
 

 

 للمدارس والمديريات    السنويهصرف المنح المالية  أسس  
 ضمن برنامج تطوير المدرسة والمديرية

 
 ( والمديرية المدرسة تطوير بقسم خاصالية توزيع المبالغ المرصودة للمديريات والمدارس )  أواًل :

 منحاً للمدارس.سنويا المرصود  الكلي  من المبلغ %09يتم تخصيص  -1

 منحاً للمديريات.سنويا المرصود الكلي من المبلغ  %19يتم تخصيص  -2

 : يتم توزيع المبلغ المخصص للمدارس على النحو اآلتي:منحة المدارس

 .دينار لكل مدرسة مركزية في كل شبكة  159بعد اقتطاع  ( من المبلغ يوزع بالتساوي على مدارس المديرية%09) -أ

 .( ي كل مدرسةحسب عدد الطلبة ف)( من المبلغ يوزع %09) -ب

 : يتم توزيع المبلغ المخصص على المديريات المعنية على النحو اآلتي:منحة المديريات

 ( من المبلغ يوزع بالتساوي على كل مديرية.%09) -أ 

 .وكادر المديرية  ( من المبلغ يوزع حسب عدد المدارس في المديرية%09) -ب

 

 1ص



 

 

 

 ً  احكام عامه :ثانيا

  احتساب منحة المدارس. دالتعليم العام، وعدد المعلمين في مدارس التعليم العام فقط عنيتم احتساب عدد مدارس 

  (التي تم استحداثها ولم يصرف لها منح او التي  تم  الغاؤها بسبب  المستهدف تتم معالجة وضع المدارس  )في العام الدراسي

فريق تطووير المديريوة بحيوت يوتم اعوادة توزيوع مبوالغ  الدمج وصرف لها منح في فترة عمليات تجهيز المنحة من خالل اجتماع

 المدارس الملغاه او االقتطاع للمدارس المستحدثه من منحة المديرية وفق ما يراه فريق تطوير المديرية مناسبا .

  الصيانه ال تشمل شراء االثاث والمكيفات لمكاتب العاملين في المدارس والمديريات.  

 في حساب التبرعات المدرسية ضمن بند الهبات والتبرعات  ويوتم الصورف منهوا حسوب ا صوول وفوق  يتم إيداع المبالغ المالية

 نظام التبرعات المدرسية وبقرار من فريق التطوير واللجنة المالية وضمن أوجه الصرف المحددة في هذه التعليمات

 لمشووتركة والمعتموودة فووي الخطووط التطويريووة او يمكوون التعوواون بووين الموودارس فووي الشووبكات والمووديريات لتمويوول تنفيووذ االنشووطة ا

 .الحاجات المركزية من الوزارة وحسب االصول 

  الصرف من المنحه يجوب ان يكوون مورتبط بالحاجوات الفعليوة واالجوراءات واالنشوطة الوواردة فوي الخطوط التطويريوة وفوي حوال

يوق التطوير)مدرسوة م مديريوة ( ويتخوذ القورار اجراء اي تعديل على اجوراءات وانشوطة الخطوط باالضوافة او التعوديل يجتموع فر

 المناسب بشمول تلك االنشطة بالصرف من عدمه  مع توثيق القرار .وتكون اجراءات ذلك كما يلي :

باضافة او تعديل االجراءات على الخطوة لفريوق ( يستخدم النموذج التنظيمي المرفق)  خطيا تنسيبا يرفع منسق المجال  -1

 تنفيذ القرار  -3 بالموافقه من عدمها على تنسيب منسق المجال يق التطوير ويتخذ القرار يجتمع فر -2التطوير 
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 ثالثا :

 يتم صرف منحة المدرسة على النحو اآلتي: :صرف المنحة داخل المدرسة أوجه

 

وبناء  مجتمعات التعلم المهنية المجال

 :لكادر المدرسة القدرات

 مثل :
لمي عقد مجتمعات تعلم بين مع -1

التخصصمالصفوفم المدرسة بحيت 

 يتم توفير مستلزمات التدريب 

عقد مجتمعات تعلم من قبل  -2

 المشرفين التربويين 

عقد مجتمعات تعلم من ضيف  -3

مختص حول قضية تربوية تخدم 

 التعلم 

 ....الخعلى مستوى المدرسة 

الخفيفة او  الصيانة

 مثل :الوقائية 
 تجميل المدرسة  -1

ورات صحية صيانة د -2

 وغرف صفية 

 تمديدات كهربائية  -3

ابواب ونوافذ  -0

 تركيب براديووسبورات 

صيانة اجهزة  -5

 ...الخبسيطه

 

 توطيد الشراكة

مع المجتمع 

 مثل : المحلي
رعاية  -1

االجتماعات 

المرتبطة بالمجتمع 

المحلي واولياء 

 االمور 

 ورشات عمل -2

تكريم  -3

   ...الخداعمين

 

القرطاسية 

 وازم التعلمول

 مثل :
توفير ورق  -1

واقالم ولوازم 

 تدريس 

تعليم برمجيات  -2

 ...الخ

تشجيع التميز 

واالنشطة   واإلبداع

 :الطالبية مثل 

بحيت يتم دعم الطالب -1

 المبدع والمعلم المبدع 

البي طرعاية النشاط ال -2

الذي ينمي الشخصية 

والمهارات الحياتية 

 الخوالتعامل مع االخر ..

 

المجموع 

  الكلي 

يجب ان 

 يكون 

نسب الصرف 

 حسب الحاجه

5-39% 

 

1-09% 1-15% 1-15%  

3-29% 

 

199% 

o  يرسل مدير المدرسة التحليل المالي للمنحه نهاية العام الدراسي للمديرية التي تقوم بتجميع تحليل المدارس وارساله للوزارة 

 وتتخذ القرار المناسب مع   والمشرف العام للشبكة  ملجاالت ماليا يجتمع فريق تطوير المدرسة واللجنة المالية في المدرسةفي حال دعت الحاجة في المدرسة الجراء مناقالت بين ا

 ) االجرائية ( للمدرسة .الخطة التطويرية بشرط ان يكون النشاط مدرج في توثيق القرار ورقيا في سجالت المدرسة 

  3ص                                                  ويطلع على تقارير االداء الدورية للمدرسة . لمدارس الشبكه  شنشطة واالجراءات الواردة في الخط االيتابع المشرف العام بصورة دورية تنفيذ 



 

 

 يتم صرف منحة المديرية على النحو اآلتي:: صرف المنحة داخل المديرية أوجه

  المديرية يجتمع فريق تطوير وفي الفئة الواحدة فق  ): حاجات المديرية / الحاجات المشتركة ( الجراء مناقالت بين املجاالت ماليا  المديرية  دعت الحاجة فيفي حال 

على ان يكون الصرف لالشنشطة المدرجة  لمديرية ت اوتتخذ القرار المناسب مع توثيق القرار ورقيا في سجال    المديرية واللجنة المالية في برئاسة مدير التربية والتعليم 

 حاجات المديرية و الحاجات المشتركة للمدارس (. تيفق  )يمنع اجراء مناقالت بين فئفي الخطة التطويرية 

 4ص                                                             .دراس يكل عام باعداد تقرير اوجه الصرف  لتسليمه للوزارة في نهاية رئيس قسم االشراف   و  يقوم رئيس قسم المالية 

فئووووووووووووة 

 الصرف 

 ((%39موع ) )على ان يكون المجحاجات المديرية 

 

الحاجوووووات المشوووووتركة للمووووودارس 

 مثل 09%

  مجتمعات التعلم المهنية المجال 

 مثل :
عقد مجتمعات تعلم بين  -1

موظفي المديرية او مع مدراء 

المدارس   بحيت يتم توفير 

 مستلزمات العمل

عقد مجتمعات تعلم بين  -2

 المشرفين التربويين

عقد مجتمعات تعلم من  -3

ضية ضيف مختص حول ق

 .... الخ تربوية تخدم التعلم

 على مستوى المديرية

  برامج مركزيه

 :مثل

يقووور فيهوووا الصووورف مووون 

المنحووووووه بتوجيووووووه موووووون 

مجوالس تدريب ، الوزارة 

التطوووووووووير والمجووووووووالس 

التربويوووووة علوووووى مجموووووع 

الشوووراكة المجتمعيوووة فوووي 

، تنميوووة برنوووامج القيوووادة 

مهنيووووووة فووووووي مسووووووتوى 

 الشبكات......الخ(

مع  توطيد الشراكة

مثل  المجتمع المحلي

: 
رعاية االجتماعات  -1

المرتبطة بالمجتمع 

 المحلي واولياء االمور

 ورشات عمل -2

 ...الختكريم داعمين -3

 

القرطاسية ولوازم 

 التعلم

 مثل :
توفير ورق واقالم  -1

ولوازم تدريس 

 وتدريب

شراء لوازم  -2

تدريس حاسوب م 

 مواد تعليمية 

برمجيووووووووووووووووووووووووووات  -3

 ....الختعليمية

شجيع التميز ت

للموظفين 

 واإلبداع

والنشاط 

  :مثل  الطالبي

دعم الطالب 

المبدع والمعلم 

 المبدع

والموظف  

 والمدير

وتغطيووووووة نفقووووووات 

االنشووطة الطالبيووة 

والمشووووووووووووووواركات 

الخارجيوووووووووووووووووووووووة 

 ...الخوالداخلية

 

 مثل :

تقرها المديرية  )برامج مركزيه 

لتنفذ على مستوى  الشبكات 

بل )تدريب مدراء المدارس من ق

، مجالس رئيس قسم المالية 

، تنمية تربوي تطويرتربوية و

مستوى  على مهنية 

,صيانة عاجلة الشبكات.

وضرورية تشكل خطرا على 

الطلبة وترتبط بالبيئة المدرسية 

االمنه اوبيئة العمل للعاملين ، 

 .....الخ(لوازم تدريس وتعليم 

 

 %09 %15-1 %0-1 %0-1 %15-1 %19-1 النسبة 


