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  تنبيه هام

  

بدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع  ،مستند التأهيل المسبقالتعليم الفني وزارة التربية والتعليم و  تصدر
للمشاركة في تقديم  طالبي التأهلمن قبل  فقط الستخدامه وذلك ،)"الوحدة المركزية للمشاركة"( بوزارة الماليةالخاص 

هانى سرى تشار مالي، وشركة مسان اى كابيتال كشركة  مع. وقد تم إعداد هذا المستند المشروعبالخاصة  طلبات التأهيل
  .كمستشار فنيمركز االستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية كمستشار قانوني،  الدين

للمشروع القومى ل يالستخدامه فقط في إعداد وتقديم طلبات التقدم للتأه التأهيل المسبق" مستند"تم إصدار هذا المستند 
 من خالل نظام المشاركة مع القطاع الخاص.  للغات المتميزة المشاركةمدارس و تشغيل  لبناء

بتقديم  التأهلطالب ل لزامإ اى اليشكلو ،  التعليم الفنيو  والتعليم وزارة التربيةمتطلبات فقط إلى توضيح هذا المستند هدف ي
وحده  طالب تأهلكل يتحمل . التعليم الفنيو  التربية والتعليموزارة أو الدخول في عالقة تعاقدية مع  طلب التأهيل المسبق
طلب التأهيل وفقًا ألحكام  المشروعتنفيذ /او و طلب التأهيل المسبقالمطلوبة لتقديم  والمستندات مسئولية المعلومات

  . المسبق
ضمان  يعنىال  ذلك إال أن ،على أساس من حسن النيةقد تم إعداده  مستند التأهيل المسبقن وحيث إ، على ذلك وترتيباً 
مستشاريها أو  التعليم الفنيوزارة التربية والتعليم و ضمن (بشكل صريح أو ضمني) تالو  كتماله على نحو مستقل.إ و أ هشمول

ء أو مستشاري أي من هؤالء وكالعاملين بها أو وغيرهم من الها أوموظفيئها أوشركاأفرادها أ ومسؤوليها أ وها أأو مديري
أو ئولية مسب االضطالعتوافق على  وأالتأهيل المسبق، مستند كتمال إمعقولية أو صحة أو كفاية أو دقة أو األشخاص 

فيما ) الزمنية المشار إليها أو الجداولالمستند  اى تعديالت قد تطرأ على ويتضمن( بهذا المستندعن أو يتعلق  لتزام ناتجإ
  أو اعتمادهم عليها.هذه المعلومات ل طالبي التأهليتعلق باستخدام 

كتمال المعلومات إ دقة و (بشكل صريح أو ضمني)، أو أي من مستشاريها جهات سالفة الذكر الهذه من  ىتضمن أال كما 
، ولن بالمشروعيحوزه أي شخص له عالقة بالعطاء الخاص  أخر مستند أيفي أو  مستند التأهيل المسبقالواردة في 

، أو أي مراسالت تحريرية أو مخاطبات مستند التأهيل المسبقتتحمل أي من هذه الجهات كذلك أية مسئولية ناجمة عن 
. ولن تعد هذه الجهات أو مستشاريها مسئولة عن سداد أو المشروعأثناء إجراء عملية تقييم  طالبي التأهلشفهية مع أي من 
أو العمل  مستند التأهيل المسبقعن أية تكاليف أو مصروفات تكبدها أثناء عملية تقييم  طالبي التأهلتعويض أي من 

 على النحو الموضح هنا. بالمشروعبموجبه أو أي عمل آخر مرتبط 
أو ما يمكن تأويله على هذا النحو كما  المشروعم باالستثمار أو بالمشاركة في ال يشكل هذا المستند دعوة ألي مستثمر للقيا

ألي جهة أو شخص أية   بطلب التأهيل المسبقبمثابة طلبًا لالستثمار. وال يعطى التقدم  طلب التأهيل المسبقال يعد 
  .المشروععلى ترسيه المنافسة  ية أو أفضلية أو أسبقية عندأولو 

المصطلحات  القسم الخاصكل منها في الموضح أمام وبة بالخط العريض في هذا التنبيه الهام المعنى يكون للكلمات المكت
  في هذا المستند.



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص

  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٣الصفحة 
 

 المحتويات
  ٧                                                                                             مقدمة ١
 ٧          موجهة إلى طالبي التأهلتعليمات  ١- ١
 ٧            طالبي التأهل وأحقية تأهيلهم ٢- ١
 ٨                الفئة المراد التأهل عليها  ٣- ١
 ٨                  قادة التحالفات ٤- ١
 ٨               قيود بشأن المشاركة في التحالفات ٥- ١
  ٨  تكاليف التأهيل المسبق ٦- ١
 ٨ السرية    ٧- ١
 ٩           لاإلعداد للتأهي ٢
 ٩ اللغة المستخدمة في طلب التأهيل المسبق                  ١- ٢
 ٩             مستندات طلب التأهيل المسبق ٢- ٢
 ١٠ معايير التأهيل المسبق : الجزء األول   ٣- ٢
 ١٤ التأهيل المسبق والمستندات االخرى طلب الجزء الثاني : نموذج   ٤- ٢
 ١٥ الجزء الثالث : مستندات ومتطلبات تحالف الشركات   ٥- ٢
 ١٥      الجزء الرابع : التوكيل الرسمي   ٦- ٢
 ١٦                      الجزء الخامس: " النشرات أو الكتيبات المطبوعة ".   ٧- ٢
  ١٦  واستفسارات إيضاحات ٨- ٢
 ١٦        الجدول الزمني ٩- ٢
 ١٧           شكل وتوقيع طلب التأهيل ١٠- ٢
 ١٨                        تقديم طلب التأهيل المسبق ٣
 ١٨ الغلق والتأشير على نموذج طلب التأهيل   ١- ٣
 ١٨ أخر موعد للتقدم بطلبات التأهيل   ٢- ٣
 ١٩               فتح وتقييم طلبات التأهيل ٤
 ١٩                 الفحص المبدئي لطلبات التأهيل ١- ٤
  ١٩                  تقييم طلبات التأهيل ٢- ٤
  ٢٠                                                             الدعوة إلى المشاركة في إجراءات تقديم العطاءات ٥

 ٢١ ": صحيفة البيانات١ملحق رقم "
 ٢٢ ": نموذج طلب التأهيل٢ملحق رقم "
  ٢٥ ": توكيل رسمي٣ملحق رقم "
 ٢٧                       " نموذج المعلومات االساسية                                                        ٤ملحق رقم "
 ٢٩ ": قائمة المشروعات٥ملحق رقم "
 ٣٢ الرسمى قراراإل": ٦ملحق رقم "
 ٣٣ ": القوائم المالية المدققة٧ملحق رقم "
 ٣٥ ": نموذج خطاب تأييد/دعم من الشركة  األم (إذا اقتضى األمر)٨ملحق رقم "

 



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص

  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٤الصفحة 
 

  

  المصطلحات

 التي استجابت بصورة إيجابية للدعوة للتقدم للتأهيل.الشركة/التحالف  طالب التأهل

األعمال شهادة إثبات إنجاز 
 بصورة مرضية

كل مشروع كنموذج إلثبات  مالكويوقع عليها العميل أو  طالب التأهل شهادة يقدمها
يتعين أن تؤكد و  معايير التأهيل المسبقالتي تقتضيها  طالب التأهلات وقدرات يإمكان

"، وبتنفيذ ٥هذه الشهادة على صحة البيانات الواردة في الجداول المطبقة في ملحق رقم "
 المعني في المواعيد المحددة.       المشروع

  .٤-١يشير إلى المعنى الوارد في البند  التحالف

  .٤-١يشير إلى المعنى الوارد في البند  التحالفعضو 

 ." في مستند التأهيل المسبق١ملحق رقم " صحيفة البيانات

 .الجنيه المصري باعتباره العملة المحلية في مصر جنيه مصري 

 .جمهورية مصر العربية مصر 

او كما  الجدول الزمني التقديري الذي يبدأ اعتبارًا من تاريخ إصدار مستند التأهيل المسبق الجدول الزمني 
 .٩-٢ البندوحتى إنجاز عملية التأهيل المسبق على النحو الموضح في  يتم تعديله

وزارة لكترونية شرها في الصحف وعلى المواقع اإللتم نالتي المسبق دعوة التقدم للتأهيل  للتأهيل  التقدم دعوة
وزارة االستثمار و  وزارة الماليةوالوحدة المركزية للمشاركة ب التعليم الفنيالتربية والتعليم و 

 .٢١/٨/٢٠١٦و ٢٠١٦ /٢٠/٨بتاريخ 

كما هو مشار اليه في  أعضاء التحالفوالذي يعينه ويوكله باقي  أعضاء التحالفأحد  التحالفقائد 
  .٤-١البند 

 بجمهورية مصر العربية. وزارة المالية  وزارة المالية

 .٤وفقًا للبند  معايير التأهيل المسبقوشروط من اى  الذي ال يستوفي طلبه طالب التأهل المستثمرين غير المؤهلين

 .متخصصة من الباطنشركات  / بذاته او عن طريق التعاقد مع شركةطالب التاهل  المشغل

)، أعضـــاء التحـــالف(أو أحـــد  طالـــب التأهـــليكـــون لديـــه الســـيطرة علـــى  قـــانونى أي كيـــان األم الشركة
وألغـــراض هـــذا التعريـــف،  يقصـــد بكلمـــة "ســـيطرة" أي  ســـيطرة بـــأي طريقـــة يترتـــب عليهـــا 
سيطرة فعلية سواء كانت مباشرة من خالل ملكية أسهم في رأس المال أو غيــر مباشــرة مــن 
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 خالل ائتمان أو عقد أو ملكية أسهم استثمارية في أي شركة أخري أو خالف ذلك. 

لغرض  مقدم الخدمةو وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني برامه بين إهو العقد المزمع  عقد المشاركة 
 طبقًا الحكامه.  المشروعتنفيذ 

 .بوزارة الماليةالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص  الوحدة المركزية للمشاركة

 ٢٣٨والئحته التنفيذية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  ٢٠١٠لسنة  ٦٧القانون رقم  قانون المشاركة
 .٢٠١١لسنة 

استجابًة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في مستند  طالب التأهلطلب يقدمه  طلب التأهيل المسبق
 لتأهيل المسبق ووفقًا لها.   ا

طلبات التأهيل  لفحص، قانون المشاركةمن  ٢٠اللجنة التي يتم تشكيلها وفقًا للمادة  لجنة التأهيل المسبق
 . والبت فيها المسبق

 طالبي التأهل.    يتم على أساسها تأهيل التيو ، ٣-٢ البندالموضحة في  المعايير معايير التأهيل المسبق

لطالبي والتعليمات الصادرة  التأهيل المسبقمعايير و المستند الذي يحدد متطلباتهذا  التأهيل المسبقمستند 
قد تجرى عليها  ، والتعديالت التيبه ، بما فيها، جميع المالحق والجداول المرفقةالتأهل

 .   من وقت ألخر

تمنحه الحق في التقدم  هتأهلالتي بمقتضى و ل عليها طالب التأه هلللتأ الفئة المتقدمهي   التأهيل اتفئ
حيث تختلف معايير طبقًا لحدود كل فئة،  من المدارس فى مناقصة للتنافس على عدد

  تنقسم إلى ثالث فئات:و  ،كل فئة عن اآلخرىل التأهل

 :تمنح طالب التأهل الحق في التقدم للتنافس على عدد مدارس بحد  الفئة األولى
 مدارس). ٦ –مدارس  ٣مدارس ( ستةأدنى ثالث مدارس وبحد أقصى 

 :مدارستمنح طالب التأهل الحق في التقدم للتنافس على عدد  الفئة الثانية 
 ).رسمدا  ٩ –مدارس  ٣رس (امدتسعة بحد أدنى ثالث مدارس و بحد أقصى 

  مدارسل الحق في التقدم للتنافس على عدد تمنح طالب التأه  الثالثة:الفئة 
 ١٢ -مدارس ٣( ةرسمد اثني عشربحد أدنى ثالث مدارس و بحد أقصى 

 ).ةمدرس
  

مدارس  تشغيل واستغالل وصيانةو  تجهيزو  بناءو لتمويل وتصميم  المشروع القومى المشروع
 . التعليمية المتميزةللغات وتقديم الخدمات المتميزة  المشاركة
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وفقًا  معايير التأهيل المسبقالذي يستوفي طلبه جميع الشروط المطلوبة و طالب التأهل المؤهل المستثمر
 .٤ البندلما ورد في 

 المستثمرينمن  الفائزصاحب العطاء ويملك أسهمها شركة مساهمة مصرية يؤسسها  مقدم الخدمة
 .  بالمشروعالذين قاموا بتقديم عطاءاتهم للمناقصة للفوز  المؤهلين

، وكذلك التعليم الفنيو  والتعليموزارة التربية  من الدعوة لتقديم العطاءاتتتألف من  كراسة الشروط والمواصفات
عليها الحقًا، قد تجرى متضمنًا جميع المالحق والتعديالت التي  عقد المشاركةمسودة 
 .حاجةحسب ال

  .التعليم الفنيو  وزارة التربية والتعليم الجهة الطارحة
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        مقدمة  ١
  

 موجهة إلى طالبي التأهل تعليمات  ١-١
الوحدة المركزية للمشاركة مع بدعم فني من  مناقصةلل جهة الطرح، بوصفها التعليم الفني و وزارة التربية والتعليمتدعو 

بنظام المشاركة مع القطاع  لمناقصةل يالتأه المعنية للتقدم بطلبات التحالفاتالشركات أو  ،القطاع الخاص بوزارة المالية
للغات وتقديم الخدمات المتميزة  المشاركةمدارس واستغالل وصيانة  تشغيلتجهيز و و  بناءتمويل وتصميم و الخاص تشمل 
التربية وزارة  صول إلىاألجميع  ١ملكية أن يتم نقل على برام عقد مشاركة مع القطاع الخاصمن خالل إ التعليمية المتميزة

  ئه قبل الموعد المتفق عليه.هانإعند  في نهاية مدة العقد أو التعليم الفنيوالتعليم و 

 اً مقسم – المساحات والمواقعو  في الطاقة االستعابية مختلفةالالمدارس مل مستندات المناقصة على طرح عدد من تستشو 
يع كل مستثمر مؤهل يستطحيث سيتم تقييم وترسية كل مجموعة على حدة. و  للتقسيم الجغرافيوفقًا  -على مجموعات 

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

  
 التعليم الفنيوزارة التربية والتعليم و مع القطاع الخاص الذي سوف يبرم بين  المشاركةعقد  من خالل المشروعوسينفذ 

والتي  - والشركات المؤهلة فقط لتحالفاتاللمستثمرين من  -  كراسة الشروط والمواصفاتشراء تاح يوسوف  .مقدم الخدمةو
المنظمة للمفاضلة بين العطاءات المقدمة، وكذلك والمعايير  مناقصةإجراءات الطرح واألحكام والشروط المنظمة لل تحدد

  .٢٠١٠لسنة  ٦٧رقم  مشاركةالقانون لوفقًا  والتعاقدية إجراءات الترس

  

       طالبي التأهل وأحقية تأهيلهم  ٢-١
) للتأهيل" دمدعوة التقدعوة التقدم للتأهيل ("ب ايجابياً  اهتماماً الذين ابدو  طالبي التاهل" قمستند التأهيل المسبيتم إرسال "

والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة  التعليم الفنيوزارة التربية والتعليم و التي تم نشرها في الصحف وعلى المواقع االلكترونية 
  .٢١/٨/٢٠١٦و ٢٠١٦ /٢٠/٨ بتاريخ االستثمار وزارةو  المالية

طالب وٕاذا كان  مستند التأهيل المسبق.المحددة في الشروط والمتطلبات  لهطالبي التأطلبات ستوفي جميع يتعين أن ت
 المستثمرين. وتتم دعوة التحالف عضاءأ، يتم تقديم طلب واحد فقط يمثل استجابة مجمعة من جميع تحالفاً  التأهل

  . التعليم الفنيو  وزارة التربية والتعليمالصادرة عن  لكراسة الشروط والمواصفاتفقط لتقديم العطاءات المستوفاة  المؤهلين

                                                      
 

سوف تكون مملوكة   والمبانى الجديدة  .المشاركة مع القطاع الخاص عقد طوال مدة ةلمناقصالجھة الطارحة لملكية المتاحة ضمن قع االموستبقى ١
  .إنھاء أو انتھاء العقد ة عندلمناقصالجھة الطارحة لإلى  ھذه الملكية مدة العقد وسوف يتم نقلطوال  مقدم الخدمة ل
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 ٣٦من  ٨الصفحة 
 

 الفئة المراد التأهل عليها  ٣-١
فى نموذج طلب التأهيل (الوارد لتأهل عليها، ل" المراد التقدم التأهيل "فئة عنصراحة ل اإلفصاح يتعين على طالب التأه

لكل المقابلة ، ٣- ٢لبند فى ا الواردةالتأهيل المسبق المختلفة  معاييرل طبقاً على ان يستوفى كافة المعايير  ،)٢بالملحق رقم 
  فئة.

 

   قادة التحالفات  ٤-١
غيرها من  ت تجارية أوآف من عدة شركات أو مؤسسات أو منش") تتألتحالفشكل تحالفات (" طالبى التأهليمكن أن يتخذ 

 يعين كما يجب أن"). عضو تحالف(" أعضاء التحالفخرى، على أن يكون كل منها عضو من الكيانات القانونية األ
في كافة الموضوعات المتعلقة  أعضاء التحالف") لتمثيل كافة ("قائد التحالف أعضاء التحالفمن قائدًا واحدًا له  التحالف

ملزمة  قائد التحالفأن تكون كافة قرارات  ، على)٣طبقًا للملحق (بموجب توكيل  بالتأهيل المسبق وٕاجراءات المناقصة
نيابًة  طلب التأهيل المسبقبشكل نهائي. ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تقديم  التحالففى  عضاءألالكافة 
  .التحالفعن 

 قيود بشأن المشاركة في التحالفات  ٥-١
) (بشكل مباشر لألسهم المخولة للتصويت %٥متالكه حصة تزيد على خمسة (إفي حالة  طالب تأهللن يتم تأهيل أي 

  خر.آ تحالفآخر أو عضو في  طالب تأهلو/أو ألرباح األسهم) من أسهم 

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

 تكاليف التأهيل المسبق  ٦-١
، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس المسبق طلب التأهيلكافة التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم  طالب التأهليتحمل 

إلعداد إجابات لألسئلة أو طلبات االستيضاح في هذا  طالب التأهلالحصر، كافة التكاليف والمصروفات التي يتكبدها 
 .للمناقصة الجهة الطارحةالشأن من 

 

 السرية  ٧-١
الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يحصل عليها في إطار هذا المستند، وعليه كذلك عدم  طالب التأهلعلى يتعين 

 واستيفاء الشروط والمتطلبات ذات الصلة. طلب التأهيل المسبق بخالفاستخدام هذه المعلومات ألي غرض آخر 
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 ٣٦من  ٩الصفحة 
 

 اإلعداد للتأهيل ٢

 المسبقاللغة المستخدمة في طلب التأهيل   ١-٢
باللغة العربية وفقا لما هو منصوص عليه في  راسالت والمستندات ذات الصلةوكافة الم طلب التأهيل المسبقيجب تقديم 

طالب )، ويستثنى من ذلك الشرط أي معلومات مطبوعة أو القوائم المالية المقدمة من "١رقم " (ملحق صحيفة البيانات
 موقعة ومختومة من طالب التأهلبشرط إرفاق ترجمة غة أخرى غير اللغة العربية والتى يمكن أن تكون بأي ل التأهل

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

، قالتأهيل المسبطلب جزءًا من  طالب التأهلالتي يقدمها  والمستنداتتعتبر جميع المعلومات المتضمنة في القوائم المالية 
  ويتم تقييمها على هذا األساس.  

 مستندات طلب التأهيل المسبق  ٢-٢
  المستندات اآلتية:  طالب التأهلالمقدم من  طلب التأهيل المسبقيشمل 

 ).٣-٢لما هو وارد في البند ( المعلومات المطلوبة وفقاً  -  الجزء  األول

  ).٤-٢المطلوبة وفقًا لما هو وارد في البند (المستندات أو المعلومات  -الجزء الثاني 

  "تحالفًا". طالب التأهل) إذا كان ٥-٢المستندات المطلوبة وفقًا لما هو وارد في البند ( -الجزء الثالث 

  ).٦-٢توكيل رسمي وفقًا لما هو وارد في البند ( –الجزء الرابع 

 ).٧-٢وفقًا لما هو وارد في البند ( المجلدةت أو الكتيبات المطبوعة و (اختياري) النشرا -الجزء الخامس 

ويجب أال تتضمن طلبات التأهيل أية أسعار أو جداول أسعار أو أي إشارة إلى معدالت أو أسعار خاصة بتنفيذ المشروع.
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 ٣٦من  ١٠الصفحة 
 

 معايير التأهيل المسبق :الجزء األول  ٣-٢

طالب إذا كان  التحالفنيابًة عن  قائد التحالف(أو  طالب التأهليجب على ، طلب التأهيل المسبقفي الجزء األول من 
  .) أن يقدم دليال على الوفاء بمعايير التأهيل المبينة أدناهتحالفاً  التأهل

 : معايير التأهيل المسبق١شكل رقم 

متطلبات معايير التأهيل المسبق  معايير التأهيل  المستندات والنماذج المطلوبة 

  المعيار الفني

تصميم وبناء 
  تشغيلوتجهيز و 

المدارس صيانة و 
وتقديم  وادارة 

  الخدمات التعليمية

 

لديه القدرة علي  طالب التاهليجب أن يكون 
تشغيل و  تصميم وبناء وتجهيز خبرته فى اثبات

الخدمات التعليمية وادارة  تقديمو المدارس وصيانة 
من خالل سابق ادارته لمشروعات تعليمية ناجحة 
او تقديم ما يثبت تعاقده مع شركة متخصصة 

  طبقًا لالتى: فيما سبق

  سابق الخبرة  فئة التأهيل

) ٦-٣الفئة األولى (
  .مدارس

  مدرسة ٢عدد 

) ٩-٣(الفئة الثانية 
  .ارسمد

  مدارس ٣عدد 

) ١٢- ٣الفئة الثالثة (
  .مدارس

  مدارس ٤عدد 

عن للمدرسة السعة اإلجمالية  أالتقلعلى و 
قد  هلأطالب الت. ويجب أن يكون ) فصل١٤(

) سنوات ٦لمدة ال تقل عن ستة (تشغيل القام ب
) أعوام ١٥خمسة عشر (خالل متتابعة، 

  السابقة.

  

  

  

  :ما يلي تقديم طالب التاهلعلى يجب 

للمعلومات المطلوبة في  استيفاء )١
"؛ ٥الملحق رقم " من]  ١[ الجدول

 و

تقديم شهادات بالخبرات التالية  )٢
المراد التاهل هل أفئة التل وفقاً 

 عليها:

بذاته او عن طريق قيامه  ما يفيد  .أ
بناء وتجهيز بتصميم و  الغير

عادة تأهيل إاو  مدارس جديدة
مباني مقامة وتجهيزها كمدارس 

 ؛ ووتم الترخيص لها بالمزاولة

بتشغيل  قيامه ما يفيد سابقه   .ب
وادارة مدارس او مؤسسات 
تعليمية سواء بذاته او عن طريق 

متخصصين فى ذات مع  هتعاقد
المجال سبق لهم ادارة مؤسسات 

شهادة  ، على ان يقدمتعليمية
  رسمية تفيد قيامهم بذلك.

تقديم صورة طبق االصل من  )٣
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 ٣٦من  ١١الصفحة 
 

تعاقد مبدئي او مذكرة تفاهم مع  
لهذا  مستوفيهمتخصصة جهة 

حالة اختيار طالب في المعيار، 
التاهل تشغيل وادارة المدارس عن 
طريق التعاقد مع جهة 

 .متخصصة

  المعيار  المالي

ــــــــى  –١  القــــــــدرة عل
  التمويل باالقتراض

 

(أو علي األقل عضو  طالب التأهلأن يكون 
قادرًا على إثبات قدرته على ) التحالفواحد في 

التمويل باالقتراض من البنوك أو مؤسسات تمويل 
االنتهاء من تمويلهم  قد تملعدد من المشروعات، 

) سنوات السابقة ١٠بالكامل خالل العشرة (
 بإجمالى حجم تمويل ال يقل عن االتى:

حجم التمويل   فئة التأهيل
  باالقتراض

) ٦-٣الفئة األولى (
  .مدارس

جنيهًا مليون  ١٥ 
  مصريًا أو ما يعادلها

) ٩-٣الفئة الثانية (
  .مدارس

جنيهًا مليون  ٣٠
  مصريًا أو ما يعادلها

) ١٢- ٣الفئة الثالثة (
  .مدارس

جنيهًا مليون  ٤٥
  مصريًا أو ما يعادلها

 

إثباتــــًا يتمثــــل فــــي  طالــــب التأهــــليقــــدم 
) مشــــــــروعات علــــــــى األقــــــــل ٣( ثالثــــــــة

لتوضيح استيفائه لهــذا المعيــار. ويجــب 
تقــديم مــا يلــي لكــل  طالــب التأهــلعلــى 
  :مشروع

 المطلوبــة فــي للمعلومــات  اســتيفاء
"؛ ٥] من الملحق رقم "٢الجدول [

 و

  شـــــهادة مـــــن جهـــــة التمويـــــل لكـــــل
 .مشروع

 

 

 

  المعيار  المالي

القدرة على  –٢
 التمويل برأس المال

(أو علي األقل عضو  طالب التأهلأن يكون 
قادرًا على إثبات قدرته على ) التحالفواحد في 

المساهمة فى رأس المال (من خالل نسبة من 
لعدد من  المال و/أو دين تابع) في تمويلرأس 

 طبقًأ لالتى: تم تسليمهم المشروعات

س أحجم التمويل بر   فئة التأهيل
  المال

 إثباتــــًا يتمثــــل فــــي طالــــب التأهــــليقــــدم 
) مشــــــــروعات علــــــــى األقــــــــل ٣( ثالثــــــــة

لتوضيح استيفائه لهــذا المعيــار. ويجــب 
تقــديم مــا يلــي لكــل  طالــب التأهــلعلــى 
  :مشروع

 للمعلومـــــات المطلوبـــــة فـــــي  اســـــتيفاء
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 ٣٦من  ١٢الصفحة 
 

) ٦-٣الفئة األولى (
  مدرسة.

جنيهًا مليون  ١٥
  مصريًا أو ما يعادلها

) ٩-٣الفئة الثانية (
  مدرسة.

جنيهًا مليون  ٣٠
  مصريًا أو ما يعادلها

) ١٢- ٣(الفئة الثالثة 
  مدرسة.

جنيهًا مليون  ٤٥
  مصريًا أو ما يعادلها

 

 و "؛٥] من الملحق رقم "٣الجدول [

  عـــد مـــن قبـــل إرســـال تقريـــر مُ يجـــب
المــدير المــالي للشــركة ومعتمــد مــن 
مراقب الحسابات يوضــح مــا  يثبــت 
ــــــل كــــــل (أو جــــــزء مــــــن) تلــــــك  تموي
المشـــــروعات المـــــذكورة مـــــن خـــــالل 
زيـــــــادة رأس المـــــــال أو ذاتيـــــــًا (مـــــــن 

 .خالل األرباح المحتجزة بالشركة)

قدرتــه علــى التمويــل بــرأس المــال أن يختــار تقــديم إثبــات  -أو لعضو/أعضــاء التحــالف –ويجــوز لطالــب التأهــل **
 ويعفــى مــن )القدرة على التمويل براس المال( ٢تضاعف االرقام السابقة فى المعيار المالى  وفى هذة الحالة، فقط

  ).القدرة على التمويل باالقتراض( ١المعيار المالى استيفاء 
  المعيار  المالي

 حجم األعمال – ٣ 

يجــــب أن يكــــون متوســـــط حجــــم األعمــــال الســـــنوي 
 ) ســنوات االخيــرة٣خــالل الــثالث ( لطالــب التأهــل

   من االتي: أكثر

  حجم االعمال  فئة التأهيل

) ٦-٣الفئة األولى (
  مدرسة.

جنيهًا مليون  ٤
  مصريًا أو ما يعادلها

) ٩-٣الفئة الثانية (
  مدرسة.

جنيهًا مليون  ٨
  مصريًا أو ما يعادلها

) ١٢- ٣الفئة الثالثة (
  مدرسة.

جنيهًا مليون  ١٢
  مصريًا أو ما يعادلها

 

ـــــب التأهـــــلوٕاذا كـــــان  ، فيـــــتم حســـــاب تحالفـــــاً  طال
متوســــط حجــــم األعمــــال الســــنوي كمتوســــط ُمــــرجح 

 أعضـــاء التحـــالفلحجـــم األعمـــال الســـنوي لجميـــع 
) الــثالث ٣خــالل ( لتحــالفبنســبة مشــاركتهم فــي ا

كـــل  مشـــاركة خيـــرة (علـــى أســـاس نســـبةألســـنوات ا

فـــى  عضـــو، وكـــل طالـــب التأهـــليقـــدم 
، تحالفــاً  طالب التأهلإذا كان  التحالف

قــــوائم ماليــــة مدققــــة عــــن الثالثــــة أعــــوام 
الماليــــة األخيــــرة، كاملـــــة ومعتمــــدة مـــــن 
قبــل أحــد المكاتـــب المحاســبية القانونيـــة 

الطيبــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك ذات الســــــمعة 
الميزانية المجمعــة وقائمــة الــدخل وبيــان 
بالتـــــــــــــــدفقات النقديـــــــــــــــة والمالحظـــــــــــــــات 
المصــاحبة واســتكمال جميــع المتطلبــات 

مـــن  ٤الماليـــة الـــواردة فـــي الشـــكل رقـــم 
 ."٧الملحق رقم "
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 .)التحالفمنهم في 

 معيار آخر 
  االقرار الرسمي)(

  

 

وكـــل عضـــو مـــن  - طالـــب التأهـــلعـــدم خضـــوع  
 - تحالفــاً  طالــب التأهــلإذا كــان  أعضاء التحــالف

إلجــــــراءات إفــــــالس أو تصــــــفية للنشــــــاط داخــــــل او 
  .خارج مصر

وكـــل  - طالـــب التأهـــلعـــدم إدانـــة باإلضـــافة الـــي 
 طالــب التأهــلإذا كــان  أعضــاءالتحالفعضو من 

فــــــــي أي مــــــــن جــــــــرائم تنطــــــــوي علــــــــى  - تحالفــــــــاً 
 .االختالس أو الفساد أو التآمر أو غسيل األموال

من  عضو يتم تحرير اإلقرار من كل
مصحوبًا بصحة ، أعضاء التحالف
وفقًا "اإلقرار الرسمي"  توقيع من البنك

 ."٦الوارد بالملحق رقم "

 

  األم الشركة  ١- ٣-٢

، أن يختار تقديم إثبات بشأن المشروعات تحالفاً  طالب التأهلإذا كان  لعضو/أعضاء التحالف، أو طالب التأهللويجوز 
أن المهارات  للجنة التأهيل المسبق تُثبتستيفاء المعايير الفنية. ولها في سبيل ذلك أن بتنفيذها إل" الشركة األمالتي قامت "

  ).٢-٣-٢(طبقًا للفقرة  عضو التحالفأو  طالب التأهللستكون متاحة  للشركة األموالموارد المتعلقة 
وذلك الستيفاء المعايير المالية،  للشركة األم، اختيار تقديم القوائم المالية عضو تحالف، أو لكل طالب التأهللويجوز أيضًا 

  .٣-٣-٢طبقًا للفقرة 
صادر تأييد ، فيجب تقديم خطاب للشركة األممؤهال استنادًا إلى المؤهالت الفنية والمالية  طالب التأهلوبناًء عليه، إذا كان 

  .عقد المشاركةوالذى سيكون جزء ال يتجزء من عطاءه و "٨رقم "وفقًا للنموذج الوارد في الملحق  األمالشركة من 
  
  المعايير الفنية مع تقديم إثبات  ٢- ٣-٢

  سيتم قبول اإلثبات على المشروعات المشارك بها من خالل:، فيما يتعلق بالمعايير الفنية
 و/أوتحالفاً  طالب التأهلذاته (بما في ذلك كل/أي عضو تحالف في حالة ما إذا كان  طالب التأهل ( 
  االســتفادة ســيقوم بمــن خاللهــا أنــه  طالــب التأهــلأي شركة أم أو شركة فرعيــة أو شــركة تابعــة والتــي يمكــن أن يثبــت

والــذى  العالقــة مــع تلــك الشــركة من المميزات أو المهارات أو الموارد أو الخبرات بها. وفي هذه الحالة، يجــب إثبــات
 .عقد المشاركةسيكون جزء ال يتجزء من عطاءه و
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 ٣٦من  ١٤الصفحة 
 

 المعايير المالية مع تقديم إثبات  ٣- ٣-٢

المعلومـــات فــى حالــة وجــود تحفظــات جوهريــة فــي  طالــب التأهــللجنــة التأهيــل المســبق طلــب معلومــات إضــافية مــن يحــق ل
وٕاذا كانــت تلــك المعلومــات غيــر متــوفرة فــي ذلــك . )٣و  ٢ و ١المــالي (التأهيــل  كــرد علــى معيــار طالــب التأهــلمــن  ةالمقدمــ

غيــر  طالــب التأهــل، تحــتفظ اللجنــة بــالحق فــي اعتبــار للجنــة التأهيــل المســبق الوقــت أو ال تكفــى لــدرء التحفظــات الجوهريــة
  مستوف للشروط  بالنسبة لمعايير التأهيل المالية. 

  
  

 مالحظات عامة  ٤- ٣-٢

المسبق الواردة ستيفاء الحد االدنى من المتطلبات الموجودة فى معايير التأهيل إلستخدام مشروع واحد أكثر من مرة يجوز ا
  ذلك المعيار المحدد.استيفاءه ل طالب التأهلذلك بشرط أن يثبت و   ٣-٢بالبند 

(إذا كان  عضو التحالفأو  طالب التأهلفى حالة إدراج مشاريع منفذه بواسطة مجموعة من الكيانات، يجب أن يوضح 
) نسبة مشاركته وذلك من حيث مجال األعمال واألنشطة وقيمة التعاقد وستؤخذ تلك النسبة فقط فى تحالفاً  طالب التأهل

  االعتبار عند التقييم.

، المسبق معايير التأهيلإلثبات خبرته الستيفاء الحد األدنى من متطلبات  طالب التأهلوبالنسبة لكل مشروع مقدم بواسطة 
كجزء من طلب التأهيل إلثبات صحة البيانات التي  إلثبات انجازه لألعمال بصورة مرضيةمن العميل  شهادةيجب إرفاق 

 ".٥تم تقديمها فى الملحق رقم "

 التأهيل المسبق والمستندات االخرى طلب الجزء الثاني : نموذج ٤-٢

 " تقديم البيانات اآلتية: طالب التأهلعلى "، يتعين طلب التأهيل المسبقبالنسبة للجزء الثاني من 
  

  وفقــًا للنمــوذج الــوارد فــي الملحــق تحالفــاً  طالــب التأهــلإذا كــان  قائــد التحــالف(أو مــن  طالب التأهلطلب التأهيل موقعًا مــن (
 ."٢"رقم 

  :يتعين أيضًا تقديم المستندات القانونية والمعلومات األساسية اآلتية 
(أو عن كل عضو تحالف)، وفقًا لما هو موضح تفصيال في الملحق رقم  طالب التأهلالمعلومات األساسية عن  -

(أو لكل عضو تحالف) كما هو ثابت بموجب مستخرج  طالب التأهل"، على أن يشمل ذلك بيانات هيكل ملكية ٤"
بورصة) من سجل المساهمين الخاص بتلك الجهة (أو ما يماثلها من معلومات عن الشركة مثل قيد حديث من ال

ا يماثلها من معلومات عن أو أكثر من األسهم وحصص ملكية كل منهم (أو م %٥يسرد أي مساهمين يملكون 
 الشركة). 

(أو تلــك المعلومــات  طالــب التأهــللعقــد تأســيس أو النظــام  األساســي للشــركة صــادر حــديثًا، و/أو النظــام الــداخلي   -
 ).تحالفاً  طالب التأهلالمتعلقة بكل عضو إذا كان 
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 ٣٦من  ١٥الصفحة 
 

، فيتعــين تحالفــاً "طالــب التأهــل"(أو إذا كــان  طالــب التأهــلل او مايعادلــه مســتخرج رســمي ســاري مــن الســجل التجــاري -
 تقديم شهادة بهذه المعلومات بشأن كل عضو به موضحًا فيها أن المعلومات الواردة بها مازلت قائمة).

أو كــل  طالــب التأهــل"، يــتم بموجبــه التأكــد مــن عــدم خضــوع  ٦إقــرار رســمي وفقــًا للنمــوذج الــوارد فــي الملحــق رقــم " -
اعســار إشــهار إفــالس أو ألي مــن األتــي: (أ)  إلجــراءات  )تحالفــاً  طالب التأهــلعضو تحالف (في حالة ما إذا كــان 

فــي قضــية غســيل  ةأو إدانــ ارهــابأو فســاد أو مــن جــرائم المــال العــام فــي أي جريمــة ، و(ب) إدانــة قانونيــة تصفيةاو 
 .في هذا الشأن هأة أو إجراءات قانونية تتخذ حيالبأي محاكمة مرج علمال، وعدم او التهرب الضريبى أموال

 

 الجزء الثالث : مستندات ومتطلبات تحالف الشركات ٥-٢
يتم تفويضه (بموجب توكيل رسمي يتم توقيعه أمام  من اعضاءه فإنه يلزم تعيين قائدًا له تحالفاً  طالب التأهلإذا كان 

  .اإلجراءات نيابًة عنهمللقيام بكافة  أعضاء التحالف) من قبل كافة ٦-٢البند الموثق المختص وفقًا لما هو موضح في 

التــزام كتــابي بموجــب خطــاب يــتم تحريــره مــن قبــل تقــديم  كتحــالف فعليــهيتقــدم للتأهيــل فــي أن  طالــب التأهــلوفــي حالــة رغبــة 
  :يتضمنالممثل القانوني لكل عضو تحالف 

  التحالف) تجاه التحالفالتزام كل عضو تحالف (بشأن النسبة المقترحة لحصته في. 
  مع تفويضه صالحيات ملزمة  أعضاء التحالفنيابًة عن باقي  قائد التحالفالذي سيتولى القيام بدور  عضو التحالفتحديد

 .  أعضاء التحالفلكافة 
 ١٠عن  التحالففي عضوأال تقل حصة أي تعين ي% .  

 

 الجزء الرابع : التوكيل الرسمي  ٦-٢
 رقم ملحقبالموثقا وفقًا للنموذج المرفق  كتابياً ) توكيال تحالفاً  طالب التأهلإذا كان  أعضاء التحالف(أو  طالب التأهليقدم 

  :األتي النحو علي والتفويضات التوكيالت الملحق هذا ويشمل ،"٣"
  :اً تحالف لطالب التأهإذا كان   .١

 وفقاً بموجب توكيل رسمي  المسبقمستندات التأهيل في توقيع  قائد التحالف التحالففي  عضويفوض كل   
بمستندات التأهيل  –قانون المعمول به. ترفق التفويضات المعتمدة بصحة التوقيع لل وطبقاً لنموذج المرفق ل

  .التاليةذكرها في الفقرة  ةالمستندات الوارد قائد التحالف. يقدم المسبق
  

  

  شركة: لطالب التأهإذا كان   .٢
  

مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة يوضح الشخص الذي يملك حق  مستندات التأهيل المسبقتشمل   
خرين الذين تم تفويضهم لهذا الغرض) التوقيع على االشخاص ألة عنها. ويتولى هذا الشخص (أو االتوقيع نياب

  . بمستندات التأهيل المسبق –. ترفق التفويضات المعتمدة بصحة التوقيع مستندات التأهيل المسبق
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 ٣٦من  ١٦الصفحة 
 

 "."النشرات أو الكتيبات المطبوعة :الجزء الخامس   ٧-٢
يتم إدراج هذه النشرات في  أعضاء التحالفتقديم نشرات مطبوعة توضح أنشطته أو أنشطة  في طالب التأهلفي حالة رغبة 

  .على أن يتم تجليدها بشكل منفصلفقط  المسبقطلب التأهيل الجزء الخامس من 

  واستفسارات إيضاحات  ٨-٢
على البريد االلكتروني التالي:  مستند التأهيل المسبقبشأن  او استفسار رسل أي طلب للحصول على أي توضيحيُ   

pppnewschools@mof.gov.eg ، قبل الساعة الثالثة ، )١ة البيانات (ملحق فالمحدد بصحيموعد الفي
ف يتضمن هذا الرد الشرح و وس طالبي التأهلعصرًا بتوقيت القاهرة. وسيتم إرسال الرد من خالل البريد االلكترونى لكافة  

  .الستفسارالخاص بهذا ا
  

 الجدول الزمني  ٩-٢
  فيما يلي الجدول الزمني التقديري:

(أ)": الجدول الزمني التقديري إلجراءات التأهيل المسبق ٢الشكل رقم "
 

 التاريخ المستهدف النشاط
  ٢٠١٦ / ٨ /٢٠  مستند التأهيل المسبقإصدار 

  ٢٠١٦/  ٨/ ٢٩  أخر موعد للتقدم بطلبات االستفسارات
  ٢٠١٦/  ٩/  ٦  االستفساراتالجلسة العامة للرد على 

 ٢٠١٦/  ٩/ ٢١ بطلبات التأهيل المسبقآخر موعد للتقدم 
  ألغراض توضيحية فقطالتقديرى تم تقديم الجدول الزمني يمالحظة : (أ) 

المطلق ودون إرسال إخطار مسبق  اوفقًا لتقديره ،وزارة الماليةب الوحدة المركزية للمشاركةبعد موافقة  للجهة الطارحةيحق 
االعتماد بأي شكل من االشكال على  طالبي التأهلالتقديري. وال يتعين على  الجدول الزمني، تعديل طالبي التأهلإلى 

أو أي من  وزارة الماليةأو  التعليم الفنيوزارة التربية والتعليم و الجدول الزمني المشار إليه أعاله، ولن تتحمل أي من 
 وزارة التربية والتعليميهم أية مسئولية ناجمة عن التعديالت التي يمكن أن تجرى علي الجدول الزمني. ويتعين على مستشار 

بالتغييرات التي ُتجرى  طالبي التأهلإخطار جميع  ،وزارة الماليةب الوحدة المركزية للمشاركة، بعد موافقة التعليم الفنيو 
 .التقديري الجدول الزمنيعلى 
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 ٣٦من  ١٧الصفحة 
 

   وتوقيع طلب التأهيل شكل  ١٠-٢
الخاص به باإلضافة إلى  طلب التأهيل المسبق) أصلية من ١إعداد وتقديم نسخة واحدة ( طالب تأهليتعين على كل  •

") أصل، مع التأشير بوضوح على النسخة األصلية (بكلمة "صحيفة البياناتعدد من النسخ وفقًا لما هو موضح في 
وفي حالة وجود أي اختالف بين النسخة األصلية والنسخ األخرى يتم التعويل  ").نسخةوعلى النسخ  األخرى (بكلمة "

 علي النسخة األصلية.

أو تحريرها  ٢-٢(األصل) والنسخ األخرى متضمنًة المستندات الواردة فى البند المسبقطلب التأهيل يتم طباعة  •
 القيام بما يلي: طالب التأهلن بتمثيل ه. وعلى الشخص أو االشخاص المفوضيبواسطة حبر يسهل قراءته ويتعذر محو 

 .لطلب التأهيل المسبقالتوقيع على النسخة األصلية  –
باستثناء النشرات  لطلب التأهيل المسبقالتوقيع باألحرف األولى على كل صفحة من صفحات النسخة األصلية  –

 المطبوعة غير المعدلة.
على أي تغييرات أو حذف أو إضافات باستثناء تلك الموقعة من قبل الشخص  طلب التأهيل المسبقيجب أال يحتوى  •

 أو االشخاص الموقعين على طلب التأهيل. 

المطلوبة في المالحق  وبصفة خاصة النماذج طلب التأهيل المسبقااللتزام التام بشكل وبتبويب  طالب التأهلعلى  •
 طبقًا لما هو مذكور في هذا المستند.
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 ٣٦من  ١٨الصفحة 
 

 التأهيل المسبقطلب  تقديم ٣

   على نموذج طلب التأهيل الغلق والتأشير ١-٣
ووضع كل نسخة في مظروف  المسبق لطلب التأهيلإحكام غلق النسخة األصلية والنسخ االخرى  طالب التأهليجب على 

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

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

 .التعليم الفنيو  وزارة التربية والتعليمإلى توجه  •

 - بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و "تدون عليها عبارة 
 . "المسبق طلب التأهيل

  .على كل مظروف طالب التأهلويجب توضيح اسم وعنوان 
أي مسئولية عن تسليم المظروف  المسبقلجنة التأهيل لن تتحمل حالة عدم اتباع تعليمات الغلق والتأشير سالفة الذكر  فى

 .١-٣ البندأو بعدم التأشير عليه وفقًا لمتطلبات أو فتحه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف لغير الجهة المحددة 
 

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

 .عدد نسخ طلب التأهيل"" )١رقم (ووفقا لعدد النسخ المذكورة بالملحق  "ات التأهيلطلبنهائي لتقديم الموعد ال"
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 ٣٦من  ١٩الصفحة 
 

 فتح وتقييم طلبات التأهيل ٤
 

 الفحص المبدئي لطلبات التأهيل  ١-٤
والتحقق  المسبق طلب التأهيلعلى حدة لتحديد مدى اكتمال مستندات  طلب تأهيلفحص كل  لجنة التأهيل المسبقتتولى 

التأهيل  مستندطبقًا للمتطلبات الواردة في  بشكل عامة ومنظم تم توقيعها بشكل سليم وأنها مرتبةمن أن المستندات 
تي لن يتم إعادة النظر وال التي تراها غير مستوفاةبحقها فى رفض طلبات التأهيل  لجنة التأهيل المسبق. وتحتفظ المسبق

  فيها.

(بما في  طالب التأهلأن تطلب، إذا دعت ضرورة لذلك، معلومات أو مستندات تكميلية من  للجنة التأهيل المسبقويحق 
بتقديم  طالب التأهل) ليتسنى لها البت في أحقية تأهيله. وفي حالة قيام اللجنة بذلك، يلتزم التحالفذلك كل عضو في 

 المعلومات والمستندات المطلوبة في التاريخ الذي تحدده اللجنة. 
 

مبادئ عدم التمييز والشفافية   لجنة التأهيل المسبقمة طلب معلومات تكميلية، سوف تتبع فيما يتعلق بمدى مالء
لتصحيح االخطاء الواضحة والمساواة، وسوف تستخدم طلبات المعلومات أو المستندات التكميلية فقط فى حالة الغموض أو 

فرصة لتحسين  لجنة التأهيل المسبق لطالبي التأهيل. ولن تقدم طالب التأهلأو السهو العرضى الواضح من جانب 
أن اللجنة غير ملزمة بطلب التوضيحات وأن المسئولية  طالبو التأهلالعروض المقدمة غير المستوفاة. ويتعين أن يدرك 

فى التأكد من أن الردود كاملة وليس بها أي غموض وأن يسعوا الكتمال الرد علي متطلبات  طالب التأهلتقع على عاتق 
  .لجنة التأهيل المسبق

 

 تقييم طلبات التأهيل  ٢-٤
. معايير التأهيل المسبقلتحديد مدى موافقتها مع  لطلبات التأهيلإجراء تقييم تفصيلي  لجنة التأهيل المسبقتتولى 

، ٧- ٢وحتى البند  ٣-٢وفقا لما هو وارد بالبند  طالبي التأهلولتحقيق ذلك، تفحص اللجنة كافة المعلومات المقدمة من 
  وللمتطلبات األخرى. يتعين وضع اآلتي في االعتبار:  

لكل معيار ، الجزء األول، على أساس "مقبول أو غير مقبول" ٣- ٢يتم تقييم معايير طلبات التأهيل المحددة في البند 
 على حدة في الوفاء بالمتطلبات المحددة في هذا الشأن.

-٢الموضحة في البند " معايير التأهيل المسبقاستيفائه لكافة  لجنة التأهيل المسبق الذي تقرر طالب التأهليتم اعتبار 
  ". مؤهل"، " ٢"، الجزء األول وبالمتطلبات األخرى الواردة في البند "٣

الموضحة في البند  معايير التأهيلعدم استيفائه ألي معيار من لجنة التأهيل المسبق الذي تقرر  تأهلطالب اليتم اعتبار 
 ".غير مؤهل"، "٢"، الجزء األول وبالمتطلبات األخرى الواردة في البند "٣-٢"
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 ٣٦من  ٢٠الصفحة 
 

  الدعوة إلى المشاركة في إجراءات تقديم العطاءات ٥

  عند انتهاء اللجنة من تقييم طلبات التأهيل، سوف تقوم اللجنة بإجراء واحد مما يلي: 
"، وأنه قد تم رفض طلب التأهيل الخاص به ألنه غير مستوفي غير مؤهلبأنه قد تم اعتباره " طالب التأهلإخطار  •

 )؛ أو ٢ة في البند (و/أو لعدم استيفائه لواحد أو أكثر من معايير التأهيل أو ألي متطلبات أخرى وارد

 .اقصةالمن"، وٕارسال دعوة إليه للمشاركة في إجراءات مؤهالبأنه تم اعتباره " طالب التأهلإخطار  •

بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من  التحالف) بعدم تغيير هيكل تحالفاً  طالب التأهل( إذا كان  طالبو التأهليلتزم 
ذلك بعد و  ،وزارة الماليةالوحدة المركزية للمشاركة بأو من يمثلها بعد التنسيق مع  الفنيالتعليم و  وزارة التربية والتعليم

  على ذلك. لجنة التأهيل المسبقموافقة 

، كافــة تفاصــيل عمليــة للمــؤهلين فقــط لمناقصــةل الجهــة الطارحــةالتــي ستصــدرها  كراســة الشــروط والمواصــفاتســوف توضــح 
  التقدم بالعطاءات، بما في ذلك آخر موعد للتقديم والمستندات المطلوب تقديمها.  

 
  :الشراكة أو التحالف بين الشركات المؤهلة

  

ال يحق ألي شركة مؤهلة الدخول في شراكة (بشكل مباشر أو غير مباشر) مع شركة مؤهلة أخرى بدون الحصول على 
 الوحدة المركزية للمشاركةيمثلها بعد التنسيق مع  أو من وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني منموافقة كتابية صريحة 

أعضاء ، ينطبق ما سبق على كافة تحالفاً  طالب التأهل. وٕاذا كان التأهيل المسبقلجنة ة موافق، وذلك بعد بوزارة المالية
  .التحالف

  الشراكة بين الشركات المؤهلة والشركات التي لم يسبق تأهيلها: 
  

مؤهلة الغير شريطة أن: (أ) ال تصبح الشركة  مؤهلة تحالفاتمؤهلة الدخول في شراكة مع شركات أو الغير يحق للشركات 
الواردة  بمعايير التأهيل المسبقبما في ذلك الشركة غير المؤهلة في الوفاء التحالف المذكورة قائدًا للتحالف، (ب) يستمر 

يمثلها بعد  أو من التعليم الفنيبية والتعليم و وزارة التر "، (ج) يتم الحصول على موافقة كتابية صريحة من ٣-٢في البند "
  .لجنة التأهيل المسبقة موافقذلك بعد و  ،المركزية للمشاركة بوزارة الماليةالوحدة التنسيق مع 
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 ٣٦من  ٢١الصفحة 
 

 ": صحيفة البيانات١ملحق رقم "

  .بمستند التأهيل المسبقمكملة للشروط واألحكام الواردة  المشروعتعد البيانات المحددة التالية الواجب الحصول عليها بشأن 

  الحصول عليها: البيانات المحددة الواجب ٣الشكل رقم 

بنظام المشاركة  للغات المتميزة المشاركة تشغيل مدارسو  لبناء المشروع القومى اسم المشروع
 مع القطاع الخاص

 التعليم الفنيو  وزارة التربية والتعليم للمناقصة اسم الجهة الطارحة 
  والتعليم والتعليم الفنيوحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية  عنوان تقديم طلبات التأهيل

  مبني ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
  بجوار ضريح سعد زغلول –الظوغلي  –شارع الفلكي  ١٢

  عناية االستاذة / اماني الفار
 مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

طلبات البريد االلكترونى إلرسال 
بشأن مستند التأهيل  االيضاحات
  المسبق

 بريد الكتروني :

pppnewschools@mof.gov.eg 

أخر موعد للتقدم بطلبات 
  االستفسارات

٢٠١٦/ ٨/  ٢٩  

   ٢٠١٦/ ٩/  ٦  الجلسة العامة لالستفسارات

ات الموعد النهائي لتقديم طلب
 التأهيل

 الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرةالساعة 
٢٠١٦/  ٩/  ٢١   

 اللغة العربية  طلبات التأهيلاللغة التي تقدم بها 
) او يو CDعلى قرص مدمج ( PDFنسخ باالضافة الى نسخة  ٢أصل واحد +  عدد نسخ طلب التأهيل

  )USBاس بى (
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 ٣٦من  ٢٢الصفحة 
 

 ": نموذج طلب التأهيل٢ملحق رقم "

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

 

  ______________________ التاريخ:

بنظام  للغاتالمتميزة  المشاركةمدارس تشغيل و المشروع القومى لبناء طلب التأهيل  :الموضوع
  (المشروع)المشاركة مع القطاع الخاص 

  الفنيوحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم / السادة  إلى:
  عناية السيد المستشار / احمد محمد السيسي          

  نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني          
  عناية االستاذة / اماني الفار          
  تعليم الفنيمدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم وال          

  
) أعضاء التحالفأو  طالب التأهل، أتشرف أنا (اسم ٢٠١٦ اغسطس ٢٠بناًء على مستند التأهيل المسبق المؤرخ في 

  على: التأهيل المسبقمستندبالتقدم بهذا الطلب للتأهيل وفقًا لما ورد في 

    الثالثة فئة التأهيل                الثانية               فئة التأهيل                   األولى  التأهيل فئة

 .ألغراض التأهيل المسبق بفحصهاوأطالب  

  ) بموجب هذا الطلب باآلتي:طالب التأهلأتعهد أنا (اسم 

من وقت  كافة قواعد المناقصة والقوانين واللوائح المنظمة لها بحسب ما تصدره السلطات المختصةب لتزامالموافقة على اال - أ
  إلى آخر فى حالة اعتباره مؤهل.

) ٢، (طلب التأهيل) طلب معلومات إضافية في الحدود المعقولة لتقييم ١في اآلتي: ( لجنة التأهيل المسبققبول حق  -ب
) مد فترة أو تعديل الجدول الزمني الخاص بالتأهيل المسبق ٣تعديل اإلجراءات والقواعد أو أي توضيحات بشأنها، و(

  .قصةالمناو 

  .المناقصةقبول تطبيق القانون المصري بشكل حصري بشأن إجراءات التأهيل المسبق وٕاجراءات   -ج
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 ٣٦من  ٢٣الصفحة 
 

 أو من و التعليم الفني وزارة التربية والتعليمبدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من التحالف بعدم تغيير هيكل  - د
  .لجنة التأهيل المسبقبعد موافقة ،المالية الوحدة المركزية للمشاركة بوزارةبعد التنسيق مع  ،يمثلها

  ) بموجب هذا الطلب واعتبارًا من تاريخه ما يلي:طالب التأهلأقر وأضمن أنا (اسم 

بما في ذلك النماذج والمستندات المرفقة صحيحة ودقيقة في كافة  طلب التأهيلأن كافة المعلومات الواردة في  .١
[ذكر  أعضاء التحالف) ولجميع طالب التأهل(اسم  ليال يعطي  بطلب التأهيل المسبقجوانبها وأن التقدم 

 . المشروععلى ترسيه مناقصةأو أسبقية عند ال الشركات التابعة أي أولوية أو أفضليةأسمائهم] و 
[ذكر أسمائهم] والشركات التابعة، ألي  أعضاء التحالف)، بما في ذلك، جميع طالب التأهلعدم خضوع (اسم  .٢

بما  إجراءات إفالس طوعي أو جبري أو إعسار أو أي إجراءات أخرى مماثلة طوال فترة الخمسة أعوام الماضية
 .الشركات التابعةو  اعضاء التحالففي ذلك 

بسداد كافة  عة،[ذكر أسمائهم] والشركات التاب أعضاء التحالف)، بما في ذلك، جميع طالب التأهلقيام (اسم  .٣
من خالل و  على أساس من حسن النية الطعن عليها تمالضرائب المستحقة، باستثناء تلك الضرائب التي 

 اإلجراءات المتعارف عليها، وبأنه قد تم عمل المخصصات/االحتياطيات الالزمة لها.
[ذكر أسمائهم] والشركات التابعة، بالتواطئ  أعضاء التحالف)، بما في ذلك، جميع طالب التأهلعدم قيام (اسم  .٤

 :أخر أو تبادل المعلومات معه، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر طالب تأهلأي مع 
 طلب التأهيل المسبقأخر بأية معلومات مالية أو فنية أو تجارية تم تقديمها مع  طالب تأهل(أ) إبالغ أي  

  أو ؛الخاص به
  أو ؛(ب) إبرام أية اتفاقية تمنعه من المشاركة في المناقصة 
(ج) عرض أي مبلغ مالي أو الموافقة على دفع أو إعطاء هذا المبلغ أو دفعه أو إعطائه بالفعل أو أية مغريات  

      .بطلب التأهيل المسبقأخر نظير تنفيذ أو إغفال إجراء ما له عالقة  طالب تأهلأخرى أو أشياء قيمة ألي 
  

  مرفق مع طلب التأهيل المستندات اآلتية، حسب االقتضاء: 
 " ٣توكيل رسمي (ملحق رقم(".  
 " ٤نموذج المعلومات  األساسية (ملحق رقم.(" 
 ٥" رقم(ملحق  المشروعات قائمة("  
 " ٦إقرار رسمي ( ملحق رقم.(" 
  " ٧القوائم المالية المدققة (ملحق رقم.("  
 ٨األم ( ملحق رقم " نموذج خطاب تأييد/دعم من الشركة.(" 
 " مستند التأهيل المسبق" من ٢المستندات األخرى المطلوبة وفقًا لما هو وارد في البند. 
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 ٣٦من  ٢٤الصفحة 
 

 
) بموجب هذا الطلب السيد/ ___________ ممثال لي في استالم اإلخطارات الخاصة طالب التأهلُأفوِّض أنا (اسم 

  والهاتف اآلتية:بالتأهيل والمناقصة على العناوين  وأرقام الفاكس 
  (عنوان الممثل وعنوان بريده اإللكترونى ورقم الهاتف والفاكس):

  . ٢٠١٦تحريرًا في يوم ___________ الموافق ___________ من شهر _________ عام 
 
 

______________________________________________________ 
 [التوقيع]

 
 

 بصفته 
 [الوظيفة] 

 
 المفوض بتوقيع طلب التأهيل   

 ][اسم صاحب التأهيل 

 

 



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص

  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٢٥الصفحة 
 

 توكيل رسمي : "٣ملحق رقم "

 :األتييشمل هذا الملحق التوكيالت والتفويضات المطلوبة على النحو 

  
  :اً تحالف طالب التأهلإذا كان   .١

 وفقاً بموجب توكيل رسمي  المسبقفي توقيع مستندات التأهيل  قائد التحالف التحالففي  عضوكل  وكلي  
بمستندات التأهيل  –قانون المعمول به. ترفق التفويضات المعتمدة بصحة التوقيع لل وطبقاً لنموذج المرفق ل

  .التاليةذكرها في الفقرة  ةالمستندات الوارد قائد التحالفالمسبق. يقدم 
  

  شركة: طالب التأهلإذا كان   .٢
  

مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة يوضح الشخص الذي يملك حق تشمل مستندات التأهيل المسبق   
خرين الذين تم تفويضهم لهذا الغرض) التوقيع على التوقيع نيابة عنها. ويتولى هذا الشخص (أو االشخاص اال

  . بمستندات التأهيل المسبق –مستندات التأهيل المسبق. ترفق التفويضات المعتمدة بصحة التوقيع 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص

  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٢٦الصفحة 
 

  توكيل رسمي
  

 

 في التطبيق الواجب القانون يتطلبهما عدا ما يف أدناه،وفقا للنموذج الموضح  فعلياً أن يتم إبرام التوكيل الرسمي  يجب
  .االبرام دولة

  

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

  

  السيد /  .................. 
  

من ...........  صادربصفته  ......................  ، ويحمل جنسية .........، ورقم قومي/جواز سفر :............  
  بتاريخ ............. ، ويقيم في .............

  

  : باآلتى للقيام...........  بصفته/ ............  السيد بتوكيل وقام
  

 

ٕاجراءات و  المسبق التأهيل/عنا في استالم وتسليم كافة المستندات الخاصة بمستند عنيالتوقيع نيابة و  المراسالت إرسال
عنا على كافة األوراق عني/والتسلم نيابة  والتوقيع باالستالم بالمشروعالجهات المختصة والجهة المعنية  إلى الطرح وتقديمها

 تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغاتالمشروع القومى لبناء و المتعلقة ب هلأالتطالب والمسندات والوثائق وكافة مستندات 
أو أفعال يلزم  تصرفات والثانوية بشأن ما ورد في هذا التوكيل بما في ذلك إبرام وٕانجاز أي األساسية واتخاذ كافة اإلجراءات

  ،المشار إليها في مستند التأهيلالمستندات  وتفعيلوأدائها إلتمام  بها القيام
  

باسم  بهالمزمع القيام  بالمشروعوالطرح الخاصة  التأهيل إجراءات ورفضوقبول  توقيعوجه العموم له الحق في  وعلى
  .المزمع ابرامه عقد المشاركةعلىاالدارية المختصة  جهةال مع بأسمى التعاقدالموكل و 

  

  وله أن يوكل غيره في بعض أو كل السلطات الممنوحة له بموجب هذا التوكيل.
 اإلدارية الجهة بمقر والتسلم التسليميتم  أن على وكيلال إلى )التوكيل من الموكل بصفته (األصيلبناء عليه تحرر هذا  و

  .بالمشروع المختصة
  .أعاله اليوم بتاريخ التوكيل هذا تحرر
  بذلك عناعني/ نيابة توكيل وهذا

  بصفته :                     الموكل
  الموثق :   
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 ٣٦من  ٢٧الصفحة 
 

  
": نموذج المعلومات األساسية٤ملحق رقم "  

 
  طالب التأهلمعلومات عن 

  

  االسم: _______________________________
  الكيان القانوني (شركة أو مؤسسة أو شركة تضامن أو خالفه): ________________

  التجاري: ________________رقم القيد بالسجل 
  المقر الرسمي للشركة: ________________

  عنوان المكتب الرئيسي: ________________
  رقم الهاتف: ________________
  رقم الفاكس: ________________

  عنوان البريد اإللكتروني: ________________
  مجاالت النشاط  التجاري الرئيسية: ________________

  .ل الملكية: ________________ (يتم إرفاقه على حده)هيك
   

  

مع تحديد قائد معلومات عن أعضاء التحالف: (برجاء استكمال البيانات التالية بالتفصيل عن كافة أعضاء التحالف، 
  )/المشغلينتسمية المشغلو  التحالف

  

  االسم: _______________________________
  مؤسسة أو شركة تضامن أو خالفه): ________________الكيان القانوني (شركة أو 

  رقم القيد بالسجل التجاري: ________________
  المقر الرسمي للشركة: ________________

  عنوان المكتب الرئيسي: ________________
  رقم الهاتف: ________________
  رقم الفاكس: ________________

  ________________عنوان البريد اإللكتروني: 
  مجاالت النشاط  التجاري الرئيسية: ________________

  .هيكل الملكية: ________________ (يتم إرفاقه على حده)



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص
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 ٣٦من  ٢٨الصفحة 
 

 لتحالفل المقترح هيكلال

 نسبة المساهمة (%) عضو التحالف
١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٠ 
٠ 
٠ 

 

  
 ١٠٠% 



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص
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 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٢٩الصفحة 
 

 ": قائمة المشروعات٥ملحق رقم "
أن يقدم تفاصيل كافية عن خبرته كما هو مطلوب  أعضاء التحالفأو على األقل عضو واحد من  طالب التأهليتعين على 

  .٣-٢في البند 

تضمين سعر وتاريخ الصرف  طالبى التأهيلويجب على  بالجنيه المصرىالمالية المقدمة  يجب أن تكون كافة المستندات
  .الجنيه المصرىفى حالة التحويل من عملة أخرى إلى 

لكل مشروع مماثل مشار إليه والتي  إلثبات انجازه لألعمال بصورة مرضيةمن العميل  شهادة)، ٥يرفق مع هذا الملحق (
قد تم تنفيذه بشكل صحيح وفى  المشروعأدناه صحيحة وأن  ةيجب تضمينها معه مؤكدًة أن البيانات فى الجداول المطبق

  .الجدول الزمنىنطاق 
  

(مستندات  التعليمية المدارس وتقديم  وادارة الخدماتصيانة و  تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل): الخبرة في ١الجدول رقم (
  )الفنيالتأهيل  يارمؤيدة لمع

 

      اسم المشروع

      الدولة

      وصف المشروع 

إجمالى قيمة االستثمار 
(بالجنيه المصرى) أو 

 ما يعادله

     

 مت التي الفصولعدد 
 تشغيلهاو  إدارتها

     

      دور الشركة

تاريخ التوقيع على 
 العقد

     

      تاريخ اإلنجاز

      الموقف الحالي

معلومات عن كيفية 
 االتصال بالعميل
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 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٣٠الصفحة 
 

  )١المالي رقم التأهيل  يار(مستندات مؤيدة لمعالقدرة علي التمويل باالقتراض ): ٢الجدول رقم (
 

      اسم المشروع

      الدولة

      وصف المشروع 

إجمالى قيمة 
(بالجنيه االستثمار 

 المصرى) أو ما يعادله

     

 ما يخص الشركة
من إجمالى قيمة 

االستثمار (بالجنيه 
 المصرى) أو ما يعادله

     

في  مقدار الزيادة
بالجنيه المصري  الدين

 أو ما يعادله 

     

تاريخ التوقيع على 
 العقد

     

معلومات عن كيفية 
 االتصال بالعميل

     

  
  
  
  
  
  
  

   



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
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  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٣١الصفحة 
 

  

  )٢رقم  المالي التأهيل يار(مستندات مؤيدة لمعرأس المال بتمويل الالقدرة علي ): ٣الجدول رقم (
 

      اسم المشروع

      الدولة

      وصف المشروع 

اجمالي قيمة 
بالجنيه  االستثمار

المصري أو ما 
 يعادله

     

 الشركةما يخص 
من إجمالى قيمة 
االستثمار (بالجنيه 
المصرى) أو ما 

 يعادله

     

مقدار الزيادة في 
 الملكية حقوق

بالجنيه المصري أو 
 ما يعادله 

     

تاريخ التوقيع على 
 العقد

     

معلومات عن كيفية 
 االتصال بالعميل

     

 



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص

  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٣٢الصفحة 
 

 األقرار الرسمى": ٦ملحق رقم "

  ........... عام...........  شهر من:...........  الموافق:............  يوم في انه
 

 نحن امامنا
  

 : ................. ................................................. توثيق بفرع
  

 : ...................................... .................................. حضر
  

  الشركات):   ...................................... وصحيفةأ جارى السجاللت واقع(من  الصفه
 : ................................. قومى رقم

  
  

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

  
  ؛خارج مصر وأقانونية داخل  تصفيةاعسار او أنه لم يتخذ ضده إجراءات إشهار إفالس أو   )أ(
أو إدانتي في قضية غسيل  ارهابأو فساد أو من جرائم المال العام أنه لم يسبق إدانتي في أي جريمة   )ب(

مرجأة أو إجراءات قانونية تتخذ حيالي في هذا ، وعدم علمي بأي محاكمة او التهرب الضريبى أموال
 .ل مدارس المشاركة المتميزة للغاتتشغيالمشروع القومى لبناء و  بخصوصخارج مصر؛  أو الشأن داخل

  وهذا اقرار منى بذلك
  الموثق                المقر

  التوقيع المعتمد 
  اسم ووظيفة الموقع

  اسم الشركة
  العنوان
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 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٣٣الصفحة 
 

 المالية المدققة": القوائم ٧ملحق رقم "

  ميزانيات الثالثة أعوام المالية الكاملة الماضية
) أو كل شركة أم (إذا تحالفاً (إذا كان صاحب التأهيل  عضو تحالفوكل  طالب التأهل" ٧هذا الملحق " يمأل

للثالثة أعوام المالية الماضية، وذلك  القوائم المالية من) ٣-٢وفقًا للبند رقم  ضمانتقدم  الشركة األمكانت 
أو  طالب التأهلباإلضافة إلى ذلك، يجب على  .) والخاص بحجم األعمال٣المالي رقم (الستيفاء معيار التأهيل 

ارد بالمستندات وفقًا لما هو و  األخيرة،المالية أعوام المدققة للثالثة  القوائم الماليةتقديم  الشركة األمأو التحالف 
  . )٣المالي رقم (التأهيل  دة لمعيارالمؤيِّ 

  والميزانية] يراداتاإل: [٤شكل رقم 

 العام الثالث العام  الثاني العام  األول العملة / وحدات
    يرادات)إلعمال (احجم األ
    األصول

    أصول جارية
    النقدية، وما يعادلها
    الحسابات المدينة

    المخزون
    أصول جارية أخرى

    إجمالي  األصول الجارية
    األصول الثابتة

    مجموع  األصول الثابتة
    )  - اإلهالك ( 
    األصول الثابتة  األخرى  

    صول الثابتة ألإجمالي ا
    صولألإجمالي ا

    
    لتزامات و حقوق الملكية إل ا
    لتزامات الجارية إل ا

    ذمم للدائنين / حساب الدائنين 
    ديون قصيرة  األجل 
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 ٣٦من  ٣٤الصفحة 
 

    التزامات جارية أخرى
    لتزامات الجارية إل إجمالي ا

    التزامات طويلة  األجل 
    ديون طويلة  األجل 

    ديون طويلة  األجل أخرى
    لتزامات طويلة  األجلإل إجمالي ا
    لتزاماتإل إجمالي ا

    حقوق ملكية المساهمين
    حقوق الملكية 

    األرباح المحتجزة  
    إجمالي حقوق الملكية 

    لتزامات و حقوق الملكيةإل إجمالي ا
 

أو  نجليزيةإلترجمة الحسابات إلى اللغة ا طالبي التأهلفي حالة تقديم القوائم المالية بلغات أجنبية، يكون علي 
العربية والتحويل إلى الدوالر األمريكى. وسيتم تحويل الميزانية إلى الجنيه المصري طبقًا لسعر صرف اعتبارًا من 

، كما يتم تحويل قوائم األرباح والخسائر إلى الجنيه المصري مستخدمًا متوسط سعر طلب التأهيلشهر قبل تقديم 
  الصرف السنوي بالنسبة للسنة المالية المقدمة.

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

) تحالفاً  طالب التأهل(إذا كان  أعضاء التحالفوكافة  لتأهلطالب ايجب تقديم تلك البيانات لكل من  المقدمة.
  .الشركة األمفي حالة تقديم ضمان من  شركته األمو
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 ٣٦من  ٣٥الصفحة 
 

 األم (إذا اقتضى األمر) نموذج خطاب تأييد/دعم من الشركة ":٨ملحق رقم "

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

  

 

  ______________________ التاريخ:

  وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيالسادة/      إلى:
  عناية السيد المستشار / احمد محمد السيسي          

  نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني          
  عناية االستاذة / اماني الفار          
  مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني          

  

  تحية طيبة وبعد، 

التعليم وزارة التربية والتعليم و ") الصادر من المسبق مستند التأهيلالتأهيل المسبق ("باإلشارة إلى طلب مستند 
مهورية بج الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية") بدعم فني من الجهة الطارحة (" الفني

)، عقد المشاركة( مع القطاع الخاص المشاركة عقدبغرض تنفيذ  ٢٠١٦أغسطس  ٢٠ مصر العربية، بتاريخ
للغات وتقديم الخدمات المتميزة  المشاركةمدارس  وتشغيل واستغالل وصيانةوتجهيز  بناءتمويل وتصميم و  يتضمنالذي 

  ). المشروع( التعليمية المتميزة

 طالب التأهل(إذا كان  عضو التحالفأو  طالب التأهلل، يجوز مستند التأهيل المسبقمن  ١-٣-٢وفقًا للفقرة 
والمالية بغرض الوفاء بمعايير التأهيل الفنية  الشركة األم) أن يختار (أ) تقديم إثبات لمشروعات قامت بها تحالفاً 

  . للشركة األمو/أو (ب) القوائم المالية 

ن أ) حيث أعضاء التحالف(أو أحد  طالب التأهليكون لديه السيطرًة على قانونى " أي كيان الشركة األموتعني "
. كما يقصد بكلمة "سيطرة" عضو التحالفأو  طالب التأهللومواردها المالية ستكون متاحة  الشركة األممهارات 

أي سيطرة بأي طريقة يترتب عليها سيطرة فعلية سواء كانت مباشرة من خالل ملكية أسهم في رأس المال أو غير 
  ن خالل أي شركة أخري أو خالف ذلك. مباشرة من خالل ائتمان أو عقد أو ملكية أسهم استثمارية م

  



  
  
  

  جمھورية مصر العربية 
  برنامج المشاركة مع القطاع الخاص

  تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات المشروع القومى لبناء و
 مستند التأھيل المسبق

 

 ٣٦من  ٣٦الصفحة 
 

  ونتعهد باآلتي: الشركة األممراعاًة لما سبق، نقر نحن 

  لتأهــ طالــبك )اســم الشــركة التابعــة(بــأن كافــة المســتندات المنســوبة  إلــى شــركتنا والمقدمــة مــن الشــركة /
  هي مستندات صحيحة وسليمة. عضو التحالف

  طالــب) التــي تســعى للتأهيــل للمشــروع بصــفتها [الشــركة التابعــةاســم لشــركة ( الشــركة األمنقــر نحــن أننــا 
 ].عضو التحالف/ لتأهال

  ) لتــتمكن مــن الوفــاء بالتزامهــا كمســاهم فــي اسم الشركة التابعةسوف نقدم الموارد الفنية المتاحة والكافية (
التأهيــل المســبق  مســتندوأداء كامــل التزاماتهــا علــى النحــو المطلــوب المحــدد أو ذي العالقــة ب مقــدم الخدمــة
 . عقد المشاركةل ويوطلب التأه

 ) لتمكينهــا مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا كمســاهم اســم الشــركة التابعــةسوف نقدم التمويل الــالزم والكــافي لشــركة (
) وممارسة حقوقها وأداء التزاماتهــا كاملــة بعقد المشاركة(الذي ينبغي تأسيسه فيما يتعلق  مقدم الخدمةفي 

ــد باعتبارهــا  وفقــًا لكافــة المتطلبــات المحــددة فــي مســتند التأهيــل  المشــروع عضــو تحــالفأو  التحــالفقائ
 .  عقد المشاركةو طلب التأهيل المسبقالمسبق أو ذات العالقة به و

  

ريض والمســتخدمة فــي كما نقــر بأنــه مــا لــم يقتضــي الســياق خــالف ذلــك، يكــون للمصــطلحات  المكتوبــة  بــالخط العــ
  .التأهيل المسبق مستندالمعنى المحدد في هذه الرسالة 

  

  إننا نوافق على التطبيق الحصري للقانون المصري فيما يخص هذا الخطاب. 
  

 ولكم منا جزيل الشكر

 
 [اسم الشركة األم]

 تحرر بمعرفة: ___________________

  االسم: __________________

  الوظيفة: __________________

 (المفوض له بالتوقيع)


