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اجلريدة الرسمية  -العدد ( 49تابع) فى  3ديسمبر سنة 2020

قانون رقم  213لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  227لسنة 1989
بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه  ،وقد أصدرناه :
(المادة األولى)
يستبدل بنصوص المواد  )7 ،6 ،5 ،3 ،2( :من القانون رقم  227لسنة 1989
بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية  ،النصوص اآلتية :
مــادة ( : ) 2
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية  ،بما فى
ذلك إقامة المدارس والمنش���آت والمراكز التعليمي���ة واإلنتاجية  ،وتجهيزها وصيانتها
وترميمها  ،واس���تثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار
الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال
التعليم العام والفنى  ،وف ًقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( : ) 3
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
 - 1حصيلة الرس���وم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة 1981
جنيها على طلبات االلتحاق بمدارس
 - 2حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر ً
مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى  ،وكذلك عند إعادة القيد فيها .
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 - 3حصيلة رس���م إضافى مقداره عش���رة جنيهات على طلبات التقدم المتحانات
الشهادات العامة  ،ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
 - 4حصيل���ة رس���م يصدر بتحديده قرار من وزير التربي���ة والتعليم والتعليم الفنى
على التراخيص المتعلقة بإنش���اء الم���دارس الخاصة وتجديدها  ،والمدارس التى تطبق
مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها  ،على أال يقل الرسم عن عشرة آالف جنيه
وال يجاوز خمسين ألف جنيه .
 - 5حصيل���ة رس���م يصدر بتحديده قرار من وزير التربي���ة والتعليم والتعليم الفنى
عل���ى طلبات نقل التالمي���ذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة  ،وكذا على طلبات نقل
التالميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)  ،على
جنيها وال يجاوز مائتى جنيه .
أال يقل الرسم عن خمسين ً
 - 6حصيلة طابع تعليم مقداره عش���رة جنيهات يلصق على جميع االس���تمارات،
وطلبات الحصول على الش���هادات والمس���تخرجات التى ال تندرج فى البنود الس���ابقة
والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم
وإداراتها التعليمية .
 - 7حصيل���ة رس���م يصدر بتحديده قرار من وزير التربي���ة والتعليم والتعليم الفنى
على كل ترخيص لمنش���أة صناعية وف ًقا للقانون رقم  21لس���نة  1958فى شأن تنظيم
جنيها وال يجاوز خمس���ة
الصناع���ة وتش���جيعها  ،عل���ى أال يقل الرس���م عن خمس���ين ً
آالف جنيه .
 - 8س���ندات بن���اء المدارس والمنش���آت التعليمية واإلنتاجية الت���ى تصدر وف ًقا
ألحكام هذا القانون .
 )%10( - 9سنو ًيا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وف ًقا ألحكام قانون البناء
الصادر بالقانون رقم  119لسنة 2008
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 )%10( - 10سنو ًيا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات،
والمدن  ،والقرى .
 - 11ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية  ،لتمويل أغراض الصندوق
بالجهود الذاتية .
 - 12ما تخصصه الدولة فى موازنتها ألغراض الصندوق .
 - 13حصيلة استثمار أموال الصندوق .
 - 14اإلعان���ات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس اإلدارة  ،وف ًقا
للضوابط التى يقررها .
 - 15حصيلة رس���م يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
عل���ى مصاري���ف المدارس الخاص���ة  ،والمدارس التى تطبق مناه���ج ذات طبيعة خاصة
(دولية) على أال يقل الرسم عن نسبة ( )%1وال يجاوز ( )%3من الرسوم الدراسية .
 - 16أى موارد أخرى ال تندرج فى البنود الس���ابقة  .وتش���مل النفقات الس���نوية
للصندوق أوجه اإلنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة .
وتح���دد الالئح���ة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضواب���ط ومعايير تنفيذ أحكام
هذه المـادة .
مــادة ( : ) 5
بناء عل���ى اقتراح مجل���س إدارة الصندوق إصدار
يتول���ى بنك االس���تثمار القومى ً
سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو اإلنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى  ،وذلك وف ًقا للش���روط واألوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المـالية
باالتف���اق مع وزير التربي���ة والتعليم والتعليم الفنى  ،ويعفى العائد االس���تثمارى لهذه
السندات من جميع الضرائب والرسوم .
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مــادة ( : ) 6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة  ،يشكل على النحو اآلتى :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئي ًسا .
مدير الصندوق .
أربع���ة من رؤس���اء القطاعات ب���وزارة التربي���ة والتعليم والتعليم الفن���ى والهيئات
التابع���ة لوزي���ر التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة س���نتين
قابلة للتجديد .
خبير فى مجال نش���اط الصن���دوق يصدر باختياره قرار من وزي���ر التربية والتعليم
والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلي���ة والمـالية والتخطيط والمتابعة واإلصالح
اإلدارى واالس���تثمار يص���در باختياره���م قرارات م���ن الوزراء المختصين لمدة س���نتين
قابلة للتجديد .
مــادة ( : ) 7
يختص مجلس إدارة الصندوق باإلش���راف على ش���ئون الصندوق  ،وتصريف أموره
الزما من القرارات لتحقيق
ورس���م السياس���ة التى يس���ير عليها  ،وله أن يتخذ ما يراه ً
األغراض التى أنشئ من أجلها  ،وله على األخص ما يأتى :
 - 1إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون اإلدارية والفنية للصندوق،
وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
 - 2وض���ع ضواب���ط قبول اإلعان���ات والهب���ات والتبرعات والوصاي���ا وما يقدمه
المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
 - 3النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق  ،ومركزه المـالى .
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 - 4الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدً ا للعرض على
الجهات المختصة وف ًقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
 - 5مباشرة جميع التصرفات الالزمة إلدارة أموال الصندوق واستثمارها .
 - 6النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق
اختصاص الصندوق .
( المــادة الثــانية )
تس���تبدل عبارة «وزير التربي���ة والتعليم والتعليم الفنى» بعب���ارة «وزير التعليم»
وكذا تس���تبدل عب���ارة «وزارة التربية والتعلي���م والتعليم الفنى» بعب���ارة «وزارة التربية
والتعليم» ،أينما وردت بأحكام هذا القانون  ،وكذا يس���تبدل مس���مى القانون «صندوق
دعم وتمويل وإدارة وتش���ييد المش���روعات التعليمية» بمس���مى «إنش���اء صندوق دعم
وتمويل المشروعات التعليمية» .
( المــادة الثــالثة )
يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرا ًرا بتعديل الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  227لس���نة  1989بإنش���اء صندوق دعم وتمويل المش���روعات التعليمية لتنفيذ
أحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به .
( المــادة الرابعــة )
ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ،و ُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،و ُينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى  18ربيع اآلخر سنة 1442هـ
( الموافق  3ديسمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

