
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 )م١٩٥/٢٠٠٩(قرار وزاري رقم   وزارة الرتبية والتعليم   
 بشأن توزيع العائد من تشغيل اجلمعيات التعاو�ية املدرسية

 
بتحديـد اختـصاصات وزارة الرتبيـة والتعلـيم         )  ٣٧/٢٠٠٨ (إىل املرسـوم الـسلطا�ي رقـم      استناداً  

 واعتماد هيكلها التنظيمي،
بية والتعليم وحتديـد    باعتماد التقسيمات اإلدارية لوزارة الرت    ) ٦٩/٢٠٠٨ ( الوزاري رقم  وإىل القرار 

 اختصاصاهتا،
 يمية ملدارس التعليم العام وتعديالته،الالئحة التنظبإصدار ) ٢١/٩٣ (القرار الوزاري رقم وإىل

 رسية،بشأن توزيع أرباح اجلمعيات التعاو�ية املد) ٤٦/٢٠٠١(وإىل القرار الوزاري رقم 
 بنظام اإلدارة املدرسية الذاتية،) ٢١/٢٠٠٩ (القرار الوزاري رقم وإىل

 .ملمصلحة الع وبناء على ما تقتضيه
 ررـــــــــتق

ع العائد من تشغيل اجلمعيات التعاو�يـة املدرسـية وفـق طريقـة تـشغيلها علـى النحـو                   يوزّ ):١(مادة  
 :التايل

 د  توزيع العائ                             حصة املنطقة التعليمية %حصة املدرسة 
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 ١٦ ١ ٣ ١٢ ٨٤ - ٢ - ١٠ ٢٠ ١٥ ٢٧ ١٠ -بر�امج سند أو لشركاتألفـراد وفـق    مجعياهتا  تؤجر  . ب .هتا مبعرفتهااتدير مجعي. أ :اإلدارة الذاتيةمــــدارس ال تطبــــق �ظــــام   : أوالً ١٧ ٢ ٣ ١٢ ٨٣ ٢ ٥ ١ ١٠ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٠ ١٠
 ٥ ٢ ٣ - ٩٥ ٢ ٢ - ١٢ ٢٤ ١٥ ٣٠ ١٠ -بر�امج سند أو لشركاتألفراد وفق مجعياهتا تؤجر . ب .خرجيي الشهادة العامةبتعيني أحد مجعياهتا تدير . أ :الذاتيةمدارس تطبق �ظام اإلدارة : ثا�ياً ٥ ٢ ٣ - ٩٥ ٢ ٢ - ١٢ ٢٤ ١٥ ٣٠ ١٠ -

 



ديريات التعليميــة باحملافظــات واملنــاطق ومــدير إدارة الرتبيــة والتعلــيم ي عمــوم املــ ملــدير ):٢(مــادة 
ــع حــصة امل صــالحية ت– اختــصاصه كــل يف �طــاق –باملنطقــة الوســطى  ــة أو وزي ديري

ــة        اإلدارة  ــة العملي ــة خلدم ــاق املختلف ــى أوجــه اإل�ف ــة عل ــات التعاو�ي ــد اجلمعي ــن عائ م
املديريـة العامـة للـشؤون املاليـة        افى  علـى أن تـو    التعليمية واملناشط اليت توجه لـصاحلها،       

 بصورة معتمدة من ذلك التوزيع لتدقيق السندات بعد الـصرف          ودائرة التدقيق الداخلي  
 .من عائد اجلمعيات

بـني  إجـراء املنـاقالت   املطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية صـالحية  ي املدارس  ملدير ):٣(مادة  
ة التعاو�ية هبا، وعلـى مـديري املـدارس         ة من عائد اجلمعي   احلصص املخصصة للمدرس  

ــة         ــديريات التعليمي ــوم امل ــديري عم ــة م ــى موافق ــك النظــام احلــصول عل ــق ذل ــيت ال تطب ال
باحملافظــات واملنــاطق ومــدير إدارة الرتبيــة والتعلــيم باملنطقــة الوســطى علــى املــربرات  

 .املوجبة للمناقالت
 خرجيي الـشهادة    املدرسية الذاتية اليت تكلّف أحد    على املدارس املطبقة لنظام اإلدارة       ):٤(مادة  

ــة  ــات  العام ــالبيع يف اجلمعي ــك األجــر ضــمن    اخلــريج بســداد أجــر املدرســية ب ــد ذل قي
ا يـتم الـسداد   أعلـى مـن إيراداهتـ    اجلمعيـة  املصروفات التشغيلية، فإن كا�ت مصروفات   

 .املسددة للمنطقة التعليميةمن حصة اجلمعيات التعاو�ية املدرسية 
 ومــدير إدارة الرتبيــة ،ي عمــوم املــديريات التعليميــة باحملافظــات واملنــاطق مــديريــصدر  ):٥(ة مــاد

  :تي اآل– كل يف �طاق إختصاصه –والتعليم باملنطقة الوسطى 
 املدرسـية باملديريـة أو   حـسابات اجلمعيـات التعاو�يـة    بتشكيل جلنة مراجعـة   اً قرار .١

وعضوية كل   إلدارية واملالية للشؤون املالية   برئاسة �ائب مدير دائرة الشؤون ا     اإلدارة  
 :من
 . رئيس قسم احلسابات واملواز�ة-
 .األ�شطة الرتبويةاملسئول عن  -
 . مدرسة٥٠من ها عدد مدارسللمديرية أو اإلدارة اليت يقل  حماسبني -
يقــل عــن و مدرســة ٥٠ها دد مدارســ للمديريــة أو اإلدارة الــيت عــ ثالثــة حماســبني-

 .مدرسة ١٠٠
مدرسـة ويقـل عـن       ١٠٠ها  مدارسـ دد  للمديرية أو اإلدارة الـيت عـ      ربعة حماسبني    أ -

 .مدرسة ١٥٠
 .مدرسة فأكثر ١٥٠ها دد مدارس للمديرية أو اإلدارة اليت ع مخسة حماسبني-

د حسابات ختامية سـليمة     مجيع املدارس بصفة دورية وإعدا    متابعة  اللجنة  وعلى  
 .جبمعياهتا



عة حسابات اجلمعية التعاو�ية باملدارسة برئاسة مديرها        بتشكيل جلنة ملراج   اً قرار .٢
 :وعضوية كل من

 . أمني اجلمعية-
 . معلم رياضيات-

وأعــضاء جلنــة مراجعــة حــسابات اجلمعيــات التعاو�يــة صرف مكافــأة ســنوية لــرئيس  تُــ):٦(مــادة 
 : املقررة للجنة على النحو اآلتيمن احلصةاملدرسية باملديرية أو اإلدارة 

 .لرئيس اللجنة عما�ي ريال) ٥٠٠( جياوز  مبا ال-
 .ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة) ٤٠٠( مبا ال جياوز -

شــريطة عــدم جتــاوز مجلــة مبــالغ املكافــأة احلــصة املقــررة للجنــة، وإضــافة الفــائض مــن 
 .إىل حصة املصروفات اجلارية والرأمسالية - إن وجد -احلصة 

إيداع رأس املال وحـصة املدرسـة مـن األربـاح إىل حـصة      ضاف العائد الذي يتحقق من       يُ ):٧(مادة  
 .األ�شطة الرتبوية

مـن رأس املـال إىل حـصة املـصروفات          )  %١٠٠ (ضاف الفائض من االحتيـاطي إذا بلـغ       يُ ):٨(مادة  
 .اجلارية والرأمسالية يف املدارس اليت يساهم الطلبة يف مجعياهتا التعاو�ية

ــادة  ــ):٩(مـ ــالغ التربعـــات النق تُـ ــا  ضاف مبـ ــة الـــيت حتـــصل عليهـ ــة أو اإلدارة ديـ ة إىل حـــصاملديريـ
ــه     ــا حتــصل علي ــة، وم ــة والرأمسالي ــشطة  املــصروفات اجلاري املدرســة إىل حــصة األ�

 .الرتبوية
ــوزاري رقــم يُ ):١٠(مــادة  مــا يلغــى كــل مــا خيــالف هــذا القــرار أو    ، ك)٤٦/٢٠٠١ (لغــى القــرار ال

 .يتعارض معه
 .)م٢٠٠٩/٢٠١٠ ( من العام الدراسي يعمل هبذا القرار اعتباراً):١١(مادة 

 
 حييى بن سعود السليمي         
 ــيمــر الرتبيــــــة والتعلــــــــــوزي                 

 هـــ٢٨/٧/١٤٣٠:صدر يف 
 م٢١/٧/٢٠٠٩ :املوافق


