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  الرتبية والتعليم والتعليم الفىنوزارة 
  ٢٠١٩لسنة  ٣٠٥رقم وزارى رار ـق

  ١٤/١١/٢٠١٩بتاريخ 
  بشأن تعديل المادة األولى

  ٢٦/٨/٢٠١٩بتاريخ ) ١٨٤(من القرار الوزارى رقم 
  )١٨(والمتضمن تعديل المادة 

  ٩/٩/٢٠١٤بتاريخ  )٤٢٠(من القرار الوزارى رقم 
  بشأن التعليم الخاص

 الرتبية والتعليم والتعليم الفىنوزير 

 ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣ون رقم   ارة المحلية الصادر بالقان   بعد االطالع على قانون نظام اإلد     
  والئحته التنفيذية ؛وتعديالته 

  وتعديالته والئحته التنفيذية ؛ ١٩٨١ لسنة ١٣٩در بالقانون رقم وعلى قانون التعليم الصا
  والئحته التنفيذية ؛ وتعديالته ١٩٨١ لسنة ١٥٩ت رقم وعلى قانون الشركا
إصدار قانون سوق رأس المـال ، والئحتـه    ب١٩٩٢ لسنة  ٩٥وعلى القانون رقم    

   ؛١٩٩٣ لسنة ١٣٥التنفيذية الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
  والئحته التنفيذية ؛ ٢٠١٧ لسنة ٧٢ادر بالقانون رقم وعلى قانون االستثمار الص

   بــشأن تنظــيم١٩٩٧ لــسنة ٢٧١وعلــى قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم 
  لتعليم ؛وزارة التربية وا

   بشأن التعليم الخاص وتعديالته ؛٢٠١٤ لسنة ٤٢٠وعلى القرار الوزارى رقم 
   ؛٢٦/٨/٢٠١٩الصادر بتاريخ ) ١٨٣(وعلى القرار الوزارى رقم 

  وللصالح العام ؛
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  :رر ــــــــق
) ١٨٤(يستبدل بنص المادة األولى مـن القـرار الـوزارى رقـم              - املادة األوىل 

   : النص التالى٢٦/٨/٩٢٠١بتاريخ  الصادر
 ٩/٩/٢٠١٤بتـاريخ   ) ٤٢٠(من القرار الـوزارى رقـم       ) ١٨(يعدل نص المادة    

   :بشأن التعليم الخاص إلى النص التالى
   :يشترط فى أصحاب المدارس الخاصة ما يأتى

ا طبقًا ألحكام القانون ، متمتعا بجنـسية جمهوريـة     يأن يكون شخصا اعتبار   ) أ  ( 
فى حالة مـشاركة ملكيـة الـشخص االعتبـارى     مصر العربية ، على أنه      

  أو صـناديق ، أو هيئـات أجنبيـة ، أو أشـخاص طبيعيـة ،                لشركات ، 
  :أو مزدوجة الجنسية فيجب االلتزام بالشروط اآلتية  أو اعتبارية أجنبية ،

 تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمـساهمين وحصـصهم الفعليـة             -١
وافقة عليها من الجهة المختـصة بإصـدار      بالمنشأة التعليمية ، وفى حالة الم     

جراء أى تعديل عليها سـواء باسـتبدال ، أو إحـالل            إالترخيص فال يجوز    
مساهمين بآخرين غير مصريين ، أو غيرها إال بعد الحصول على موافقـة             
  بذلك ، وتطبق هذه األحكام على كافـة المـشروعات التعليميـة الخاصـة             

و غيرها من الكيانات التـى تمـارس      القائمة سواء أكانت مدارس خاصة ، أ      
  .نشاطًا تعليميا 

   أال تزيــد نــسب وحــصص المــشاركة للمــشاركين األجانــب ،-٢
  )٪٢٠ (لـى أو مزدوجى الجنسية سواء أكـانوا منفـردين أو مجتمعـين ع           

من قيمة أسهم ملكية الشخصية االعتبارية مالكة المدرسة ، ويـسرى هـذا             
  ا مـن الكيانـات التـى تمـارس         على المدارس الخاصة ، أو غيره      الشرط

  .نشاطًا تعليميا 
 عدم جواز التنازل بأى حال عن أى حصص للمشاركين المنصوص           -٣

عليهم بالفقرة السابقة ، إال بعد الحصول على الموافقة الالزمـة والمقـررة             
بهذا القرار ، ويشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لجنـة              
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المستـشار القـانونى    : (ع التعليم العام وعضوية كل من       برئاسة رئيس قطا  
 رئيس قطاع التعلـيم الفنـى والتجهيـزات ، ورؤسـاء اإلدارات             -للوزير  

المركزية لألمن ، والتعليم الثانوى ، والتعليم الفنـى ، ومـدير عـام اإلدارة      
، وللجنة أن تضم فى عضويتها مـن تـرى          ) العامة للتعليم الخاص والدولى   

  . به إلنجاز أعمالها االستعانة
وتختص اللجنة بالنظر والموافقة علـى كافـة الطلبـات المقدمـة مـن              
المستثمرين األجانب ومزدوجى الجنسية المتعلقة بتملكهم ألسهم ، أو انتقـال           
  أسهم من أو إلى أحدهم بالشخصيات االعتبارية المالكة لمـدارس خاصـة ،         

كما تخـتص بالموافقـة     ميا ،   أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعلي       
  ط أو أكثـر مـن الـشروط الـواردة بهـذه المـادة ،          على اإلعفاء من شر   

 ،  ٢٠١٧ لـسنة    ٧٢وذلك كله بما ال يخالف أحكام قانونى االستثمار رقـم           
 والئحتيهمـا التنفيذيـة ، علـى أن      ١٩٩٢ لسنة   ٩٥وسوق رأس المال رقم     

معرفـة وزيـر التربيـة    تعتمد كافة القرارات التى تصدر من تلك اللجنـة ب     
  .والتعليم والتعليم الفنى 

وفى حال مخالفة الشخصية االعتبارية ألى شرط من الـشروط الـثالث            
السابقة يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكـون العقوبـة             

  .المتخذة ضد الشخصية االعتبارية مشددة 
  .سة المالية أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدر) ب(
  .أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقًا لمعايير الجودة واالعتماد التربوى ) ج(
  .أال يكون هدفه األساسى االتجار أو الميل لالستغالل ) د(

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى     - املادة الثانيـة 
 تنفيذه ، ويلغى كـل      - كل فيما يخصها     -هات المعنية   لتاريخ نشره ، وعلى جميع الج     

  .ما يخالف ذلك من أحكام 
  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

  ىــارق شوقــط/ د.أ


