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 مقدمة:
 

 مرأمن حضرة قاضي األمور المستعجلة في بیروت بطلب  7/3/2018لما كانت اللجنة قد تقدمت بتاریخ 
یرمي الى تجمید الزیادة المقررة على أقساط التالمذة المنتسبین  265/2018على عریضة سجل تحت الرقم 

 .باإلضافة الى مطالب أخرى 2018-2017الى المدرسة للعام الدراسي 
 

 15/3/2018اً بتاریخ قرارقد أصدرت نجا)  ةولما كان حضرة قاضي األمور المستعجلة في بیروت (القاضی
بتجمید الزیادة المقررة على األقساط بموجب موازنة المدرسة من ضمن ما قضى بھ قضى  265/2018برقم 

 .ة غرامة اكراھیةتحت طائل 2018-2017للعام الدراسي 
 

 عدة مطالب منھا إبطال الموازنةأمام المجلس التحكیمي التربوي یرمي إلى  بطلبولما كانت اللجنة قد تقدمت 
وقد  2018-2017المدرسة بعدم استیفاء الزیادة على أقساط العام الدراسي  وبإلزامانونیة واعتبارھا غیر ق

 .614/3183/2018سجل ھذا الطلب لدى قلم المجلس التحكیمي التربوي برقم 
 

 البة الرجوع عنھ.ط 265/2018باعتراض على القرار  26/3/2018ولما كانت المدرسة قد تقدمت بتاریخ 
 

الموقعان على اتفاقیة التسویة الحاضرة قد اجریا سلسلة من المفاوضات واالجتماعات بھدف  ولما كان الطرفان
 التوصل الى حل النزاع.

 
وبما ان الطرفان الموقعان على ھذه االتفاقیة توصال الى حل لعدد من النقاط الخالفیة كما اتفقا على ان باقي 

تص وھو المجلس التحكیمي التربوي وذلك على ما ھو النقاط غیر المتوافق علیھا تحل بواسطة المرجع المخ
 وارد ادناه.

 
 لذلك فقد تم االتفاق بین طرفي ھذه االتفاقیة على ما یلي:

 



	

 ه االتفاقیة جزءا" ال یتجزء منھا  تعتبر مقدمة ھذ: أوالً 
 
ً ث  للطعن في صحة الموازنة المجلس التحكیمي التربويمع احتفاظ اللجنة بكافة حقوقھا في مراجعة : انیا

، فان اللجنة توافق على تضمین الموازنة المذكورة الزیادة 2018-2017المدرسیة للعام الدراسي 
وبالتالي فإنھا توافق على ان یدفع أھالي التالمذة بما فیھا الدرجات الست  46/2017الناجمة عن القانون 

 46الناتجة عن تطبیق القانون مع الزیادة  2018-2017في المدرسة القسط المدرسي للعام الدراسي 
/ 2017   . 

 
 تصدر المدرسة الفواتیر المتعلقة بالمستحقات موضوع ھذ االتفاقیة على الشكل التالي: :ثالثا ً

  
وقیع على ھذه فور التبالزیادة المتعلقة بسلسلة الرتب و الرواتب  المتعلقة  تصدر المدرسة الفواتیر -1

 .22/6/2018 قبلعلى ان تسدد االتفاقیة 
الذي سیتم  عن اإلتفاقوفقا ً للجدولة التي ستنتج ستة درجات المتعلقة بال تصدر المدرسة الفواتیر -2

ستحق یعلى ان ال  ھو منصوص عنھ في البند سابعا ً من ھذه االتفاقیةفیما بین الفرقاء وفقا لما 
 .  2019-2018م الدراسي من العا ثانيالدفعة األولى الناتجة عن الجدولة قبل تشرین ال دفع

 
 ً  2018-2017مالیة إضافیة متعلقة بموازنة العام الدراسي مطالبة ایة  على تجمید المدرسة توافق :رابعا

س للحین انتھاء النزاع المقدم من اللجنة أمام المجلس التحكیمي التربوي سواء بصدور قرار عن المج
الموضوع ویلتزم الطرفان حول ھذا جزئیة أو كلیّة أو بموجب تراجع أو مصالحة  في ھذا الشأن المذكور

 . المجلس التحكیمي التربوي بالدرجة القطعیة عنبتنفیذ أي قرار صادر 
 

   )( اي سلسلة الرتب و الرواتب و الستة درجات 2017-46الزیادات الناتجة عن تطبیق القانون ان  اً:خامس
بنتیجة  2018-2017تكون مستحقة فوراً بالنسبة للتالمذة الذین لن یكملوا اكثر من العام الدراسي 

 كان.  ألي سبببعد ھذا العام الدراسي الذین یتركون المدرسة  أوبلوغھم الصفوف النھائیة في المدرسة 
  

ألساتذة لالتفاق مع ا كافة الجھودخالل األسبوع الذي یلي تاریخ توقیع ھذه االتفاقیة، تبذل المدرسة  اً:دسسا
 2017-46المبلغ  الناتج عن الزیادة الطارئة عن تطبیق القانون بھدف تقسیط و لجنة األھل لدیھا 

لغ المبھذا لحین االتفاق على تقسیط .  2018-2017لجھة الستة درجات المترتبة عن العام الدراسي 
 . م المدرسة عدم استیفائھ ، یبقى ھذا الجزء مجمدا ً باتفاق الفریقین وتلتز

 حكما األھالي من اي قانون قد یصدر الحقا بخصوص الدرجات الستة المنصوص عنھا في یستفید 
       ان لناحیة من یستفید منھا او لناحیة كیفیة تقسیطھا . 2017 /46قانون ال

  
فیما بینھا و بین لجنة األھل   2015ایلول  2تلتزم المدرسة بالتقید بكافة بنود اإلتفاقیة الموقعة بتاریخ  اً:سابع

  .امام قاضي األمور المستعجلة في بیروت الرئیسة زلفا الحسن
 

: تلتزم المدرسة بتزوید لجنة األھل الئحة موجودات المدرسة وفقا لقرارقاضي العجلة في بیروت الرئیسة  اثامن
ایار  31ذلك في مھلة اقصاھا  و 2018 /265تحت الرقم  2018أذار  16ھالة نجا الصادر بتاریخ 

2018 . 
 
 



	

ویطلب الفریقان من المحكمة الرجوع عن  265/2008تتراجع اللجنة عن طلبھا موضوع القرار : تاسعا 
 برمتھ. 265/2008القرار 

 
  . على التالمیذ، قدر اإلمكانأیام اضراب األساتذة تعویض تلتزم المدرسة :  أشراع
 
 

حررت ھذ االتفاقیة على ثالث نسخ بید كل فریق نسخة للعمل بھا عند االقتضاء وواحدة یتم تقدیمھا لحضرة 
 قاضي األمور المستعجلة إلصدار القرار بموجبھا. 

 
 

 اللجنة                                                       لمدرسةا                      


