
الخاصة المدارس في والرسوم  االقساط بمراقبة المتعلقة القانون تطبيق دقائق تحديد  
 

12/12/1981 في صادر  -4564 رقم مرسوم  
 
 
 

 االحكام تعدٌل المتضمن 13/5/1981 تارٌخ 11/81 رقم القانون احكام بعض تطبٌق دقائق تحدٌد
 المجانٌة غٌر الخاصة المدارس فً المدرسٌة والرسوم االقساط بمراقبة المتعلقة

 
. الجمهورٌة رئٌس ان

. الدستور على بناء
 االقساط زٌادة بمراقبة المتعلقة االحكام تعدٌل) 13/5/1981 تارٌخ 11/81 رقم القانون على بناء

. منه التاسعة المادة سٌما وال( المجانٌة غٌر الخاصة المدارس فً المدرسٌة والرسوم
 على الزٌادة لمراقبة هٌئة  انشاء اصول تحدٌد) 5/10/1977 تارٌخ 517 رقم المرسوم على بناء

(. الهٌئة هذه عمل نظام وتحدٌد  وملحقاتها المدرسٌة االقساط
(. 15/10/1981 تارٌخ 95/81 رقم راي) الدولة شورى مجلس استشارة وبعد
. الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر اقتراح على بناء
. 4/11/1981 بتارٌخ الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 

- 1 المادة
 ماهٌة لجهة سٌما وال 13/5/1981 تارٌخ 11/81 رقم القانون تطبٌق دقائق المرسوم هذا ٌحدد -1

 عملها، ولنظام  النشائها الرئٌسٌة والخطوط منه االولى المادة فً عنها المنصوص اللجنة ودور
. منه الثانٌة المادة فً الملحوظة الهٌئة عمل نظام وجهة

 
: المرسوم 1هذ ٌقصر المذكور القانون احكام لتطبٌق -2

. 13/5/1981 تارٌخ 11/81 رقم القانون ، بالقانون -
. التالمذة اولٌاء تمثل التً اللجنة" االهل لجنة" بعبارة -
. القانون من الثانٌة المادة فً عنها المنصوص الهٌئة" المالٌة الهٌئة" بعبارة -
 خطً كتاب بموجب او قانونٌا عهدته فً التلمٌذ ٌكون من  او والدته او والده التلمٌذ، ٌولً -

. لبنان عن االهل غٌاب حال فً رسمٌا مصدق

 
 

االهل لجنة -اوال  



 
 
 

 اولٌاء اتحاد وامام المدرسٌة االدارة امام التالمٌذ اولٌاء تمثل هٌئة هً االهل لجنة -2 المادة

 جهة من الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر وامام جهة، من اللجنة الٌه تنتسب الذي التالمذة
 والسهر اوالدهم شؤون رعاٌة فً المدرسٌة االدارة معاونة من التالمذة اولٌاء لتمكٌن وتنشأ اخرى،

: انشائها من والغاٌة هذه لماهٌتها وتبعا. مصالحهم على
 
 واولٌاء المدرسٌة االدارة وبٌن واالسرة المدرسة بٌن التعاون  عرى  القامة االهل لجنة تسعى -1

: التالمذة
 الوجه على وتربٌتهم تعلٌمهم فً التالمذة مصلحة لتامٌن وتعاونها المدرسٌة االدارة فتساعد -

 واسالٌب تقدمها التً التربٌة بطابعه وتتسم المدرسة به وتتمٌز تنتهجه الذي النمط وفق االفضل
. تعتمدها التً التعلٌم

 هؤالء حٌاة فً ٌلحظون ما خالل من الوالدهم نفعا فٌه التالمذة اولٌاء ٌرى ما على وتطلعها -
 المدرسة فً الداخلً النظام واحكام متعارض انه ٌلمسون ما على تطلعها كما المدرسة، خارج

. االقتضاء عند الخلل وتدارك االمر درس الى االدارة لتبادر االحكام، هذه مع ٌتفق وال
 
 سٌر على االهل لجنة باطالع الحاجة، اقتضت وكلما دورٌا جهتها من المدرسٌة االدارة تقوم كما -2

. المدرسة فً والتعلٌمً التربوي العمل
 فً معها وتشاور التربوي للتقدم خٌرا فٌه ترى ما االهل لجنة على المدرسٌة االدارة وتطرح -

. المختلفة المدرسٌة بالنشاطات مباشرة المتعلقة المسائل معا وتتدارسان المطروحة المواضٌع
 تربٌة مصلحة فً تعتبره الذي القرار وحدها تتخذ ان تقدم ما كل فً المدرسٌة، لالدارة ٌعود

. المدرسة تالمذة وتعلٌم
 
  التالمذة حٌاة بتنظٌم ٌتعلق ما سٌما وال معٌنة تدابٌر على االهل ولجنة المدرسٌة االدارة تتفق -3

 ترغب الذي التالمذة اولٌاء اتحاد اختٌار على كذلك معها وتتفق واالسرة، المدرسة عالقات فً
 غٌر االتحاد هذا تحقٌقها الى ٌرمً التً االهداف تكون ان ٌفترض اذ الٌه االنتساب فً اللجنة

. عام بوجه المدرسة اهداف مع متعارضة
 
 وبشأن المدرسٌة الموازنة مشروع بشأن واٌاها وتتداول المدرسٌة االدارة دعوة االهل لجنة تلبً -4

 مرة كل فً وذلك المدرسٌة، السنة خالل فً المدرسة على المترتبة الملزمة الزٌادات واقرار تقرٌر
. المالٌة الهٌئة فً الموضوعٌن هذٌن احد بصدد االراء تتباٌن
 ان المدرسٌة، االدارة وكذلك االهل، للجنة ٌعود التداول هذا بنتٌجة اتفاق" الى التوصٌل عدم وعند

 والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر على الحاصل الخالف امر الخاص، التعلٌم مصلحة بواسطة تعرض
. اٌام عشرة مهلة فً لبته الجمٌلة

 
 ٌتعارض ال ما كل فً الٌه تنتسب الذي االتحاد نظام لها ٌحدده الذي االطار فً االهل لجنة تعمل -5

. له تطبٌقا الموضوعة والخاصة العامة واالنظمة القانون واحكام



 
 

- 3 المادة
 ٌنقص ال ان على صف كل عن االقل على واحد ممثل بمعدل االهل لجنة اعضاء عدد ٌكون -1

. مفردا دائما العدد وٌكون. عشر سبعة على ٌزٌد ال ان وعلى خمسة، عن الممثلٌن عدد
 
 عادة فٌه تحدد الذي السنوي البٌان فً االهل لجنة اعضاء اختٌار مواعٌد المدرسٌة االدارة تلحظ -2

. معٌنة دراسٌة لسنة المدرسٌة والرسوم واالقساط التالمذة تسجٌل مواقٌت
 
: االهل لجنة عضو فً ٌشترط -3

 بهذا ٌعمل وال االقل، على متتالٌتٌن دراسٌتٌن سنتٌن منذ المعنٌة المدرسة فً ولد له ٌكون ان -
 العام التعلٌم تؤمن ال مدرسة او اطفال روضة او الترخٌص حدٌثة المدرسة تكون عندما الشرط

. بعضها او كلها مراحله، باقً فً
. تطبٌقه وشروط احكامه وقابال الداخلً المدرسة نظام على موافقا ٌكون ان -
 
 على اسبوعٌن قبل االهل لجنة اعضاء الختٌار التالمذة اولٌاء الى الدعوة المدرسٌة االدارة توجه -4

 والنصاب وزمانه ومكانه االجتماع موعد الدعوة فً وتعٌن الختٌار، المحدد الموعد من االقل
. رفضه او وقبوله االهل لجنة لعضوٌة الترشٌح تلقً المدرسة فً المخولة والجهة لعقده القانونً

 الكفٌلة التدابٌر المدرسٌة االدارة تتخذ ان على تلمٌذ كل لولً ٌرسل خطً كتاب  بواسطة ذلك وٌتم
. صاحبها الى الدعوة بوصول

 
 عقد توجب واال االقل على التالمذة اولٌاء عدد ثلث الدعوة ٌلبً عندما قانونٌا االجتماع ٌكون -5

. ٌحضر بمن قانونٌا ٌكون ثان اجتماع
 
. الرفض هذا تعلٌل مع رفضه او بقبوله خطٌا اشعارا مقدمه وٌعطً وبالٌد شخصٌا الترشٌح ٌقدم -6

. اٌام باربعة لالنتخاب المحدد الموعد قبل الترشٌح باب وٌقفل
 
 من االقل على اٌام ثالثة قبل وذلك المدرسة فً عام مكان فً المقبولٌن المرشحٌن اسماء تعلن -7

. االنتخاب موعد
 
 من اثنٌن وعضوٌن المدرسٌة االدارة عن ممثل برئاسة ثالثٌة لجنة االختٌار عملٌة على تشرف -8

 الوطنٌة التربٌة لوزارة وٌكون. الحاضرٌن االولٌاء بٌن من الرئٌس ٌختارهما التالمذة اولٌاء
. مراقب بصفة مندوب الجمٌلة والفنون

 
 بالمئة 75 خطٌا ٌجمع عندما الطرٌقة بهذه حاصال وٌعتبر. االتفاق بطرٌقة اساسا االختٌار ٌكون -9

 االقتراع طرٌقة الى اللجوء حال وفً. االهل لجنة فً ٌمثلهم من على الحاضرٌن االولٌاء من
. المقترعٌن اصوات من عدد اكبر ٌنال الذي المرشح فائزا ٌعتبر السري

  فً تساووا واذا بٌنهم، سنا االكبر فائزا فٌعتبر االصوات من متساوٌا عددا اكثر او مرشحان نال اذا
. اللجنة بواسطة القرعة  الى فٌلجأ السن



 فائزٌن المرشحٌن هؤالء فٌعتبر عنه نقص او المطلوب الالزم العدد على المرشحٌن عدد اقتصر اذا
. بالتزكٌة

 
 او الصفٌة المجموعات او الصفوف لكل دفعات على او واحدة دفعة على االختٌار ٌجري -10

. المراحل
 

 وتحتفظ الفائزٌن او علٌهم المتفق اسماء وتعلن االختٌار بنتٌجة محضرا الثالثٌة اللجنة تضع -11
 التربٌة وزارة مندوب  لتصدٌق المحضر هذا وٌخضع. خاص ملف فً بالمحضر المدرسٌة االدارة
. االقتضاء عند مالحظاته مع الجمٌلة والفنون الوطنٌة

 
 

 جلسة وبرئاسته، سنا اكبرهم من بدعوة اختٌارهم فور االهل لجنة اعضاء ٌعقد -4 المادة

 الحاضرون ٌوقعه بذلك محضر وٌوضع للسر، وامٌنا للرئٌس ونائبا رئٌسا بٌنهم من فٌها ٌختارون
. المدرسٌة االدارة الى عنه نسخة الرئٌس وٌبلغ

 
 

 عدد نصف ٌطلب مرة كل وفً االقل، على شهرٌن كل جلسة االهل لجنة تعقد -5 المادة

 الحاالت فً المدرسٌة االدارة طلب على بناء تجتمع ان وعلٌها. خطٌا وذلك االقل على اعضائها
. المالٌة الهٌئة فً التالمذة اولٌاء ٌمثل من تعٌٌن اقتضاء عند والسٌما القانون ٌقتضٌها التً

 
 

. مواعٌدها وتحدٌد اللجنة جلسات ادارة الرئٌس، نائب غٌابه حال وفً الرئٌس، ٌتولى -6 المادة

 
 

 الجلسة وتعتبر. قانونٌة جلسة فً باالكثرٌة االهل لجنة وتوصٌات مقررات تتخذ -7 المادة

 ٌوقعه جلسة كل بنتٌجة محضر وٌوضع. واحد زائد االعضاء عدد نصف ٌحضرها عندما قانونٌة
. الحاضرون

 
 

. االكثر على متتالٌتٌن مرتٌن التجدٌد قابلة سنتان االهل لجنة فً العضوٌة مدة -8 المادة

 
 

 ثالث الجلسات عن ٌتغٌب الذي اللجنة عضو االهل، لجنة من بقرار مستقٌال، ٌعتبر -9 المادة

: الخطً التنبٌه رغم ٌتمادى، فٌها عضو كل تفصل ان وللجنة مقبول، مبرر دون متتالٌة مرات
. اللجنة اهداف صراحة تخالف باعمال القٌام فً -
 اللجنة اعمال عرقلة حال فً او قانونا، منه مطلوب هو ما اداء عن الفعلً التقصٌر او الشغب فً -

. نٌة سوء او قصد عن
 



 

 ٌثبت من كل عضوٌة وتلغى. المدرسة فً ولد له ٌعد لم من عضوٌة حكما تسقط -10 المادة

 مصلحة اقتراح على بناء الوطنٌة التربٌة عام مدٌر من بقرار لالصول مخالفة عضوٌته ان التحقٌق
. الخاص التعلٌم

 
 

 اكثر نال الذي المرشح محله ٌحل االهل لجنة اعضاء احد مركز شعور عند -11 المادة

 الى ٌلجأ وجوده عدم حال وفً. المدرسة فً ولد له ٌزال ال والذي االخٌر الفائز بعد االصوات
. المرسوم هذا فً المحددة لالصول وفقا البدٌل  العضو اختٌار

 
 

 ان على ودورها  االهل لجنة النشاء التفصٌلٌة الخطوط تضع ان المدرسٌة لالدارة -12 المادة

 اجراؤه ٌقتضً التفصٌلٌة للخطوط تعدٌل وكل. المرسوم هذا فً المحددة الرئٌسٌة الخطوط تراعً
. اللجنة او االدارة طلبته سواء االهل، لجنة مع باالتفاق

 
 

المالية الهيئة  -ثانيا  
 
 
 

- 13 المادة
 مراعاة مع اعضائها بٌن من تختارهما المالٌة الهٌئة فً عنها اثنٌن مندوبٌن االهل لجنة تعٌٌن -1

 ولد للمندوب طالما التجدٌد قابلة واحدة سنة المندوبٌة مدة وتكون. المرسوم هذا من 16 المادة احكام
. االهل لجنة فً عضوا ٌزال وما المدرسة فً

 
 االدارة عن اثنٌن مندوبٌن  المدرسة ادارة فً ٌنتدبه من او المدرسة اجازة صاحب ٌعٌن -2

 نائبا آخر وعضوا لها رئٌسا االربعة الهٌئة هذه اعضاء احد  وٌسمً المالٌة الهٌئة فً المدرسٌة
 الٌها والدعوة الهٌئة جلسات مواعٌد تحدٌد الرئٌس، نائب غٌابه حال وفً الرئٌس،  وٌتولى. للرئٌس
. الجلسات هذه وادارة

 
 لجنة مندوبا معا فٌها اشترك كلما قانونٌة جلساتها وتعتبر المدرسٌة االدارة فً  الهٌئة تجتمع -3

. المدرسٌة االدارة مندوبً واحد االهل
 
. الحاضرون ٌوقعه جلسة لكل محضر وٌوضع باالجماع الهٌئة مقررات تتخذ -4
 



 

 فٌها ٌنتهً ال التً الجلسة محضر عن نسخة االهل لجنة الهٌئة رئٌس ٌبلغ -14 المادة

 فً المدرسة على المترتبة الملزمة الزٌادات وبشأن الموازنة مشروع حول اجماع  الى الحاضرون
. المدرسٌة السنة خالل

 
 

- 15 المادة
 مبرر دون الهٌئة جلسات عن متتالٌة مرات ثالث ٌتخلف الذي العضو حكما مستقٌال ٌعتبر -1

 9 المادة فً المحددة الحاالت فً المالٌة الهٌئة فً مندوبٌها من كال تفصل ان االهل وللجنة. مقبول
. المرسوم هذا من

 
 فٌها، االهل لجنة او المدرسة اجازة صاحب ٌتولى الهٌئة فً المندوبٌن احد مركز شغور عند -2

. لالصول وفقا البدٌل تعٌٌن خصه، فٌما كل
 
 

 مرتبط غٌر ٌكون ان المالٌة الهٌئة فً االهل  للجنة مندوبا  ٌعٌن من فً ٌفترض -16 المادة

. خاصة مالٌة مساعدة او منحة من ولده عن منها ٌستفٌد  وال لحسابها او المدرسة فً مأجور بعمل
 
 

: تقوم ولذلك. القانون من الثانٌة المادة فً المحددة الغاٌة لتحقٌق المالٌة الهٌئة تعمل -17 المادة

 التً المعطٌات وبجمع المدرسٌة االدارة  قبل من المحددة المدرسة حاجات على باالطالع -1
 نواحٌها جمٌع من الحاجات هذه تقوٌم من تمكنها

 
 االنموذج مندرجات على مندرجاته مطابقة من التحقق بعد الموازنة مشروع واقرار بدرس -2

 ورسوم اقساط من فٌه لحظ ان من والتثبٌت الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزارة لدى المقرر
. المعنٌة المدرسٌة للسنة المدرسة على ترتبها المقدر االعباء ٌتجاوز ال مدرسٌة

 
 من كل فً التالمذة لعدد وبالنسبة الدراسٌة المراحل على المدرسٌة االقساط توزٌع كٌفٌة باقرار -3

. الصفوف
 
  لمواجهة االدارة الٌها تلجأ التً المدرسٌة والرسوم االقساط على الزٌادات واقرار بدرس -4

 ان بعد وذلك السنة، لهذه والرسوم االقساط تحدٌد وبعد المدرسٌة السنة خالل المستجدة االعباء
 ان وبعد مستحدثة قوانٌن او قاهرة احداث او طارئة أمور بسبب مترتبة االعباء هذه ان من تتحقق
. االعباء هذه تتجاوز ال المحددة والرسوم االقساط على الزٌادات ان من تتأكد

 
 

متفرقة احكام  -ثالثا  



 
 
 

- 18 المادة
 بما التالٌة المدرسٌة للسنة موازنتها مشروع سنة كل من اٌار اول قبل المدرسٌة االدارة تضع -1

. الجمٌلة  والفنون الوطنٌة التربٌة وزارة لدى المقرر االنموذج ومندرجات ٌتوافق
: خاصة بصورة المشروع هذا فً وٌلحظ
: لالعباء بالنسبة

 حاجات ولجهة انواعه، على البشري الجهاز لجهة والتربٌة والتعلٌم االدارة اعمال تقتضٌه ما -
 واعمال التربوٌة والوسائل والتجهٌزات والمفروشات كاالثاث نواحٌها جمٌع من المدرسة

. والصٌانة التصلٌحات
. التربوٌة بالنفقات منها ٌتصل ما وبخاصة والخدمات، اللوازم -
. والمؤونات لالستهالكات المخصص -

: لالٌرادات بالنسبة
. المدرسٌة والرسوم االقساط ومصدرها االساسٌة، االٌرادات -
. الملحوظة التربوٌة النشاطات من خاص بوجه المتأتٌة الجانبٌة، االٌرادات -
 
 وعن خاصة تربوٌة نشاطات عن المتأتٌة االٌرادات المدرسٌة االقساط مفهوم فً تدخل  ال -2

 ترفضه قد ما تتناول فهً المدرسٌة الرسوم أما. اختٌارٌة منها االفادة وتبقى المدرسة تقدمها خدمات
. خدمات من ذلك الى وما شخصه على والتامٌن وتطبٌبه التلمٌذ لتسجٌل تتقاضاه  او المدرسة

 
 وفقا تحددها وهً. نواحٌها جمٌع من التربوٌة الحاجات تقرر ان وحدها المدرسٌة لالدارة ٌعود -3

: الحاجات هذه اهم ومن. الداخلً المدرسة لنظام
. التربٌة وسائل تطوٌر -
. التربوٌة وكفاءاتهم مستواهم لرفع التعلٌمٌة الهٌئة الفراد تربوٌة دورات تنظٌم -
. تربوي طابع ذات وحفالت ثقافٌة نشاطات تنظٌم -
. االهل لجنة مسبقا علٌها توافق منهجٌة ال اعمال او بنشاطات القٌام -
 هذه من المستجدات لسد المدرسٌة االقساط على تضٌفه ان للمدرسة ٌمكن ما  اقصى ان على

 تفوق زٌادة الحاجات هذه اقتضت فاذا. االقساط هذه قٌمة من%( 10) بالماٌة عشرة هو الحاجات
 التً الزٌادة تتعدى ان ٌجوز ال االحوال مطلق وفً. االهل لجنة موافقة اخذ وجب بالماٌة العشرة

. المدرسٌة االقساط قٌمة من%( 20) بالماٌة العشرٌن المستجدة الحاجات لسد تقرر
 
 

 بالمستندات لدٌها وتحتفظ ولمصارفاتها لمداخٌلها قٌودا المدرسٌة االدارة تمسك -19 المادة

. القٌود لهذه الثبوتٌة والوثائق
 وقاضً الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة ولوزارة االقتضاء، عند االهل وللجنة المالٌة، للهٌئة وٌعود
. القانون ٌحدده الذي االطار فً والوثائق والمستندات القٌود هذه على الكشف المستعجلة، االمور



 ومحاضر المدرسٌة الموازنات مشارٌع الحاجة، دعت كلما المختصٌن، الموظفٌن لكشف تخضع
 خالل  فً المترتبة الملزمة وبالزٌادات المشارٌع بهذه موضوعها المتصل المالٌة والهٌئة االهل لجنة
. المدرسٌة السنة

 
 

: خاص بوجه المدرسٌة، االدارة فٌه تبٌن داخلً نظام  مدرسة لكل ٌكون -20 المادة

 المعتمدة التعلٌم واسالٌب تقدمها التً التربٌة بطابعه تتسم والذي علٌه تسٌر الذي المنهجً النمط -
. قبلها من

. مواعٌد من وغٌرها المدرسٌة واالمتحانات الدروس وبدء التالمذة تسجٌل مواعٌد -
 الدارسٌة سنته التلمٌذ واعادة المدرسً الدوام وانظمة المدرسة الى االنتساب وشروط اصول -

 وبطاقات االفادات واعطاء المدرسٌة واالمتحانات اعلى صف الى صف من  التلمٌذ وترفٌع
. العالمات

. االول المدرسً القسط استٌفاء موعد والسٌما المدرسٌة والرسوم االقساط دفع نظام -
. المدرسٌة العطل -
 المطبق المدرسٌة الصحة ونظام المدرسً بالنشاط المعنٌٌن جمٌع بٌن ما المسلكٌة العالقات نظام -

. المدرسة فً العاملٌن وعلى التالمذة على
 مخالفة وغٌر المرعٌة واالنظمة القوانٌن مع متوافقة النظام هذا  مندرجات تكون  ان وٌشترط
 مخالف خاص بوجه المنهجً النمط ٌكون ال وان علٌها، المتعارف االساسٌة وللمبادئ الحكامها
. واالخالق واالداب الوطنٌة والروح الرسمٌة للمناهج
 تسجٌل وٌعتبر. المدرسة فً ولده تسجٌل قبل الداخلً المدرسة نظام على ٌطلع ان التلمٌذ ولولً
. قبلها من المحدد والنظام المدرسة نمط بقبوله امره ولً من اعترافا االحوال، مطلق فً. التلمٌذ

 
 

 ٌسجل القانون من 5 المادة فً محدد هو ما وفق الخالف او االتفاق عدم حال فً -21 المادة

 وصفته مقدمه اسم ٌحمل الطلب ان من التاكد بعد الخاص التعلٌم مصلحة فً الخالف عرض طلب
. الخالف وموضوع المختار وعنوانه القانونٌة

 اال الجمٌلة والفنون الوطنٌة  التربٌة وزٌر قبل من  النزاع لبت قانونا المحددة المهلة تسري وال
. المثبتة المستندات وتأمٌن ازاءها الفرٌقٌن من كل نظر وجهة وبٌان الخالف نقاط تعٌٌن من اعتبارا

 
 

 بواسطة الخالف موضوع فً الالزم التحقٌق اجراء الخاص التعلٌم مصلحة تتولى -22 المادة

 عند محاسبة بخبراء تستعٌن ان ولها ثانوي، تعلٌم اساتذة او ادارٌٌن الثالثة الفئة من موظفٌن
. االقتضاء

. القانون لمقتضٌات وفقا والخبراء الموظفٌن هؤالء مهمة تسهٌل المدرسٌة االدارة وعلى
. اٌاهم الموظفون ٌضعها بمحاضر له تطبٌقا الموضوعة واالنظمة للقانون المخالفات وتثبت

 
 

: قوامها لجنة تتولى -23 المادة

. رئٌسا االقل، على الثانٌة الفئة موظفً من ٌنتدبه من او الوطنٌة التربٌة عام مدٌر -



 عضو؟ الجمٌلة، والفنون الوطنٌة التربٌة وزارة فً الخاص التعلٌم مصلحة رئٌس -
. عضو  الغالء، مؤشر لجنة فً الدولة ممثلً احد -

 االقتراح وتقدٌم الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر على المعروض الخالف موضوع درس
. الملف على ٌدها وضع تارٌخ من اٌام خمسة خالل

. لهم الماذون المحاسبة خبراء سٌما وال الخبرة، باصحاب تستعٌن ان وللجنة 
. اللجنة لهذه مقررا الخاص التعلٌم مصلحة فً الثالثة  الفئة موظفً احد ٌكون
 كل عن مقطوعا تعوٌضا ومعاونوه الرئٌس وٌتقاضى الرسمً الدوام اوقات خارج اللجنة تعمل
. بمرسوم مقداره ٌحدد جلسة

 
 

 من 23و 22 المادتٌن احكام تطبٌق ٌتطلبها التً والمصارٌف النفقات جمٌع تغطى -24 المادة

 ٌوضع سنوي اعتماد ومن 1981 لسنة الموازنة احتٌاطً من تؤخذ اعتمادات  من  المرسوم هذا
. الجمٌلة  والفنون الوطنٌة التربٌة وزارة موازنة فً

 
 

 5/10/1977 تارٌخ 517 رقم المرسوم ٌلغى -25 المادة

 
 

 الجرٌدة فً نشره فور به وٌعمل الحاجة تدعو حٌث وٌبلغ المرسوم هذا ٌنشر -26 المادة

. الرسمٌة
 1981 سنة االول كانون 12 فً بعبدا     
 سركٌس الٌاس: االمضاء     
 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 الوزراء مجلس رئٌس

 الوزان شفٌق: االمضاء
 الجمٌلة والفنون الوطنٌة  التربٌة وزٌر     

 


