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  الرتبية والتعليم والتعليم الفىنوزارة 
  ٢٠١٩ لسنة ٣٠٦رقم وزارى رار ـق

  ١٤/١١/٢٠١٩بتاريخ 
  بشأن تعديل المادة األولى

  ٢٦/٨/٢٠١٩بتاريخ ) ١٨٣(ى رقم من القرار الوزار
  )٣ (من البند) أ(الفقرة والمتضمن تعديل 

  ١٣/٩/٢٠١٤بتاريخ  )٤٢٢( القرار الوزارى رقم  المادة الثانية منمن
  بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة

  )دولية(التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة 
 الرتبية والتعليم والتعليم الفىنوزير 

 ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣ون رقم   ع على قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقان       بعد االطال 
  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

 والئحتـه التنفيذيـة    بإصدار قانون سوق رأس المال       ١٩٩٢ لسنة   ٩٥نون رقم   وعلى القا 
   ؛١٩٩٣ لسنة ١٣٥الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

  والئحته التنفيذية ؛ ٢٠١٧ لسنة ٧٢ادر بالقانون رقم وعلى قانون االستثمار الص
  ظــيم بــشأن تن١٩٩٧ لــسنة ٢٧١وعلــى قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم 

  وزارة التربية والتعليم ؛
   بشأن التعليم الخاص وتعديالته ؛٢٠١٤ لسنة ٤٢٠وعلى القرار الوزارى رقم 
 بـشأن ضـوابط وتنظـيم العمـل         ٢٠١٤ لسنة   ٤٢٢وعلى القرار الوزارى رقم     

  وتعديالته ؛) دولية(بالمدارس الخاصة التى تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة 
   ؛٢٦/٨/٢٠١٩الصادر بتاريخ ) ١٨٣(وعلى القرار الوزارى رقم 

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

   : النص التالى٢٦/٨/٢٠١٩بتاريخ  الصادر
   القـرار الـوزارى     المادة الثانية مـن    من) ٣( رقم   من البند ) أ(الفقرة  يعدل نص   

ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التـى   بشأن ١٣/٩/٢٠١٤بتاريخ ) ٤٢٢(رقم  
   :إلى النص التالى) دولية(تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة 

عقد تكوين الشخصية االعتبارية للشركة مالكة المدرسـة علـى أن يكـون             ) أ  ( 
ظ لـدى   مشهرا طبقًا للقوانين المعمول بها باإلضافة إلى صورة رسمية تحف         

على أنه فى حالة مشاركة ملكية الشخص       خيص  بإصدار التر الجهة المنوطة   
 ،  أجانباالعتبارى لشركات ، أو صناديق ، أو هيئات أجنبية ، أو أشخاص             

  : الجنسية فيجب االلتزام بالشروط اآلتية ىأو مزدوج
وحصـصهم الفعليـة    ،   تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين         -١

الموافقة عليها من الجهة المختـصة بإصـدار      بالمنشأة التعليمية ، وفى حالة      
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             

  يرهـا مـن الكيانـات التـى تمـارس         القائمة سواء مدارس خاصة ، أو غ      
  .نشاطًا تعليميا 

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

  .من قيمة أسهم ملكية الشخصية االعتبارية مالكة المدرسة 
 المنصوص   عدم جواز التنازل بأى حال عن أى حصص للمشاركين         -٣

  .عليهم بالفقرة السابقة 
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ومع ذلك يجوز الحصول على الموافقة الالزمة لإلعفاء مـن أى شـرط             
من الشروط سالفة الذكر ، وتختص اللجنة المشكلة بموجب المـادة األولـى            

 ، بالموافقـة علـى      ١٤/١١/٢٠١٩بتاريخ  ) ٣٠٥(من القرار الوزارى رقم     
ردة بهذه المـادة ، كمـا تـسرى    اإلعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الوا       

كافة االختصاصات الممنوحة لتلك اللجنـة علـى الطلبـات المقدمـة مـن             
مستثمرين أجانب ، أو مزدوجى جنسية بـشأن الطلبـات المقدمـة مـنهم              

   .)دولية(والمتعلقة بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة 
ية ، ويعمل به من اليوم التالى  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصر    - املادة الثانيـة 

 تنفيذه ، ويلغى كـل      - كل فيما يخصها     -لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المعنية        
  .ما يخالف ذلك من أحكام 

  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
  ىــارق شوقــط/ د.أ

  
  

  
 

  


