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 عقد اتفاق
 

 ( السادسةالدورة )    تطوير ُنظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية لتمويل مشروع
 قناة السويسجامعة كلية الزراعة 

 م 1212/  11 / 1  الموافق    الثالثاء  إنه في يوم
 حرر هذا العقد بين كل من : 

 التوقيع في قانونا ويمثلهاالقاهرة.  - المهندسين -عرابي ش أحمد  69وعنوانها  ىدارة مشروعات تطوير التعليم العالإوحدة  .1
/ الدكتور األستاذ السيد عن للوحدة مفوضا التنفيذي المدير –الخالق السيد عبد هشام/ الدكتور األستاذ السيد العقد ذلك على
         .8/5/1218 بتاريخ 1961 رقم بالتفويض العالي التعليم وزير

 طرف أول            
 :من كل العقد هذا على التوقيع في ويمثلهااة السويس نق عةجام .1

 من 19 للمادة طبقا األخرى  الهيئات أمام للجامعة ممثال بصفته الجامعة رئيس ،أحمد زكى /الدكتور األستاذ السيد 
 .جامعة مقر وعنوانه ،1691 لسنة 66 رقم الجامعات تنظيم قانون 

  /مسئوال عن تصريف و  عميد كلية بصفتهلمشروع امدير  خالق مندورناصر سعيد عبد الالسيد األستاذ الدكتور
لسنة  66من قانون تنظيم الجامعات رقم  66العلمية واإلدارية والمالية طبقا للمادة  اوإدارة شئونه الكليةأمور 
 .المركز، وعنوانه مقر 1691

 

 طرف ثان متضامنون           
 

  -: اآلتيوقد اتفقا على 
 تمهيد

والذى يقضى بقيام وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بتنفيذ  11/11/1226بتاريخ  1669رار الوزاري رقم في ضوء الق
مشروعات تطوير التعليم العالى المدرجة بالخطة االستثمارية المعتمدة لديوان عام وزارة التعليم العالى. وفى إطار الهيكل المحدث 

. وفي إطار التمويل المتاح من االستثمارات 1211م العالى والذي تم العمل به في سبتمبر لوحدة ادارة مشروعات تطوير التعلي
لموافقة السلطة المختصة لتنفيذ مشروعات تطوير نظم التقويم بمؤسسات  لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى طبقاالمعتمدة 

ن تحقيق مخرجات التعليم المستهدفة، فإن مشروع دعم وإنشاء مراكز نظرًا ألن نظم التقويم هى أساس التأكد مو التعليم العالى، 
( يتبنى تطوير نظم التقويم واالمتحانات فى الجامعات لدعم وتحقيق الفاعلية سادسةالللقياس والتقويم بالجامعات )الدورة ووحدات 

وتدعم التحول الرقمي في مجال القياس  لالتعليمية بما يضمن إمداد المجتمع بخريجيين ذوى مواصفات تواكب متطلبات سوق العم
 . والتقويم

 
والكليذة قنذاة السذويس جامعذة  التعلذيم العذالى لالطذرف األولل مذعمشذروعات تطذوير وتمشيا مع هذذ  السياسذة فقذد اتفقذد وحذدة إدارة 

م المذادي والفنذي حتذى تسذتطيع (  لتقذديم الذدع والتقذويم بكليذة الزراعذة إنشاء وحدة القياس  لالطرف الثانيل، على مشروع ) المعنية
التذي تطوير نظم تقذويم الطذالو واالمتحانذات كأحذد مقومذات تطذوير العمليذة التعليميذة مذن خذالل مجموعذة مذن األهذداف اإلسذتراتيجية 

 على النحو التالى:تتحقق على مستوى الكلية المشاركة في المشروع 
في ضوء التحول  ة لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتهانشذذذر ثقافة تطوير نظم تقويم الطالو واالمتحانات كوسيل •

 .الرقمي بالجامعات
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وضع معايير تقويم الطالو في البرامج األكاديمية المختلفة، وتقديم األدلة المطلوبة على أساس المعايير األكاديمية القومية  •
 المرجعية المعتمدة.

البرامج والمقررات التي تحق ِّق المعايير األكاديمية القومية  إنشاء بنوك األسئلة لمختلف التخصصات، في ضوء توصيف •
 المرجعية لكل تخصص.  

تطبيق نظام التقييم اإللكتروني في التخصصات المختلفة داخل مؤسسات التعليم العالي)تطبيق االختبارات  •
وتطبيق آليات التغذية الراجعة  اإللكترونية،واالمتحانات اإللكترونية، والتصحيح اإللكتروني،وتحليل نتائج االمتحانات،

 .وتطوير االمتحانات العملية والشفوية والمستمر والنهائي( بنائيائهم فى عمليات التقويم )الالمناسبة للطالو عن أد
دورات سابقة لمشروع   خمسويم التي تم إنشاؤها من خالل متابعة تفعيل ميثاق تقويم الطالو في مراكز ووحدات القياس والتق •

 نظم تقويم الطالو واالمتحانات بالتعليم العالي. تطوير 
توافر مؤشرات تفيد برضا الفئات المستهدفة )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالو(عن نظم تقويم الطالو  •

 واالمتحانات بالتعليم العالي.
الي والتنسيق والتعاون في تنفيذ االنشطة التواصل مع مع مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم الع •

 بنوك اسئلة مشتركة ......( –دعم فني  –المختلفة ) تدريب 
عليذه  رئذيس الجامعذةولضمان حسن تنفيذ العقد لتحقيق الغاية منه، يوقع الطرف الثاني ممذثال فذي السذيد األسذتاذ الذدكتور/    •

إحدى وحدات المؤسسة التعليميذة  وهذا العقد ه الكلية المعنية فياعتبار بصفته مسئوال عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية و 
عذن إدارة الكليذة وبذذلك يكذون  وتنظيميذاً  وقانونيذاً  كليذة بصذفته مسذئوال أكاديميذاً العميذد  والسذيد األسذتاذ الذدكتور التي يرأسها،

لتنفيذذ األعمذال  المشذاركه فذي المشذروع الكليذة إطار فرق التنفيذذ التذي تشذكلهامسئوال عن تنفيذ هذا التعاقد بكافة بنود  وفي 
 المتفق عليها في الخطة التنفيذية للمشروع المعتمدة.

 
 المادة الأولى

 تقديم

 يعتبر التمهيد السابق جزًءا ال يتجزأ من هذا العقد.
 المادة الثانية

 التزامات الطرف الثاني

قيذذق أهذذداف المشذذروع، وضذذمان جهذذد لتحويتعهذذد ببذذذل أقصذذى ضذذمن أولوياتذذه يلتذذزم الطذذرف الثذذاني بذذأن يضذذع هذذذا المشذذروع مذذن 
بعد االنتهاء من تنفيذ  واإلبقاء على مخرجاته لتؤدى األهداف الممولة من أجلها ، كما يلتزم باتخاذ كافذة السذبل الالزمذة  راريتهاستم

البنيذة األساسذية المتاحذة مذن خذالل للنهوض بالكلية وتطويرها بشكل مستمر بما في ذلك إدخال تطبيقات تكنولوجيذة حديثذة تسذتخدم 
تطذور فذى نظذم المشروع. وكذلك العمل على تحقيق جميع مخرجات المشروع المتمثلة في توفير بيئة تعليمية متطورة تسمح بتحقيق 

ير تضمن خريج ذو مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل خالل مدة تنفيذ المشروع والتي تعتبر مؤشذرا علذى سذ التقويم واألمتحانات
 تقدم  المشروع في الطريق المستهدف.

 المادة الثالثة

 مكونات العقد

(، هذذي النسذذخة 1تعتبذذر خطذذة العمذذل التنفيذيذذة المقدمذذة مذذن الطذذرف الثذذاني والمعتمذذدة مذذن الطذذرف األول، والمرفقذذة بذذالملحق رقذذم )
لذذى موافقذذة كتابيذذة مذذن الطذذرف األول. المرجعيذذة للمشذذروع، وال يجذذوز للطذذرف الثذذاني إجذذراء أي تعذذديالت عليهذذا إال بعذذد الحصذذول ع

( فضذاًل عذن الشذرول المنصذوي عليهذا فذي كذل 1وباإلضافة إلى ذلك فإن بنود الصرف على المشذروع تذتم وفقذا لذذات الملحذق )رقذم 
 من:

 (: إقرار المسؤولية التضامنية ألعضاء فريق إدارة المشروع المشكل من قبل الكليات / الجامعة.1ملحق)
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والئحتذذه التنفيذيذذة بشذذأن المناقصذذات والمزايذذدات  1668لسذذنة  86دات العامذذة للتوريذذدات. ويعتبذذر القذذانون رقذذم (: اإلرشذذا1ملحذذق)
 للتوريدات وأعمال المقاوالت وتعيين االستشاريين جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد.

 .(: اإلرشادات العامة لتوظيف الخبراء والمعدالت المحلية للبدالت اليومية واإلقامة6ملحق)
 (: آليات ونماذج المتابعة الفنية والمالية وتقييم األداء وقواعد إتاحة التمويل من بنك االستثمار.5ملحق)

 
 المادة الرابعة

 الفريق التنفيذي للمشروع

الغ برئاسذذة المذذدير التنفيذذذي للمشذذروع، ويذذتم إبذذ كليذذةلقذذائم علذذى تنفيذذذ المشذذروع باليصذذدر الطذذرف الثذذاني قذذرارا بتشذذكيل فريذذق العمذذل ا
الطرف األول بالقرار. ويلتزم الفريق بما ورد بخطة العمل، وتكون مسئولية تنفيذ المشروع تضامنية لجميع أعضاء الفريق، وذلك في 
مواجهة طرفي العقد وال يجوز أن يضم فريق المشروع أي من األطراف التي يكون من طبيعة مهامها أو وظيفتها أعمال رقابية علذى 

هناك تضاربًا في المصالح نتيجة عملها بالمشروع أو تكون مشتركة في مشروع أخذر ممذول مذن الطذرف األول  المشروع أو قد يكون 
ويمكن مذع ذلذك أن يسذند إلذى أي مذن هذذ  األطذراف القيذام بمهمذة محذددة بشذرل أن يكذون المشذروع فذي حاجذة ماسذة إليهذا وبشذرل 

ك تحريذر تعاقذد لمذدة محذددة طبقذا للقواعذد المعمذول بهذا وعلذى أن الحصول على موافقة مسبقة من الطرف األول. ويتم في ضذوء ذلذ
 يتم تقديم تقرير موثق بما تم إنجاز  من أعمال ويرفق بالتقارير الدورية لتقدم األعمال بعد أداء المهمة المحددة.

 المادة الخامسة

 مسئوليات فريق المشروع

لتنفيذي واللجان المنول بها تنفيذ المشروع بالكليذة مسذئولين عذن تحقيذق )الطرف الثاني( والمدير اعميد الكلية مدير المشروع يكون 
بهذذا   ة المتابعذة وتقيذيم األداء المحذددأهداف المشروع بما في ذلذك تحقيذق كافذة أهذداف المشذروع بانتهذاء مذدة تنفيذذ  وانقضذاء فتذر 

ومذذالى(، واعتمذذاد  مذذن الطذذرف األول وتسذذوية كافذذة  العقذذد وتسذذليم تقذذارير التحليذذل المذذالى السذذنوية والتقريذذر النهذذائي للمشذذروع )فنذذى
 النفقات للتأكد من ضمان استمرار المشروع بعد انتهاء فترة المتابعة وتقييم األداء.

 المادة السادسة

 الإشراف المالي
ي يحذددها الطذرف األول )الطرف الثذاني( والمذدير التنفيذذي للمشذروع بكافذة التعليمذات والنمذاذج الفنيذة والماليذة التذ عميد الكليةيلتزم 

 بشأن اإلدارة الفنية والمالية للمشروع وما تتطلبه من إجراءات كالموافقة المبدئية أو عدم الممانعة من الطرف األول قبذل التنفيذذ. وال
نفيذيذة والئحته الت 1668لسنة  86تعني عدم ممانعة الطرف األول االستغناء عن موافقة السلطات المختصة المحددة بالقانون رقم 

حيذذأ أن الطذذرف الثذذاني هذذو المسذذئول أمذذام كافذذة الجهذذات القانونيذذة والرقابيذذة علذذى كافذذة السياسذذات واإلجذذراءات الماليذذة والمسذذتندات 
 الخاصة بتنفيذ المشروع.

 المادة السابعة

 تمويل المشروع

خصصذات الماليذة المتاحذة لذه خذالل العذام الميلتزم الطرف األول بتمويل خطة العمذل التنفيذيذة المحذددة بهذذا العقذد، وذلذك فذي حذدود 
الموازنة التقديرية المقدمة للمشروع، ويلتذزم الطذرف الثذاني بالمسذاهمة فذي هذذ  الموازنذة طبقذا لمذا المالي من الموازنة العامة وكذلك 

عذة لذوزارة التعلذيم أال يكذون قذد تذم تمويذل  أي مذن بنذود أو أنشذطة المشذروع مذن أحذد الجهذات التاب ، شذريطةهو وارد في خطة العمل
 وغيرها لتحقيق ذات الهدف. أ ةمن أى جهة محلي أنشطة المشروع وكذلك أال يكون سبق تمويل ًا،العالي والبحأ العلمي مطلق

 كليذة، ومذن خذالل مذا تقدمذه العلى تقييم المخرجات لكل ربذع مذالى   وبناءاً ءتنفيذ هذا االلتزام بواسطة خبرا وللطرف األول التأكد من
  على أن يكون التنفيذ الفعلي به خالل العام المالي الذى يتاح فيه التمويل. تندات،من مس

يلتزم الطرف الثاني بتمويل بند مباني غير سكنية فى المشروع، وللطرف األول تمويل فقط بعض ما يشمل اإلحالل والتجديد مذن هذذا 
 بدء أى تنفيذ ومتى رأي أنه ال يخل بالتزامات الصرف لهذا البند.  البند بعد الموافقة على المستندات المقدمة من الطرف الثاني قبل
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 المادة الثامنة

 قيمة العقد

جنيهذا مصذريا(، وذلذك وفقذًا  آالف سذتمائة جنيذه )فقذط ألذف  9220222يلتزم الطذرف األول بذدعم تمويذل المشذروع بمبلذ            
علذذى دفعذذات وفقذذًا للبرنذذامج الزمنذذي المذذرتبط بالمراحذذل الزمنيذذة الرئيسذذية  (. ويذذتم صذذرف التمويذذل1للميزانيذذة التقديريذذة بذذالملحق رقذذم )

للتنفيذ. وفي حالة تأخر الطرف األول عن سداد الدفعات في مواعيدها ألي سبب خارج عن إرادته، فال يجوز للطرف الثاني المطالبذة 
 ربعمائذةأجنيذه )فقذط ألذف  6220222   لمشروع بمبلذ بأية مبال  إضافية سوى الدفعات المطلوبة. كما يلتزم الطرف الثاني بتمويل ا

 102220222 ( ليكون جملة ما يتم إنفاقذه علذى تنفيذذ المشذروع 1جنيها مصريا(، وذلك وفقًا للميزانية التقديرية بالملحق رقم )الف 
ا المقذررة بمذا يذؤثر دهلثذاني عذن سذداد الذدفعات فذى مواعيذحالذة تذأخر الطذرف افذي جنيها مصريا(. و  واحد مليون  جنيه ) فقط مليون 

  على سير تقدم المشروع فأنه يجوز للطرف األول المطالبة بإيقاف التمويل واتخاذ األجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة. 
 

 المادة التاسعة

 المناقلة بين البنود المالية للمشروع

) قبذل البذدء فذى اى اجذراءات بنذاًء علذى موافقذة مسذبقة مذن الطذرف األول %12للمشذروع فذى حذدود يمكن النقذل بذين بنذود الصذرف 
فذذي ضذذوء مبذذررات تعذذديل مقبولذذة فذذي حذذدود الموازنذذة الكليذذة للمشذذروع وأال يذذؤثر ذلذذك علذذى خطذذة تنفيذذذ المشذذروع فذذي البنذذود  للتنفيذذذ(

الكلية للمشروع مذن واقذع التزامهذا بإنجذاز المشذروع وضذمان تنفيذذ األخرى، على أن تتحمل الجامعة أي تكاليف خارج نطاق الميزانية 
 كافة األعمال المتصلة به. وال يجوز النقل إلى بند الدراسات والبحوث من البنود األخرى.

  
 المادة العاشرة

 مدة سريان العقد

زمنية الرئيسية للتنفيذ والمحددة تفصياًل في شهرًا من تاريخ التوقيع عليه، وذلك وفقا للمراحل ال (16أربعة وعشرون )مدة هذا العقد 
( مذن هذذا العقذد. ويلذي انتهذاء المشذروع فتذرة متابعذة وتقيذيم أداء مذن الطذرف الثذانى مذن خذالل 1خطة العمل المرفقة بالملحق رقذم )

إلفادة بتقارير دورية ربذع بالجامعة المعنية لضمان استمرارية المشروع على أن يتم  ا ومركز القياس والتقويم وحدة إدارة المشروعات
شذذهرًا، ويجذذوز للطذذرف األول تنفيذذذ زيذذارات ميدانيذذة  أربعذذة وعشذذرون سذذنوية لوحذذدة إدارة مشذذروعات تطذذوير التعلذذيم العذذالي خذذالل مذذدة 

 للوقوف على مدى الذدعم آلليذات االسذتمرارية ولقيذاس أثذر المشذروع بعذد انتهذاء وتسذليم المشذروع  هذ  الفترة أو بعدها خالل دورية
 . على األقل عشر يوماً  15الزيارة بحوالي موعد شريطة أن يتم إعالم الطرف الثاني قبل 

 
 المادة الحادية عشر  

 المتابعة وتقييم الأداء 

يكون الطرف األول هو المسئول عن متابعة وتقييم أداء المشروع مذن النذواحي الفنيذة والماليذة واإلداريذة، حيذأ يلتذزم الطذرف الثذاني 
/ وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بشرل  تذوافر مراجذع خذارجي بفريذق الزيذارة  القياس والتقويممن قبل مركز  ارة ربع سنويةبتنفيذ زي

 .  وإرسال التقرير إلى وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى
والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعلذيم  كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الزيارات ربع السنوية التى يقوم بها خبراء مركز القياس

 العالي بالقاهرة لمتابعة التقدم فى تنفيذ أنشطة المشروع من النواحى الفنية واإلدارية والمالية. 
 

 المادة الثانية عشر

 التقارير الدورية
ة أشذهر عذن تقذدم سذير العمذل فذي مراحذل يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف األول تقذارير دوريذة تفصذيلية )فنيذة وماليذة( كذل ثالثذ

ذ. التنفيذ الرئيسية للمشروع، ويتم إعداد كافة التقارير وفقا لمعايير المتابعة الواردة فذي النمذاذج المعذدة لذذلك والخاصذة ب ليذات التنفيذ
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ير سنوي مذع التقريذر الذدوري أيام من انتهاء المرحلة الزمنية المحددة )ثالثة شهور(. وكذلك تقر  12ويشترل أن تقدم التقارير خالل 
)الطذذرف الثذاني( والمذذدير التنفيذذذي للمشذروع تنفيذذذ مالحظذذات خبذذراء  مذذدير المشذذروع رئذيس الجامعذذة بصذذفتهلرابذع لكذذل عذذام . وعلذى ا

انيذة الطرف األول على تقارير المتابعة وتقذديم كافذة التسذهيالت لفذرق خبذراء المتابعذة التذي يحذددها الطذرف األول عنذد زياراتهذا الميد
 لتفقد سير المشروع. 

 
 المادة الثالثة عشر

 مرفقات التعاقد وتقديم البيانات

/ مذدير وحذدة إدارة القياس والتقذويملهذا العقد، وتعد ُملزمة للطرفين ويعتبر مدير مركز  تعتبر كافة المرفقات بكل أقسامها جزءًا متمماً 
للجامعة في تقديم كافة البيانات والتقارير المطلوبة لتنفيذذ هذذا العقذد،  مثالً مر التنفيذي للمشروع بالجامعة المعنية والمدي المشروعات

ويقبل الطرف األول أية أوراق مقدمة وموقعة منهما نيابة عن الطرف الثاني متى كانذد مسذتوفية للشذرول المطلوبذة ولذم يصذدر مذن 
مذذع النسذذخة النهائيذذة للمشذذروع، مؤشذذرات أداء مرجعيذذة  ويلتذذزم الطذذرف الثذذاني بذذأن يقذذدم الطذذرف الثذذاني مذذا يفيذذد إنهذذاء هذذذا التمثيذذل.

Base Line Indicators  لكذل مؤشذرات قيذاس تحقذق أهذداف المشذروع عنذد بدايذة ونهايذة المشذروع لتحديذد األثذر والمذردود عنذد
 مقارنتها. 

 
 المادة الرابعة عشر

 حقوق الملكية الفكرية

حقذوق المؤلذف علذذى أيذة مصذنفات خاصذة بهذذذا المشذروع وفقذا ألحكذذام  وحذدها جميذع حقذوق وامتيذذازات قنذاة السذذويسجامعذة ليكذون 
ويكذذون للجامعذذة وحذذدها الحذذق فذذي نسذذبة هذذذ  المصذذنفات إليهذذا دون غيرهذذا  1221لسذذنة  81قذذانون حمايذذة الملكيذذة الفكريذذة رقذذم 

العذالي ووحذدة إدارة مشذروعات  مالتعلذي وزارة( لوجذو) شذعار ولكن تلتزم الجامعة بوضع وإتاحتها لإلعالن والكشف عنها للمرة األولى،
وتسذتأثر الجامعذة وحذدها  .(mac)ومركز القياس والتقويم بوحدة ادارة المشروعات بذوزارة التعلذيم العذالي  تطوير التعليم العالي عليها

هذا علذى بحق الترخيص أو المنع ألى استغالل لهذ  المصنفات بأية صورة مذن الصذور، وتسذتأثر كذذلك بحذق إدخذال أيذة تعذديالت ترا
 هذ  المصنفات وبالحق في أن تعهد للغير القيام بهذ  التعديالت. 

ويلتزم الطرف الثاني بعدم نقل كل أو بعذض حقوقذه الماليذة علذى هذذ  المصذنفات للغيذر بالمقابذل دون أذن كتذابي مذن الطذرف األول. 
ائد مادي، يلتزم الطرف الثاني بسداد مذا وفى حال تحويل مخرجات المشروع/ المصنف الى وحدة ذات طابع خاي أو أصبحد تدر ع

 ( من قيمة صافى الربح سنويًا الى وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي متى طلب الطرف األول ذلك. %1.5قيمته )
تطذوير التعلذيم  أو وحدة إدارة مشذروعات /الكليةوال يجوز لفريق إدارة المشروع ككل وال لمدير  التنفيذي وال ألي منهم مطالبة الجامعة

العالى بأية مبال  مقابل إعداد هذ  المصنفات خارج حدود مبل  المنحة المنصوي عليذه فذي هذذا العقذد. ويعذد اإلخذالل بهذذا االلتذزام 
أن تتخذذ بشذأنه كافذة اإلجذراءات القانونيذة  والوحذدة بمثابة خرق للعقد يوقع صاحبه تحد طائلة المسذاءلة القانونيذة، ويحذق للجامعذة

 زمة لحفظ حقوقها.   الال 
 المادة الخامسة عشر

 ضمان الاستمرارية

يتعهد الطرف الثاني بضمان استمرارية تحقيق أهداف المشروع بعذد االنتهذاء منذه وذلذك بالتزامذه باسذتمرار أعمذال الصذيانة المطلوبذة 
مويلهذا فذي إطذار هذذا المشذروع وضذمان تقذديم وتوفير العمالة المؤهلة إلدارة المنش ت واالستخدام األمثل لألجهزة والمعامل التذي تذم ت

خدمة تعليمية ونظم تقذويم وامتحانذات متميذزة، كمذا يجذب أن يتعهذد الطذرف الثذانى باسذتمرار االحتفذاا بذاألجهزة التذى تذم تمويلهذا مذن 
يجب علذى الطذرف الثذاني . وفى حال تكهينها أو تحديثها التى تم التعاقد معها ات المشاركةالكليالجامعة و المشروع فى ذات أماكنها ب

  إثبات ذلك فى تقارير ومحاضر فنية معتمدة وحصوله على موافقة الطرف األول بذلك. 
وللطرف األول اتخاذ كافة األجراءات القانونية الالزمة التى تحفظ حقوقه فى حال قيام الطرف الثاني بإلغاء كيان المشروع أثنذاء فتذرة 

 يل المشروع ألي أسباو أو بدون عرض تقارير فنية والحصول على موافقة الطرف األول عليها. األستمرارية أو بعد إنتهاء فترة تمو 
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 المادة السادسة عشر

 حالات مد المشروع 

)  اإلرادة عن خارجة قاهرة ألسباو المشروع أنشطة تنفيذ تعثر حالة في وماليا فنيا أو فنياً  المشروع مد طلب الثاني للطرف يحق
 رفضه أو الطلب قبول األول الطرف حق من ويكون  ذلك، رسمياً  يثبد ما تقديم بعد( وغيرها..... السياسية زماتواأل  الكوارث مثل

 المشروع. موقف ومراجعة المرسلة المستندات مراجعة بعد

 
 المادة السابعة عشر

 القوة القاهرة

عليها في هذا العقد إذا ما كان هذا اإلخالل راجعا  ال يعتبر أي من األطراف مسئوال عن إخالله بااللتزامات المنصوي            
 ، أزمات أقتصادية .......للقوة القاهرة ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر : أحداث القضاء والقدر، أعمال الحرو، واإلضرابات

إيضاح مدى تأثير القوة القاهرة إلخ. ويتعين على الطرف المتضرر إعالم األطراف األخرى بحدوث السبب فور وقوعه، ويتعين عليه ،
، وفى هذا الحال ال يحق للطرف على قدرته على االستمرار في تنفيذ العقد وكذلك تحديد التعديالت المطلوبة الستمرار تنفيذ العقد

 الثاني الرجوع على الطرف األول بأى مساءلة قانونية. 
 

 المادة الثامنة عشر

 إنهاء التعاقد

 في انهاء التعاقد كليًا دون أية مسئولية تقع على عاتقه، إذا توافر سبب من األسباو التالية:يكون للطرف األول الحق 
إذا ما أخل الطرف الثاني إخالال جوهريا بأي شرل من شرول هذا العقد على نحو يحول دون تنفيذ أهداف المشروع  .1

 المستفيد من التمويل.
 كاند هناك أسباو جدية يقبلها الطرف األول لعدم استمرار التعاقد.إذا ما أبدى الطرف الثاني رغبته فى ذلك كتابة، و  .1
بناء أو تشييد( المدرج في الخطة أعمال إذا لم يتم تنفيذ بند مباني غير سكنية ) وهو لإلحالل والتجديد فقط دون أي  .1

 التنفيذية )في حالة وجود ( خالل الستة أشهر األولى من تنفيذ المشروع.
الثاني بتوفير المساهمة المالية في تمويل المشروع طبقا لما ورد في المادة السابعة والثامنة في هذا إذا لم يلتزم الطرف  .6

 العقد وفي اإلطار الزمني المتفق عليه.
العرض على المجلس األعلى للجامعات  يلتزم الطرف الثانى باعادة التمويل الذى تم صرفه على المشروع للطرف األول بعدعلى أن 
. وفى حال رفض أو تعذر رد المبال  يوضع الطرف الثاني فى قائمة الوحدة ) لحذر التمويل( مع عدم تمويلها عليم العالىووزير الت

 من أى من الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي مستقباًل.  
 

 المادة االتاسعة عشر

 المكاتبات والمراسلات
العقد هو المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسالت التي ترسل عليه تنتج  أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بهذا            

كافة أثارها القانونية. وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف اآلخر بالعنوان الجديد بخطاو مسجل بعلم 
 لطرف اآلخر على استالم التعديل. حديثة كاند أو تقليدية مع تأكيد ا ،الوصول أو بأي وسيلة أخرى 



   

_______________________________________________________________________________________ 
 Page 7 of 7             (   0202   السادسةالدورة ) المصرية بالجامعات التحول الرقمىعقد اتفاق لتمويل مشروعانشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم تدعم 

          

 
 المادة العشرون 

 الفصل في الخلافات
من الئحته التنفيذية  116والمادة  1668لسنة  86من قانون المناقصات والمزايدات رقم  18يخضع هذا التعاقد ألحكام المادة رقم 

 د بشأنه نص خاي فى هذا العقد. وتعديالتها، وذلك فيما لم ير  1668لسنة  119الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
العقد، تكون محاكم مجلس  هذا بنود من بند أي في المنازعة أو تنفيذ أو تفسير بشأن الطرفين بين وفى حال حدوث خالف ينشأ

 الدولة المختصة بالفصل بينهما. 
 

 المادة  الحادي والعشرون

 نسخ العقد

سخة منه الستعمالها عند اللزوم ويوقع الطرفان على جميع صفحات هذا حرر هذا العقد من ثالث نسخ أصلية، ويتسلم كل طرف ن
العقد وتختم جميع صفحات العقد بخاتم الجامعة، وتسلم النسخة الثالثة للمدير التنفيذي للمشروع، كما يتم توقيع ثالث نسخ من 

 لتنفيذي للمشروع(.المرفقات من الطرفين تحفظ نسخة  لدى كل طرف )والنسخة الثالثة يحتفظ بها المدير ا
 التوقيذذع
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