
 المجانية غير الخاصة المدارس في المدرسية االقساط تحديد اصول ووضع المدرسية الموازنة تنظيم
 متفرقة واحكام

 
 6/6/1996 في صادر  -515 رقم قانون

 
 رقم للقانون ووقاًا  2000/2001 الدراسً العام من إعتبارا جدٌدة سنوات ثالث لمدة القانون هذا بأحكام العمل مدد* 

 3/4/2001 تارٌخ 303
 للقانون ووقاًا  20/11/2004 الدراسً العام من إعتبارا جدٌدة سنوات خمس لمدة القانون هذا بأحكام العمل مدد* 

 20/11/2004 تارٌخ 644 رقم
 ووقا 2010  -2009 الدراسً العام من اعتبارا جدٌدتٌن مدرسٌتٌن سنتٌن لمدة القانون هذا بأحكام العمل ٌمدد*

 24/7/2010 وً صادر  -125 رقم للقانون
 

 
 النواب، مجلس اقر

: نصه التالً القانون الجمهورٌة رئٌس وٌنشر
 
 

 1995 االول كانون 9 تارٌخ 7619 رقم بالمرسوم الوارد القانون مشروع صدق  -وحٌدة مادة

 المجانٌة غٌر الخاصة المدارس وً المدرسٌة االقساط وتحدٌد المدرسٌة الموازنة تنظٌم الى الرامً
. والتقنً المهنً التعلٌم وشؤون والثقاوة الوطنٌة التربٌة لجنة عدلته كما متفرقة واحكام

. الرسمٌة الجرٌدة وً نشره وور القانون بهذا ٌعمل
 

 1996 حزٌران 6 وً بعبدا       
 الهراوي الٌاس: االمضاء       

 
 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 الوزارة مجلس رئٌس

 الحرٌري روٌق: االمضاء
 

 الورزاء مجلس رئٌس       
 الحرٌري روٌق: االمضاء       

 
 

 المدرسية االقساط تحديد اصول ووضع المدرسية الموازنة تنظيم قانون
 



 
 

 المدرسٌة االقساط تحدٌد اصول ووضع المدرسٌة الموازنة تنظٌم قانون
 متفرقة واحكام المجانٌة غٌر الخاصة المدارس وً

 

- 1 المادة
 القانون بهذا المروق للنموذج ووقا المجانٌة غٌر الخاصة المدرسة وً المدرسٌة الموازنة تنظم -أ

. القانون هذا وً المبٌنة االصول حسب المدرسٌة االقساط وتحدد
 اٌا مبالغ، من التلمٌذ على المدرسة تفرضه ما القانون هذا احكام لتطبٌق المدرسً بالقسط وٌفهم
 وتأمٌن الزامٌة تربوٌة ونشاطات تعلٌم من له تقدمه ما مقابل وً دراسٌة سنة عن تسمٌتها، كانت
. طبٌة ورقابة االخطار ضد

 
 التالٌة، المادة وً محددة هً كما النفقات، باب اجمالً بقسمة السنوي المدرسً القسط ٌحدد -ب

. المادة هذه من «هـ» و «د» و «ج» الفقرات احكام مراعاة مع التالمذة عدد مجمل على
 

 المنصوص التعلٌم منح مبلغ مجموع السابقة الفقرة وً الٌه المشار النفقات باب اجمالً من ٌنزل -ج
. ادناه السادسة المادة من االخٌرة الفقرة وً عنها

 
 الهٌئة اوراد اوالد عدد مجموع اعاله ب الفقرة وً الٌها المشار التالمذة عدد مجمل من ٌنزل -د

. القانون هذا بموجب القسط من المعفٌٌن التعلٌمٌة
 

. القسط تحدٌد وً التعلٌم مراحل تراعى -هـ
 
 

 تارٌخ ،11/81 رقم القانون بموجب المفروضة السنوٌة، المدرسٌة الموازنة تتكون -2 المادة

 تحدٌد اجل من ٌعتد، وال. لالٌرادات والثانً للنفقات احدهما متوازنٌن، بابٌن من ،1981 اٌار 13
. التالً النفقات باب وً المحددة العناصر اطار وً تدخل ال نفقة بأٌة المدرسً، القسط

 
: النفقات باب وً: اوال

: التالٌة العناصر على الباب هذا ٌشتمل
 
: وملحقاتها واالجور الرواتب -أ
 وً الداخلٌن التعلٌمٌة الهٌئة الوراد العائدة القانونٌة، وملحقاتها للقانون ووقا المستحقة الرواتب -1

. المالك
 والمحسوبة المالك وً الداخلٌن غٌر التعلٌمٌة الهٌئة الوراد العائدة القانونٌة، وملحقاتها االجور -2

 العمل ساعات وٌؤمنون نفسها الشهادة ٌحملون الذٌن المالك وً للداخلٌن ٌستحق ما اساس على
. االقدمٌة ومراعاة وتعدٌالته 1956 حزٌران 15 قانون من 4 المادة احكام مراعاة مع نفسها

 



 عملهم نصاب تتجاوز تربوٌة تعلٌمٌة مهمات بدل المالك وً للداخلٌن الملحوظة االجور -3
 ٌتجاوز اال على السابقة 1 الفقرة الحكام ووقا لهم ٌستحق ما اساس على والمحسوبة االسبوعً

 ساعة وثالثٌن خمس حدود وً وذلك وٌها به المعمول الدوام المدرسة وً عملهم ساعات مجموع
. اسبوعٌا تدرٌس

 
 او المدرسة وً التعلٌمٌة الهٌئة اوراد لمكاوأة الملحوظة واالجور، الرواتب على االضاوات -4

 3 و 2 و 1 الفقرات مجموع من%( 15) بالمئة عشر خمسة مجموعها ٌتجاوز اال على مساعدتهم
. السابقة

 
 المدرسة، وً العمل بسٌر المرتبطٌن وسائر والمستخدمٌن االدارٌة الهٌئة الوراد العائدة االجور -5

. وتعدٌالته 1956 حزٌران 15 قانون احكام تشملهم ال او العمل، لقانون الخاضعٌن
 

 لصالح واالنظمة القوانٌن بموجب المدرسة على المترتبة واالجور، الرواتب غٌر من االعباء -ب
 الوراد التعوٌضات صندوق وً المدرسة مساهمة تحدٌدا وهً( أ) البند وً ذكروا ممن وٌها العاملٌن

 الصندوق وً المدرسة واشتراكات لهؤالء العائلً والتعوٌض الخاصة المدارس وً التعلٌمٌة الهٌئة
. النقل وتعوٌض االجتماعً للضمان الوطنً

 
 ماء من االدارٌة والمصارٌف الطبٌة والرقابة التأمٌن واعباء كنفقات واالعباء، النفقات سائر -ج

 عمومٌة، مصارٌف من وسواها وتنظٌف، وصٌانة واٌجارات ومازوت وهاتف وكهرباء
 ومساعدات المدرسة، اجازة صاحب على والتعوٌض والتطوٌر التجدٌد ونفقات واالستهالكات

. المحتاجٌن التالمذة
 مجموع من االقل على%( 65) بالمئة وستٌن خمسة( ب) و( أ) البندٌن مجموع ٌمثل ان ٌجب
 هذا من االكثر على%( 35) بالمئة وثالثٌن خمسة( ج) البند ٌمثل وان ،(ج) و( ب) و( أ) البنود

. المجموع
 القانونٌة، الملحقات باستثناء ،(أ) البند من 4 و 3 و 2 و 1 الفقرات مجموع ٌطابق ان وٌجب

 وً التعلٌمٌة الهٌئة الوراد التعوٌضات صندوق ادارة الى المقدم واالجور الرواتب جدول مجموع
 وً الٌها المشار القصوى الحدود ٌتجاوز ما لجهة -1-د -البند احكام مراعاة مع الخاصة، المدارس
(. أ) البند من 4 و 3 الفقرتٌن

 
 لجهة 3 ( -أ) البند من السابقتٌن الفقرتٌن وً الملحوظة القصوى الحدود تتجاوز التً النفقات -1-د

 ٌجب الحال هذه ووً  مكتسبة حقوق عن الناتجة ،%15 الـ نسبة لجهة 4 و االضاوٌة العمل ساعات
 وً المجازٌن المحاسبة خبراء نقابة الى منتسب حسابات مدقق بتقرٌر مروقة الموازنة تكون ان

. لبنان
 
. التأجٌرٌة القٌمة على البلدي الرسم -2
 
  التعلٌم ومنح القانون هذا من السادسة بالمادة المعفٌٌن غٌر التعلٌمٌة الهٌئة الوراد التعلٌم منح -3

 الحكام ووقا وذلك وسواهم ومستخدمٌن ادارٌٌن من المدرسة وً العمل بسٌر المرتبطٌن لسائر
. الفئة لهذه بالنسبة 18/1/1995 تارٌخ 6263 رقم المرسوم

 



 الصرف بتعوٌض وٌقصد الخدمة من الصرف تعوٌض الحتٌاطً ومخصص االنذار تعوٌض -4
 وً الداخلٌن غٌر التعلٌمٌة الهٌئة اوراد اجور مجموع الفقرة هذه احكام تطبٌق اجل من الخدمة من

. المقتضاة التصحٌحات مع الموازنة، موضوع المدرسٌة السنة من االخٌر الشهر عن المالك
 
 المالك وً الداخلٌن التعلٌمٌة الهٌئة الوراد السابقة السنة عن قانونٌة تعوٌضات من دوع ما -5

 ومن وتعدٌالته، 1956 حزٌران 15 قانون من 29 و 26 المادتٌن الحكام ووقا والمصرووٌن
. االضاوٌة مهماتهم انهاء بدل لهم تعوٌضات

 
 لقانون الخاضعٌن خدمة نهاٌة تعوٌض لتصحٌح السابقة السنة عن تسوٌة مبالغ من دوع ما -6

. العمل
 

: االٌرادات باب وً: ثانٌا
 وً المحددة النفقات باب عناصر لمجموع الموازي المدرسٌة االقساط مجموع من االٌرادات تتكون

. المادة هذه من اوال
 
 

- 3 المادة
 والشباب الوطنٌة التربٌة وزارة وً الخاص التعلٌم مصلحة الى تقدم ان خاصة مدرسة كل على -أ

 موازنتها عن نسخة دراسٌة، سنة كل من الثانً كانون شهر آخر تتعدى ال مهلة وً والرٌاضة،
 وً المالٌة الهٌئة وً اللجنة مندوبً من او االهل لجنة ورئٌس المدرسة مدٌر من موقعة السنوٌة
 الدراسٌة للسنة وبالنسبة العاشرة، المادة من 8 البند من االخٌرة الفقرة وً عنها المنصوص الحالة
. القانون هذا نفاذ تارٌخ من شهر مهلة وً السنوٌة الموازنة نسخة تقدم 1995-1996

: التالٌة المستندات الموازنة بنسخة ٌلحق
 
 وبموقف الموازنة مشروع من بموقفها المتعلق المالٌة الهٌئة محضر عن االصل طبق صورة -1

. منه االهل لجنة
 
 التعوٌضات صندوق ادارة الى المقدم واالجور والرواتب باالسماء المعلومات بٌان عن صورة -2

. الخاصة المدارس وً التعلٌمٌة الهٌئة الوراد
 
 المنحة، هذه وقٌمة تعلٌم منحة من ٌستفٌدون الذٌن المدرسة وً العاملٌن اوالد باسماء بٌان -3

 التعلٌم منح وقٌمة وصفووهم القانون هذا بموجب المدرسً القسط من المعفٌٌن االوالد وباسماء
. المدرسة غٌر مصدر من لهم تعطى والتً التعلٌمٌة الهٌئة اوراد قبل من للمدرسة عنها المصرح

 
 الخاضعٌن خدمة نهاٌة تعوٌض بتصحٌح المتعلقة التسوٌات لدوع المثبتة المستندات عن صورة -4

. السابقة السنة عن العمل لقانون
 مجانٌة غٌر خاصة مدارس عدة لدٌهم الذٌن المعنوٌٌن لالشخاص ٌجوز استثنائٌة بصورة»

 تحمٌل طرٌق عن اكثر او المدارس هذه احدى تالمذة عن المدرسٌة االقساط تخفٌف وً وٌرغبون
 الخاص، التعلٌم مصلحة الى واحدة دوعة ٌقدموا ان ذلك، عبء بعضها او االخرى مدارسهم تالمذة



 هذه جمٌع شاملة بموازنة مروقة باالمر المعنٌة المدارس موازنات قانونا، المحددة المهلة وضمن
 هو بما تفصٌلً وبكتاب القانون، هذا علٌه ٌنص لما ووقا وٌها االهل لجان من موقعة المدارس
. حاصل
 هذا من الثانٌة المادة من االولى الفقرة وً الملحوظة الشروط الشاملة الموازنة هذه على وتطبق
. «القانون

 
 ملحقا تضع ان مدرسة كل ادارة على وجب مستحدثة وانظمة قوانٌن اقتضتها اعباء استجدت اذا -ب

 االعباء هذه قسمة نتٌجة التعلٌمٌة المرحلة الى نسبة زٌادة من القسط ٌلحق وما االعباء هذه بمجمل
 موقعه الخاص، التعلٌم مصلحة الى عنه نسخة وترسل القسط الحتساب المعتمد التالمذة عدد على
 المنصوص الحالة وً المالٌة الهٌئة وً اللجنة مندوبً من او االهل، لجنة ورئٌس المدرسة مدٌر من

. الدراسٌة السنة نهاٌة اقصاها مهلة وً وذلك اعاله،( أ) الفقرة وً عنها
 

 نطاق وً المندرجة واالعباء النفقات ان الخاص التعلٌم لمصلحة ثبت واذا استثنائٌة، بصورة -ج
 ٌمكن للتخفٌض، قابلة غٌر وهً%( 35) بالمئة والثالثٌن الخمسة تتجاوز النفقات باب من( ج) البند

 التعلٌم مصلحة رئٌس واقتراح المدرسة طلب على بناء والرٌاضة، والشباب الوطنٌة التربٌة لوزٌر
 تتعدى اال شرط الحال، لواقع ووقا( ج) و( ب) و( أ) البنود بٌن النسب توزٌع على المواوقة الخاص،

 هذه على االهل لجنة تواوق وان( ج) و( ب) و( أ) الثالثة البنود اجمالً من بالمئة الخمسة الزٌادة
. الزٌادة

 
 

 للمدرسة ٌكون القانون هذا ٌرتبها التً االقساط دون هً المدووعة االقساط ان تبٌن اذا -4 المادة

. التالمٌذ الى الفرق وٌرد االقساط هذه تفوق كانت اذا ما.  الفرق استٌفاء
 
 

 االول القسط ٌتجاوز اال على االقل، على دوعات ثالثة على المدرسً القسط ٌستووً -5 المادة

. الحساب على كدوعة وذلك السابقة الدراسٌة للسنة السنوي القسط من%( 30) بالمئة ثالثٌن
 الرسم هذا ٌتعدى ان ٌجوز وال للتسجٌل، او المدرسة الى لالنتساب رسما المدرسة ورضت واذا

 القسط اصل من جزءا اعتباره االحوال مطلق وً وٌجب السابقة السنة قسط قٌمة من بالماٌة العشرة
. المتوجب السنوي

 
 

 المدرسة مالك وً الداخلٌن التعلٌمٌة الهٌئة اوراد اوالد على مدرسً قسط أي ٌترتب ال -6 المادة

. وٌها الدراسة ٌتابعون كانوا اذا وٌما القانون بحكم
 النظام الى التعلٌم منح حٌث من وٌخضعون مالكها وً الداخلٌن غٌر التعلٌمٌة الهٌئة اوراد اوالد اما

 وً المدرسة وً به المعمول الداخلً النظام الى التعلٌم منح حٌث من وٌخضعون مالكها وً الداخلً
. تعلٌمٌة منحا لهم ٌلحظ النظام هذا كان حال

 عنهم ٌستفٌدون الذٌن المادة، هذه احكام بمقتضى المدرسً القسط من المعفٌٌن االوالد اولٌاء وعلى
. لها وٌدوعوها المنحة هذه قٌمة عن للمدرسة ٌصرحوا ان آخر مصدر أي من تعلٌم منحة من

 



 

 اخضاع المدرسة وعلى بالمدرسة الخاصة النقل وسائل باستخدام التالمذة ٌلزم ال -7 المادة

. المرعٌة للقوانٌن ووقا السنوٌة الفعلٌة المٌكانٌكٌة للمعاٌنة نقلها وسائل
 
 

 الزام ٌجوز ال انه غٌر.  المدرسٌة اللوازم ومواصفات الكتب لوائح تحدد ان للمدرسة -8 المادة

 من منعه ٌجوز ال كما.  آخر مرجع أي من او المدرسة من واللوازم الكتب هذه بشراء التلمٌذ
 وً طعام وجبات بتناول الزامه أو لالستعمال، صالحة زالت ما مستعملة مدرسٌة كتب استعمال
. المدرسة
. المادة هذه احكام من الروضة صفوف تالمذة ٌستثنى

 
 

 11/81 رقم القانون وً عنها المنصوص المهام بجمٌع بالقٌام االهل لجان تستمر -9 المادة

. القانون هذا احكام مع ٌتعارض ما باستثناء 1981 اٌار 13 تارٌخ
 
 

- 10 المادة
 محدد هو ما على عالوة دورها، تحدٌد ووً( االهل لجنة) التالمذة اولٌاء لجنة تشكٌل عند تراعى -أ

: االتٌة االحكام ،1981 اٌار 13 تارٌخ 11/81 رقم القانون وً
 
 المناسب الوقت وً االهل لجنة اعضاء الختٌار المخصص االجتماع الى خطٌا الدعوة توجه -1

 وبموجب شخصٌة بصورة التالمذة اولٌاء الى تبلغ ان على الدراسٌة، السنة من االول الفصل خالل
 تعلق التالمذة الولٌاء عامة دعوة اٌضا توجه ان وعلى الدعوة ملف وً ٌحفظ خاص تبلٌغ اشعار
. الخارجً المدرسة باب على
 الٌوم ذات وً الناخبة العامة الهٌئة تلتئم المحدد الموعد وً النصاب ٌكتمل لم اذا انه الدعوة وً ٌذكر

. حضر بمن قانونٌا النصاب وٌكون الالحق االسبوع من والساعة
 
 االولوٌة تعطى ان على الحسنة السٌرة ذوي ومن متعلما ٌكون ان المختار العضو وً ٌفترض -2

 وال.  والمالٌة االدارٌة الشؤون وً الخبرة لذوي المالٌة الهٌئة وً االهل لجنة مندوبً تسمٌة عند
 ٌستووً ترشٌح أي تروض ان للمدرسة ٌحق وال المدرسة وً العاملٌن من كان أي ترشٌح ٌقبل

. المحددة الشروط
 
 االكثرٌة بحضور اال االول االجتماع وً القانونً نصابها ٌكتمل وال الناخبة العامة الهٌئة تلتئم -3

 االجتماع وً النصاب اكتمال عدم حال ووً(.  واحد زائد العدد نصف أي) اعضائها من المطلقة
. حضر بمن قانونٌا الثانً االجتماع ٌكون االول

 
 بصفة والرٌاضة والشباب الوطنٌة التربٌة وزارة عن مندوب بحضور االختٌار عملٌة تتم -4

 اال على المدرسة، وً االهل لجنة الٌه المنتسبة التالمذة اولٌاء تجمع او اتحاد عن ومندوب مراقب



 االهل لجنة وعلى.  المذكورة االختٌار لعملٌة معطال االخٌر المندوب هذا حضور عدم ٌعتبر
. االختٌار موعد عن المعنً التجمع او االتحاد تبلٌغ المذكورة

 
 ووً االختٌار عملٌة نتائج وً ٌطعن ان العامة الهٌئة اجتماع وً ٌشترك لم لمن ٌجوز ال -5

. ذاتها الجلسة وً الهٌئة اتخذتها تكون التً القرارات
 
 باالختٌار وذلك وقط واحدة مرة للتجدٌد قابلة سنوات ثالث وٌها العضوٌة ومدة االهل لجنة والٌة -6

 وً تدخل ان على للترشٌح، القانونٌة الشروط تواورت طالما لالصول ووقا التالمذة اولٌاء قبل من
. القانون هذا نفاذ لتارٌخ السابقة العضوٌة مدة الحساب

 
 المدرسٌة االقساط وتحدٌد الموازنة واقرار المالٌة الشؤون درس المخولة هً المالٌة الهٌئة -7

 المشروع عرض تارٌخ من اٌام عشرة مهلة وً الموازنة درس وتنجز االقساط، على الزٌادة وتقرٌر
 الرجوع قبل داخلها نهائً موقف أي اتخاذ المذكورة الهٌئة وً االهل لجنة لمندوبً ٌحق وال.  علٌها

. ادناه( 8) الفقرة وً الٌها المشار الحالة وً اال االهل، لجنة الى
 
 وتبلغه المالٌة الهٌئة وً مندوبٌها تقرٌر ضوء وً المطلقة باالكثرٌة قرارها االهل لجنة تتخذ -8

 الى قرارها تبلغ لم او قرار أي اللجنة هذه تتخذ ولم ٌوما عشر خمسة مدة انقضت واذا الٌهما، خطٌا
. مناسبا ٌرٌانه الذي الموقف اتخاذ لهما ٌحق المذكورٌن، المندوبٌن

 
 هذا احكام تطبٌق بسبب وٌها التالمذة اولٌاء واحد المدرسة ادارة بٌن قضائً نزاع حصل اذا -ب

. القائم النزاع بسبب اوالده بحق اجراء أي اتخاذ المدرسة الدارة ٌحق ال القانون،
 

 هذا نفاذ قبل المنشأة االهل لجان والٌة 1996 اٌلول آخر وً حكما تنتهً نص الي خالوا -ج
 الدراسٌة السنة من االول الفصل خالل وٌها االهل لجان انشاء بذلك المعنٌة المدارس وعلى القانون،
1996-1997 .

 
 

 تجاه ٌمثله من ٌسمً ان مجانٌة غٌر مدرسة وتح له مجاز معنوي شخص كل على -11 المادة

. للمدرسة التعلٌمٌة غٌر االدارة شؤون وً امامها مسؤوال لٌكون الدولة
 
 

 الجزائٌة المحاكم صالحٌة من ٌبقى الذي والبٌانات الكشووات وً التزوٌر باستثناء -12 المادة

. تربوٌة منطقة لكل واحد مجلس بمعدل تنشأ خاصة تحكٌمٌة مجالس تنظر العادٌة،
. تطبٌقه عن الناشئة والنزاعات القانون هذا الحكام بالمخالفات -
 وٌها اوالدهم بحق المدرسة ادارة قبل من المتخذة بالتدابٌر المتعلقة التالمذة اولٌاء بمراجعات -

 القانون من السابعة المادة وً عنها المنصوص وبالمراجعة العاشرة المادة من( ب) الفقرة موضوع
 االحكام المراجعات هذه على وتطبق المنفرد، القاضً من بدال 1981 اٌار 13 تارٌخ 11/81 رقم

. المذكورة السابعة المادة وً عنها المنصوص



 على المتوجب الدراسً القسط تسدٌد عن الممتنعٌن التالمذة اولٌاء ضد المدارس ادارات بمراجعات
. اوالدهم

 
 

 مراقبة الرٌاضة و الشباب و الوطنٌة التربٌة وزارة وً الخاص التعلٌم مصلحة تتولى -13 المادة

 المدرسٌة االقساط ان. الخاص التعلٌم مصلحة وجدت اذا القانون هذا من السابقة المواد احكام تطبٌق
 هذا الحكام مخالفة اعتمدتها، كما االقساط على الزٌادة ان او المدرسة قبل من المفروضة او المحددة
 القضائٌة المالحقة طائلة تحت القانون باحكام التقٌد الى المدرسة ادارة دعوة الى عمدت القانون،

 تمادت واذا ها،اعتماد الواجب الزٌادة او االقساط قٌمة للمدرسة المصلحة تحدد الحال هذه ووً
 احالة وجب تبلغها من اٌام عشرة خالل وً علٌها تعترض ولم القٌمة بهذه تلتزم ولم المدرسة
. والرٌاضة والشباب الوطنٌة التربٌة وزٌر من بقرار المختص التحكٌمً المجلس الى المدرسة
 الوطنٌة التربٌة وزارة وً الموظفٌن من بعدد بالمراقبة للقٌام الخاص التعلٌم مصلحة تستعٌن

 والشباب الوطنٌة التربٌة وزٌر من بقرار معٌنة لمدة بتصروها وضعهم ٌجري والرٌاضة والشباب
 نقابة وً المسجلٌن الحسابات ومراقبة تدقٌق مكاتب او المجازٌن المحاسبة وبخبراء والرٌاضة

. لبنان وً المجازٌن المحاسبة خبراء
 
 

- 14 المادة
 المدارس اصحاب ٌمثل احدهما اثنٌن ومستشارٌن رئٌسا قاض من التحكٌمً المجلس ٌتألف -أ

. ردٌف منهما لكل وٌكون التربوٌة، المنطقة وً التالمذة اولٌاء او االهل لجان والثانً
 

 والشباب الوطنٌة والتربٌة العدل وزٌري اقتراح على بناء بمرسوم المجلس هذا اعضاء ٌعٌن -ب
. التحكٌمٌة العمل مجالس تألٌف وً المطبقة العامة للشروط تعٌٌنهم وٌخضع والرٌاضة

 
 بٌن من والرٌاضة والشباب الوطنٌة التربٌة وزٌر ٌنتدبه مفوض مجلس كل لدى الحكومة ٌمثل -ج

. الوزارة وً العاملٌن ووق وما الثالثة الفئة موظفً
 
. مجلس كل لدى كاتب بمهمة للقٌام القضائٌٌن المساعدٌن احد العدل وزارة تنتدب -د
 

 حضور تعوٌض والكاتب الحكومة ومفوض والمستشاران التحكٌمً المجلس رئٌس ٌتاقضى -هـ
. بمرسوم ٌحدد

 
 

- 15 المادة
 مراجعة حق متضرر لكل االهل، ولجان والرٌاضة والشباب الوطنٌة التربٌة وزٌر الى باالضاوة -أ

. بمحام االستعانة واجب ومن القضائٌة الرسوم من معفاة المراجعة وهذه.  التحكٌمً المجلس
 

 السنة من تموز 30 بعد المذكورة المراجعة وً التالمذة واولٌاء االهل لجان حق ٌسقط -ب
. المدرسٌة



 
 وجب تلمٌذ، ولً هو علٌه الزٌادة او المدرسً القسط مشروعٌة عدم من الضرر مدعً كان اذا -ج

 االهل لجنة من تقدم انه التحكٌمً، المجلس امام المراجعة قبول عدم طائلة تحت ٌثبت، ان علٌه
 قبل من قرار أي اتخاذ الى او عنه الضرر روع الى تؤد لم ٌوما عشر خمسة من اكثر منذ بمراجعة

. المذكورة اللجنة
 
 

 وطرق الموجزة االصول القانون هذا وً عنها المنصوص التحكٌمٌة المجالس تعتمد -16 المادة

.  المراجعة تقدٌم تارٌخ من اعتبارا شهرٌن مهلة خالل احكامها تصدر ان وعلٌها االستثنائٌة التبلٌغ
. االعتراض اال المراجعة طرق من اٌا تقبل ال مبرمة االحكام وهذه

 
 

 مشروعة غٌر المدرسٌة االقساط على الزٌادة ان التحكٌمً للمجلس ٌتبٌن عندما -17 المادة

 مالٌة بغرامة ٌحكم نٌة سوء عن او متعمدة انها له تبٌن واذا.   اصحابها الى الزٌادة هذه برد ٌحكم
. حق وجه دون المستوواة االقساط على الزٌادة مجموع قٌمة من% 50 و% 10 بٌن تتراوح

: التالٌة االحكام علٌها وتطبق القانون هذا الحكام المخالفات باقً اما
 
 االقساط مجموع من بااللف ربع بنسبة شهر ولمدة تأخٌر ٌوم كل عن اكراهٌة مالٌة غرامة -1

. المحدد الموعد انقضاء بعد الخاص التعلٌم مصلحة الى الموازنة نسخة تقدٌم عند السنوٌة،
 
 نسخة تقدٌم عدم حال وً السنوٌة االقساط مجموع من% 25 و% 10 بٌن تتراوح مالٌة غرامة -2

. المحدد الموعد على شهر انقضاء بعد الموازنة
 
 من كل عن المدرسة وً سنوي قسط اعلى اضعاف وخمسة ثالثة بٌن تتراوح مالٌة غرامة -3

. المذكورة غٌر المخالفات
. الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حال ووً

. الخزٌنة لصالح الغرامات تستووى
 
 

 القانون، هذا نصوص مع تتعارض ال التً االحكام سائر المفعول سارٌة تبقى -18 المادة

 المعروضة االمور وً للنظر صالحة صدوره قبل المنشأة التربوٌة التحكٌمٌة المجالس وتستمر
. علٌها

 
 

 التربٌة وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس وً ٌتخذ بمرسوم تصحح -19 المادة

 بهذا المروق الموازنة نموذج وً ترد ان ٌمكن التً االخطاء والرٌاضة والشباب الوطنٌة
 و 13 المادتٌن احكام تطبٌق ٌقتضٌها التً االعتمادات مماثل بمرسوم تفتح كما القانون،
. منه 14

 



 

-1995 الدراسٌة السنة من اعتباراًا  مدرسٌة سنوات خمس لمدة القانون بهذا ٌعمل -20 المادة

1996 .
 
 

 .الرسمٌة الجرٌدة وً القانون هذا ٌنشر -21 المادة
 


