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بنــاًء عىل قرار ســمو وزير الرتبيــة والتعليم رقــم 1/22671078 وتاريــخ 1432/4/17هـ 

املتضمــن منح املدارس ميزانية تشــغيلية، وبناًء عىل توصيات مدراء الشــؤون اإلدارية واملالية 

بإدارات الرتبية والتعليم يف اللقاء املنعقد يف مبنى الوزارة يوم األحد املوافق 1432/6/5هـ بشأن 

تطبيق امليزانية التشغيلية للمدارس عىل اعتبار أن املدرسة هي نواة التطوير ؛ فقد اعتمد نائب 

وزير الرتبية والتعليم تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ امليزانية التشغيلية للمدارس تتكون من:

رئيساًمدير الشؤون اإلدارية واملالية بتعليم الرياض أ. عبداملحسن بن عبدالله الثابت . 1

 عضواً مديرة الشؤون اإلدارية أ. مصباح بنت حامد الطويرقي . 2

مساعد مدير عام الرتبية والتعليم للخدمات املساندة أ. محمد بن سليامن الفريح . 3

مبنطقة القصيم 

عضواً

 عضواً مدير عام التجهيزات املدرسية د. أحمد بن محمد الدندين . 4

عضواًمدير عام النشاط الطاليب د. مرعي بن محمد القحطاين . 5

عضواًمدير إدارة الرتميم والتأهيل والصيانة م. محمد بن أحمد مجريش . 6

عضواً مساعد مدير اإلدارة املالية أ. عبداملحسن بن سليامن السلوم . 7

عضواًمساعد مدير عام امليزانية أ. حمد بن عبدالعزيز التاممي . 8

عضواً مدير الشؤون اإلدارية واملالية بنجران أ. أحمد بن مهدي الحاريث . 9

عضواً مدير الشؤون اإلدارية واملالية باملخواة أ. نايف بن مواال العمري . 10

عضواًمدير الشؤون اإلدارية واملالية مبحافظة جدةأ. عايض بن جاري القرين. 11

عضواًمدير الشؤون اإلدارية واملالية مبحافظة الرس أ. فهد بن عبدالله الخليفة . 12

عضواًإدارة تعليم الرياض أ. عبدالرحمن املاليك. 13

عضواًمدير إدارة التدريب الرتبوي بتعليم القصيمأ. عبدالله بن إبراهيم الخطيب. 14

عضواًمرشف تدريب تربوي بتعليم القصيمأ. محمد بن عبدالعزيز الفوزان. 15

عضواًمرشف تقنية املعلومات بتعليم القصيمأ. عبدالعزيز بن صالح الراشد. 16

وقد تضمن القرار التأكيد عىل أن تقوم اللجنة بعدد من اإلجراءات ومنها: 

أن تعقد اللجنة اجتامعها األول اعتباراً من يوم االثنني املوافق 1432/6/20هـ وملدة ثالثة . 1

أيام يف منطقة القصيم ويتم خالل هذا االجتامع إعداد الحقائب التدريبية وآلية تنفيذ ورش 

هذا الدليل !!5
                          لجنة ملتابعة تنفيذ امليزانية التشغيلية للمدرسة



العمل يف إدارات الرتبية والتعليم باملناطق واملحافظات وكيفية التواصل مع اللجنة التنفيذية.

أن تقوم مديرة الشؤون اإلدارية بتشكيل فريق عمل يف تعليم البنات ملتابعة تنفيذ الورش . 2

الخاصة مبدارس البنات. 

أن تســتمر أعــامل اللجنة ملدة عام كامــل اعتباراً من تاريخه وتعقد اجتامعاتها بشــكل . 3

دوري يحدد من قبل األعضاء وفق متطلبات العمل وترفع تقاريرها إىل مدير عام الشؤون 

اإلدارية واملالية بشكل دوري كل شهرين. 

تحدد آلية تنفيذ امليزانية التشــغيلية بشــكل دقيق وواضح وتحدد مســؤوليات املدرسة . 4

واإلدارة وفــق ما تضمنه خطاب ســمو الوزير باعتامد امليزانية التشــغيلية عىل أن تذلل 

جميع الصعاب التي تعرتض طريقها وأن تحقق االستثامر األمثل للموارد املالية املتاحة مبا 

يحقق األهداف .اهنم ةوجرملا

 وتفعيالً للقرار قامت اللجنة بعقد أربعة لقاءات حتى إعداد هذا الدليل. وكان من نتائج هذه 

االجتامعــات أن تم االتفاق عىل القيام بعدد من الخطوات واإلجراءات لضامن تطبيق امليزانية 

التشغيلية للمدرســة بالشكل املطلوب حتى تتحقق األهداف املرجوة...  ومن هذه الخطوات 

ما يأيت:

 إعــداد حقيبة تدريبية عن امليزانية التشــغيلية للمدرســة تســتهدف مديري ومديرات أ. 

املدارس وكل من له صلة بذلك من إداريني وتربويني.

إعداد دليــل إجرايئ يوضح كيف يتم تطبيق امليزانية التشــغيلية للمدرســة واإلجراءات ب. 

املطلوبة لها.

إعداد برنامج حاسويب ينظم إلدارات التعليم واملدارس عملية توزيع ورصف بنود ميزانية ج. 

املدارس.

** واللجنة إذ تجتهد بوضع هذا الدليل لرتجو أن يســاهم يف رسعة وسالمة تطبيق امليزانية 

التشــغيلية للمدرســة والتقليل من املامرســات الخاطئة، آخذة يف االعتبار عدداً من الصعوبات 

واملعوقــات املتوقعة مــن التطبيق ألول مرة، مام يجعل اللجنة ترحــب بأية مالحظة أو مقرتح 

mezaneyah@gmail.com :يخــدم تطبيق هذه امليزانية من خالل الربيد اإللكرتوين التايل

والله املوفق ،،

لجنة متابعة تنفيذ امليزانية التشغيلية للمدرسة 
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قرار

إن وزير الرتبية والتعليم 

بنــاًء عىل الصالحيات املخولــة له، وبناًء عىل مــا تقتضيه مصلحة العمــل، وانطالقاً من 

التوجهات املســتقبلية للوزارة التي تؤكد أن املدرســة منطلق التطوير، ورغبة يف إعطائها مزيداً 

من اإلمكانات والصالحيات التي تتكامل مع األدوار واملهام التي تقوم بها إدارات الرتبية والتعليم 

يف تطوير املدرسة وتوفري مستلزماتها. 

يقرر اآليت:

أوالً: متنح املدارس ميزانية تشغيلية لها وفق املرفق بهذا القرار. 

ثانياً: يكون الرصف من البنود املحددة يف هذا القرار يف ضوء تعليامت الرصف املعتمدة بامليزانية. 

ثالثاً: عىل الجهات املختصة إنجاز متطلبات التطبيق املرفقة، كل فيام يخصه. 

رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

العتامده والتميش مبوجبه.

 اململكة العربية السعودية

وزارة الرتبية والتعليم

)280(                

الرقــــــــم: 1/32671078

التاريـــــخ: 1432/4/17هـ

املشفوعات: ميزانية تشغيلية.

قرار اعتامد امليزانية التشغيلية للمدرسة 

وزير الرتبية والتعليم

فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود
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 الميزانية التشغيلية للمدرسة
 تمهيد:

تؤكد توجهات الوزارة املستقبلية اعتبار املدرسة هي منطلق التطوير الحقيقي ومنح مدير 

املدرسة القائد الرتبوي مزيداً من الصالحيات حتى تتاح له فرصة اإلبداع واالبتكار. 

وألهميــة تعزيز هذه التوجهــات فقد ُريئيِ أن مام يحقق هذا الجانب منح مدير املدرســة 

صالحيات مالية يدير من خاللها مخصصات محددة مبيزانية تشغيلية تعني املدرسة عىل تحقيق 

أهدافها وتيرس للقامئني عليها القيام بأدوارهم الفنية والرتبوية عىل الوجه األمثل مبا يعود نفعه 

عىل الطالب وعىل عمليات التعليم والتعلم ويحقق األهداف املنشودة.

 األهداف العامة:

متكني املدرســة من القيــام بأدوارها اإلداريــة وواجباتها التعليمية التــي تحقق أهدافها • 

الرتبوية والتعليمية. 

توفري املوارد املالية الالزمة للمدرســة ملســاعدتها يف تنفيذ الخطة التشــغيلية لها وتلبية • 

متطلباتها الرئيسة بالصورة املناسبة. 

 أهداف المشروع التفصيلية:

دعم املدرســة لتحقيق أهدافها التعليمية والرتبوية املرســومة لخدمــة أبنائنا الطالب يف . 4

جميع املراحل الدراسية وتحقق الجودة الالزمة يف األداء. 

تفعيل التوجهات الحالية للوزارة بإعطاء إدارة املدرســة مزيداً من الصالحيات للمساهمة . 5

يف تجويد العمل وتعزيز الدور التعليمي والرتبوي إلدارة املدرسة.

توفري املتطلبات الرضورية والعاجلة الالزمة للمدرسة لتوفري البيئة الرتبوية املناسبة. . 6

االرتقاء بالعمل يف املدرســة ألعىل مستوى من التحسن النوعي ومتكينها من تعزيز الدور . 7

الرتبوي للمدرسة يف املجتمع. 



10

 اإليجابيات:

دعم توجهات الوزارة مبنح إدارة املدرســة املزيد من الصالحيات يف تجويد وتعزيز الدور . 1

التعليمي والرتبوي إلدارة املدرسة. 

دعم العاملني يف املدرسة لتحقيق األهداف التعليمية والرتبوية. . 2

زيادة صالحية مدير املدرسة يف عملية تشغيلها. . 3

رسعة معالجة املشكالت الطارئة يف املدرسة. . 4

االرتقاء بالعمل يف املدرســة ملستوى عال من التحســن النوعي ومتكينها من تعزيز الدور . 5

الرتبوي للمدرسة يف املجتمع.

 منطلقات رئيسة للميزانية:

التعليامت واللوائح املنظمة العتامدات بنود الباب الثاين بامليزانية العامة للدولة )النفقات . 1

التشــغيلية( والبنود املالية، وأوجه الرصف املعتمدة لها، الواردة من وزارة املالية بخطاب 

معايل وزير املالية رقم 701 وتاريخ 1432/1/22هـ. 

تعليامت الرصف مــن البنود املالية املوزعة إلدارات الرتبيــة والتعليم، والصادرة بتعميم . 2

معايل نائب الوزير رقم 32296980 وتاريخ 1432/2/18هـ. 

اإلطالع عىل التجارب السابقة يف دعم الربامج الرتبوية عىل مستوى املدارس. . 3

صالحيات مديري املدارس لعام 1432هـ يف الجانب املايل ومدى كفايتها مبا يتناســب مع . 4

التوجه الحايل. 

مرشوع الصندوق املدريس الحايل. . 5

تحديد ميزانية املدرسة التشغيلية من التايل: . 6

 أ البنود املالية املستهدفة بها املدرسة يف هذا املرشوع. 

ب املخصصات املالية للصندوق املدريس وفق التنظيم الصادر بهذا الشأن. 
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 تعريفات إجرائية:

لكل مصطلح من املصطلحات اآلتية أينام ورد يف هذا التنظيم املعنى املبني أمامه:

امليزانية التشــغيلية: هي مخصصات مالية لســنة مالية محددة يتم الرصف منها عىل النفقات 

الجارية لتوفري البيئة التعليمة املالمئة بصورة مستمرة. 

البـــند: فرع من فروع أبواب امليزانية العامة يتم الرصف منه عىل وجه حدد من أوجه الرصف 

املعتمدة بامليزانية.

الطالــب: املتعلم أو املتعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما يف مســتواها من معاهد الرتبية 

الخاصة. 

املعـلــم: املعلــم أو املعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما يف مســتواها مــن معاهد الرتبية 

الخاصة. 

املدرســة: جميع مدارس التعليم العام للبنني والبنات )رياض األطفال، ابتدايئ، متوسط، ثانوي( 

ومعاهد الرتبية الخاصة. 

الـوزارة: وزارة الرتبية والتعليم. 

 الرؤية:

تلبية متطلبات العمل املادية يف املدرسة لإلسهام يف تحقيق أهدافها املرسومة.

 معايير التوزيع:
يف ضــوء حاجة الربامــج والخدمات واألنشــطة املقدمة يف املدارس ومتطلبــات العمل يف 

املدارس، تم تحديد البنود املالية املســتهدف بها املدرســة، ومعيار التوزيع لكل بند من البنود 

املالية بصورة مستقلة وفقاً للفئة املستفيدة وحجم البند املايل كام ييل: 

معيار التوزيعاسم البندرقم البند

املدرسة والطالبمستلزمات تعليمية2/222

املدرسة والطالبنفقات النشاط الريايض والثقايف234

املعلمالتدريب211

املدرسة والطالبالنظافةالباب الثالث

املدرسة والطالبالصيانة الطارئةالباب الثالث
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 آلية توزيع البنود:

اسم ورقم البند
آلية توزيع البند

املخصص اإلضايف للمدرسة املخصص للمدرسة 

234

نفقات النشاط الريايض 

والثقايف

يخصص لكل مدرسة بواقع 

)31( ريال تقريباً لكل 

طالب يف هذا البند 

يخصص مبلغ )2700( ريال 

لكل مدرسة يبلغ عدد طالبها 

101 طالب فأكرث 

2/222

املستلزمات التعليمية

يخصص لكل مدرسة بواقع 

)34( ريال تقريباً لكل 

طالب يف هذا البند

يخصص مبلغ )3000( ريال 

لكل مدرسة يبلغ عدد طالبها 

101 طالب فأكرث

211

التدريب 

واالبتعاث

املدارس التي 

يبلغ عدد 

معلميها 25 

معلام فأكرث 

يخصص مبلغ )4000( 

ريال تقريباً يف هذا البند 

لكل مدرسة 

املدارس التي 

يبلغ عدد 

معلميها 50 

معلام فأكرث

يخصص مبلغ )6000( 

ريال تقريباً يف هذا البند 

لكل مدرسة

النظافة

يخصص مبلغ لكل مدرسة 

بواقع )54( ريال تقريباً 

لكل طالب يف هذا البند

مستلزمات الصيانة للمدارس

يخصص مبلغ لكل مدرسة 

بواقع )33( ريال تقريباً 

لكل طالب يف هذا البند
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 مالحظة :

هذه البنود الخمســة يف امليزانية مشــرتكة بني إدارة التعليم ومدارســها، ويتم 

توزيعها حسب اآليت : 60% منها للمدارس، و 40% إلدارة التعليم.

بنود امليزلنية
التشغيلية 
للمدرسة
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 تعليمات تنفيذ الميزانية التش���غيلية للمدرسة للسنة 
المالية 1433/1432ه�:

يكون الرصف يف حدود املبلغ املخصص من إدارة الرتبية والتعليم للمدرســة والتقيد بذلك . 1

لتفادي نشوء نفقات تتعارض مع تعليامت تنفيذ امليزانية ويتعذر رصفها. 

تطبيق املرشوع عىل جميع املدارس بكافة املراحل الدراسية. . 2

مامرسة الصالحيات املمنوحة ملديري املدارس لالستفادة القصوى من املخصصات. . 3

وضع برنامج زمني للرصف يغطي املخصص كامل السنة املالية، ويتم متابعته دورياً. . 4

تشكيل لجنة داخل املدرسة برئاسة مدير املدرسة تتوىل التنسيق مع اإلدارة املالية باملنطقة . 5

أو املحافظة يف إجــراءات رصف املبالغ املخصصة، كام تقوم اللجنة مبراقبة الرصف وإعداد 

وحفظ كافة املستندات والوثائق الخاصة بامليزانية التشغيلية.

يتم توفري املستلزمات من منتجات الصناعة املحلية عند توفرها وفقاً ملقتىض األمر السامي . 6

رقم 651/7/م وتاريخ 1405/4/3هـ. 

عقــد ورش عمل ملديري املدارس يف إدارات الرتبية والتعليــم للتعرف بصورة واضحة عىل . 7

التعليامت وأوجه الرصف من البنود املالية املعتمدة للمدارس. 

تقوم إدارات الرتبية والتعليم برصف املبلغ املخصص لكل مدرسة عىل دفعتني أو أكرث ويتم . 8

التسديد أوالً فأول. 

يتم تحويل السلف مبارشة إىل مكاتب الرتبية والتعليم. . 9

 تقوم كل إدارة تعليم بتحديد امليزانية التشغيلية لكل مدرسة وفق املعايري املحددة يف هذا . 10

التنظيم وتزود الشؤون املالية واإلدارية يف الوزارة ووكالة التعليم بنسخة منها.

العدد املحدد للمدارس يشمل مدارس التعليم العام ومعاهد الرتبية الخاصة. . 11

ميكن االستفادة من لجنة الصندوق املدريس يف تنفيذ املرشوع.. 12

تقــوم القطاعــات ذات العالقــة يف إدارات التعليم مبتابعــة تنفيذ الربامج وفــق امليزانية . 13

التشــغيلية مع اســتمرار عمل فريق امليزانية التشــغيلية للمدرســة بالوزارة لتقويم هذا 

املرشوع، وتقديم تقرير متكامل بشأنه. 

تقوم قطاعات الوزارة باملتابعة من خالل الزيارات اإلرشافية ومؤرشات األداء لتجويد العمل . 14

وقياس األثر عىل الطالب، مع إعداد األدلة والربامج التي تخدم املدرسة. 
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يف حالة عدم كفاية الســلفة ميكن الرفع من خالل الفواتــري ملكتب الرتبية والتعليم ليقوم . 15

بتجميعها ورفعها مرصفا رســميا إلدارة الرتبية والتعليم رشيطة أن يكون يف حدود امليزانية 

املخصصة للمدرسة. 

إضافة ملا ورد يف امليزانية التشغيلية للمدرسة املرفقة بقرار سمو وزير الرتبية والتعليم رقم 

1/32671078 بتاريــخ 1432/4/17هـ ؛ رأت لجنة متابعة تنفيذ امليزانية التشــغيلية للمدرســة 

إضافــة بعض التعليامت واإلجراءات لتحقيق االســتفادة القصوى من امليزانيــة، لتكون امتداداً 

لتعليامت امليزانية، وهي كالتايل:

تقوم اإلدارة العامة للشــؤون املالية يف الوزارة بــرصف مخصصات إدارات الرتبية والتعليم . 1

عــىل بندي الصيانــة والنظافة دفعة واحدة بداية كل عام لتتــوىل إدارات الرتبية والتعليم 

توزيع املبالغ )بنسبة وتناسب( وفقاً ملعايري امليزانية التشغيلية وحسب املخصص.

تقــوم إدارات الرتبية والتعليم برصف مبالغ بندي الصيانة والنظافة كمبالغ مقطوعة ملدير . 2

املدرســة عىل دفعتني خــالل العام، ما مل يكن هناك عقود، فــإن كان هناك عقود فترصف 

مرصفاً رسميا.ويستمر العمل بالعقد حتى نهايته.

يكون رصف البنود الثالثة )1- النشاط الريايض والثقايف. 2-املستلزمات التعليمية )2/222( . 3

3-التدريب( مرصفاً رسمياً وفق إجراءات الرصف الرسمي املذكورة يف هذه التعليامت.

تُشعر إدارة املدرسة بإجاميل امليزانية التشغيلية املخصصة لها وتُوضح املبالغ التي سترصف . 4

لها مبلغا مقطوعا، واملبالغ التي سيتم رصفها مرصفا رسميا.

تقوم إدارة املدرسة عند إبالغها بامليزانية التشغيلية للمدرسة باآليت: . 5

إشعار أعضاء اللجنة بتفاصيل امليزانية املخصصة للمدرسة.أ. 

إرفاق نســخة من اإلشعار بامليزانية التشــغيلية للمدرسة )منوذج 1( مع سجل توثيق ب. 

املشرتيات واملرصوفات.

اســتالم املبلغ املقطوع من امليزانية املخصصة للمدرســة، والبدء بالرصف منه حسب ج. 

خطته لتأمني احتياجات ومتطلبات املدرسة.

فتح ســجل خاص باملشــرتيات واملرصوفات لكل بند )منوذج 4( تُسَجل فيه الكميات د. 

املشــرتاة ونوعها وســعرها اإلفرادي واإلجاميل وتاريخ الرشاء ورقــم الفاتورة وجهتها، 

ويكون هذا السجل معدا الطالع الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية عليه،و ترسل 



16

صورة منه إىل إدارة الرتبية والتعليم ومكتب الرتبية والتعليم.

تقوم إدارة املدرسة بالتأمني والرشاء املبارش الحتياجات بنود النشاط واملستلزمات التعليمية . 6

والتدريب مبا ال يتجاوز ثالثني ألف ريال )30.000( يف كل عملية.

يقوم مدير املدرســة باســتيفاء مســوغات رصف ما قام بتأمينه بناء عىل الفقرة الســابقة . 7

د بنموذج املطالبة )منوذج 2( مع  )الفقرة 6( وإرســالها إىل مكتب الرتبية والتعليــم إن ُوجيِ

إرفاق الفواتري املوضحة للمبالغ املستحقة. 

يقــوم مكتب الرتبية والتعليم بتجميع ما يرده من مطالبات، ثم يدققها ويرفعها للشــؤون . 8

املالية لرصفها وفق منوذج طلب الرصف رقم )3(

تقوم الشــؤون املالية برصف مســتحقات املدارس من امليزانية املخصصــة لكل منها وفق . 9

إجراءات الرصف املتبعة.

يكون وكيل املدرسة نائبا لرئيس لجنة امليزانية باملدرسة. ويف حال غياب مدير املدرسة ألي . 10

سبب ما )كحضور دورة أو مرض أو إعفاء...( فيكون هو أو من يُكلَّف بإدارة املدرسة رئيساً 

ــُح عضواً جديداً  للجنــة، وتنقل املبالغ املوجودة لعهدته وفق محرض يخصص لذلك. ويُرَشِّ

يكمل نصاب اللجنة. لحني عودة املدير أو ترشيح مدير آخر.

يعقد مدير املدرسة رئيس اللجنة اجتامعاً بأعضاء اللجنة لتعريفهم مبهامهم ومسؤولياتهم.. 11

تُخصص إدارة املدرسة ملفا مستقالً للميزانية يحوي اآليت: . 12

قرار امليزانية التشغيلية للمدرسة وتعليامتها والدليل اإلجرايئ لها. أ. 

إشعارا بامليزانية املخصصة للمدرسة )منوذج 1(ب. 

قرار تكليف لجنة امليزانية. ج. 

سجل حرص وتوثيق املشرتيات للمدرسة )منوذج 4( د. 

ما يخص امليزانية من وثائق وفواتري ومستندات.هـ. 
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 تعليم���ات الص���رف للبنود المالية: ) حس���ب م���ا ورد في 
الميزانية(

)الباب الثاين( البند )234( النشاط الريايض والثقايف:

يكــون الرصف موجهاً للربامج الرتبوية والتعليميــة والتثقيفية التي تخدم الطالب، وتراعي 

األولويات يف ذلك وأن يكون تأمني الخامات ومســتلزمات الربامج واألنشطة الرتبوية والتعليمية 

واإلرشادية املختلفة، مبا يتوافق مع الخطط التشغيلية املعدة من إدارة الرتبية والتعليم.

البند )2/222( املستلزمات التعليمية:

يكون الرصف عىل هذا البند حسب املتطلبات الفعلية من املستلزمات التعليمية واألجهزة 

املساعدة ووسائل اإليضاح الالزمة لعملية الرتبية والتعليم، مثل تأمني األحبار واألوراق ومستلزمات 

مراكز التعلم املســتهلكة ومســتلزمات املواد الدراسية املستهلكة ومســتلزمات الربامج الرتبوية 

املختلفة مع مالحظة ما يتم تأمينه من إدارات الرتبية والتعليم مثل بعض التجهيزات املدرسية. 

البند )211( التدريب:

يراعــى عند التأمني احتياجات املدرســة يف مجال التدريب: كالحقائــب التدريبية، وتأمني 

متطلبات التدريب وورش العمل املختلفة وشهادات الربامج التدريبية. 

بند النظافة )الباب الثالث(:

يكون الرصف من هذا البند موجهاً للمحافظة عىل صحة البيئة املدرسية وسالمتها، واإلنفاق 

عىل تأمني أعامل النظافة الخفيفة ومتطلباتها. 

بند الصيانة )الباب الثالث(:

يكون الرصف من هذا البند ملعالجة املشــكالت الطارئة يف املدرســة بتوفري الصيانة الطارئة 

للمبنى املدريس واألثاث واألجهزة واملعدات ومســتلزمات الصيانة )و التي تشــمل فقط إصالح 

أو تغيري كل ما قد يشكل خطورة عىل سالمة املستخدمني أو يعيق تحقيق االستفادة من املبنى 

وال يرتتب عليه املساس بسالمة املبنى أو إحداث تعديالت عليه( بالرسعة الالزمة لتاليف تأثري أي 

قصــور يف النواحــي الفنية عىل عملية التعليم والتعلم مع مالحظــة ما يتم التعاقد عليه مركزياً 

من بند الصيانة.
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مسار إجراءات المصرف المقطوع

مسار إجراءات المصرف الرسمي

الـــوزارة

الـــوزارة

إدارة التعليــــم

إدارة التعليــــم

املدرســة

مكتب الرتبية

املدرســة



 أمثلة لتوضيح أوجه الصرف واإلنفاق لكل بند : 

أوالً-أوجه الرصف من بند نفقات النشاط الريايض والثقايف:

النفقات البسيطة الخاصة بالفرق والشؤون الرياضية للمدرسة.. 1

مواد ونفقات إعداد املرسح املدريس املؤقت.. 2

نفقات ومســتلزمات وخامات برامج األنشــطة الرتبوية والتعليمية واإلرشــادية والثقافية . 3

املختلفــة التي تخدم الطالب باملدرســة. كمنظومة القيم، والربامج اإلرشــادية والتوجيهية 

وبرامج التوعية اإلسالمية، واألنشطة الطالبية، وبرامج رعاية املوهوبني.

مطبوعات وجوائز املسابقات. - مالبس رياضة.. 4

نفقات اليوم املفتوح والزيارات الخارجية، ورسوم املدن الرتفيهية.. 5

ثانياً - أوجه الرصف من بند املستلزمات التعليمية:

)اللوازم التعليمية االستهالكية )البسيطة والرضورية( ألغراض التعليم مثل:• 

 • )CD( الصور والخرائط،واألقالم، واللوحات، ومساحات السبورات،األقراص الضوئية

كشــوفات رصد الدرجات والشــهادات، واألوراق واألحبار ومســتلزمات االختبارات األخرى. • 

كالدباسات والخرامات...

سجالت متابعة وتقويم الطالب واحتياجات األسبوع التمهيدي...• 

مستلزمات مراكز التعلم والفصول الذكية.• 

مســتلزمات املواد الدراسية املستهلكة كاملســتلزمات التعليمية للمناهج الجديدة يف العلوم • 

والرياضيات، ومستلزمات الربامج الرتبوية املختلفة واألجهزة املساعدة...

وسائل اإليضاح الالزمة للعملية الرتبوية والتعليمية.• 

مستلزمات املواد الدراسية املخربية للمواد العلمية.• 

مســتلزمات ماديت الرتبية الفنية والرتبية البدنية )ألوان وفرش، دريل، مســامري،كور،مضارب، • 

باك... شيِ

مســتلزمات التدبري املنزيل )البســيطة والرضورية( كأدوات ومواد الطبخ واملطبخ ، وأقمشة • 

وأدوات الخياطة، وما يتبع ذلك ضمن أهداف املقرر.(
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ثالثاً- أوجه الرصف من بند التدريب )التطوير املهني(

)الحقائب التدريبية، متطلبات ورش العمل، شهادات الربامج التدريبية...( • 

رابعاً - أوجه الرصف من بند الصيانة.

ترصف منه نفقات الصيانة الطارئة و التي تشــمل فقط إصالح أو تغيري كل ما قد يشــكل 

خطورة عىل ســالمة املستخدمني أو يعيق تحقيق االســتفادة من املبنى وال يرتتب عليه املساس 

بسالمة املبنى أو إحداث تعديالت عليه، بالرسعة الالزمة لتاليف تأثري أي قصور يف النواحي الفنية 

عىل العملية التعليمية. وترتكز بنود أعاملها يف اآليت:

األعامل التي تقوم إدارة املدرسة بالتعاقد إلصالحها يف حال تأخر املقاول عن إصالحها خالل أ. 

يوم درايس واحد:

تثبيت املراوح والكشافات باألسقف لتأمني سالمة الطالب والطالبات.• 

معالجة التامسات كهربائية حفاظاً سالمة منسويب املدرسة.• 

معالجة ترسبات الغاز باملعامل واملختربات لتأمني سالمة وأرواح الطالب والطالبات.• 

إصالح ومعالجة العيوب بالبوابات الرئيسية.• 

إصالح الزجاج املكسور.• 

إصالح أي أعطال طارئة باملكيفات ضامناً لتوفري بيئة وجو مناسب للعملية التعليمية.• 

إصالح أعطال متديدات التغذية باملياه منعاً النقطاع املياه.• 

معالجة طفح املجاري للحفاظ عىل سالمة البيئة الصحية باملدرسة.• 

األعامل التي يقوم مدير املدرســة بالتعاقد إلصالحها يف حال تأخر املقاول عن إصالحها أكرث ب. 

من )72( ساعة:

أعامل السباكة:

تغيري شطافات املياه التالفة بالحاممات.• 

تغيري بزابيز املياه أو خالطات املياه التالفة بأحواض غسيل األيدي وأماكن الوضوء.• 

إصالح أو تغيري )الفلرشات( أو صناديق الطرد التالفة بالحاممات.• 

إصالح أو تغيري هرابات أحواض غسيل األيدي وأحواض املطابخ التالفة.• 

تغيري ماكينة صندوق الطرد تالفة.• 

أعامل النجارة والحدادة:

إصالح أو تغيري كوالني ومقابض األبواب التالفة.• 

تغيري الزجاج املكسور بالشبابيك واألبواب.• 
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إصالح األبواب التي تسبب خطورة نتيجة سقوطها.• 

تغيري املفصالت والكوالني لألبواب والشبابيك مع تغيري الخردوات التالفة.• 

أعامل الكهرباء:

تغيري األفياش واملفاتيح الكهربائية التالفة.• 

تغيري الزجاجات أو اللمبات كامالً وكشافات اإلنارة التالفة.• 

تغيري القواطع الكهربائية التالفة باللوحات الفرعية.• 

إصالح مضخة املياه املتعطلة إذا مل يوجد مضخة احتياطية.• 

أعامل التكييف:

إصالح أو تغيري الفيش الكهربايئ التالف للمكيف.• 

خامساً - أوجه الرصف من بند النظافة.

نظافة املدرســة اليومية واألســبوعية والدورية من غســيل وكنــس أرضيات الغرف • 

والصاالت واملمرات ودورات املياه وجميع ملحقات وفناء املدرسة.

رش املبيــدات الحرشية،وتنظيــف األثــاث واألجهــزة واألدوات وغريها،ومبــا يؤدي • 

للمحافظة عىل صحة البيئة املدرسية وسالمتها.

تأمني األدوات الخاصة بالنظافة من مساحات مياه وقامش، وأكياس نفايات،ومكانس، • 

وخراطيم املياه... 

هذه البنود ترصف يف األشياء املستهلكة الرضورية والعاجلة وغري املستدمية 

ويف معالجة املشكالت الطارئة البسيطة ومبا يالئم إمكانات املدرسة.

ال تــرصف فيام يتم تأمينــه مركزياً من إدارة التعليــم كاملقاعد واألجهزة 

واملعامل واملكاتب وترميم املبنى...(
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 خطوات تطبيق الميزانية التشغيلية للمدرسة.

تشكيل لجنة يف املدرسة مكونة من ثالثة أعضاء )مدير املدرسة، الوكيل، معلم(. 1

معرفة مقدار البنود املخصصة للمدرسة وفق ما تحدده الجهة املسؤولة يف إدارة التعليم.. 2

تحديد احتياجات املدرسة ومتطلباتها حسب بنود امليزانية، ووضع خطة لذلك.. 3

توفري النامذج املطلوبة واملقررة من الجهة املختصة بإدارة التعليم.. 4

البدء بالرصف وتأمني احتياجات املدرسة من أول العام.. 5

املبادر باملطالبة بالتعويض حسب اإلجراءات النظامية وعدم التأخري.. 6

 مهام لجنة الميزانية بالمدرسة:

التنسيق مع اإلدارة املالية باملنطقة أو املحافظة يف إجراءات رصف املبالغ املخصصة.. 1

وضع خطة زمنية للرصف من امليزانية.. 2

مراقبة الرصف من امليزانية والتأكد من كونه يف محله.. 3

تخصيص سجل لكل بند يوضح الواردات واملرصوفات.. 4

اعتامد ما يرصف من ميزانية املدرسة.. 5

إعداد وحفظ كافة املستندات والوثائق الخاصة بامليزانية.. 6
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معايير ومؤشرات ) شواهد(
تطبيق الميزانية التشغيلية للمدرسة

     املعيـــــــــــــــــــــــار أو املؤرشم

معرفة حجم امليزانية املخصصة للمدرسة.)إشعار مبيزانية املدرسة(1

وجود خطة زمنية للرصف من امليزانية ضمن خطة مدير املدرسة.2

تشكيل لجنة الرصف عىل امليزانية داخل املدرسة.3

توزيع املبالغ وفق البنود املوضحة يف التعميم.4

حضور مدير املدرسة لورشة عمل مديري املدارس للتعرف عىل أوجه رصف امليزانية.5

تزويد مكتب الرتبية والتعليم بتقرير دوري )شهري( عن أوجه الرصف.6

تزويد اإلدارة املالية بتقرير دوري )فصل درايس( عن أوجه الرصف.7

8
توجيــه ورصف املبالــغ املخصصة من البنــد )2/222( لكل ماله عالقة باملســتلزمات 

التعليمية.

9
توجيــه ورصف املبالغ املخصصة من البند )234( لكل ماله عالقة بالربامج واألنشــطة 

الرتبوية املوجهة للطالب من جميع القطاعات.

توجيه ورصف املبالغ املخصصة من البند )211( لكل ماله عالقة بالتدريب10

11
توجيــه ورصف املبالــغ املخصصة من بند النظافة لكل ماله عالقــة بصحة البيئة وأعامل 

النظافة.

12
توجيه ورصف املبالغ املخصصة من بند الصيانة لكل ماله عالقة مبعالجة مشكالت الصيانة 

الطارئة.
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إشعار بالميزانية التشغيلية للمدرسة )نموذج 1(

املكرم مدير مدرسة /

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

تجــدون أدناه بياناً بامليزانية التشــغيلية املعتمدة للمدرســة خالل العام الــدرايس 1433/1432هـ نأمل التكرم 

برصفه وفق التعليامت املبلغة لكم. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدير الشؤون املالية

28500 مثانية وعرشون ألفا وخمسامئة ريالإجاميل امليزانية التشغيلية املخصصة للمدرسة

املرحلةاسم املدرسة 

23عدد املعلمني150عدد الطالب 

آلية احتساب ميزانية املدرسة وتفاصيل البنود

 اسم ورقم البند 
)وحالة رصفه(

اإلجاميلاملبلغاملخصصعدد الطالب

224 نفقات النشاط الريايض والثقايف
)مرصف رسمي(

150314650

7350 يضاف مبلغ )2700( عندما يبلغ 
طالب املدرسة 101 فأكرث 

---2700

2/222 املستلزمات التعليمية
)مرصف رسمي(

150345100

8100 يضاف مبلغ )3000( عندما يبلغ 
طالب املدرسة 101 فأكرث 

---3000

211 التدريب 
)مرصف رسمي(

400000 لكل 25 -49 معلام

600000لكل 50 معلام فأكرث

150548100النظـــافة )رصف مقطوع(

مستلزمات الصيانة الطارئة للمدارس 
)رصف مقطوع(

150334950

28500إجاميل امليزانية التشغيلية املخصصة للمدرسة

13050املبلغ الواجب رصفه مقطوعاً 

15450املبلغ الواجب رصفه مرصفاً رسمياً 
منوذج احتساب ميزانية تشغيلية إلحدى املدارس

اململكة العربية السعودية

وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 

يف................

الشؤون املالية

الـرقـــم :

 التـاريـخ :        /         /     143هـ

املرفقات :
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أمر مطالبة )نموذج 2(

إلـــــى: مدير مكتب الرتبية والتعليم يف ............................................................... وفقه الله

................................................................... وفقه الله إلـــــى: مدير الشؤون املالية باإلدارة 

مــــــن: مدير مدرسة  ....................................................................................................

بشأن: طلب رصف تعويض من امليزانية التشغيلية للمدرسة.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

إشــارة إىل قرار ســمو وزير الرتبية والتعليم رقــم 1/32671078 يف 1432/4/17هـ املتضمن منح 

املدارس ميزانية تشــغيلية... عليه فإن املدرســة قامت برصف املبالغ املوضحة يف الفواتري املرفقة البالغ 

مجموع قيمتها ) .................................................. ( رياال، لقاء تأمني احتياجات املدرسة حسب بند ....................... 

لــذا نرجو التكرم بإكامل اإلجراءات الالزمة للتعويــض عام تم رصفه. وبرفقه أصل الفواتري للمبلغ 

املطلوب.

شاكراً تجاوبكم... والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

مدير املدرسة ورئيس لجنة ميزانية املدرسة

االسم/أعضاء اللجنة:

التوقيع /املرشد الطاليب/املعلموكيل املدرسة/ املعلم

التاريخ / / 143هـاالسماالسم

التوقيعالتوقيع

-------------------------------------------------------------------------------

* خاص باملدقق يف مكتب الرتبية والتعليم / الشؤون املالية باإلدارة.

تم التأكد من اكتامل املستندات الالزمة املذكورة واملرفقة وتدقيقها.

اسم املوظف املختص                                                      توقيعه  

التاريخ     /       /    143هـ 

  الختم

اململكة العربية السعودية

وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 

يف................

الشؤون املالية

الـرقـــم :

 التـاريـخ :        /         /     143هـ

املرفقات :
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اململكة العربية السعودية

وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 

يف................

الشؤون املالية

الـرقـــم :

 التـاريـخ :        /         /     143هـ

املرفقات :

مدير املكتب

التوقيع :

االســم :

______________________________
* يستخدم هذا النموذج يف حال وجود مكتب تربية وتعليم

نموذج طلب صرف )نموذج 3(

وفقه الله إلـــــى : مدير الشؤون املالية     

مــــــن : مدير مكتب الرتبية والتعليم يف .......................................................................................................................

بشأن : طلب رصف مستحقات املدارس من امليزانية التشغيلية بند .......................................................................

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إشــارة إىل قرار ســمو وزير الرتبية والتعليم رقم 1/32671078 يف 1432/4/17هـ املتضمن 

منح املدارس ميزانية تشغيلية للرصف منها عىل املدرسة... 

عليــه تجدون برفقه  بيانا باملدارس التي لها مســتحقات مالية عىل بنــد ............................... من 

امليزانية التشغيلية للمدرسة حسب الفواتري واملستندات الخاصة بكل منها ، بعد أن تم تدقيقها 

واستكاملها.

لــذا نرجو رصف مســتحقات املدارس املذكورة مــن املخصص لها من امليزانية التشــغيلية 

للمدرسة.

شاكراً تجاوبكم ... والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سعودية
اململكة العربية ال

وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 

يف................

شؤون املالية
ال

الـرقـــم :

 التـاريـخ :        /         /     143هـ

ت :
املرفقا

موذج )4(
ي ..................... ن

س
م الدرا

ن بند .............................. خالل العا
سة م

مدر
ت ال

شتريا
ل م

ج
س

ص للمدرسة
ص

يل مبلغ البند املخ
ام

إج
امً

رق
كتابة

م
ف/ العمل(

صن
البيـــــــــــــــــان )ال

الكمية
ي

سعر اإلفراد
ال

يل
ام

سعر اإلج
ال

خ
التاري

رقم الفاتورة
جهة الفاتورة

12345

صارفه املعتربة
يف م

ف مبلغ البند 
رص

ىل أنه تم 
توقع لجنة امليزانية باملدرسة ع

س لجنة ميزانية املدرسة
مدير املدرسة ورئي

ضاء اللجنة:
أع

االسم/

وكيل املدرسة / املعلم
يب /املعلم

املرشد الطال
التوقيع /

االسم
االسم

التاريخ / / 143هـ

التوقيع
التوقيع

الختم
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موذج 5(

ن بند  ..................................... )ن
ب التربية م

كت
س م

ت مدار
طالبا

صة م
خال

م
اسم املدرسة

املبلغ
مدير املدرسة

ين
سجل املد

ال
الجوال

ت
مالحظا

ب / االسم  ........................................................................................................ التوقيع   ...............................................
مدير املكت

ب تربية وتعليم * 
يف حال وجود مكت

ج 
ستخدم هذا النموذ

* ي

سعودية
اململكة العربية ال

وزارة الرتبية والتعليم

يف  ................
إدارة الرتبية والتعليم 

شؤون املالية
ال

الـرقـــم :

 التـاريـخ :        /         /     143هـ

ت :
املرفقا
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موذج 6(
ن بند ...................................... )ن

م م
ت إدارة التعلي

طالبا
صة م

خال
م

اسم املدرسة
املبلغ

مدير املدرسة
ين

سجل املد
ال

الجوال
ت

مالحظا

سعودية
اململكة العربية ال

وزارة الرتبية والتعليم

يف  ................
إدارة الرتبية والتعليم 

شؤون املالية
ال

الـرقـــم :

 التـاريـخ :        /         /     143هـ

ت :
املرفقا

شؤون املالية    االسم ...........................................................  
ص: االسم ..................................................                 مدير ال

ف املخت
 املوظ

                             التوقيع .........................................................
         

                         التوقيع ................................................ 
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صور البرنامج الحاسوبي للميزانية 
وطريقة استخدامه

www.moe.gov.sa



عنيت بالتصميم والطباعة
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم

تحت إشراف 
لجنة متابعة الميزانية التشغيلية للمدرسة




