
7 في شأن تنظيم املدارس اخلاصة 1980) لسنة 7مرسوم بقانون رقم (
 /1980

36عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)2-1(الفصل األول) (

)2-1نطاق سريان القانون (

)7-3(الفصل الثاني) (

)7-3التراخيص (

)9-8(الفصل الثالث) (

)9-8شروط مالك املدرسة ومديرها والعاملني  بها (

)10-10(الفصل الرابع) (

)10-10مبنى املدرسة اخلاصة ومرافقها (

)22-11(الفصل اخلامس) (

)22-11نظام املدرسة اخلاصة وسير العمل بها (

)12-11أوال- السجالت وامللفات (

)14-13ثانيا- نظام قبول التالميذ (

)18-15ثالثا- اخلطط واملناهج الدراسية (
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)21-19رابعا- اإلمتحانات واإلجازات (

)22-22خامسا- املصروفات املدرسية (

)25-23(الفصل السادس) (

)25-23التحقيق والتأديب (

)35-26(الفصل السابع) (

)35-26أحكام عامة وختامية (

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
) منه،34)، (27)، (23، وبخاصة على املواد (النظام األساسي املؤقت املعدلبعد االطالع على 

م والقوانني  املعدلة له،1962) لسنة 3 رقم (قانون العملوعلى 
م بشأن تنظيم املدارس األهلية والقوانني  املعدلة له،1967) لسنة 17وعلى املرسوم بقانون رقم (

م بتحديد صالحيات الوزراء، وتعيني  اختصاصات الوزارات واألجهزة1970) لسنة 5القانون رقم (وعل 
احلكومية األخرى، والقوانني  املعدلة له،
وعلى إقتراح وزير التربية والتعليم،

وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون اآلتي:

(الفصل األول)

نطاق سريان القانون

1املادة 

يقصد بعبارتي "الوزارة" و"الوزير" حيثما وردتا في هذا القانون، "وزارة التربية والتعليم" و"وزير التربية والتعليم".
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2املادة 

تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة غير حكومية تقوم أصال  أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم، أو اإلعداد املهني، أو
أي ناحية من نواحي التثقيف العام قبل مرحلة التعليم العالي، وكذلك مدارس اجلاليات التي ينشئها أو يتفق على إنشائها أشخاص من جالية
معينة بإشراف السفارة التي تتبعها اجلالية، وميكن أن يشترك في املدرسة الواحدة أكثر من جالية. وال  تعد مدارس خاصة في تطبيق أحكام

هذا القانون: -
- املراكز واملعاهد الثقافية التي تنشئها الدول األجنبية أو الهيئات الدولية في دولة قطر طبقا لالتفاقات الدولية.1
- املدارس اخلاصة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملني  بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي األجنبي، واملنظمات الدولية واإلقليمية.2
- املنشأة التعليمية التي تنشئها املؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملني  بها بقصد تدريبهم الفني أو الصناعي أو املهني على أال  يتنافى3

هذا مع قومية البالد أو القيم الدينية.
- دور احلضانة غير التابعة للمدارس أو غير امللحقة بها، وتخضع لنظام يصدر به تشريع الحق.4

 

(الفصل الثاني)

التراخيص

3املادة 

ال  يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتباري فتح مدرسة خاصة إال  بعد احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقا ألحكام هذا القانون.

 

4املادة 

ال  يجوز اجلمع بني  البنني  والبنات في املدارس اخلاصة العربية إال  في مرحلتي احلضانة ورياض األطفال.
ويجوز بقرار من الوزير، استثناء املرحلة اإلبتدائية، كليا أو جزئيا، في بعض هذه املدارس.
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5املادة 

يجب أن حتمل كل مدرسة خاصة إسما مييزها توافق عليه الوزارة.

 

6املادة 

(أ) يقدم طلب الترخيص بافتتاح مدرسة خاصة إلى الوزارة خالل شهري أبريل ومايو من كل عام، من املالك أو من ينوب عنه مشتمال  على
إسم مالك املدرسة ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته وديانته.

فإذا كان املالك شركة، وجب أن يذكر في الطلب إسم الشركة وعنوانها ونوعها وتاريخ تأسيسها ومقدار رأس املال وأسماء الشركاء، وكذلك
مؤيدة البيانات  هذه  وتكون  وجنسيته.  منهم  كل  ميالد  وتاريخ  وألقابهم  بإسمها  التوقيع  حق  لهم  من  أو  إدارتها  بهم  املنوط  األشخاص 

باملستندات الدالة عليها.
وإذا كانت املدرسة جلالية أجنبية، وجب أن يقدم الطلب من املشرفني  عليها مقرونا مبذكرة من سفارة الدولة التي تتبعها اجلالية.

(ب) يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعا باملستندات اآلتية:
- شهادة بعدم سبق احلكم على طلب الترخيص قضائيا في جرمية مخلة بالشرف.1
- إذا كان املالك شركة وجب عليها أن تقدم مع طلب الترخيص نسخة من عقد الشركة وشهادة بجنسية كل شريك وديانته، وبعدم سبق2

احلكم عليه قضائيا في جرمية مخلة بالشرف.
- رسم كروكي للمدرسة يبني  فيه الشارع واجلهة التي تقع فيها وإبعاده وإسم صاحب العقار، ووصف احلجرات واألمكنة التي تشتمل عليها3

املدرسة.
(ج) يحدد في طلب الترخيص نوع املرحلة التعليمية التي ستمارسها املدرسة.

(د) كل مرحلة تعليمية جديدة يراد إضافتها بعد ذلك تستلزم احلصول على ترخيص بها.
(ه) يجب أن يتم إفتتاح املدرسة وممارسة عملها خالل مدة ال  جتاوز سنة واحدة إعتبارا من تاريخ منح الترخيص وإال  اعتبر كأن لم يكن.

 

7املادة 

ال  يجوز نقل املدرسة من املبنى الذي منح عنه الترخيص إلى مكان آخر إال  مبوافقة الوزارة، وبشرط أن تقدم املدرسة طلبا قبل النقل بشهرين
على األقل مبينة األسباب املوجبة للنقل.
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(الفصل الثالث)

شروط مالك املدرسة ومديرها والعاملني  بها

8املادة 

 يجب أن يكون مالك املدرسة اخلاصة العربية مسلما، وقطريا أو مكفوال  من أحد القطريني.)6املادة (مع مراعاة أحكام 
ويجب أن تتوافر في مالك املدرسة اخلاصة بوجه عام الشروط التالية:

(أ) أال  يكون قد فصل من عمله السابق بسبب تأديبي.
(ب) أال  يكون قد حكم عليه نهائيا في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.

(ج) أال  يكون موظفا في احلكومة وقت احلصول على الترخيص.

 

9املادة 

، يجب أن يكون مدير املدرسة اخلاصة العربية أو من يتولى إدارتها من املسلمني.قانون العملمع مراعاة أحكام 
ويجوز بقرار من الوزير إستثناء بعض املدرسني  أو العاملني  في هذه املدارس من هذا احلكم.

ويجب أن تتوافر في مدير املدرسة اخلاصة بوجه عام أو من يتولى إدارتها، ومدرسيها والعاملني  بها الشروط اآلتية: -
 سنة ميالدية، وال  يزيد18 سنة ميالدية، وال  يقل عمر املدرس أو املوظف أو العامل عن 25(أ) أال  يقل عمر املدير أو من يتولى اإلدارة عن 

 سنة.65عمر أي منهم على 
(ب) أال  يكون قد فصل من عمله السابق بسبب تأديبي.

(ج) أال  يكون قد حكم عليه نهائيا في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.
(د) أن يكون مستوفيا للمؤهالت العلمية والعملية الالزمة وشروط شغل الوظيفة، وفقا ألحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.

(ه) أن تثبت لياقته الطبية.

 

(الفصل الرابع)

مبنى املدرسة اخلاصة ومرافقها
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10املادة 

يجب أن تتوافر في مبنى املدرسة اخلاصة الشروط اآلتية: -
- أن يكون موقعه بعيدا عن احملال العامة والصناعية والتجارية واألمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة، والتي يصدر بتحديدها1

قرار من الوزير.
- أال  يستعمل في غير أغراض املرحلة الدراسية املذكورة في طلب الترخيص، وال  ألي غرض غير التعليم.2
- أن تتسع غرفه وسائر األمكنة به لتلقي التالميذ دروسهم وممارسة نشاطهم.3
- أن تتوافر فيه غرف وأماكن للنشاط املدرسي مناسبة لنوع املرحلة التعليمية.4
- أن تكون غرف الدراسة واإلدارة والنشاط نظيفة جيدة اإلضاءة والتهوية مزودة مبعدات التكييف الكهربائية أو املراوح الكهربائية على5

األقل.
- أن يخصص للتالميذ مشرب صحي منفصل عن دورات املياه، مزودة بالصنابير الكافية للشرب.6
- أن تكون دورات املياه باملدرسة كافية، مبنية وفقا لقواعد النظام الصحي متوفرة فيها وسائل التهوية، وبعيدة عن غرف الدراسة على قدر7

اإلمكان.
- أن تكون املدرسة مزودة باألثاث واألدوات الالزمة حلسن سير الدراسة، من مقاعد صحية ومناضد وسبورات، ووسائل تعليمية وغيرها.8
- أال  يقل نصيب التلميذ الواحد من فراغ حجرة الدراسة عن متر مربع.9

- أن تتناسب مساحة الفناء مع عدد تالميذ املدرسة بحيث ال  يقل نصيب التلميذ من مساحة الفناء عن مترين مربعني.10

 

(الفصل اخلامس)

نظام املدرسة اخلاصة وسير العمل بها

أوال- السجالت وامللفات

11املادة 

يجب أن متسك املدرسة السجالت الالزمة لسير عملها وضبط شئونها اإلدارية واملالية، وأن حتتفظ بها، وعلى األخص السجالت اآلتية: -
(أ) سجل شئون املوظفني.
(ب) سجل شئون العمال.

(ج) سجل دوام املوظفني  والعمال.
(د) سجل اإلمتحانات.

(ه) أي سجل آخر تراه املدرسة أو تقرره الوزارة.
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وتسترشد املدرسة في إنشاء هذه السجالت وقيدها وحفظها، بالنظم املطبقة في الوزارة.

 

12املادة 

تعد بكل مدرسة خاصة امللفات اآلتية:
ملف خاص بكل تلميذ يضم طلب التحاقه باملدرسة، وشهادة ميالده أو ما يقوم مقامها، والشهادات الدراسية احلاصل عليها، وأوراق اإلجابة

في اإلمتحانات واجلزاءات املوقعة عليه، وغير ذلك من األوراق اخلاصة به.
وتوضع جميع هذه امللفات في دوالب خاص، ويعد لها فهرست يعلق بجانب الدوالب.

وال  يجوز وضع ملفات في هذا الدوالب لتالميذ غير موجودين فعال  باملدرسة.
- ملف خاص لكل موظف من موظفي املدرسة حتفظ به الشهادات الدراسية احلاصل عليها أو صور رسمية عنها، وعقد عمله، وغيرها من2

األوراق املتعلقة بحالته.
- ملف خاص حتفظ به صور التقارير الفنية التي يضعها مفتشو الوزارة حسب تاريخ ورودها للمدرسة.3
- ملف خاص حتفظ به منشورات الوزارة وقراراتها وتعليماتها الصادرة إلى املدرسة بحسب تاريخ ورودها إليها.4

وتسترشد املدرسة في إنشاء هذه امللفات بالنظم املطبقة في الوزارة.

 

ثانيا- نظام قبول التالميذ

13املادة 

- يحظر قبول التالميذ القطريني  في املدارس اخلاصة غير العربية.1
وال  يسري هذا احلكم على التالميذ القطريني  املقيدين فيها باملرحلة االبتدائية حاليا وحلني  انتهائهم من هذه املرحلة.

- يراعى في قبول التالميذ في املدارس اخلاصة التقيد بالنظم املطبقة في الوزارة بشأن قبول التالميذ وأعمارهم، وميكن التجاوز بالنسبة2
للعمر في حدود سنة ميالدية واحدة نقصا أو زيادة.

 

14املادة 
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تعتمد الوزارة الشهادات التي متنحها املدارس اخلاصة لتالميذها من واقع السجالت املوجودة لديها.

 

ثالثا- اخلطط واملناهج الدراسية

15املادة 

تتقيد املدارس اخلاصة العربية بنفس املناهج والكتب املقررة باملراحل املماثلة في الوزارة.
أما املدارس اخلاصة غير العربية، فيجب أن تودع نسخة من مناهجها وكتبها لدى الوزارة إلقرارها. وال  يجوز إحداث أي تغيير في هذه املناهج

والكتب أو القيام بتدريس أي مادة إضافية إال  بعد احلصول على إذن كتابي من الوزارة.

 

16املادة 

يجوز تقدمي  مساعدات مالية ومدرسني  للمدارس اخلاصة غير العربية إذا كانت تدرس ضمن مناهجها اللغة العربية والعلوم الشرعية وتاريخ
وجغرافية دولة قطر وفقا ملناهج وكتب الوزارة.

 

17املادة 

يجوز للوزارة تعديل أو إيقاف أي مناهج أو كتب لها مساس بالقيم الدينية أو القومية للبالد ويبلغ قرار الوزارة إلى املدرسة اخلاصة بكتاب
مسجل موضح به األسباب واملبررات التي بني عليها. وحتدد الوزارة املدة املناسبة لتنفيذ قرارها.

 

18املادة 
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تخضع جميع موجودات املكتبة احلرة وقاعة القراءة من كتب وسجالت ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وغيرها إلشراف الوزارة
ومراقبتها.

 

رابعا- اإلمتحانات واإلجازات

19املادة 

يشترط في إمتحانات تالميذ املدارس اخلاصة العربية ما يأتي:-
- أن تتقيد تلك املدارس بنصوص الئحة امتحانات الوزارة في صفوف النقل في املرحلة االبتدائية من حيث االمتحانات الشهرية وامتحانات1

الفترات ونهاية العام والدور الثاني ونظم النجاح والرسوب.
- إبالغ إدارة اإلمتحانات في وزارة التربية والتعليم نتائج إمتحانات النقل في كل من الدور األول والثاني.2
- إجراء إمتحانات النقل لصفوف املرحلتني  اإلعدادية والثانوية في مدارس الوزارة.3
- أن يتقدم تالميذ الشهادات العامة في تلك املدارس لالمتحان أمام اللجان العامة التي تنظمها الوزارة، وتطبق عليهم نفس الشروط التي4

تطبق على تالميذ املدارس احلكومية.

 

20املادة 

تلتزم املدارس اخلاصة العربية مبراعاة النظام املتبع بالوزارة بالنسبة لإلجازات الرسمية وإجازات األعياد.

 

21املادة 

يجوز أن تفتح املدارس اخلاصة أبوابها خالل اإلجازة الصيفية وذلك لقبول التالميذ خالل هذه اإلجازة. وال  تتقيد املدرسة في هذا القبول

 من هذا القانون، وال  يعتبر هؤالء التالميذ تالميذ منتظمني  باملدرسة.)13املادة (بشروط القبول الواردة في 
ويجب احلصول مقدما على إذن كتابي خاص بذلك من الوزارة في خالل النصف األول من شهر يونيو من كل عام، على أن يحدد طلب اإلذن

األنشطة التي ترغب املدرسة في ممارستها خالل اإلجازة.
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خامسا- املصروفات املدرسية

22املادة 

يجب أن تقدم إدارة كل مدرسة خاصة للوزارة قائمة باملصروفات املدرسية واإلضافية التي تقرر تقاضيها من التالميذ، وال  يكون هذا القرار
نافذا إال  بعد اعتماده من الوزارة.

 

(الفصل السادس)

التحقيق والتأديب

23املادة 

يكون للوزارة سلطة التحقيق مع مدير املدارس اخلاصة ومدرسيها والعاملني  فيها. ويتولى هذا التحقيق من يندبهم الوزير أو وكيل الوزارة
لذلك. وتطبق ذات األحكام املتبعة بالنسبة للمديرين واملدرسني  والعاملني  في الوزارة من حيث اجلزاءات التي توقع عليهم والسلطة التي

تتولى توقيعها.

 

24املادة 

إذا خالفت املدرسة اخلاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية أو أخلت بإدارتها، أو ساءت حالتها املالية إلى درجة يتعذر
معها الوفاء بالتزاماتها أو هبط مستوى التعليم واألخالق فيها عن املستوى املطلوب، أو ثبت أنها تعمل على ترويج املبادئ التي تتعارض مع

 للحكم في الدولة جاز للوزير، بناء على إقتراح وكيل الوزارة، إتخاذ أي من اإلجراءاتالنظام األساسياملبادئ اجلوهرية التي يقوم عليها 
التالية:

- اإلستيالء على املدرسة إستيالء مؤقتا حتى نهاية العام. ويترتب على هذا اإلستيالء رفع يد مالك املدرسة عنها وقيام الوزارة بإدارتها نيابة1
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عنه.
- غلق املدرسة إداريا، وملدة معينة.2
- إلغاء الترخيص.3

وال  يخل ما تقدم باحلق في إقامة الدعوى املدنية أو اجلنائية عند اإلقتضاء.

 

25املادة 

يجوز ملالك املدرسة أو من ينوب عنه أن يتظلم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر باإلستيالء على املدرسة أو غلقها إداريا أو إلغاء
ترخيصها خالل سبعة أيام من تاريخ إبالغه القرار.

ويجب البت في التظلم خالل مدة ال  جتاوز ثالثني  يوما من تاريخ تقدميه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويخطر به املتظلم.

 

(الفصل السابع)

أحكام عامة وختامية

26املادة 

يجب على مدير املدرسة اخلاصة تقدمي  تقرير سنوي عن مدرسته إلى الوزارة في نهاية السنة الدراسية من كل عام.

 

27املادة 

تخضع املدارس اخلاصة لتفتيش الوزارة الفني واإلداري.
وتتولى إدارة الصحة املدرسية شئون اإلشراف الصحي والعالج في هذه املدارس.
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28املادة 

ال  يجوز تعيني  أي موظف باملدارس اخلاصة إال  بعد احلصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة. وال  متنح هذه املوافقة إال  بعد التحقق من
توفر الشروط املنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له.

 

29املادة 

يجب إخطار الوزارة فورا عند فصل املوظف أو إستقالته.

 

30املادة 

عند غياب مدير املدرسة مدة تزيد على سبعة أيام، يجب إسناد مسئولية إدارة املدرسة ملوظف آخر مع إخطار الوزارة بذلك فورا.

 

31املادة 

ال  يجوز للمدرسة اخلاصة تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيني  أو إعتباريني  في الداخل أو اخلارج، إال  بعد احلصول على إذن
كتابي من الوزارة.

 

32املادة 

تعتبر املدارس اخلاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها من الوزارة باإلستمرار في عملها. ويجب أن تتم تصحيح أوضاعها وأن
حتصل على التراخيص الالزمة لها وفقا ألحكام هذا القانون قبل نهاية السنة الدراسية التالية لتاريخ العمل به.
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)1999 / 13ااضيیفت بموجب: مرسومم بقانونن  ( - مكرر32املادة 

يجوز للوزير، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، تعديل القواعد املتعلقة بنظام وشروط القبول في املدارس اخلاصة املنصوص عليها في املادتني 

) من هذا القانون.13)، (4(

 

33املادة 

م بشأن تنظيم املدارس األهلية والقوانني  املعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا1967) لسنة 17يلغى املرسوم بقانون رقم (
القانون.

 

34املادة 

يصدر الوزير اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون مبا يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.

 

35املادة 

على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
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أمير دولة قطر

خليفة بن حمد آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
امليزان - البوابة القانونية القطرية
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