إذا ﻛــﺎن طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ
ﺗﺣﺎﻟﻔــــــــﺎً  -ﻓ ـ ـ ــﻲ أي ﻣ ـ ـ ــن ﺟـ ـ ـ ـراﺋم ﺗﻧط ـ ـ ــوي ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ
اﻻﺧﺗﻼس أو اﻟﻔﺳﺎد أو اﻟﺗﺂﻣر أو ﻏﺳﻳﻝ اﻷﻣواﻝ.

 ١-٣-٢اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
وﻳﺟوز ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ،أو ﻟﻌﺿو/أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً ،أن ﻳﺧﺗﺎر ﺗﻘدﻳم إﺛﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺷروﻋﺎت

اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم" ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻹﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ .وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك أن ﺗُﺛﺑت ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق أن اﻟﻣﻬﺎرات
واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﺳﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف )طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة .(٢-٣-٢

وﻳﺟوز أﻳﺿﺎً ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ،أو ﻟﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف ،اﺧﺗﻳﺎر ﺗﻘدﻳم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم وذﻟك ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،

طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة .٣-٣-٢

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻣؤﻫﻼ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﻓﻳﺟب ﺗﻘدﻳم ﺧطﺎب ﺗﺄﻳﻳد ﺻﺎدر
ً
ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم " "٨واﻟذى ﺳﻳﻛون ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟزء ﻣن ﻋطﺎءﻩ وﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
 ٢-٣-٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم إﺛﺑﺎت
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ ،ﺳﻳﺗم ﻗﺑوﻝ اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ:

 طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ذاﺗﻪ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻝ/أي ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( و/أو

 أي ﺷرﻛﺔ أم أو ﺷرﻛﺔ ﻓرﻋﻳــﺔ أو ﺷــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺛﺑــت طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ أﻧــﻪ ﺳــﻳﻘوم ﺑﺎﻻﺳــﺗﻔﺎدة
ﻣن اﻟﻣﻣﻳزات أو اﻟﻣﻬﺎرات أو اﻟﻣوارد أو اﻟﺧﺑرات ﺑﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺟــب إﺛﺑــﺎت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﺷــرﻛﺔ واﻟــذى

ﺳﻳﻛون ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟزء ﻣن ﻋطﺎءﻩ وﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
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 ٣-٣-٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم إﺛﺑﺎت
ﻳﺣــق ﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻣﺳــﺑق طﻠــب ﻣﻌﻠوﻣــﺎت إﺿــﺎﻓﻳﺔ ﻣــن طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺗﺣﻔظــﺎت ﺟوﻫرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت

اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣــن طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﻛــرد ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻳــﺎر اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻣــﺎﻟﻲ ) ١و  ٢و ٕ .(٣واذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻏﻳــر ﻣﺗــوﻓرة ﻓــﻲ ذﻟــك
اﻟوﻗــت أو ﻻ ﺗﻛﻔــﻰ ﻟــدرء اﻟﺗﺣﻔظــﺎت اﻟﺟوﻫرﻳــﺔ ﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻣﺳــﺑق ،ﺗﺣــﺗﻔظ اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺑــﺎﻟﺣق ﻓــﻲ اﻋﺗﺑــﺎر طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﻏﻳــر
ﻣﺳﺗوف ﻟﻠﺷروط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

 ٤-٣-٢ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻣﺷروع واﺣد أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻹﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟواردة
ﺑﺎﻟﺑﻧد  ٣-٢وذﻟك ﺑﺷرط أن ﻳﺛﺑت طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﺳﺗﻳﻔﺎءﻩ ﻟذﻟك اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣدد.
ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﻧﻔذﻩ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ،ﻳﺟب أن ﻳوﺿﺢ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف )إذا ﻛﺎن
طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ وذﻟك ﻣن ﺣﻳث ﻣﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻷﻧﺷطﺔ وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد وﺳﺗؤﺧذ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘط ﻓﻰ

اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﺗﻘﻳﻳم.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺷروع ﻣﻘدم ﺑواﺳطﺔ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻹﺛﺑﺎت ﺧﺑرﺗﻪ ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق،
ﻳﺟب إرﻓﺎق ﺷﻬﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎت اﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺑﺻورة ﻣرﺿﻳﺔ ﻛﺟزء ﻣن طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم "."٥

 ٤-٢اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻻﺧرى
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ "طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ" ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻵﺗﻳﺔ:
 طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻣوﻗﻌﺎً ﻣــن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو ﻣــن ﻗﺎﺋــد اﻟﺗﺣــﺎﻟف إذا ﻛــﺎن طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔـﺎً( وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻧﻣــوذج اﻟـوارد ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣــق
رﻗم "."٢

 ﻳﺗﻌﻳن أﻳﺿﺎً ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:

 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو ﻋن ﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف( ،وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺗﻔﺻﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم" ،"٤ﻋﻠﻰ أن ﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻫﻳﻛﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو ﻟﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف( ﻛﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت ﺑﻣوﺟب ﻣﺳﺗﺧرج

ﻣن ﺳﺟﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ )أو ﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﻳد ﺣدﻳث ﻣن اﻟﺑورﺻﺔ(
ﻳﺳرد أي ﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻳﻣﻠﻛون  %٥أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺳﻬم وﺣﺻص ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم )أو ﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
اﻟﺷرﻛﺔ(.

 ﻋﻘــد ﺗﺄﺳــﻳس أو اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ﺻــﺎدر ﺣــدﻳﺛﺎً ،و/أو اﻟﻧظــﺎم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟطﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ )أو ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻝ ﻋﺿو إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً(.

الصفحة  ١٤من ٣٦

جمھورية مصر العربية
برنامج المشاركة مع القطاع الخاص
المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات
مستند التأھيل المسبق

 ﻣﺳــﺗﺧرج رﺳــﻣﻲ ﺳــﺎري ﻣــن اﻟﺳــﺟﻝ اﻟﺗﺟــﺎري او ﻣﺎﻳﻌﺎدﻟــﻪ ﻟطﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ )أو إذا ﻛــﺎن "طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ"ﺗﺣﺎﻟﻔـﺎً ،ﻓﻳﺗﻌــﻳنﺗﻘدﻳم ﺷﻬﺎدة ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﻛﻝ ﻋﺿو ﺑﻪ ﻣوﺿﺣﺎً ﻓﻳﻬﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﻬﺎ ﻣﺎزﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ(.

 إﻗـرار رﺳــﻣﻲ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻧﻣــوذج اﻟـوارد ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣــق رﻗــم " ،"٦ﻳــﺗم ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﻋــدم ﺧﺿــوع طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ أو ﻛــﻝﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔـﺎً( ﻷي ﻣــن اﻷﺗــﻲ) :أ( ﻹﺟـراءات إﺷــﻬﺎر إﻓــﻼس أواﻋﺳــﺎر

اوﺗﺻﻔﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ،و)ب( إداﻧــﺔ ﻓــﻲ أي ﺟرﻳﻣــﺔ ﻣــن ﺟـراﺋم اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم أو ﻓﺳــﺎد أو ارﻫــﺎب أو إداﻧـﺔ ﻓــﻲ ﻗﺿــﻳﺔ ﻏﺳــﻳﻝ
أﻣواﻝ او اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﻳﺑﻰ ،وﻋدم اﻟﻌﻠم ﺑﺄي ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣرﺟﺄة أو إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺗﺧذ ﺣﻳﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.

 ٥-٢اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث  :ﻣﺳﺗﻧدات وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﺎﻟف اﻟﺷرﻛﺎت
إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠزم ﺗﻌﻳﻳن ﻗﺎﺋداً ﻟﻪ ﻣن اﻋﺿﺎءﻩ ﻳﺗم ﺗﻔوﻳﺿﻪ )ﺑﻣوﺟب ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻌﻪ أﻣﺎم

اﻟﻣوﺛق اﻟﻣﺧﺗص وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  (٦-٢ﻣن ﻗﺑﻝ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋﻧﻬم.

وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ رﻏﺑــﺔ طﺎﻟــب اﻟﺗﺄﻫــﻝ ﻓــﻲ أن ﻳﺗﻘــدم ﻟﻠﺗﺄﻫﻳــﻝ ﻛﺗﺣــﺎﻟف ﻓﻌﻠﻳــﻪ ﺗﻘــدﻳم اﻟﺗـزام ﻛﺗــﺎﺑﻲ ﺑﻣوﺟــب ﺧطــﺎب ﻳــﺗم ﺗﺣرﻳـرﻩ ﻣــن ﻗﺑــﻝ
اﻟﻣﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف ﻳﺗﺿﻣن:
 اﻟﺗزام ﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف )ﺑﺷﺄن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف( ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟف.
 ﺗﺣدﻳد ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي ﺳﻳﺗوﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺗﻔوﻳﺿﻪ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻣﻠزﻣﺔ
ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف.



ﻳﺗﻌﻳن أﻻ ﺗﻘﻝ ﺣﺻﺔ أي ﻋﺿو ﻓﻲاﻟﺗﺣﺎﻟف ﻋن . %١٠

 ٦-٢اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ  :اﻟﺗوﻛﻳﻝ اﻟرﺳﻣﻲ
ﻳﻘدم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( ﺗوﻛﻳﻼ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎً ﻣوﺛﻘﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم

" ،"٣وﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق اﻟﺗوﻛﻳﻼت واﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻷﺗﻲ:

.١

إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً:

ﻳﻔوض ﻛﻝ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﺗوﻗﻳﻊ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻣوﺟب ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ وﻓﻘﺎً

ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣرﻓق وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ .ﺗرﻓق اﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﻳﻊ – ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
اﻟﻣﺳﺑق .ﻳﻘدم ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟواردة ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.

.٢

إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺷرﻛﺔ:
ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻣﺳﺗﺧرج ﺣدﻳث ﻣن اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻳوﺿﺢ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﻠك ﺣق

اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ .وﻳﺗوﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷﺧص )أو اﻷﺷﺧﺎص اﻻﺧرﻳن اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻔوﻳﺿﻬم ﻟﻬذا اﻟﻐرض( اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق .ﺗرﻓق اﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﻳﻊ – ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
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 ٧-٢اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس" :اﻟﻧﺷرات أو اﻟﻛﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣطﺑوﻋﺔ".
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻧﺷرات ﻣطﺑوﻋﺔ ﺗوﺿﺢ أﻧﺷطﺗﻪ أو أﻧﺷطﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻳﺗم إدراج ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرات ﻓﻲ
اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﻣن طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗﺟﻠﻳدﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ.

 ٨-٢إﻳﺿﺎﺣﺎت واﺳﺗﻔﺳﺎرات
ُﻳرﺳﻝ أي طﻠب ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أي ﺗوﺿﻳﺢ او اﺳﺗﻔﺳﺎر ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 ،pppnewschools@mof.gov.egﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺑﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت )ﻣﻠﺣق  ،(١ﻗﺑﻝ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﺻ اًر ﺑﺗوﻗﻳت اﻟﻘﺎﻫرة .وﺳﻳﺗم إرﺳﺎﻝ اﻟرد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻟﻛﺎﻓﺔ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ وﺳوف ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟرد اﻟﺷرح
اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر.

 ٩-٢اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻘدﻳري:
اﻟﺷﻛﻝ رﻗم " :"٢اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻘدﻳري ﻹﺟراءات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

)أ(

اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﺗﻬدف

اﻟﻧﺷﺎط
إﺻدار ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

٢٠١٦ / ٨ /٢٠

أﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات

٢٠١٦ / ٨ /٢٩

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات

٢٠١٦ / ٩ / ٦

آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق

٢٠١٦ / ٩ /٢١

ﻣﻼﺣظﺔ ) :أ( ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻘدﻳرى ﻷﻏراض ﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ ﻓﻘط

ﻳﺣق ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟطﺎرﺣﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻘدﻳرﻫﺎ اﻟﻣطﻠق ودون إرﺳﺎﻝ إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق

إﻟﻰ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ ،ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻘدﻳري .وﻻ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺄي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻻﺷﻛﺎﻝ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ أﻋﻼﻩ ،وﻟن ﺗﺗﺣﻣﻝ أي ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ أو وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو أي ﻣن
ﻣﺳﺗﺷﺎرﻳﻬم أﻳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺟرى ﻋﻠﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ .وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ ،ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،إﺧطﺎر ﺟﻣﻳﻊ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗُﺟرى

ﻋﻠﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻘدﻳري.
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 ١٠-٢ﺷﻛﻝ وﺗوﻗﻳﻊ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
•

ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ إﻋداد وﺗﻘدﻳم ﻧﺳﺧﺔ واﺣدة ) (١أﺻﻠﻳﺔ ﻣن طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳﺦ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ،ﻣﻊ اﻟﺗﺄﺷﻳر ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ )ﺑﻛﻠﻣﺔ "أﺻﻝ"(

وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺦ اﻷﺧرى )ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﻧﺳﺧﺔ"( .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي اﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ واﻟﻧﺳﺦ اﻷﺧرى ﻳﺗم اﻟﺗﻌوﻳﻝ
ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ.
•

ﻳﺗم طﺑﺎﻋﺔ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق)اﻷﺻﻝ( واﻟﻧﺳﺦ اﻷﺧرى ﻣﺗﺿﻣﻧﺔً اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺑﻧد  ٢-٢أو ﺗﺣرﻳرﻫﺎ
ﺑواﺳطﺔ ﺣﺑر ﻳﺳﻬﻝ ﻗراءﺗﻪ وﻳﺗﻌذر ﻣﺣوﻩ .وﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص أو اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

– اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
– اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﺑﺎﻷﺣرف اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷرات
اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻌدﻟﺔ.
•

ﻳﺟب أﻻ ﻳﺣﺗوى طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ أي ﺗﻐﻳﻳرات أو ﺣذف أو إﺿﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷﺧص

•

ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺎم ﺑﺷﻛﻝ وﺑﺗﺑوﻳب طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق

أو اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣوﻗﻌﻳن ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ.

طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻧد.
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 ٣ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
 ١-٣اﻟﻐﻠق واﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ إﺣﻛﺎم ﻏﻠق اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ واﻟﻧﺳﺦ اﻻﺧرى ﻟطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ووﺿﻊ ﻛﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻣظروف

ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗﺿﻣن ﻛﻝ ﻣظروف اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ،٢-٢وﻳوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣظروف ﻋﺑﺎرة "طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ –
اﻷﺻﻝ" و"طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ – ﻧﺳﺧﺔ" )ﻳﺗم اﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣظﺎرﻳف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن( ،ﻣﻊ إﺣﻛﺎم ﻏﻠق

اﻟﻣظﺎرﻳف ﻓﻲ ﻣظروف ﺧﺎرﺟﻲ ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣظﺎرﻳف اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﺗم إﺗﺑﺎع اﻵﺗﻲ:
•

ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ.

ﺗدون ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺑﺎرة "اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص -
طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق".
وﻳﺟب ﺗوﺿﻳﺢ اﺳم وﻋﻧوان طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣظروف.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺗﺑﺎع ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻐﻠق واﻟﺗﺄﺷﻳر ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻟن ﺗﺗﺣﻣﻝ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق أي ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻋن ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣظروف
ﻟﻐﻳر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣددة أو ﻓﺗﺣﻪ ﻗﺑﻝ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣظﺎرﻳف أو ﺑﻌدم اﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻳﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﻧد .١-٣

 ٢-٣أﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻳﺟب ﺗﺳﻠﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )" (١ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت" ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد واﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺣدد ﺑﻬﺎ

"اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ" ووﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺦ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم )" (١ﻋدد ﻧﺳﺦ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ".
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 ٤ﻓﺗﺢ وﺗﻘﻳﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
 ١-٤اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻓﺣص ﻛﻝ طﻠب ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﺗﺣدﻳد ﻣدى اﻛﺗﻣﺎﻝ ﻣﺳﺗﻧدات طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﺗﺣﻘق

ﻣن أن اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺗم ﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳم وأﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
اﻟﻣﺳﺑق .وﺗﺣﺗﻔظ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ رﻓض طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﺗوﻓﺎة واﻟﺗﻲ ﻟن ﻳﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧظر

ﻓﻳﻬﺎ.
وﻳﺣق ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق أن ﺗطﻠب ،إذا دﻋت ﺿرورة ﻟذﻟك ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻣن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻛﻝ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف( ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺑت ﻓﻲ أﺣﻘﻳﺔ ﺗﺄﻫﻳﻠﻪ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑذﻟك ،ﻳﻠﺗزم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺑﺗﻘدﻳم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ،ﺳوف ﺗﺗﺑﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻣﺑﺎدئ ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ

واﻟﻣﺳﺎواة ،وﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻣوض أو ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﺧطﺎء اﻟواﺿﺣﺔ
أو اﻟﺳﻬو اﻟﻌرﺿﻰ اﻟواﺿﺢ ﻣن ﺟﺎﻧب طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ .وﻟن ﺗﻘدم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن

اﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة .وﻳﺗﻌﻳن أن ﻳدرك طﺎﻟﺑو اﻟﺗﺄﻫﻝ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑطﻠب اﻟﺗوﺿﻳﺣﺎت وأن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟردود ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﻳس ﺑﻬﺎ أي ﻏﻣوض وأن ﻳﺳﻌوا ﻻﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟرد ﻋﻠﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.

 ٢-٤ﺗﻘﻳﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق إﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣدى ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ،ﺗﻔﺣص اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﺎﻟﺑﻧد  ٣-٢وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻧد ،٧-٢
وﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى .ﻳﺗﻌﻳن وﺿﻊ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر:
ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  ،٣-٢اﻟﺟزء اﻷوﻝ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس "ﻣﻘﺑوﻝ أو ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ" ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎر
ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟذي ﺗﻘرر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد "-٢
 ،"٣اﻟﺟزء اﻷوﻝ وﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد " " ،"٢ﻣؤﻫﻝ".
ﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎر طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟذي ﺗﻘرر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻋدم اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻪ ﻷي ﻣﻌﻳﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد
" ،"٣-٢اﻟﺟزء اﻷوﻝ وﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد "" ،"٢ﻏﻳر ﻣؤﻫﻝ".
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 ٥اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﺗﻘدﻳم اﻟﻌطﺎءات
ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺗﻘﻳﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺳوف ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﺟراء واﺣد ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

إﺧطﺎر طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ "ﻏﻳر ﻣؤﻫﻝ" ،وأﻧﻪ ﻗد ﺗم رﻓض طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﺳﺗوﻓﻲ

•

إﺧطﺎر طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ "ﻣؤﻫﻼ"ٕ ،وارﺳﺎﻝ دﻋوة إﻟﻳﻪ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

و/أو ﻟﻌدم اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻪ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ أو ﻷي ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧرى واردة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )(٢؛ أو

ﻳﻠﺗزم طﺎﻟﺑو اﻟﺗﺄﻫﻝ ) إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( ﺑﻌدم ﺗﻐﻳﻳر ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑدون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن

وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ أو ﻣن ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻌد
ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ ذﻟك.
ﺳــوف ﺗوﺿــﺢ ﻛراﺳــﺔ اﻟﺷــروط واﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﺗــﻲ ﺳﺗﺻــدرﻫﺎ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟطﺎرﺣــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﻟﻠﻣــؤﻫﻠﻳن ﻓﻘــط ،ﻛﺎﻓــﺔ ﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ
اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻌطﺎءات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﻘدﻳم واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ.
اﻟﺷراﻛﺔ أو اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ:
ﻻ ﻳﺣق ﻷي ﺷرﻛﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ )ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر( ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ أﺧرى ﺑدون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺻرﻳﺣﺔ ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ أو ﻣن ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑقٕ .واذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً ،ﻳﻧطﺑق ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء
اﻟﺗﺣﺎﻟف.
اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺳﺑق ﺗﺄﻫﻳﻠﻬﺎ:
ﻳﺣق ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻏﻳر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت أو ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣؤﻫﻠﺔ ﺷرﻳطﺔ أن) :أ( ﻻ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻏﻳر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ

اﻟﻣذﻛورة ﻗﺎﺋداً ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف) ،ب( ﻳﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺔ ﻏﻳر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟواردة

ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ") ،"٣-٢ج( ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺻرﻳﺣﺔ ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ أو ﻣن ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﻌد
اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
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ﻣﻠﺣق رﻗم " :"١ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺗﻌد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟواﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺷروع ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
اﻟﺷﻛﻝ رﻗم  :٣اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟواﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ

اﺳم اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

اﺳم اﻟﺟﻬﺔ اﻟطﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ

ﻋﻧوان ﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

وﺣدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
ﻣﺑﻧﻲ دﻳوان ﻋﺎم وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
 ١٢ﺷﺎرع اﻟﻔﻠﻛﻲ – ﻻظوﻏﻠﻲ – ﺑﺟوار ﺿرﻳﺢ ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ
ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻻﺳﺗﺎذة  /اﻣﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎر
ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ

اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻹرﺳﺎﻝ طﻠﺑﺎت ﺑرﻳد اﻟﻛﺗروﻧﻲ :
اﻻﻳﺿﺎﺣﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
اﻟﻣﺳﺑق
أﺧر

ﻣوﻋد

ﻟﻠﺗﻘدم

اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات

pppnewschools@mof.gov.eg

ﺑطﻠﺑﺎت ٢٠١٦/ ٨ / ٢٩

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎرات

٢٠١٦/ ٩ / ٦

اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت

اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺻ ارً ﺑﺗوﻗﻳت اﻟﻘﺎﻫرة

اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

٢٠١٦ / ٩ / ٢١

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﻋدد ﻧﺳﺦ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

أﺻﻝ واﺣد  ٢+ﻧﺳﺦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺳﺧﺔ  PDFﻋﻠﻰ ﻗرص ﻣدﻣﺞ ) (CDاو ﻳو
اس ﺑﻰ )(USB
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ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٢ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

اﻟﺗﺎرﻳﺦ______________________ :
اﻟﻣوﺿوع :طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت ﺑﻧظﺎم
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص )اﻟﻣﺷروع(
إﻟﻰ:

اﻟﺳﺎدة /وﺣدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر  /اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳﺳﻲ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوزﻳر اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻻﺳﺗﺎذة  /اﻣﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎر
ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ٢٠اغسطس  ،٢٠١٦أﺗﺷرف أﻧﺎ )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف(
ً
ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﺑﻬذا اﻟطﻠب ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧداﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ:
ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻷوﻟﻰ

ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

وأطﺎﻟب ﺑﻔﺣﺻﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
أﺗﻌﻬد أﻧﺎ )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟطﻠب ﺑﺎﻵﺗﻲ:
أ -اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن وﻗت
إﻟﻰ آﺧر ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣؤﻫﻝ.
ب -ﻗﺑوﻝ ﺣق ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ اﻵﺗﻲ (١) :طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ(٢) ،
ﺗﻌدﻳﻝ اﻹﺟراءات واﻟﻘواﻋد أو أي ﺗوﺿﻳﺣﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،و) (٣ﻣد ﻓﺗرة أو ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
واﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

ج -ﻗﺑوﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺻري ﺑﺷﺄن إﺟراءات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ٕواﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
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د -ﺑﻌدم ﺗﻐﻳﻳر ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑدون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ أو ﻣن
ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ،ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
أﻗر وأﺿﻣن أﻧﺎ )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟطﻠب واﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن ﺗﺎرﻳﺧﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ودﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ

ﺟواﻧﺑﻬﺎ وأن اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻻ ﻳﻌطﻲ ﻟﻲ )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( وﻟﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ]ذﻛر

أﺳﻣﺎﺋﻬم[ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أي أوﻟوﻳﺔ أو أﻓﺿﻠﻳﺔ أو أﺳﺑﻘﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔﻋﻠﻰ ﺗرﺳﻳﻪ اﻟﻣﺷروع.
 .٢ﻋدم ﺧﺿوع )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ]ذﻛر أﺳﻣﺎﺋﻬم[ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻷي
إﺟراءات إﻓﻼس طوﻋﻲ أو ﺟﺑري أو إﻋﺳﺎر أو أي إﺟراءات أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ طواﻝ ﻓﺗرة اﻟﺧﻣﺳﺔ أﻋوام اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
 .٣ﻗﻳﺎم )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ]ذﻛر أﺳﻣﺎﺋﻬم[ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﺳداد ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟطﻌن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ وﻣن ﺧﻼﻝ

اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺗم ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت/اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ.

 .٤ﻋدم ﻗﻳﺎم )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ]ذﻛر أﺳﻣﺎﺋﻬم[ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﺗواطﺊ
ﻣﻊ أي طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ أﺧر أو ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻪ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ وﻟﻳس اﻟﺣﺻر:
)أ( إﺑﻼغ أي طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ أﺧر ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﻓﻧﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣﻊ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق
اﻟﺧﺎص ﺑﻪ؛ أو

)ب( إﺑرام أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ أو

)ج( ﻋرض أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أو إﻋطﺎء ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ أو دﻓﻌﻪ أو إﻋطﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أو أﻳﺔ ﻣﻐرﻳﺎت
أﺧرى أو أﺷﻳﺎء ﻗﻳﻣﺔ ﻷي طﺎﻟب ﺗﺄﻫﻝ أﺧر ﻧظﻳر ﺗﻧﻔﻳذ أو إﻏﻔﺎﻝ إﺟراء ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
ﻣرﻓق ﻣﻊ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻵﺗﻳﺔ ،ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء:


ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ )ﻣﻠﺣق رﻗم ".("٣



ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﻠﺣق رﻗم ".("٤



ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت )ﻣﻠﺣق رﻗم "("٥



إﻗرار رﺳﻣﻲ ) ﻣﻠﺣق رﻗم ".("٦



اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ )ﻣﻠﺣق رﻗم " .("٧



ﻧﻣوذج ﺧطﺎب ﺗﺄﻳﻳد/دﻋم ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ) ﻣﻠﺣق رﻗم ".("٨



اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻷﺧرى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد " "٢ﻣن ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
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ُﻓوض أﻧﺎ )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ( ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟطﻠب اﻟﺳﻳد ___________ /ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻹﺧطﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ
أﱢ
ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎوﻳن وأرﻗﺎم اﻟﻔﺎﻛس واﻟﻬﺎﺗف اﻵﺗﻳﺔ:

)ﻋﻧوان اﻟﻣﻣﺛﻝ وﻋﻧوان ﺑرﻳدﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ورﻗم اﻟﻬﺎﺗف واﻟﻔﺎﻛس(:
ﺗﺣرﻳ اًر ﻓﻲ ﻳوم ___________ اﻟﻣواﻓق ___________ ﻣن ﺷﻬر _________ ﻋﺎم .٢٠١٦

______________________________________________________

]اﻟﺗوﻗﻳﻊ[

ﺑﺻﻔﺗﻪ

]اﻟوظﻳﻔﺔ[

اﻟﻣﻔوض ﺑﺗوﻗﻳﻊ طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
]اﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ[
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ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٣ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ
ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق اﻟﺗوﻛﻳﻼت واﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﺗﻲ:
.١

إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً:

ﻳوﻛﻝ ﻛﻝ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﺗوﻗﻳﻊ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻣوﺟب ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ وﻓﻘﺎً

ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣرﻓق وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ .ﺗرﻓق اﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﻳﻊ – ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ

اﻟﻣﺳﺑق .ﻳﻘدم ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟواردة ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
.٢

إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺷرﻛﺔ:
ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻣﺳﺗﺧرج ﺣدﻳث ﻣن اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻳوﺿﺢ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻣﻠك ﺣق

اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ .وﻳﺗوﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷﺧص )أو اﻻﺷﺧﺎص اﻻﺧرﻳن اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻔوﻳﺿﻬم ﻟﻬذا اﻟﻐرض( اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق .ﺗرﻓق اﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﻳﻊ – ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.
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ﺗوﻛﻳﻝ رﺳﻣﻲ
ﻳﺟب أن ﻳﺗم إﺑرام اﻟﺗوﻛﻳﻝ اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻌﻠﻳﺎً وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ

دوﻟﺔ اﻻﺑرام.

أﻧﻪ ﻓﻲ ﻳوم  ..............اﻟﻣواﻓق  .........ﻣن ﺷﻬر  ....ﻋﺎم ...........
أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻧﺣن  --------ﺑﻣﻛﺗب ﺗوﺛﻳق )  ( .........ﺣﺿر:

اﻟﻣوﻗﻊ أدﻧﺎﻩ

اﻟﺳﻳد .................. /
ﺑﺻﻔﺗﻪ  ، ......................وﻳﺣﻣﻝ ﺟﻧﺳﻳﺔ  ،.........ورﻗم ﻗوﻣﻲ/ﺟواز ﺳﻔر  ............:ﺻﺎدر ﻣن ...........
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ، .............وﻳﻘﻳم ﻓﻲ .............
وﻗﺎم ﺑﺗوﻛﻳﻝ اﻟﺳﻳد  ............ /ﺑﺻﻔﺗﻪ  ...........ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻵﺗﻰ:
إرﺳﺎﻝ اﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻲ/ﻋﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم وﺗﺳﻠﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ٕواﺟراءات

اﻟطرح وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع واﻟﺗوﻗﻳﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم واﻟﺗﺳﻠم ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻲ/ﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوراق

واﻟﻣﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧدات طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت
واﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﻛﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺑرام ٕواﻧﺟﺎز أي ﺗﺻرﻓﺎت أو أﻓﻌﺎﻝ ﻳﻠزم

اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ﻹﺗﻣﺎم وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ،

وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﻗﻳﻊ وﻗﺑوﻝ ورﻓض إﺟراءات اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟطرح اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﺳم

اﻟﻣوﻛﻝ واﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺄﺳﻣﻰ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣزﻣﻊ اﺑراﻣﻪ.
وﻟﻪ أن ﻳوﻛﻝ ﻏﻳرﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض أو ﻛﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺗوﻛﻳﻝ.

و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺣرر ﻫذا اﻟﺗوﻛﻳﻝ ﻣن اﻟﻣوﻛﻝ ﺑﺻﻔﺗﻪ )اﻷﺻﻳﻝ( إﻟﻰ اﻟوﻛﻳﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم اﻟﺗﺳﻠﻳم واﻟﺗﺳﻠم ﺑﻣﻘر اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع.
ﺗﺣرر ﻫذا اﻟﺗوﻛﻳﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻳوم أﻋﻼﻩ.
وﻫذا ﺗوﻛﻳﻝ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻲ/ﻋﻧﺎ ﺑذﻟك
اﻟﻣوﻛﻝ ﺑﺻﻔﺗﻪ :
اﻟﻣوﺛق :
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جمھورية مصر العربية
برنامج المشاركة مع القطاع الخاص
المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات
مستند التأھيل المسبق

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٤ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ
اﻻﺳم_______________________________ :

اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )ﺷرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣن أو ﺧﻼﻓﻪ(________________ :
رﻗم اﻟﻘﻳد ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري________________ :
اﻟﻣﻘر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ________________ :
ﻋﻧوان اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﻳﺳﻲ________________ :
رﻗم اﻟﻬﺎﺗف________________ :

رﻗم اﻟﻔﺎﻛس________________ :

ﻋﻧوان اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ________________ :
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ________________ :
ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ) ________________ :ﻳﺗم إرﻓﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ(.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف) :ﺑرﺟﺎء اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ،ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد ﻗﺎﺋد
اﻟﺗﺣﺎﻟف وﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﻐﻝ/اﻟﻣﺷﻐﻠﻳن(
اﻻﺳم_______________________________ :
اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )ﺷرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣن أو ﺧﻼﻓﻪ(________________ :
رﻗم اﻟﻘﻳد ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري________________ :

اﻟﻣﻘر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ________________ :
ﻋﻧوان اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﻳﺳﻲ________________ :
رﻗم اﻟﻬﺎﺗف________________ :
رﻗم اﻟﻔﺎﻛس________________ :
ﻋﻧوان اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ________________ :
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ________________ :
ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ) ________________ :ﻳﺗم إرﻓﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ(.
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اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ )(%

ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف
-١
-٢
-٣
-٤
٠
٠
٠

%١٠٠
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ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٥ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻋﺿو واﺣد ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف أن ﻳﻘدم ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن ﺧﺑرﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب
ﻓﻲ اﻟﺑﻧد .٣-٢
ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻرى وﻳﺟب ﻋﻠﻰ طﺎﻟﺑﻰ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺗﺿﻣﻳن ﺳﻌر وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺻرف
ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣن ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى إﻟﻰ اﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻرى.
ﻳرﻓق ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ) ،(٥ﺷﻬﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎت اﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺑﺻورة ﻣرﺿﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺷروع ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ واﻟﺗﻲ
ﻳﺟب ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻣؤﻛدةً أن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻰ اﻟﺟداوﻝ اﻟﻣطﺑﻘﺔ أدﻧﺎﻩ ﺻﺣﻳﺣﺔ وأن اﻟﻣﺷروع ﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ وﻓﻰ
ﻧطﺎق اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻰ.

اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) :(١اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء وﺗﺟﻬﻳز وﺗﺷﻐﻳﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣدارس وﺗﻘدﻳم وادارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )ﻣﺳﺗﻧدات
ﻣؤﻳدة ﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻔﻧﻲ(
اﺳم اﻟﻣﺷروع
اﻟدوﻟﺔ
وﺻف اﻟﻣﺷروع
إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
)ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻرى( أو

ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ
ﻋدد اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم
إدارﺗﻬﺎ و ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ

دور اﻟﺷرﻛﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻌﻘد

اﻟﺗوﻗﻳﻊ

ﻋﻠﻰ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺟﺎز
اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ
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اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) :(٢اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻻﻗﺗراض )ﻣﺳﺗﻧدات ﻣؤﻳدة ﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم (١
اﺳم اﻟﻣﺷروع
اﻟدوﻟﺔ
وﺻف اﻟﻣﺷروع
إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ

اﻟﻣﺻرى( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ
ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ

اﻟﻣﺻرى( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ
ﻣﻘدار

اﻟزﻳﺎدة

ﻓﻲ

اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻري

أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻘد

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ
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اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) :(٣اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ )ﻣﺳﺗﻧدات ﻣؤﻳدة ﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم (٢
اﺳم اﻟﻣﺷروع
اﻟدوﻟﺔ
وﺻف اﻟﻣﺷروع
اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ

اﻟﻣﺻري أو ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدﻟﻪ

ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺷرﻛﺔ

ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ
اﻟﻣﺻرى(

ﻳﻌﺎدﻟﻪ

أو

ﻣﺎ

ﻣﻘدار اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ
ﺣﻘوق

اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻري أو

ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻘد

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ

الصفحة  ٣١من ٣٦

جمھورية مصر العربية
برنامج المشاركة مع القطاع الخاص
المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات
مستند التأھيل المسبق

ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٦اﻷﻗرار اﻟرﺳﻣﻰ
اﻧﻪ ﻓﻲ ﻳوم  ............:اﻟﻣواﻓق  ...........:ﻣن ﺷﻬر  ...........ﻋﺎم ...........
اﻣﺎﻣﻧﺎ ﻧﺣن
ﺑﻔرع ﺗوﺛﻳق ................................................. ................. :
ﺣﺿر .................................. ...................................... :
اﻟﺻﻔﻪ )ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼﻟت ﺟﺎرى أوﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺎت(...................................... :
رﻗم ﻗوﻣﻰ ................................. :

أﻗر أﻧﺎ )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ /ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ( وأﺿﻣن ﺑﺄن )اﺳم طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ /ﻗﺎﺋد اﻟﺗﺣﺎﻟف ( وﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف
)إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( ،ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺣرﻳر ﻫذا اﻻﻗرار ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﺧذ ﺿدﻩ إﺟراءات إﺷﻬﺎر إﻓﻼس أواﻋﺳﺎر اوﺗﺻﻔﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ داﺧﻝ أو ﺧﺎرج ﻣﺻر؛

)ب( أﻧﻪ ﻟم ﻳﺳﺑق إداﻧﺗﻲ ﻓﻲ أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم أو ﻓﺳﺎد أو ارﻫﺎب أو إداﻧﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻏﺳﻳﻝ
أﻣواﻝ او اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﻳﺑﻰ ،وﻋدم ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺄي ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣرﺟﺄة أو إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺗﺧذ ﺣﻳﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﺷﺄن داﺧﻝ أو ﺧﺎرج ﻣﺻر؛ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت.
وﻫذا اﻗرار ﻣﻧﻰ ﺑذﻟك
اﻟﻣوﺛق

اﻟﻣﻘر
اﻟﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﺳم ووظﻳﻔﺔ اﻟﻣوﻗﻊ
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻌﻧوان
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ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٧اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ
ﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ أﻋوام اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ

ﻳﻣﻸ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق " "٧طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ وﻛﻝ ﻋﺿو ﺗﺣﺎﻟف )إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( أو ﻛﻝ ﺷرﻛﺔ أم )إذا

ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﻘدم ﺿﻣﺎن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺑﻧد رﻗم  (٣-٢ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﻋوام اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،وذﻟك
ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٣واﻟﺧﺎص ﺑﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎﻝ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو

اﻟﺗﺣﺎﻟف أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﻘدﻳم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﻋوام اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ،وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات

اﻟﻣؤﱢﻳدة ﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ).(٣
ﺷﻛﻝ رﻗم ] :٤اﻹﻳرادات واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ[
اﻟﻌﻣﻠﺔ  /وﺣدات

اﻟﻌﺎم اﻷوﻝ

ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎﻝ )اﻹﻳرادات(
اﻷﺻوﻝ
أﺻوﻝ ﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ
اﻟﻣﺧزون
أﺻوﻝ ﺟﺎرﻳﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ اﻟﺟﺎرﻳﺔ
اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻹﻫﻼك )( -
اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ
اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت و ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ

ذﻣم ﻟﻠداﺋﻧﻳن  /ﺣﺳﺎب اﻟداﺋﻧﻳن
دﻳون ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ
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اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ
دﻳون طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ
دﻳون طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت
ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت و ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﻳﻛون ﻋﻠﻲ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ أو

اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻰ .وﺳﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻري طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻌر ﺻرف اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن
ﺷﻬر ﻗﺑﻝ ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻗواﺋم اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰ اﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﻣﺻري ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر
اﻟﺻرف اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ.

ﻳرﺟﻰ ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﻋواﻣﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ )ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺣﺎﻟﻳﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ( واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺎﻟب
اﻟﺗﺄﻫﻝ )ﻣﺛﻝ اﻟدﻣﺞ واﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﺗرﺷﻳد واﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ( واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﻳﺟب ﺗﻘدﻳم ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻛﻝ ﻣن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ وﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف )إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً(
وﺷرﻛﺗﻪ اﻷم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﻳم ﺿﻣﺎن ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
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ﻣﻠﺣق رﻗم " :"٨ﻧﻣوذج ﺧطﺎب ﺗﺄﻳﻳد/دﻋم ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر(
اﻟﻣوﺿوع :اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

)اﻟﻣﺷروع(

اﻟﺗﺎرﻳﺦ______________________ :
إﻟﻰ:

اﻟﺳﺎدة /وﺣدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر  /اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳﺳﻲ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوزﻳر اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ
ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻻﺳﺗﺎذة  /اﻣﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎر
ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ

ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌد،
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ طﻠب ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق )"ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق"( اﻟﺻﺎدر ﻣن و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم

اﻟﻔﻧﻲ )"اﻟﺟﻬﺔ اﻟطﺎرﺣﺔ "( ﺑدﻋم ﻓﻧﻲ ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ

ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠أﻏﺳطس  ٢٠١٦ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص )ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ(،
اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﺗﻣوﻳﻝ وﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء وﺗﺟﻬﻳز وﺗﺷﻐﻳﻝ واﺳﺗﻐﻼﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻐﺎت وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة )اﻟﻣﺷروع(.

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة  ١-٣-٢ﻣن ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق ،ﻳﺟوز ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف )إذا ﻛﺎن طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ

ﺗﺣﺎﻟﻔﺎً( أن ﻳﺧﺗﺎر )أ( ﺗﻘدﻳم إﺛﺑﺎت ﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻐرض اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
و/أو )ب( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم.

وﺗﻌﻧﻲ "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم" أي ﻛﻳﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻳﻛون ﻟدﻳﻪ اﻟﺳﻳطرةً ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ )أو أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف( ﺣﻳث أن
ﻣﻬﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟطﺎﻟب اﻟﺗﺄﻫﻝ أو ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺻد ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﺳﻳطرة"
أي ﺳﻳطرة ﺑﺄي طرﻳﻘﺔ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻳطرة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺳﻬم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ أو ﻏﻳر

ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼﻝ اﺋﺗﻣﺎن أو ﻋﻘد أو ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺳﻬم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ أي ﺷرﻛﺔ أﺧري أو ﺧﻼف ذﻟك.
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ﻣراﻋﺎةً ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻧﻘر ﻧﺣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﻧﺗﻌﻬد ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 ﺑــﺄن ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ إﻟــﻰ ﺷــرﻛﺗﻧﺎ واﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺔ )اﺳــم اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ( ﻛطﺎﻟــب ﺗﺄﻫ ـﻝ/
ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻧدات ﺻﺣﻳﺣﺔ وﺳﻠﻳﻣﺔ.

 ﻧﻘــر ﻧﺣــن أﻧﻧــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻟﺷــرﻛﺔ )اﺳــم اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ( اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﻠﺗﺄﻫﻳــﻝ ﻟﻠﻣﺷــروع ﺑﺻــﻔﺗﻬﺎ ]طﺎﻟــب
اﻟﺗﺄﻫﻝ /ﻋﺿو اﻟﺗﺣﺎﻟف[.

 ﺳوف ﻧﻘدم اﻟﻣوارد اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ) اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻟﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﻛﻣﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ
ﻣﻘــدم اﻟﺧدﻣــﺔ وأداء ﻛﺎﻣــﻝ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣطﻠــوب اﻟﻣﺣــدد أو ذي اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻣﺳــﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻣﺳــﺑق
وطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ وﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.

 ﺳوف ﻧﻘدم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟــﻼزم واﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻟﺷــرﻛﺔ )اﺳــم اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ( ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻹﻳﻔــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻛﻣﺳــﺎﻫم
ﻓﻲ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ )اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ وأداء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻛﺎﻣﻠــﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻗﺎﺋــد اﻟﺗﺣــﺎﻟف أو ﻋﺿــو ﺗﺣــﺎﻟف اﻟﻣﺷــروع وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ

اﻟﻣﺳﺑق أو ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻪ وطﻠب اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق وﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.

ﻛﻣﺎ ﻧﻘــر ﺑﺄﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻟــم ﻳﻘﺗﺿــﻲ اﻟﺳــﻳﺎق ﺧــﻼف ذﻟــك ،ﻳﻛــون ﻟﻠﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ﺑــﺎﻟﺧط اﻟﻌـرﻳض واﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ
ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺳﺑق.

إﻧﻧﺎ ﻧواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺣﺻري ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻫذا اﻟﺧطﺎب.
وﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﺟزﻳﻝ اﻟﺷﻛر

]اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم[
ﺗﺣرر ﺑﻣﻌرﻓﺔ___________________ :
اﻻﺳم__________________ :
اﻟوظﻳﻔﺔ__________________ :
)اﻟﻣﻔوض ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ(
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