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نبذة عن نشاط املركز اإلقليمي للجودة والتميز

هـ وذلك بهدف نشر1435/9/17  وتاريخ37910 مت تأسيس املركز اإلقليمي للجودة والتميز فى التعليم بناء على موافقة املقام السامي الكريم مبوجب اخلطاب رقم
الوعي بقضايا اجلودة والتميز فى التعليم وتطوير وتطبيق أفضل املمارسات واألفكار العملية يف جمال التعليم والتعلم وتطوير برامج حبثية فى التطبيقات العاملية للجودة
. تنفذ من خالل شراكات مع مؤسسات متميزة بهدف تطوير املراحل التعليمية وبرامج تدريبية عالية املستوى،التعليمية

RCQE background:
The Regional Center for Quality and Excellence in Education is established under the approval of His Royal
Highness by virtue of the letter No. 37910, dated 17/9/1435 AH. The purpose of the Center is to disseminate the
awareness of quality and excellence in education, develop and apply best practices and ideas in education, and
develop research and capacity building programs, through partnerships with distinctive organizations in order to
.develop the educational systems to be in a high-quality value
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املوازنة العامة للمركز يف  2017م
The Budget of the Center for the year of 2017

القيمةAmount /

املصروفاتExpenses/

اإليراداتRevenues/

4,023,680

مصاريف الباب األول

دعم حكومة اململكة العربية السعودية

First chapter expenses

Saudi Government Aid

مصاريف الباب الثاني

مبالغ مرحلة من امليزانية السابقة

Second chapter expenses

Carried Over from the Previous Budget

مصاريف الباب الثالث

تربعات

Third chapter expenses

Donations

2,614,313

1,238,378

5,119,115

10,619,363

القيمةAmount /

10,000,000

11,614,849

-

مصاريف الباب الرابع
Four chapter expenses

إيرادات ذاتية
Core activates

فائض املركز املدور

2,000,000

Recycled Surplus

23,614,849

اجملموع

23,614,849

مالحظات
دعم الوزارة يستند على إشارة القرار السامي رقم  37910وتاريخ  ،1435/9/17باملوافقة على إنشاء املركز اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم ،واملتضمن كذلك
املوافقة على صرف معونة سنوية مببلغ وقدره  10,000,000ريال.
Note:
The Ministry aid is based on the Royal decree no. 37910 dated 17/9/1935 AH which approves the establishment of
the Center and providing annual aid of an amount of 10,000,000 Saudi Riyals.
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اإليرادات املقدرة
Estimate/ budgeted revenues

Amount /القيمة

10,000,000

11,614,849

------

2,000,000

Revenue /بيان اإليراد

دعم حكومة اململكة العربية السعودية
The aid of Saudi Government

مبالغ مرحلة من امليزانية السابقة
Carried Over from the Previous Budget

تربعات
Donations

Item No. /رقم البند

501

502

503

إيرادات ذاتية
Core activates

504

23,614,849

5

ملخص مصاريف األبواب األربعة
Expenses of the four chapters

Amount /القيمة
4,023,680

2,614,313

1,238,378

Chapter /البيان
مصاريف الباب األول

First chapter expenses

مصاريف الباب الثاني

Second chapter expenses

مصاريف الباب الثالث

Third chapter expenses

مصاريف الباب الرابع
5,119,115

Fourth chapter expenses

فائض املركز املدور
10,619,363

Recycled Surplus
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مصاريف الباب األول
First chapter expenses
Amount /القيمة

Item /البند

Item No. /رقم البند

2,392,687

رواتب املوظفني
Staff salaries

101

1,630,993

بدالت موظفني
Staff allowances

102

-

أجور عمال
Wages of workers

106

4,023,680

7

موظفي املركز

8

موظفي املركز
Staff

املتعاقدين
Contractors

Staff

بند 102 +101

بند  105أجور وبدالت

Items 101+102

Item 105 (wages
)and allowances

ممتاز أ

-

1

C1

ممتاز ب

-

-

C2

األوىل

-

1

First

الثانية

-

-

Second

الثالثة

-

-

Third

الرابعة

2

-

Fourth

اخلامسة

3

-

Fifth

السادسة

1

-

Sixth

السابعة

2

-

Seventh

الثامنة

1

-

Eighth

التاسعة

3

-

Ninth

العاشرة

-

-

Tenth

احلادية عشر

2

-

Eleventh

إمجالي املوظفني

14

2

Total

مصاريف الباب الثاني
Second chapter expenses

Item /رقم البند
No.
201

Amount /القيمة

Item /البند

400,000

)مكافئات (ساعات عمل إضايف
Rewards (overtime hours)

326,180

مصاريف سفرية
Travel expenses

220,200

ضيافة
Hospitality

180,000

خمصصات التدريب
Training provisions

216,000

)نفقات متنوعة (فواتري
Miscellaneous expense (invoices)

250,000

أثاث ومستلزمات مكتبية
Furniture and stationary

221

46,933

صيانة وسائل النقل وحمروقات
Vehicle maintenance and petrol

225

675,000

التأمني الطيب
Medical insurance

300,000

نفقات اجتماع جملس اإلدارة
Expenses of the Board of directors

202
207

211

212

242

246

مالحظات
. رياالً سنوياً لكل موظف من املرتبة اخلامسة وحتى املرتبة العاشرة10,000 .مت تقدير تكاليف التدريب بناءً على عدد املوظفني
.بند الضيافة يشمل غداء او عشاء العمل وأيضا النظافة والضيافة الداخلية للمركز
Notes:
Training costs are budgeted based on staff number. 10,000 Saudi Riyals for each employee from level 5 - 10
Hospitality includes business lunch or dinner and the internal hospitality and cleaning in the Center
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مصاريف الباب الثالث
Chapter three expenses

رقم البندItem /

البندItem /

القيمةAmount /

No.

صيانة مقر املركز
301

302

Maintenance of Center’s headquarter

تقنية املعلومات

10

264,000

Information technology

التسويق والعالقات العامة واملطبوعات
303

216,000

264,000

Marketing, Publications and public relation

•

مشروع فعاليات األيام الدولية

154,378

•

مشروع أصدار جملة

340,000

مصاريف الباب الرابع
Fourth chapter expenses

Amount /القيمة
Item /البند
الندوات

املشاريع

/رقم البند
Item No

سياسات وآليات رفع نسب االستيعاب يف برامج رياض األطفال يف العامل العربي
200,000

561,000

Policies and mechanisms to raise enrollment rates in kindergarten
programs in the Arab region
دراسة عن واقع دمج مفاهيم املواطنة العاملية يف مناهج التعليم العام للدول العربية

200,000

561,000

A study on the status of integrating global citizenship concepts
into K-12 education curricula in the Arab Region
 املمارسات العاملية:جودة تدريب املعلمني

200,000

561,000
Quality of Teacher Training: Global Practices
دراسة عن مدى مساهمة القطاع غري احلكومي يف حتقيق جودة التعليم يف العامل العربي

200,000

561,000

A study on the Non-governmental sector role in achieving
education quality in the Arab region

401

تدريب منسوبي وزارات الرتبية والتعليم يف العامل العربي
0

553,115
Training program for Arab Ministries of Education officials
السياسات اخلاصة باملعلمني يف األنظمة التعليمية بالوطن العربي

200,000

561,000
Study on Teacher policies in the Arab education systems
مراجعة تطويرية لربامج اعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف العامل العربي

200,000

561,000

1,200,000

3,919,115

5,119,115

A Developmental Study on middle and secondary teacher
education programs in the Arab region
اجملموع اجلزئي

اجملموع الكلي للباب الرابع
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فائض املركز املدور
Recycled Surplus

حساب ادخار استثماري
Investment Savings Account

فائض املركز املدور
Recycled Surplus

اجملموع
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2,000,000

8,619,363

10,619,363

)احلسابات النظامية (األصول
Regulatory Accounts (Assets)

Amount /القيمة

Item /البند

Item /رقم البند
No.

199,448

147,554

1,764,244

488,300

سيارات

901

Vehicles
أجهزة كمبيوتر وبرامج

902

Software & Computers

903

اعمال وحتسينات حتت التنفيذ
Works & Improvements under Implementation

أثاث

904

Furniture

2,599,546

مالحظات
. 224  من الباب الثاني بند901 يصرف بند
. 302  من الباب الثالث903  و902 يصرف بند

Notes:
Item 901 is to be expensed from item 224 in the second chapter;
Items 902 and 903 are to be expensed from item 302 in the third chapter.
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