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المشرف العام على إعداد الدليل:
الأ�ستاذة /عواطف بنت فهد العرابي احلارثي
مدير عام عالقات امل�ستثمرين بالوزارة
لجنة إعداد الدليل:
1

فايزة بنت خ�ضر ال�سيايل

م�شرفة عموم

2

عفاف بنت عبدالعزيز العكر�ش

م�شرفة عموم

3

�أحالم بنت نا�صر العمراين

م�شرفة عموم

4

مها بنت حممد احلم َيد

م�ساعد �إداري

5

�سحر بنت عبدالرحمن العواد

م�ساعد �إداري

لجنة المراجعة والتدقيق الفني:
1

عفاف بنت عبدالعزيز العكر�ش

م�شرفة عموم

2

منرية بنت حمد املبارك

م�شرفة عموم

3

حنني بنت حممد املعيقل

مربجمة

التصميم والتنفيذ والمراجعة اللغوية:

�شركة �أمدان للدعاية والإعالن
www.genesisme.com

7
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معالي الدكتور

أحمد بن محمد بن أحمد العيسى
وزير التعليم
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مقدمة:
ّ
ت�سعى وكالة التعليم الأهلي يف وزارة التعليم �إلى االرتقاء بجودة التعليم يف املدار�س الأهلية والأجنبية ومراكز التدريب الأهلية
ومعاهد اللغات وخدماتها املق ّدمة مبا يتما�شى مع معايري اجلودة ومتط ّلباتها ،و�إلى تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف التعليم
ومتكينه وتطويره ،حيث قامت ب�إعداد دليل �إجرائي ل�ضبط �إجراءات العمل وتوحيدها ،واحلد من االجتهادات ال�شخ�صية،
وت�سهيل اال�ستثمار فيه ،وتي�سري الإجراءات املتع ّلقة بتقدمي اخلدمة ومتابعتها ومراقبتها.
وي�أتي هذا الدليل ك�إحدى الأدوات الها ّمة التي قامت بها وكالة التعليم الأهلي كي حت ّقق الإدارات يف الوكالة وامليدان الرتبوي
الدور املنتظر منها ،وت�ضمن ان�سيابية العمل والعمليات.
املخت�صني ...يف وكالة التعليم الأهلي.
وقد �أع ّد هذا الدليل جمموعة من
ّ
�سيي�سر العمل ،ويح ّدد امل�س�ؤوليات،
ً
ختاما� ،إن تطبيق هذا الدليل من الزمالء والزميالت قادة التعليم الأهلي يف امليدان ّ
وي�ستثمر املوارد الب�شرية ،ويعزّز دور القطاع اخلا�ص ويزيد من م�شاركته يف التعليم العام.
�سائلني اهلل �أن ينفع به وباجلهود كافة.

وكيل الوزارة للتعليم األهلي
د .سعد بن سعود آل فهيد
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الهدف العام إلعداد الدليل:
املخت�صني ل�ضمان ت�سل�سل
توحيد �إجراءات العمل يف التعليم الأهلي وتوثيقها وتو�ضيح م�سار العملية و�إجراءاتها وحتديد
ّ
الإجراءات وان�سيابها بال�شكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية.
األهداف الخاصة:
1.1امل�ساهمة يف حت�سني الأداء ودعمه وتطويره وجتويد خمرجات الإدارة.
2.2امل�ساعدة على خف�ض التكاليف املادية وتقنني اجلهود الب�شرية والزمن الالزم للإجناز.
3.3حتقيق زيادة الكفاءة ال�شخ�صية ،ورفع م�ستوى الأداء جلميع العاملني يف الإدارة.
4.4امل�ساعدة على �إيجاد بيئة عمل متم ّيزة تهدف �إلى التطوير امل�ستمر.
5.5امل�ساعدة على ت�أهيل العاملني والقيادات وفق قدراتهم وميولهم تب ًعا حلاجات العمل داخل الإدارة.
6.6تنمية قدرات العاملني املهنية والإبداعية واال�ستمرار يف التجديد واالبتكار.
7.7حتقيق الوالء امل� ّؤ�س�سي جلميع من�سوبي الإدارة واحرتافية العمل يف الإدارة.
8.8تطوير العمليات الإدارية داخل الإدارة.
حدود الدليل:
وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم ،ومكاتب التعليم الأهلي باملناطق واملحافظات ،وامل�ستثمرون ،وع�شرات امل�ستفيدين من
خدمات التعليم الأهلي يف اململكة العربية ال�سعودية.
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المصطلحات الواردة في الدليل:
املدر�سة الأهلية (:)Private School
هي كل من�ش�أة غري حكومية تقوم ب�أي نوع من �أنواع التعليم العام �أو اخلا�ص �أو الف ّني قبل مرحلة التعليم العايل.
املدر�سة العاملية (:)International School
هي مدار�س ُتط ّبق مناهج تختلف عن منهج التعليم العام (احلكومي واخلا�ص) وميلكها م�ستثمرون �سعوديون.
املدر�سة الأهلية املط ّبقة لربنامج دويل (:)International Programs School
هي كل من�ش�أة غري حكومية تق ّدم برامج دولية تختلف ع ّما هو مق ّدم يف التعليم العام �أو اخلا�ص قبل مرحلة التعليم
العايل.
الربامج الدولية (:)International Programs
هي برامج تعليمية جُمازة دول ًّيا تختلف يف حمتواها �أو مق ّرراتها �أو طرق تدري�سها �أو ن�شاطاتها �أو لغة تعليمها �أو ّ
خطتها
الدرا�سية �أو �أ�ساليب تقييمها عن تلك املط ّبقة يف التعليم احلكومي ،وحت ّقق �أهداف �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية.
العملية الإدارية (:)The Administrative Process
ُتعرف ب�أنها عمل يقوم به �أحد الإداريني ،ويت�ض ّمن عددًا من الأن�شطة التي يعتمد تنفيذها على جمموعة من املبادئ
والأ�س�س والأ�صول والقواعد الإدارية ،ي�ستعني بها الإداري يف ت�سيري العمل و�إدارة �ش�ؤونه وحتقيق �أهداف ّ
املنظمة.
وتتك ّون العملية الإدارية من �أربعة عنا�صر هي :التخطيط ،التنظيم ،التوجيه والقيادة ،الرقابة.
الإجراءات (:)Procedures
هي نوع من اخلطط التي حتدِّ د م�سب ًقا الو�سائل والأ�ساليب املعتادة لأداء املهام والأن�شطة امل�ستقبلية ،وهي جمموعة من
اخلطوات واملراحل التي مت ّر بها املعاملة من �أجل تقدمي خدمة �أو حتقيق هدف حم َّدد.
الرتخي�ص (:)License
هي وثيقة ر�سمية ت�صدر عن �صاحب ال�صالحية ،وت�سمح للم�ستثمر مبمار�سة الن�شاط التعليمي �أو التدريبي ،وهي
ت�شمل رق ًما للرخ�صة ،و ُتعد �أحد املتط ّلبات يف جهات حكومية �أخرى.
املوافقة (:)Assent
هو خطاب ّ
ترخي�صا ب�إحلاق بع�ض ال�صفوف
خطي ي�صدر عن �صاحب ال�صالحية ،وي�سمح للم�ستثمر الذي ميتلك
ً
التعليمية يف مبنى مرحلة ّ
مرخ�صة م�سب ًقا.
�صفوف �إ�سناد (:)Assigning Ranks
�إ�سناد مه ّمة تعليم الطالب الذكور يف ال�صفوف الأولية �إلى الإناث (مع ّلمات املرحلة االبتدائية) يف املدار�س الأهلية
والأجنبية.
�إيقاف ن�شاط (:)Activity Suspension
�إيقاف ترخي�ص املدر�سة الأهلية �أو الأجنبية عن العمل لوقت حمدود.
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�إحلاق (:)Annexation
متو�سطة �إلى مرحلة قائمة ّ
مرخ�صة لوقت حم ّدد.
�إ�ضافة �صفوف �أولية �أو ّ
�إغالق (:)Closure
�إلغاء ن�شاط عمل املدر�سة الأهلية �أو الأجنبية بنا ًء على عقوبة من ال�سلطة العليا يف جهاز الوزارة.
الدليل الإجرائي (:)Manual Procedural
هو وثيقة حتتوي على اخلطوات التي تبينّ كيفية تنفيذ العمليات التي تقوم بها اجلهات العاملة يف التعليم الأهلي
والأجنبي.
العملية (:)The Process
ت�شمل الهدف من الإجراءات وجماالت التطبيق والوثائق و�إدارة العالقات واخلطوات الإجرائية يف تنفيذ كل عملية
والنماذج امل�ستخدمة يف الإجراءات.
الإعانة ال�سنوية (:)Annual Subsidy
هي �إعانة نقدية �سنوية تق ّدمها جهات الإ�شراف وفق نظم ومعايري حم ّددة لت�ساعد املدار�س الأهلية على القيام
مبهامها الرتبوية والتعليمية.
التقييم ال�سنوي (:)Annual Evaluation
جمموعة من العمليات ّ
املنظمة التي يقوم بها م�شرفون/ات تربويون/ات لر�صد م�ستوى �أداء املدر�سة الأهلية وكل ما
يتع ّلق بالعملية الرتبوية و�إ�صدار �أحكام يف �ضوء معايري حم ّددة واتخاذ قرارات.
الت�صنيف ال�سنوي (:)Annual Categorization
هو متييز املدار�س الأهلية والأجنبية بع�ضها عن البع�ض وتق�سيمها �إلى فئات وف ًقا لتقييمها ال�سنوي مبوجب نقاط
تو�ضع لكل جانب من جوانب العمل املدر�سي.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

مفاتيح الترميز
الرمز

امل�صطلح

خ

ترخي�ص

م

موافقة

ق

�إيقاف

غ

�إغالق

�إ

�إعانة

�ص

ت�صنيف

ر

ر�سوم

�ش

ت�أ�شريات

ك

تكليف

ع

العملية

13

ترميز العمليات والنماذج
مثال/
خ/ع/2/1/ن-1ن8
خ/ع/2/1/ن1
خ/ع/2/1/ن2
ُي�شري احلرف الأول «خ» يف الرتميز �إلى م�صطلح «مفهوم» العملية.
ُي�شري احلرف الثاين «ع» يف الرتميز �إلى م�صطلح عملية.
ُي�شري الرقم « »1الذي يلي رمز م�صطلح العملية �إلى رقم العملية الأ�سا�س.
ُي�شري الرقم « »2الذي يلي رقم العملية الأ�سا�س �إلى ت�سل�سل العملية �ضمن
اجمايل العمليات يف الدليل الإجرائي.
ُي�شري احلرف «ن» �إلى م�صطلح منوذج.
ُي�شري الرقم املرتبط بحرف «ن» �إلى رقم النموذج �ضمن مناذج العملية
الواحدة ،ويف حال تكرار النماذج للعملية الواحدة ت�أخذ رق ًما مت�سل�سلاً
بد ًءا من الرقم « ...»1الخ.
ُي�شري الرتقيم «ن-1ن� »8إلى �أن عدد النماذج املرفقة بالعملية هو ثمانية
مناذج.
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

م

العـــــــــــــمليات والإجراءات

نوع
العملية

ترميز
العملية

ترميز منوذج
العملية

1

ترخي�ص جديد (للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية) و�إ�ضافة مراحل
تعليمية جديدة

ترخي�ص

خ/ع1/1/

خ/ع/1/1/ن-1ن7

2

طلب افتتاح مدر�سة �أجنبية واحل�صول على ترخي�ص جديد و�إ�ضافة
مرحلة جديدة

ترخي�ص

خ/ع2/1/

خ/ع/2/1/ن-1ن8

3

ترخي�ص للمدار�س الليلية ومدار�س تعليم الكبريات

ترخي�ص

خ/ع3/1/

خ/ع/3/1/ن1

4

جتديد ترخي�ص للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية (تعليم
�أهلي � -أجنبي  -تربية خا�صة  -تعليم ليلي  -تعليم كبريات)

ترخي�ص

خ/ع4/1/

خ/ع/4/1/ن-1ن4

5

طلب بدل فاقد ترخي�ص من�ش�أة تعليمية �أو تدريبية �أهلية و�أجنبية

ترخي�ص

خ/ع5/1/

خ/ع/5/1/ن-1ن3

6

طلب الرتخي�ص الفتتاح فرع للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية
والأجنبية

ترخي�ص

خ/ع6/1/

خ/ع/6/1/ن-1ن3

7

طلب الرتخي�ص لإ�ضافة منهج �آخر �إلى املنهج املط ّبق يف مدر�سة �أجنبية
قائمة

ترخي�ص

خ/ع7/1/

خ/ع/7/1/ن1

8

طلب الرتخي�ص لتحويل املدر�سة الأهلية املط ّبقة للربنامج الدويل �إلى
مدر�سة �أجنبية

ترخي�ص

خ/ع8/1/

خ/ع/8/1/ن1

9

طلب الرتخي�ص لتحويل مدر�سة �أجنبية �إلى الربنامج الدويل يف مدر�سة
�أهلية

ترخي�ص

خ/ع9/1/

خ/ع/9/1/ن1

طلب ترخي�ص تغيري ا�سم من�ش�أة تعليمية �أو تدريبية �أهلية و�أجنبية
10
(مدر�سة ،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي).

ترخي�ص

خ/ع10/1/

خ/ع/10/1/ن-1ن3

طلب ترخي�ص لنقل ملكية املدار�س واملعاهد واملراكز الأهلية (من فرد
11
�إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة)

ترخي�ص

خ/ع11/1/

خ/ع/11/1/ن1

طلب ترخي�ص لنقل ملكية مدر�سة �أجنبية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة
12
وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة)

ترخي�ص

خ/ع12/1/

خ/ع/12/1/ن1

 13طلب ترخي�ص لتغيري منهج يف مدر�سة �أجنبية ّ
مرخ�صة

ترخي�ص

خ/ع13/1/

خ/ع/13/1/ن1

 14طلب ترخي�ص ملنح جالية �أجنبية فتح مدر�سة لأبنائها

ترخي�ص

خ/ع14/1/

خ/ع/14/1/ن-1ن5

 15طلب املوافقة على �إ�ضافة ف�صول ملحقة للمدار�س الأهلية

موافقة

م/ع15/1/

م/ع/15/1/ن1

 16طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة للمدار�س الأجنبية

موافقة

م/ع16/1/

م/ع/16/1/ن1

 17طلب املوافقة على افتتاح برنامج تربية خا�صة ملحقة مبدر�سة �أهلية

موافقة

م/ع17/1/

م/ع/17/1/ن-1ن3

 18طلب املوافقة على تطبيق برنامج دويل يف مدر�سة �أهلية

موافقة

م/ع18/1/

م/ع/18/1/ن1

 19جتديد موافقة لتطبيق برنامج دويل

موافقة

م/ع19/1/

م/ع/19/1/ن1

طلب املوافقة على �إن�شاء املباين املدر�سية للمن�ش�آت التعليمية (الأهلية
20
والأجنبية)

موافقة

م/ع20/1/

م/ع/20/1/ن-1ن2

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
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م

العـــــــــــــمليات والإجراءات

نوع
العملية

ترميز
العملية

15

ترميز منوذج
العملية

طلب املوافقة على تغيري املبنى واالنتقال �إلى مبنى جديد للمن�ش�آت
 21التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية (مدر�سة ،معاهد اللغات ومراكز
التدريب والإ�شراف الرتبوي)

موافقة

م/ع21/1/

م/ع/21/1/ن-1ن3

 22طلب املوافقة على �إ�شراك مق ّرات املعاهد واملراكز مع ن�شاط �آخر

موافقة

م/ع22/1/

م/ع/22/1/ن1

طلب املوافقة على �إ�سناد تدري�س الطالب الذكور ملع ّلمات ال�صفوف
23
الأولية يف مدار�س البنات (�أهلي� ،أجنبي) لل�صف ()1،2،3

موافقة

م/ع23/1/

م/ع/23/1/ن1

 24طلب املوافقة على التدريب خارج منطقة الرتخي�ص

موافقة

م/ع24/1/

م/ع/24/1/ن1

 25طلب املوافقة على تطبيق امل�سار امل�صري

موافقة

م/ع25/1/

م/ع/25/1/ن-1ن2

�إيقاف ن�شاط بناء على رغبة املالك (مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد
26
اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)

�إيقاف

ق/ع26/1/

ق/ع/26/1/ن1

�إيقاف ن�شاط ب�سبب الإخالل بو�سائل الأمن وال�سالمة (مدر�سة �أهلية،
27
�أجنبية،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)

�إيقاف

ق/ع27/1/

ق/ع/27/1/ن1

الإغالق بناء على عقوبة (مدر�سة �أهلية ،معاهد اللغات ومراكز التدريب
28
والإ�شراف الرتبوي)

�إغالق

غ/ع28/1/

غ/ع/28/1/ن-1ن9

 29الإغالق بناء على عقوبة (مدر�سة �أجنبية)

�إغالق

غ/ع29/1/

غ/ع/29/1/ن-1ن14

الإغالق بدون �إ�شعار �إدارة التعليم من املالك مع تع ّذر التوا�صل معه
30
(مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،مراكز ومعاهد)

�إغالق

غ/ع30/1/

غ/ع/30/1/ن1

الإغالق النهائي بناء على رغبة املالك (مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد
31
اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)

�إغالق

غ/ع31/1/

غ/ع/31/1/ن1

�إغالق مرحلة درا�سية وف�صول ملحقة غري حا�صلة على موافقة (�أهلي،
32
�أجنبي)

�إغالق

غ/ع32/1/

غ/ع/32/1/ن1

 33الإعانة ال�سنوية للمدار�س الأهلية

�إعانة

�إ/ع33/1/

�إ/ع/33/1/ن-1ن3

ت�صنيف

�ص/ع34/1/

�ص/ع/34/1/ن1

ر�سوم

ر/ع35/1/

ر/ع/35/1/ن-1ن2

ت�أ�شريات

�ش/ع36/1/

�ش/ع/36/1/ن1

34

ت�صنيف املدار�س الأجنبية لقبول الطالب والطالبات ال�سعوديني

 35طلب املوافقة على زيادة الر�سوم الدرا�سية للمن�ش�آت التعليمية
 36طلب ت�أييد �إ�صدار ت�أ�شريات عمل للمن�ش�آت التعليمية الأهلية والأجنبية
 37تكليف مدير/ة مدر�سة �أهلية �أو �أجنبية من من�سوبي الوزارة

تكليف

ك/ع 37/1/ك/ع/37/1/ن-1ن3
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 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

ا�سم الوثيقة :ترخي�ص جديد للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية
1437
عدد
التاريخ
1438هـ
الأهلية و�إ�ضافة مراحل تعليمية جديدة
ال�صفحات
()8
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع1/1/
احل�صول على ترخي�ص جديد للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية (مدار�س التعليم العام /الرتبية اخلا�صة /
حتفيظ القر�آن  /املعاهد واملراكز) و�إ�ضافة مراحل تعليمية جديدة
املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية (مدار�س التعليم العام /الرتبية اخلا�صة /املعاهد واملراكز)
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

املتقدم فر ًدا:
�أ� -إذا كان
ّ

� -1أن يكون طالب الرتخي�ص �سعودي اجلن�سية �أو من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
� -2أ ّال يق ّل م�ؤهّ له العلمي عن الثانوية العامة للمدار�س الأهلية ،والبكالوريو�س للمعاهد واملراكز الأهلية .ويف حال كان
امل�ؤهّ ل العلمي من خارج اململكة تتم معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم.
�-3أ ّال يق ّل عمره عن (� )25سنة.
� -4أ ّال يكون موظ ًفا حكوم ًيا.
� -5إذا كان املتقدّم ال ي�ستطيع مبا�شرة العمل بنف�سه ،عليه توكيل �شخ�ص ينوب عنه �أمام الوزارة تنطبق عليه
ال�شروط املذكورة �أعاله.

ب� -إذا كان املتقدّم �شركة:

� -1أن تكون ذات من�ش�أ �سعودي �أو خليجي وف ًقا لل�سجل التجاري و�أن يكون �أحد ن�شاطاتها تعليم ًيا.
تتم معادلة
� -2أ ّال يق ّل م�ؤهّ ل مم ّثل ال�شركة عن امل�ستوى اجلامعي ،ويف حال كان امل�ؤهّ ل العلمي من خارج اململكة ّ
ال�شهادة من وزارة التعليم.

ج -ا�شرتاطات يلتزم بها طالب ترخي�ص مدر�سة �أهلية خا�صة للرتبية اخلا�صة:
 -4تعليمات
العمل

متخ�ص�ص.
متخ�ص ً�صا يف الرتبية اخلا�صة �أو يلتزم بتعيني م�شرف
� -1أن يكون طالب الرتخي�ص
ّ
ّ
� -2أن يحدّد فئات الرتبية اخلا�صة التي يرغب بتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لها.
� -3أن يحدّد املراحل الدرا�سية.
أخ�صائيي اخلدمات امل�ساندة.
� -4أن يلتزم بتوفري الكوادر
املتخ�ص�صة من املع ّلمني و� ّ
ّ
� -5أن يلتزم بتوفري امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات والو�سائل التعليمية قبل بداية الن�شاط.
� -6أن يلتزم بتوفري �أجهزة اختبار قيا�س متوافقة مع البيئة ال�سعودية.

د -يف حال طلب �إ�ضافة افتتاح مرحلة جديدة للمدر�سة القائمة:

يعامل فتح املرحلة معاملة افتتاح املدر�سة اجلديدة يف جميع ال�ضوابط.
َ
تنبيه :يف حال �إ�ضافة مرحلة لتحفيظ القر�آن الكرمي �أو الرتبية اخلا�صة �أو مرحلة تعليم كبريات مع مرحلة التعليم
العام للمرحلة املماثلة نف�سها يف مبنى واحدُ ،ي�شرتط االلتزام بالطاقة اال�ستيعابية للمبنى و�إ�صدار ترخي�ص م�ستق ّل
لكل ن�شاط على حدة.
ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:
 -1تقدمي طلب افتتاح:
• مدر�سة تعليم �أهلي مت�ض ّمن املراحل التعليمية ونوع التعليم (بنني /بنات) با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل
ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
• معهد /مركز �أهلي مت�ض ّمن نوع الن�شاط (معهد لغة �إجنليزية �أو مركز تدريب تربوي �أو مركز �إ�شراف
تربوي) با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
 -2التع ّهد بااللتزام بال�شروط وال�ضوابط.
� -3صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.
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ا�سم الوثيقة :ترخي�ص جديد للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية
الأهلية و�إ�ضافة مراحل تعليمية جديدة
رمز الوثيقة :خ/ع1/1/

 -4تعليمات
العمل

الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ
ال�صفحات
()8
الأول

� -4صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي.
 -5بيان من الأحوال املدنية يثبت �أن طالب الرتخي�ص لي�س موظ ًفا حكوم ًيا (حديث).
� -6صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على مبنى املدر�سة تت�ض ّمن ا�سم املالك وا�سم املدر�سة ونوع التعليم (بنني/
بنات) وا�سم احلي واملراحل التعليمية.
� -7صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة /املعهد /املركز وا�سم
املالك وا�سم احلي والطاقة اال�ستيعابية ونوع التعليم (بنني /بنات) و(املراحل التعليمية للمدار�س الأهلية).
� -8صورة طبق الأ�صل من ت�سجيل املن�ش�أة لدى الت�أمينات االجتماعية مت�ض ّم ًنا ا�سم املدر�سة وا�سم املالك.
� -9صورة طبق الأ�صل من ت�سجيل ا�سم املن�ش�أة لدى ال�سج ّل التجاري يف وزارة التجارة �ساري املفعول مت�ض ّم ًنا ا�سم
املدر�سة وا�سم املالك وا�سم املدينة ونوع التعليم (بنني /بنات) واملراحل التعليمية ،والت�أ ّكد من مالءمة اال�سم
للن�شاط.
� -10شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستحقات مالية على امل�ستثمر.
� -11شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املن�ش�أة التعليمية والتدريبية
والعنوان الربيدي.
 -12خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية (تذكرة مراجعة) للمن�شاة التعليمية والتدريبية من وزارة العمل مت�ض ّم ًنا ا�سم
املالك وا�سم املن�ش�أة.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

التاريخ
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� اًأول -الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط على امل�ستثمر.
ثان ًيا -تعبئة ا�ستمارة طلب افتتاح من�ش�أة تعليمية �أو تدريبية (ترخي�ص جديد  /قائم)
ثال ًثا� -إر�سال الإحاالت للجهات احلكومية الآتية:
� -1إحالة �إلى البلدية.
� -2إحالة �إلى �إدارة الدفاع املدين.
� -3إحالة �إلى وزارة التجارة وال�صناعة.
� -4إحالة �إلى �إدارة �ش�ؤون املباين بالإدارة.
� -5إحالة �إلى الأحوال املدنية.
� -6إحالة �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
� -7إحالة �إلى م�صلحة الزكاة والدخل.
� -8إحالة �إلى الربيد ال�سعودي.
� -9إحالة �إلى وزارة العمل.
على �أن تت�ض ّمن جميع الإحاالت ا�سم املالك ،ا�سم املن�ش�أة ،ا�سم احلي (املراحل التعليمية للمدار�س الأهلية) ،نوع
التعليم (بنني /بنات) ،نوع الن�شاط.
راب ًعا -مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
خام�سا -تقرير �صالحية مبنى املن�ش�أة وتقرير التجهيزات الفنية والإدارية من جلنة مك ّونة من:
ً
• �إدارة التعليم الأهلي و�إدارة �ش�ؤون املباين (يف حال كان معهدً ا /مركزً ا)
• �إدارة التعليم الأهلي و�إدارة الإ�شراف الرتبوي (و�إدارة ريا�ض الأطفال يف حال كانت املدر�سة ت�شتمل على
مرحلة الرو�ضة ،و�إدارة الرتبية اخلا�صة يف حال كانت املدر�سة تربية خا�صة �أو برامج تربية خا�صة) و�إدارة �ش�ؤون
املباين ،والت�أ ّكد من منا�سبته للعمل الرتبوي مطاب ًقا للموا�صفات (يف حال كانت املدر�سة �أهلية).
* تعبئة منوذج ا�ستمارة تقرير يو�ضح تكامل التجهيزات املدر�سية مبدر�سة �أهلية قبل الرتخي�ص النهائي بافتتاحها.
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :ترخي�ص جديد للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية
الأهلية و�إ�ضافة مراحل تعليمية جديدة
الإ�صدار
رمز الوثيقة :خ/ع1/1/
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
�ساد�سا -درا�سة املعاملة ّ
ً
�ساب ًعا -حتدّد �صالحية الرتخي�ص للمن�ش�أة التعليمية مبدة �سنة واحدة فقط.
ثام ًنا -اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
تا�س ًعا -يتم �إر�سال �صورة من الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صداره �إلى وكالة التعليم الأهلي.
التاريخ

 -5العملية

1437
عدد
1438هـ
ال�صفحات
()8
الأول

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

 -6النماذج

حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية والتدريبية.
ا�سم النموذج
 -ا�ستمارة طلــب افتتاح مدار�س ترخيــ�ص جديــد للمدار�س الأهلية -ا�ستمارة طلب افتتاح مدر�سة �أهلية للرتبية اخلا�صة -ا�ستمارة طلــب افتتاح معاهد اللغات ومراكز التدريب ومراكزالإ�شراف الرتبوي �أهلية
 -ا�ستمارة طلب ترخي�ص فتح مرحلة جديدة ملدر�سة قائمة -منوذج التجهيزات -ا�ستمارة تقييم مبنى مركز /معهد تدريب ال�ست�صدار ترخي�ص ممار�سة- -بطاقة زيارة م�شرف تعليم �أهلي للمعاهد واملراكز

رقم النموذج
خ/ع/1/1/ن1
خ/ع/1/1/ن2
خ/ع/1/1/ن3
خ/ع/1/1/ن4
خ/ع/1/1/ن5
خ/ع/1/1/ن6
خ/ع/1/1/ن7

مكان احلفظ

مكتب التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب افتتاح مدر�سة �أجنبية واحل�صول على
ترخي�ص جديد و�إ�ضافة مرحلة جديدة
الإ�صدار
رمز الوثيقة :خ/ع2/1/
احل�صول على ترخي�ص بافتتاح مدر�سة �أجنبية و�إ�ضافة مرحلة جديدة �إلى املدر�سة القائمة
التاريخ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()9
الأول

املدار�س الأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ِّ
املنظمة للعمل

�أولاً  -قبل موافقة جمل�س الإ�شراف بال�سماح باال�ستثمار يف التعليم الأجنبي:

1.1تقدمي طلب افتتاح مدر�سة تعليم �أجنبي مت�ض ّم ًنا املراحل التعليمية ونوع التعليم (بنني /بنات) با�سم وتوقيع
امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
2.2تعبئة منوذج بيانات طالب الرتخي�ص (�أفراد � /شركات).
�3.3صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.
�4.4صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ال يق ّل عن البكالوريو�س والأ�صل للمطابقة .ويف حال كان امل�ؤهّ ل العلمي من
املخت�صة.
خارج اململكة تتم معادلة ال�شهادة من اجلهات
ّ
ّ
5.5بيان من الأحوال املدنية يثبت �أن طالب الرتخي�ص لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.
�6.6ضمان بنكي من �أحد البنوك بقيمة � 100ألف ريال للأفراد و� 200ألف ريال لل�شركات.
7.7خطاب تفوي�ض �شامل ملم ّثل ال�شركة ويكون �أحد موظفيها وال تق ّل درجته فيه عن مدير عام يف ال�شركة( .خا�ص
مبم ّثل ال�شركة)

ثان ًيا -بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإ�شراف بال�سماح باال�ستثمار يف التعليم الأجنبي
يتوجب توفري الآتي:
ّ
 -4تعليمات
العمل

�1.1صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية تت�ض ّمن ا�سم املالك وا�سم املدر�سة ونوع التعليم
(بنني /بنات) وا�سم احلي واملراحل التعليمية.
�2.2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة وا�سم املالك وا�سم
احلي والطاقة اال�ستيعابية ونوع التعليم (بنني /بنات) واملراحل التعليمية.
ً
�3.3صورة طبق الأ�صل من ت�سجيل �ساري املفعول ال�سم املن�ش�أة لدى الت�أمينات االجتماعية مت�ض ّمنا ا�سم املدر�سة
وا�سم املالك.
ّ
ً
�4.4صورة طبق الأ�صل من ت�سجيل �ساري املفعول ال�سم املن�ش�أة لدى ال�سجل التجاري بوزارة التجارة مت�ض ّمنا ا�سم
املدر�سة وا�سم املالك وا�سم املدينة ونوع التعليم (بنني /بنات) واملراحل التعليمية والت�أ ّكد من مالءمة اال�سم
للن�شاط.
�5.5شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستحقات مالية على امل�ستثمر.
�6.6شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املدر�سة والعنوان الربيدي.
7.7التوقيع على التع ّهد بااللتزام بال�شروط وال�ضوابط.
ً
8.8خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية (تذكرة مراجعة) للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�ض ّمنا ا�سم املالك
وا�سم املن�ش�أة.
�9.9إرفاق �صورة من عقد �ساري املفعول للحرا�سة الأمنية.

مالحظة :يف حال طلب �إ�ضافة افتتاح مرحلة جديدة �إلى املدر�سة القائمة:
يعامل فتح مرحلة معاملة افتتاح املدر�سة اجلديدة يف جميع ال�ضوابط.
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب افتتاح مدر�سة �أجنبية واحل�صول على
ترخي�ص جديد و�إ�ضافة مرحلة جديدة
رمز الوثيقة :خ/ع2/1/

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()9
الأول

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

�أولاً  -قبل �صدور موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية بال�سماح باال�ستثمار يف التعليم
الأجنبي:
1.1الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط على امل�ستثمر.
2.2تعبئة منوذج بيانات طالب الرتخي�ص (�أفراد� /شركات).
3.3تعبئة منوذج ر�أي �إدارة التعليم معتمد من مدير التعليم.
4.4تعبئة منوذج ال�سماح للمواطنني باال�ستثمار يف التعليم الأجنبي.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
5.5درا�سة املعاملة ّ
املخت�صة).
6.6رفع املعاملة �إلى وكالة التعليم الأهلي (اجلهة
ّ
ثان ًيا -بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية بال�سماح باال�ستثمار يف
التعليم الأجنبي:
1.1الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط على امل�ستثمر.
2.2تعبئة ا�ستمارة طلب افتتاح املدار�س االجنبية (ترخي�ص جديد).
�3.3إر�سال الإحاالت �إلى اجلهات احلكومية الآتية�( :إحالة �إلى البلدية� ،إحالة �إلى املديرية العامة للأمن وال�سالمة،
�إحالة �إلى وزارة التجارة وال�صناعة� ،إحالة �إلى �إدارة �ش�ؤون املباين بالإدارة� ،إحالة �إلى امل� ّؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية� ،إحالة �إلى م�صلحة الزكاة والدخل� ،إحالة �إلى الربيد ال�سعودي� ،إحالة �إلى وزارة
العمل) .على �أن تت�ض ّمن جميع الإحاالت :ا�سم املالك ،ا�سم املدر�سة ،ا�سم احلي ،نوع التعليم (بنني /بنات)،
املراحل التعليمية.
4.4مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
5.5تقرير عن مرئيات املنطقة حيال �صالحية املبنى املدر�سي وتقرير التجهيزات املدر�سية والفنية والإدارية
والت�أ ّكد من منا�سبته للعمل الرتبوي مطاب ًقا للموا�صفات ويت�ض ّمن :ا�سم املالك ،ا�سم املدر�سة ،ا�سم احلي ،ونوع
التعليم (بنني /بنات) ،املراحل التعليمية .وتعبئة منوذج ا�ستمارة تو�ضح اكتمال التجهيزات مبدر�سة عاملية قبل
الرتخي�ص النهائي لها.
6.6درا�سة املعاملة والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
7.7رفع الطلب �إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

�أولاً  -قبل �صدور موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية بال�سماح باال�ستثمار يف التعليم
الأجنبي:
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2العر�ض على �صاحب ال�صالحية (اللجنة التنفيذية ملجل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية).
3.3رفع �أ�سماء امل�ستثمرين وامل�ستثمرات �إلى وزارة الداخلية.
�4.4إ�صدار املوافقة على ال�سماح بعد �صدور موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية.
املخت�صة ال�ستكمال �إجراءات
5.5الرفع �إلى �إدارة التعليم باملوافقة على ت�سليم امل�ستثمرين �إحاالت �إلى اجلهات
ّ
�إ�صدار الرتخي�ص النهائي.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -5العملية

 -6النماذج
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ا�سم الوثيقة :طلب افتتاح مدر�سة �أجنبية واحل�صول على
1437
عدد
التاريخ
ترخي�ص جديد و�إ�ضافة مرحلة جديدة
1438هـ ال�صفحات
()9
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع2/1/
ثان ًيا -بعد �صدور موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية بال�سماح باال�ستثمار
يف التعليم الأجنبي:
ّ
وتفح�صها والت�أكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقالل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2حتدّد �صالحية الرتخي�ص اجلديد للمن�ش�أة التعليمية مبدة �سنة واحدة فقط.
3.3اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
4.4يتم �إر�سال �أ�صل الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صداره �إلى �إدارة التعليم يف املنطقة /املحافظة.
5.5حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية
مكان احلفظ
رقم النموذج
ا�سم النموذج
خ/ع/2/1/ن1
 -بيانات طلب الرتخي�ص (�أفراد)خ/ع/2/1/ن2
 -بيانات طلب الرتخي�ص (ال�شركات وامل�ؤ�س�سات)خ/ع/2/1/ن3
 -ا�ستمارة ر�أي �إدارة التعليم ب�ش�أن الرتخي�صخ/ع/2/1/ن4
 -ا�ستمارة طلب ال�سماح للمواطنني باال�ستثمار يف التعليم الأجنبيمكتب التعليم
خ/ع/2/1/ن5
 -ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س (ترخي�ص جديد) للمدار�س الأجنبيةالأهلي
خ/ع/2/1/ن6
 -ا�ستمارة طلب ترخي�ص فتح مرحلة جديدة ملدر�سة قائمةخ/ع/2/1/ن7
 -حم�ضر معاينة التجهيزات املدر�سية ملدر�سة �أجنبية -ا�ستمارة تقرير يو�ضح تكامل التجهيزات املدر�سية ملدر�سة عاملية قبل خ/ع/2/1/ن8الرتخي�ص النهائي الفتتاحها
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :ترخي�ص للمدار�س الليلية (بنني)
ومدار�س تعليم الكبريات (بنات)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :خ/ع3/1/
احل�صول على ترخي�ص للمدار�س الليلية (بنني) ومدار�س تعليم الكبريات (بنات)
التاريخ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

1437
عدد
1438هـ
ال�صفحات
الأول
()1

املدار�س الأهلية
التعاميم واللوائح والأنظمة املنظمة للعمل

�أولاً  -ال�شروط وال�ضوابط:

 -4تعليمات
العمل

 -1يط ّبق على افتتاح املدار�س الليلية (بنني) ومدار�س تعليم الكبريات (بنات) ما يط ّبق على مدار�س التعليم العام
يف ا�شرتاطات الأفراد وال�شركات.
 -2بالإ�ضافة �إلى ا�شرتاطات يلتزم بها طالب الرتخي�ص:
	•تقدمي طلب افتتاح مدار�س ليلية (بنني) �أو مدار�س تعليم الكبريات (بنات) با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو ممثلّ
ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
	•امتالك امل�ستثمر ترخي�ص مدر�سة تعليم عام نهارية مماثلة.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:

� .1صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمرحلة النهارية املماثلة.
� .2صورة طبق الأ�صل من بطاقة الهوية الوطنية للمالك �أو من مي ّثله� ،أو (ال�سجل التجاري) لل�شركة.
 .3التع ّهد بااللتزام بال�شروط وال�ضوابط.
� .4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �أمن املن�ش�أة �سارية املفعول.
� .5شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستحقات مالية على امل�ستثمر.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

� اًأول -مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
ثان ًيا -تعبئة ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س (تعليم كبريات /ليلي) للمدار�س الأهلية.
ثال ًثا -الت�أ ّكد من تو ّفر اال�شرتاطات الآتية:
�أ) �أن يكون للمرحلة املطلوبة مرحلة نهارية مماثلة.
ب) �أن تكون املدر�سة م�ص ّنفة يف الدرجة الأولى �أو الثانية يف �سجل تقييم املدر�سة ال�سنوي للعام الذي ي�سبق عام
الرتخي�ص.
راب ًعا -االلتزام بجميع ال�ضوابط والتنظيمات للمدار�س الليلية ومدار�س تعليم الكبريات.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
خام�سا -درا�سة املعاملة ّ
ً
�ساد�سا -حتدّد �صالحية الرتخي�ص للمن�ش�أة التعليمية مبدة �سنة واحدة فقط.
ً
�ساب ًعا -اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
ثام ًنا -يتم �إر�سال �صورة من الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صدارة �إلى الإدارة العامة للتعليم الأهلي العام.
املخت�ص يف وكالة التعليم الأهلي بتحديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.
يقوم
ّ

مالحظة:

يتم افتتاح املن�ش�أة التعليمية مع بداية العام الدرا�سي فقط.
 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س (تعليم كبريات /ليلي) للمدار�س
الأهلية

خ/ع/3/1/ن1

وكالة التعليم الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :جتديد ترخي�ص للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية
الأهلية والأجنبية (تعليم �أهلي � -أجنبي  -تربية خا�صة ـ
تعليم ليلي ـ تعليم كبريات)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :خ/ع4/1/
التاريخ

1437
1438هـ
الأول
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عدد
ال�صفحات
()4

 -1الهدف

جتديد ترخي�ص للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية (تعليم �أهلي � -أجنبي  -تربية خا�صة  -تعليم ليلي
 -تعليم كبريات  -حتفيظ القر�آن)

 -2جمال
التطبيق

املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

تقدمي طلب جتديد ترخي�ص املن�ش�أة التعليمية با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة:

 -4تعليمات
العمل

�1.1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.
�2.2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة وا�سم املالك وا�سم
احلي والطاقة اال�ستيعابية واملراحل التعليمية ونوع التعليم (بنني /بنات).
�3.3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سجل التجاري بوزارة التجارة (لل�شركات) مت�ض ّمنة ا�سم
املدر�سة وا�سم املالك وا�سم املدينة واملراحل التعليمية ونوع التعليم (بنني /بنات).
�4.4أ�صل الرتخي�ص املنتهي.
�5.5شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بالن�سبة املطلوبة منها.
6.6تقرير عن املدر�سة.
على �أن يت�ض ّمن جميع امل�سوغات �أعاله :ا�سم املالك ،ا�سم املدر�سة ،املراحل التعليمية ،ا�سم احلي ،نوع التعليم
(بنني /بنات).

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

�أو ًال -تعبئة ا�ستمارة جتديد ترخي�ص املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية (وا�ستمارة منوذج تقييم مدر�سة عاملية
بغر�ض جتديد ترخي�صها).
املخت�صة.
ثان ًيا -ت�سليم الإحاالت للجهات
ّ
ثال ًثا -مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
راب ًعا -الت�أ ّكد من ح�صول املدار�س الليلية وتعليم الكبريات على الدرجة الأولى �أو الثانية يف تقييم الإعانة ال�سنوية.
خام�سا -تعامل مدار�س وبرامج الرتبية اخلا�صة معاملة مدار�س التعليم العام الأهلية.
ً
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
�ساد�سا -درا�سة املعاملة ّ
ً
�ساب ًعا -اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية �إدارة التعليم باملنطقة /املحافظة (يف حال كانت املن�ش�أة مدر�سة
�أهلية /معهدً ا /مركزًا).
ثام ًنا� -إر�سال �صورة من الرتخي�ص وخطابه بعد جتديده� ،إلى وكالة التعليم الأهلي (يف حال كانت املن�ش�أة مدر�سة
�أهلية /معهدً ا /مركزًا).
يف حال التجديد للمن�ش�آت التعليمية الأجنبية:
رفع الطلب �إلى وكالة التعليم الأهلي بالوزارة.
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :جتديد ترخي�ص للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية
الأهلية والأجنبية (تعليم �أهلي � -أجنبي  -تربية خا�صة ـ
تعليم ليلي ـ تعليم كبريات)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :خ/ع4/1/
التاريخ

1437
1438هـ
الأول

عدد
ال�صفحات
()4

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ
 -5تابع
العملية
 -6النماذج

1.1اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية يف وكالة التعليم الأهلي.
�2.2إر�سال �أ�صل الرتخي�ص بعد �إ�صداره �إلى �إدارة التعليم باملنطقة /املحافظة
وخماطبتها بالتعليمات املتع ّلقة بالرتخي�ص.
3.3حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية.

ا�سم النموذج
 -ا�ستمــارة طلب جتديد ترخي�ص للمدار�س الأهلية -ا�ستمــارة طلب (جتديد ترخي�ص) للمدار�س الأجنبية -ا�ستمارة جتديد تراخي�ص املعاهد ومراكز الإ�شراف والتدريبالرتبوي الأهلية
- -ا�ستمارة تقييم مدر�سة عاملية بغر�ض جتديد ترخي�صها

رقم النموذج
خ/ع/4/1/ن1
خ/ع/4/1/ن2
خ/ع/4/1/ن3
خ/ع/4/1/ن4

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل

ا�سم الوثيقة :طلب بدل فاقد ترخي�ص من�ش�أة تعليمية �أو
تدريبية �أهلية و�أجنبية
رمز الوثيقة :خ/ع5/1/
�إ�صدار بدل فاقد ترخي�ص من�ش�أة تعليمية �أو تدريبية �أهلية و�أجنبية
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1437
عدد
التاريخ:
1438هـ ال�صفحات
()3
الإ�صدار :الأول

املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص.
�2.2صورة من الإعالن يف ال�صحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�ص.
 3.3تع ّهد من املالك يف حال العثور على الرتخي�ص املفقود ،بت�سليمه �إلى �إدارة التعليم مع االلتزام باملحافظة على
الرتخي�ص البديل.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

 1.1الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط وال�ضوابط.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
2.2درا�سة املعاملة ّ
�3.3أخذ تع ّهد على امل�ستثمر /امل�ستثمرة باملحافظة على �أ�صل ترخي�ص املن�ش�أة.
4.4اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية (�إدارة التعليم) (�إذا كانت املن�ش�أة مدر�سة �أهلية �أو معهدً ا �أو مركز
تدريب �أهل ًيا).
�5.5إر�سال �صورة �إلى وكالة التعليم الأهلي.
ً
6.6رفع كامل الطلب �إلى �صاحب ال�صالحية (وكالة التعليم الأهلي) ،مرفقا به امل�سوغات واملرئيات حيال طلب بدل
فاقد ترخي�ص (�إذا كان الطلب ملدر�سة �أجنبية).

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة معاملة طلب املدر�سة الأجنبية ّ
2.2اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
ّ
3.3خماطبة مدير التعليم بالرتخي�ص والتعليمات املتعلقة به.
4.4حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

ا�ستمارة طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�س الأهليةا�ستمارة طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�س الأجنبية-طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملراكز واملعاهد الأهلية

خ/ع/5/1/ن1
خ/ع/5/1/ن2
خ/ع/5/1/ن3

وكالة التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل

1437
التاريخ
ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص افتتاح فرع للمن�ش�آت التعليمية
عدد
والتدريبية الأهلية والأجنبية
1438هـ ال�صفحات
()3
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع6/1/
احل�صول على ترخي�ص افتتاح فرع للمن�ش�آت (التعليمية ،التدريبية) الأهلية والأجنبية (مدر�سة ،مركز ،معهد)
املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1طلب افتتاح فرع للمن�ش�أة با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
2.2ح�صول املدر�سة الأ�سا�سية على الدرجة الأولى �أو الثانية يف �سجل تقييم الإعانة ال�سنوية للمدار�س الأهلية
واحل�صول على الدرجة الأولى يف التقييم ال�سنوي للمدار�س الأجنبية.
3.3افتتاح فرع يعامل معاملة افتتاح مدر�سة جديدة وتط ّبق عليه �آلية وم�سوغات الرتخي�ص اجلديد.
�4.4صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1تعبئة ا�ستمارة افتتاح فرع للمن�ش�أة.
املخت�صة.
2.2ت�سليم الإحاالت للجهات
ّ
3.3مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
4.4درا�سة املعاملة ّ
5.5اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية (�إدارة التعليم) و�إر�سال �صورة للإحاطة �إلى وكالة التعليم الأهلي
(يف حال كانت املن�ش�أة مدر�سة �أهلية �أو معهدً ا �أو مركز تدريب �أهل ًيا).
6.6تقرير تو ّفر التجهيزات املدر�سية والكوادر الإدارية واملعامل واملختربات.
7.7رفع كامل الطلب �إلى �صاحب ال�صالحية (وكالة التعليم الأهلي) ،مرف ًقا به امل�سوغات واملرئيات حيال طلب
افتتاح الفرع يف حال كان الطلب ملدر�سة �أجنبية.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي (يف حال كانت املن�ش�أة مدر�سة �أجنبية) بـ:
يقوم
ّ
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
3.3يتم �إر�سال الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صداره �إلى �إدارة التعليم يف املنطقة /املحافظة.
4.4حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية والتدريبية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج
 -ا�ستمارة طلب افتتاح فروع للمدار�س االهلية -ا�ستمارة طلب افتتاح فروع للمدار�س الأجنبية- -طلب افتتاح فروع للمعاهد واملراكز

رقم النموذج
خ/ع/6/1/ن1
خ/ع/6/1/ن2
خ/ع/6/1/ن3

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل

ا�سم الوثيقة :طلب الرتخي�ص لإ�ضافة منهج �آخر �إلى املنهج
املط ّبق يف مدر�سة �أجنبية قائمة
رمز الوثيقة :خ/ع7/1/
�إ�ضافة منهج �آخر �إلى املنهج املط ّبق يف املدار�س الأجنبية

التاريخ
الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1طلب �إ�ضافة منهج �آخر للمنهج املط ّبق يف املدر�سة الأجنبية با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض
�شخ�ص �آخر.
2.2ح�صول املدر�سة على الدرجة الأولى يف �سجل تقييم املدار�س الأجنبية.
�3.3إح�ضار اعتماد �أكادميي للمنهج املراد تطبيقه.
�4.4أ�صل ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 1.1الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط وال�ضوابط.
2.2تعبئة ا�ستمارة �إ�ضافة منهج �آخر �إلى املنهج املط ّبق.
3.3مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات.
4.4درا�سة املعاملة ّ
�5.5إعداد تقرير ومرئيات املنطقة /املحافظة حيال �إ�ضافة املنهج والرفع �إلى وكالة التعليم الأهلي.

 -5العملية

 -6النماذج

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

1.1درا�سة املعاملة والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
2.2اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
ّ
3.3خماطبة مدير التعليم بالرتخي�ص والتعليمات املتعلقة به.
4.4حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

ا�ستمارة �إ�ضافة منهج �آخر �إلى املنهج املط ّبق يف املدار�س الأجنبية

خ/ع/7/1/ن1

وكالة التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل
 -5العملية
 -6النماذج

1437
ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص حتويل املدر�سة الأهلية املط ّبقة
عدد
التاريخ
للربنامج الدويل �إلى مدر�سة �أجنبية
1438هـ ال�صفحات
()1
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع8/1/
احل�صول على ترخي�ص باملوافقة على حتويل املدر�سة الأهلية املط ّبقة للربنامج الدويل �إلى مدر�سة �أجنبية
املدار�س الأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
ُي�شرتط على املدر�سة احل�صول على موافقة رئي�س اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية
يط ّبق عليها ال�شروط الواردة يف الدليل حول افتتاح جديد ملدر�سة �أجنبية
رقم النموذج
ا�سم النموذج
ا�ستمارة طلب حتويل مدر�سة �أهلية مط ّبقة لربنامج دويل �إلى مدر�سة
خ/ع/8/1/ن1
�أجنبية
ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص حتويل مدر�سة �أجنبية �إلى
برنامج دويل يف مدر�سة �أهلية
الإ�صدار
رمز الوثيقة :خ/ع9/1/
احل�صول على موافقة بتحويل املدر�سة الأجنبية �إلى برنامج دويل يف مدر�سة �أهلية
التاريخ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل
 -5العملية
 -6النماذج

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأهلية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
ي�شرتط وجود مدر�سة �أهلية قائمة
يط ّبق عليها �شروط املوافقة على تطبيق برنامج دويل الواردة يف الدليل
ا�سم النموذج
ا�ستمارة طلب حتويل مدر�سة �أجنبية �إلى مدر�سة �أهلية مط ّبقة لربنامج
دويل

رقم النموذج
خ/ع/9/1/ن1

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل

عدد
ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص تغيري ا�سم من�ش�أة تعليمية �أو
1437
ال�صفحات
التاريخ
تدريبية �أهلية و�أجنبية (مدر�سة ،معاهد اللغات ومراكز
1438هـ
()3
التدريب والإ�شراف الرتبوي)
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع10/1/
تغيري ا�سم من�ش�أة تعليمية �أو تدريبية �أهلية و�أجنبية (مدر�سة ،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)
املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1طلب تغيري ا�سم املدر�سة الأجنبية با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
�2.2أ�صل ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية �أو التدريبية الأهلية.
�3.3صورة من �شهادة حجز اال�سم التجاري لال�سم اجلديد �أو تقدمي �سجل جتاري باال�سم اجلديد.
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1تعبئة ا�ستمارة طلب تغيري ا�سم املن�ش�أة التعليمية �أو التدريبية الأهلية.
2.2مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
3.3الت�أ ّكد من مالءمة اال�سم للن�شاط ،وعدم وجود ما مينع من املوافقة عليه تربو ًيا ونظام ًيا.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
4.4درا�سة املعاملة ّ
5.5اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية (�إدارة التعليم)� ،إذا كانت املن�ش�أة مدر�سة �أهلية �أو معهدً ا �أو مركز
تدريب �أهل ًيا.
6.6تزويد وكالة التعليم الأهلي ب�صورة من ترخي�ص املن�ش�أة.
ً
7.7رفع كامل الطلب ل�صاحب ال�صالحية (وكالة التعليم الأهلي) مرفقا به امل�سوغات واملرئيات حيال تغيري اال�سم
�إذا كانت «مدر�سة �أجنبية».

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي (�إذا كانت املن�ش�أة مدر�سة �أجنبية) بـ:
يقوم
ّ
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
ّ
3.3خماطبة مدير التعليم بالرتخي�ص والتعليمات املتعلقة به.
4.4حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

 -6النماذج
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ا�سم النموذج
 -ا�ستمارة طلب (تغيري ا�سم املدر�سة) للمدار�س الأهلية -ا�ستمارة طلب (تغيري ا�سم املدر�سة) للمدار�س الأجنبية- -طلب تغيري ا�سم مركز �أو معهد �أهلي

رقم النموذج
خ/ع/10/1/ن1
خ/ع/10/1/ن2
خ/ع/10/1/ن3

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص لنقل ملكية املدار�س واملعاهد
واملراكز الأهلية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من
فرد �إلى �شركة)
رمز الوثيقة :خ/ع11/1/

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()6
الأول

 -1الهدف

نقل ملكية املدار�س /املعاهد /املراكز الأهلية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة)

 -2جمال
التطبيق

املدار�س /املعاهد /املراكز الأهلية

 -3املرجعية

الئحة التعليم الأهلي /والتعاميم ّ
املنظمة

 -4تعليمات
العمل

1.1تقدمي طلب نقل ملكية ح�سب نوع الطلب با�سم امل�ستثمر وتوقيعه (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من
فرد �إلى �شركة).
�2.2أن يكون الرتخي�ص �ساري املفعول.
�3.3إح�ضار امل�ستندات اخلا�صة بانطباق ال�شروط على امل�ستثمر �سواء كان فردًا �أو مم ّث ًال لل�شركة �أو وكي ًال للورثة
(�صورة طبق الأ�صل من :الهوية الوطنية ،امل�ؤهّ ل العلمي ،بيان من الأحوال املدنية) .ويف حال وفاة املالك
يتم �إح�ضار �صور طبق الأ�صل من� :شهادة الوفاة� ،صك ح�صر الورثة ،الوكالة ال�شرعية .ويكون �أمام الورثة
ممن تنطبق عليه ال�شروط
خياران� :إ ّما تقدمي تنازل من الورثة عن ملكية املدار�س لأحدهم �أو لأي �شخ�ص �آخر ّ
وال�ضوابط ،وتحُ ّول �إلى م� ّؤ�س�سة فردية �أو �إلى �شركة ،على �أن يكون �أحد ن�شاطات ال�شركة تعليم ًيا.
4.4عقد التنازل عن ملكية املن�ش�أة ُمو ّقع من جميع الأطراف يف �إدارة التعليم (�أن يكون التنازل عن كامل حمتويات
املن�ش�أة القائمة وجتهيزاتها ،وال ُيقبل التنازل عن ترخي�ص غري مف ّعل).
�5.5أن ي�ستكمل املتنا َزل له جميع متط ّلبات احل�صول على ترخي�ص جديد با�سمه.
6.6تع ّهد من املالك اجلديد م�شتملاً على :معاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املن�ش�أة والوفاء مب�ستح ّقات
الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف املن�ش�أة وم�صلحة الزكاة والدخل.
�7.7إح�ضار �أ�صل الرتخي�ص القدمي للمن�ش�أة التعليمية.
�8.8صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها.
�9.9شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املن�ش�أة بتحقيق الن�سبة املطلوبة منها.
�1010إذا كان املالك اجلديد ميلك مدار�س �أخرى ،يجب �أال يق ّل م�ستواها عن الدرجة الثانية يف �سجل تقييم الإعانة
ال�سنوية (للمدار�س).
1111يف حال كان الرتخي�ص منته ًيا ،تُرفع م�سوغات جتديد ترخي�ص با�سم املالك اجلديد.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص لنقل ملكية املدار�س واملعاهد
واملراكز الأهلية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من
فرد �إلى �شركة)
رمز الوثيقة :خ/ع11/1/

التاريخ
الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()6
الأول

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1تعبئة ا�ستمارة طلب نقل ملكية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة).
2.2مطابقة �صور جميع الوثائق واملرفقات على الأ�صول.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
3.3درا�سة املعاملة ّ
4.4ت�سليم املالك اجلديد خطا ًبا يت�ض ّمن جميع املالحظات واملخالفات على املن�ش�أة وتوقيعه على تعهّد مبعاجلتها.
5.5اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية با�سم املالك اجلديد على �أن تكون مدة الرتخي�ص �سنة� ،إلى حني نقل
م�سوغات الرتخي�ص من اجلهات ذات العالقة با�سم امل�ستثمر اجلديد.
6.6ي�س ّلم املالك اجلديد �أ�صل الرتخي�ص ويد ّون تعهّدً ا با�ستكمال �إجراءات نقل امللكية وي�س ّلم �إحاالت �إلى جميع
املخت�صة لنقل امل�سوغات با�سم امل�ستثمر اجلديد.
اجلهات
ّ
7.7يتم �إر�سال �صورة من الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صداره� ،إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم بـ:
يقوم
ّ

حتديث البيانات للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية.
ا�سم النموذج
 -6النماذج

-

ا�ستمارة طلب نقل ملكية (من فرد �إلى فرد) للمدار�س الأهليةا�ستمارة طلب حتويل ملكية يف حالة وفاة املالك للمدار�س الأهليةا�ستمارة طلب نقل ملكية (حتويل �إلى �شركة) للمدار�س الأهليةطلب نقل ملكية مركز �أو معهد �أهليعقد تنازل عن املدار�س الأهلية-عقد تنازل عن املعاهد واملراكز

رقم النموذج
خ/ع/11/1/ن1
خ/ع/11/1/ن2
خ/ع/11/1/ن3
خ/ع/11/1/ن4
خ/ع/11/1/ن5
خ/ع/11/1/ن6

مكان
احلفظ
مكتب
التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

 -4تعليمات
العمل

 -5العملية

1437
ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص لنقل ملكية مدر�سة �أجنبية (من
عدد
التاريخ
فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة)
1438هـ ال�صفحات
()5
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع12/1/
احل�صول على ترخي�ص بنقل ملكية املدر�سة الأجنبية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة)
املدار�س الأجنبية
الئحة التعليم الأجنبي
متر عملية نقل امللكية يف �إدارة التعليم مبرحلتني:
ّ
املرحلة الأولى:
1.1تقدمي طلب نقل ملكية ح�سب نوع الطلب با�سم امل�ستثمر وتوقيعه (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من
فرد �إلى �شركة).
�2.2أن يكون الرتخي�ص �ساري املفعول (يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحية ،يجدّد ملدة �ستة �أ�شهر با�سم
امل�ستثمر القدمي وتُط ّبق عليه �إجراءات جتديد الرتخي�ص).
�3.3إح�ضار امل�ستندات اخلا�صة بانطباق ال�شروط على امل�ستثمر �سواء كان فردًا �أو مم ّث ًال لل�شركة �أو وكي ًال للورثة
(�صورة طبق الأ�صل من :الهوية الوطنية ،امل�ؤهّ ل العلمي ،بيان من الأحوال املدنية) .ويف حال وفاة املالك ،يتم
�إح�ضار� :صور طبق الأ�صل من �شهادة الوفاة ،و�صورة طبق الأ�صل من �صك ح�صر الورثة ،و�صورة طبق الأ�صل
م�صدّقة من الوكالة ال�شرعية .ويكون �أمام الورثة خياران� :إ ّما تقدمي تنازل من الورثة عن ملكية املدار�س
ممن تنطبق عليه ال�شروط وال�ضوابط ،وتحُ ّول �إلى م� ّؤ�س�سة فردية �أو �إلى �شركة،
لأحدهم �أو لأي �شخ�ص �آخر ّ
على �أن يكون �أحد ن�شاطات ال�شركة تعليم ًيا مع خطاب تفوي�ض �شامل ملم ّثل ال�شركة� ،شرط �أن يكون �أحد
موظفيها وال تق ّل درجته عن مدير عام فيها.
4.4عقد التنازل عن ملكية املن�ش�أة ُمو ّقع من جميع الأطراف يف �إدارة التعليم (�أن يكون التنازل عن كامل حمتويات
مدر�سة قائمة وجتهيزاتها ،وال ُيقبل التنازل عن ترخي�ص غري مف ّعل).
�5.5أن ي�ستكمل املتنا َزل له جميع متط ّلبات احل�صول على ترخي�ص جديد با�سمه.
6.6تع ّهد من املالك اجلديد م�شتملاً على :معاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املدر�سة والوفاء مب�ستح ّقات
الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف املدر�سة وم�صلحة الزكاة والدخل.
املرحلة الثانية :بعد �صدور الرتخي�ص من وكالة التعليم الأهلي ،تقوم �إدارة التعليم مبتابعة
امل�ستثمر ب�إح�ضار الآتي:
�1.1أ�صل الرتخي�ص للمن�ش�أة التعليمية.
�2.2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها.
�3.3شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بتحقيق الن�سبة املطلوبة منها.
4.4نقل جميع امل�سوغات املطلوبة للرتخي�ص با�سم املالك اجلديد.
املخت�ص/ــة بالآتي:
املرحلة الأولى :تكون يف �إدارة التعليم وقبل نقل امللكية يقوم
ّ
�أو ًال -تعبئة ا�ستمارة طلب نقل ملكية (من فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة).
ثان ًيا -الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط على امل�ستثمر اجلديد (الهوية الوطنية ،امل�ؤهّ ل العلمي ،بيان من الأحوال املدنية).
ثال ًثا :ت�سليم املالك اجلديد خطا ًبا يت�ض ّمن جميع املالحظات واملخالفات على املن�ش�أة وتوقيعه على تع ّهد مبعاجلتها.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط ومطابقة �صور جميع الوثائق
راب ًعا :درا�سة املعاملة ّ
واملوافقات على الأ�صول.
خام�سا :ت�صديق عقد التنازل من �صاحب ال�صالحية (مدير عام التعليم يف املنطقة /املحافظة).
ً
�ساد�سا :الرفع �إلى وكالة التعليم الأهلي يف وزارة التعليم للعر�ض على جمل�س الإ�شراف.
ً

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص لنقل ملكية مدر�سة �أجنبية (من
فرد �إلى �آخر /يف حالة وفاة املالك /من فرد �إلى �شركة)
رمز الوثيقة :خ/ع12/1/

 -5العملية

 -6النماذج

التاريخ
الإ�صدار

33

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()5
الأول

املرحلة الثانية :تكون يف وكالة التعليم الأهلي وبعد �صدور موافقة جمل�س الإ�شراف على نقل
املخت�ص/ــة بالآتي:
امللكية يقوم
ّ
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وانطباق ال�شروط على امل�ستثمر.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2رفع الطلب �إلى رئي�س اللجنة التنفيذية ملجل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية لإ�صدار موافقة.
�3.3إ�صدار ترخي�ص وموافقة من وكالة التعليم الأهلي و�إر�سالها �إلى �إدارة التعليم.
وتتم خماطبة املالك باملوافقة على نقل امللكية وطلب �إح�ضار �أ�صل
* حتتفظ �إدارة التعليم ب�أ�صل الرتخي�ص لديها ّ
الرتخي�ص القدمي و�شهادة دفاع مدين �سارية املفعول و�شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بتحقيق
الن�سبة املطلوبة منها ونقل جميع م�سوغات الرتخي�ص با�سم املالك اجلديد.
* حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية
ا�سم النموذج

رقم النموذج

 ا�ستمارة طلب نقل ملكية للمدار�س الأجنبية قبل ورود موافقةاللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية
 ا�ستمارة طلب نقل ملكية (من فرد �إلى فرد) ا�ستمارة طلب حتويل ملكية (يف حالة وفاة املالك) ا�ستمارة طلب نقل ملكية (حتويل �إلى �شركة) -عقد التنازل عن مدر�سة اجنبية

خ/ع/12/1/ن1
خ/ع/12/1/ن2
خ/ع/12/1/ن3
خ/ع/12/1/ن4
خ/ع/12/1/ن5

مكان احلفظ

وكالة التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص لتغيري منهج يف مدر�سة �أجنبية
مرخّ �صة
 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل

رمز الوثيقة :خ/ع13/1/
تغيري منهج يف مدر�سة �أجنبية

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1طلب تغيري منهج املدر�سة الأجنبية با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
�2.2أ�صل ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.
3.3خطاب يفيد مبوافقة �أولياء الأمور على تغيري املنهج.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1تعبئة ا�ستمارة تغيري املنهج.
2.2الت�أ ّكد من انتهاء ال�سنة الدرا�سية للمنهج احلايل وبداية �سنة درا�سية جديدة للمنهج اجلديد.
3.3مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
4.4درا�سة املعاملة ّ
�5.5إعداد تقرير ومرئيات املنطقة /املحافظة حيال تغيري املنهج.
6.6الرفع لوكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2اعتماد الرتخي�ص باملنهج اجلديد من �صاحب ال�صالحية.
�3.3إر�سال �أ�صل الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صداره� ،إلى �إدارة التعليم يف املنطقة /املحافظة.
4.4حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

ا�ستمارة تغيري املنهج املعتمد يف املدار�س الأجنبية

خ/ع/13/1/ن1

وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف

1437
ا�سم الوثيقة :طلب ترخي�ص جالية �أجنبية بفتح مدر�سة
عدد
التاريخ
لأبنائها
1438هـ ال�صفحات
()5
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :خ/ع14/1/
م�ساعدة اجلالية املقيمة يف اململكة ب�صورة نظامية على تعليم �أبنائها يف مدار�س خا�صة بهم حيث يتم ّكنون من
موا�صلة تعليمهم بعد عودتهم �إلى بلدانهم.

 -2جمال
التطبيق

�أبناء اجلاليات الأجنبية غري الناطقني باللغة العربية.

 -3املرجعية

الئحة املدار�س الأجنبية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )26وتاريخ 1418/2/4هـ.

 -4تعليمات
العمل

تتم عرب �إدارات التعليم.
بداية التقدمي على منح الرتخي�ص ّ
�شروط و�إجراءات منح جالية �أجنبية الرتخي�ص بفتح مدر�سة لأبنائها.

 -5العملية

التقدمي عرب �إدارات التعليم ،وبعد ا�ستيفاء املطلوب يتم الرفع �إلى الوزارة ال�ستكمال �إجراءات منح الرتخي�ص.

 -6النماذج

35

ا�سم النموذج

رقم النموذج

 بيانات ممثلي اجلالية املتقدّمني بطلب الرتخي�ص بيانات عن املدر�سة املطلوب الرتخي�ص بفتحها تع ّهد ممثلي جالية �أجنبية بفتح مدر�سة لأبنائها املوا�صفات وال�شروط الالزمة يف مباين املدار�س الأجنبية -ر�أي �إدارة التعليم ب�ش�أن منح الرتخي�ص

خ/ع/14/1/ن1
خ/ع/14/1/ن2
خ/ع/14/1/ن3
خ/ع/14/1/ن4
خ/ع/14/1/ن5

مكان
احلفظ
وكالة
التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة
للمدار�س الأهلية
رمز الوثيقة :م/ع15/1/
املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة للمدار�س الأهلية

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأهلية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

 .1تقدمي طلب �إ�ضافة ف�صول ملحقة للمرحلة القائمة با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض
�شخ�ص �آخر.
 .2تع ّهد بااللتزام باملدة املحدّدة للف�صول امللحقة.
 .3تو ّفر التجهيزات و�أثاث مدر�سي منا�سب.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:

� .1صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.
� .2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة وا�سم املالك وا�سم
احلي والطاقة اال�ستيعابية واملراحل التعليمية ونوع التعليم (بنني /بنات).
 .3تع ّهد ّ
خطي من امل�ستثمر بااللتزام ب�ضوابط الإحلاق ومدته.

ثال ًثا� -ضوابط ال�صفوف التي يجوز الإحلاق بها:
 -4تعليمات
العمل

ال�صفوف

ال�ضوابط

ال�صفوف االبتدائية

يجوز �إحلاق ال�صفوف (�أول ،ثاين ،ثالث ،رابع ،خام�س ابتدائي فقط) مبرحلة
ريا�ض الأطفال مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات ،بحيث ال يزيد �إجمايل عدد
يتم احت�ساب مدة
الطالبات عن الطاقة اال�ستيعابية للف�صل وللمدر�سة ،و�أن ّ
املوافقة ابتدا ًء من تاريخ افتتاح �أول �صف ،و�أن يحدّد تاريخ �صالحية لبداية
املوافقة وتاريخ لنهايتها مبا ال يتجاوز ال�سنوات اخلم�س .وعند انتهاء املدة
املحدّدة (خم�س �سنوات) يطالب بافتتاح مرحلة ابتدائية كاملة �أو تُغلق ال�صفوف
االبتدائية.

ال�صفوف املتو�سطة

يجوز �إحلاق ال�صف الأول والثاين املتو�سط فقط باملرحلة االبتدائية مدة ال
تتجاوز عامني درا�سيني بحيث ال يزيد �إجمايل عدد الطالب /الطالبات عن
الطاقة اال�ستيعابية ،وعند انتهاء املدة املحدّدة بعامني درا�سيني ُيطالب بافتتاح
مرحلة متو�سطة كاملة �أو تُغلق ال�صفوف املتو�سطة.

ال�صفوف الثانوية

ال يجوز �إحلاق ال�صفوف الثانوية باملرحلة املتو�سطة.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة
للمدار�س الأهلية
رمز الوثيقة :م/ع15/1/

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1الت�أ ّكد من ح�صول املرحلة القائمة على الدرجة الأولى �أو الثانية يف تقييم الإعانة ال�سنوية.
�2.2إعداد تقرير يفيد باكتمال التجهيزات يف الف�صول ودورات املياه والأثاث والو�سائل التعليمية للف�صول امللحقة.
3.3تعبئة ا�ستمارة طلب فتح ف�صول ملحقة للمدار�س الأهلية.
4.4مرئيات املنطقة حيال الطلب.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
5.5درا�سة املعاملة ّ
6.6اعتماد املوافقة من �صاحب ال�صالحية.
�7.7إر�سال �صورة من املوافقة بعد �إ�صدارها� ،إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ
حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية.

 -6النماذج

37

ا�سم النموذج

رقم النموذج

ا�ستمارة طلب فتح ف�صول ملحقة للمدار�س الأهلية

م/ع/15/1/ن1

مكان احلفظ
مكتب التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة يف
مدر�سة �أجنبية مرخّ �صة
رمز الوثيقة :م/ع16/1/
طلب افتتاح ف�صول ملحقة يف مدر�سة �أجنبية ّ
مرخ�صة

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1طلب �إ�ضافة ف�صول ملحقة للمرحلة القائمة با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
2.2تو ّفر ف�صول وجتهيزات ودورات مياه.
�3.3صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها ،تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة ،ا�سم املالك ،ا�سم احلي،
الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،املراحل التعليمية.
5.5تع ّهد ّ
خطي من امل�ستثمر بااللتزام ب�ضوابط الإحلاق.
6.6مراعاة �ضوابط ال�صفوف امللحقة التي يجوز الإحلاق بها وف ًقا لل�صفوف املطلوب �إحلاقها.
ال�صفوف

 -4تعليمات
العمل

ال�ضوابط

ال�صفوف االبتدائية

يجوز �إحلاق ال�صفوف الأولية (�أول ،ثاين ،ثالث ابتدائي) مبرحلة ريا�ض
الأطفال بحيث ال يزيد �إجمايل عدد الطالبات عن الطاقة اال�ستيعابية للف�صل
وللمدر�سة .ويف حال رغب املالك بافتتاح �صفوف عليا ،عليه رفع طلب ترخي�ص
الفتتاح املرحلة االبتدائية وجتهيز مبنى وفق طلبات االفتتاح اجلديد.

ال�صفوف املتو�سطة

يجوز �إحلاق ال�صف الأول والثاين املتو�سط فقط باملرحلة االبتدائية مدة ال
تتجاوز عامني درا�سيني فقط بحيث ال يزيد �إجمايل عدد الطالب /الطالبات
عن الطاقة اال�ستيعابية للف�صل واملدر�سة .وعند انتهاء املدة املحددة ب�سنتني،
ُيطالب بافتتاح مرحلة متو�سطة كاملة �أو تُغلق املرحلة.

ال�صفوف الثانوية

ال يجوز �إحلاق ال�صفوف الثانوية باملرحلة املتو�سطة �إال بعد �إح�ضار اعتماد
�أكادميي العتماد افتتاح املرحلة كاملة.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

�1.1إعداد تقرير يفيد باكتمال التجهيزات يف الف�صول ودورات املياه والأثاث والو�سائل التعليمية للف�صول امللحقة.
2.2تعبئة ا�ستمارة طلب فتح ف�صول ملحقة للمدار�س الأجنبية.
ً
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وفقا لل�شروط وال�ضوابط.
3.3درا�سة املعاملة ّ
4.4رفع الطلب �إلى وكالة التعليم الأهلي بالوزارة.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

�1.1إ�صدار خطاب موافقة من �صاحب ال�صالحية.
2.2خماطبة مدير التعليم مبوافقة �صاحب ال�صالحية من عدمه.
3.3حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

ا�ستمارة طلب فتح ف�صول ملحقة للمدار�س الأجنبية

م/ع/16/1/ن1

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على افتتاح برنامج تربية خا�صة
ملحقة مبدر�سة �أهلية
رمز الوثيقة :م/ع17/1/
احل�صول على موافقة افتتاح برنامج تربية خا�صة يف مدر�سة �أهلية

التاريخ
الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()3
الأول

املدار�س الأهلية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

 -4تعليمات
العمل

1.1تقدمي طلب افتتاح برنامج للرتبية اخلا�صة يف املرحلة القائمة با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو
تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
2.2التع ّهد بااللتزام باللوائح والأنظمة اخلا�صة بالرتبية اخلا�صة.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة:

�1.1صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.
�2.2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها.
أخ�صائيي خدمات م�ساندة.
3.3توفري الكوادر
املتخ�ص�صة من معلمني و� ّ
ّ
4.4توفري امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات والو�سائل التعليمية اخلا�صة قبل بداية الن�شاط.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

�أو ًال� -أن تتو ّفر يف املدر�سة ال�شروط التالية:
�1.1أن يكون م�ضى على ت�شغيل املدر�سة عامان درا�سيان.
�2.2أن تكون املدر�سة م�ص ّنفة يف الدرجة الأولى �أو الثانية لآخر عامني درا�سيني ح�سب تقييم الإعانة ال�سنوية.
�3.3أ ّال تكون املدر�سة قد ارتكبت � ّأي خمالفة نظامية خالل العام ال�سابق لطلب ترخي�ص الربنامج.
�4.4أ ّال يزيد عدد �إجمايل طالب برامج الرتبية اخلا�صة عن  %20من �إجمايل عدد طالب التعليم العام.
5.5تو ّفر جميع اال�شرتاطات.
ثان ًيا -تقرير �صالحية املبنى املدر�سي من جلنة مك ّونة من �إدارة التعليم الأهلي و�إدارة الرتبية اخلا�صة و�إدارة املباين
(و�إدارة ريا�ض الأطفال يف حال كان الن�شاط يف هذا املجال) ،للت�أ ّكد من منا�سبة امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات
املتخ�ص�صة ،مع الت�أ ّكد من تو ّفر متط ّلبات ال�سالمة املراعية لطبيعة طالب املدر�سة
ومطابقتها للموا�صفات واملعايري
ّ
والكوادر الب�شرية الالزمة.
ثال ًثا -مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
راب ًعا -تطبيق جميع ما ورد يف القواعد ّ
املنظمة ملدار�س وبرامج الرتبية اخلا�صة الأهلية ،ال�صادرة بقرار �سمو الوزير
رقم  33155156وتاريخ 1433/1/22هـ.
خام�سا -تعبئة ا�ستمارة طلب �إحلاق برنامج تربية خا�صة للمدار�س الأهلية.
ً
ّ
�ساد�سا -تعبئة �سجل طلب �إحلاق برنامج للرتبية اخلا�صة.
ً
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
املعاملة
درا�سة
ا-
�ساب ًع
ّ
ثام ًنا -تكون مدة املوافقة حمدّدة بثالث �سنوات من تاريخ منحها.
تا�س ًعا -اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
عا�ش ًرا -يتم �إر�سال �صورة من املوافقة بعد �إ�صدارها� ،إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية لربامج الرتبية اخلا�صة.

 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

 ا�ستمارة طلب �إحلاق برنامج تربية خا�صة للمدار�س الأهلية �سج ّل طلب �إحلاق تربية خا�صة -موافقة �إحلاق برنامج تربية خا�صة

م/ع/17/1/ن1
م/ع/17/1/ن2
م/ع/17/1/ن3

مكتب التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

 -4تعليمات
العمل

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على تطبيق برنامج دويل يف
مدر�سة �أهلية
رمز الوثيقة :م/ع18/1/
احل�صول على موافقة على برنامج دويل يف مدر�سة �أهلية

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ
ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأهلية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل
1.1ح�صول املدر�سة على الدرجة الأولى يف �سجل تقييم الإعانة ال�سنوي لآخر عاميني درا�سيني.
2.2احل�صول على موافقة مبدئية من جهة االعتماد اخلارجية للربنامج الدويل املراد تطبيقه �أو اعتماد �أكادميي
للربنامج املراد تطبيقه.
3.3طلب موافقة على �إ�ضافة برنامج دويل للمدر�سة الأهلية القائمة.
�4.4صورة من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية الأهلية.
5.5تو�صيف للربنامج املراد تطبيقه ي�شتمل على :اخلطة الدرا�سية� ،آلية تقييم الطالبة ،موافقة املناهج.
6.6تع ّهد بااللتزام باال�شرتاطات وال�ضوابط لتطبيق الربنامج الدويل.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط وال�ضوابط .
تعبئة ا�ستمارة طلب تطبيق برنامج دويل.
مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات.
درا�سة املعاملة ّ
�إعداد تقرير من املنطقة ومرئياتها حيال الطلب.
رفع الطلب لوكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

الت�أ ّكد من توافر ال�شروط وال�ضوابط لتطبيق الربنامج الدويل.
رفع الطلب للجنة الربامج الدولية يف املدار�س الأهلية.
�إ�صدار قرار اللجنة حيال املوافقة من عدمه.
خماطبة مدير التعليم مبوافقة �صاحب ال�صالحية من عدمه.
حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية.
 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

 -منوذج طلب املوافقة على تطبيق برنامج تعليمي دويل يف مدر�سة �أهلية

م/ع/18/1/ن1

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

ا�سم الوثيقة :جتديد موافقة تطبيق برنامج دويل

التاريخ

رمز الوثيقة :م/ع19/1/
احل�صول على موافقة على جتديد تطبيق برنامج دويل

الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

املدار�س الأجنبية
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

 -4تعليمات
العمل

1.1احل�صول على املوافقة النهائية من جهة االعتماد للربنامج املطلوب تطبيقه.
2.2تدري�س مواد الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية واالجتماعيات وف ًقا ملنهج التعليم العام و�إ�سناد تدري�سه �إلى
معلمات �سعوديات.
من�سقة للربنامج.
3.3تعيني �سعودية م�ؤهّ لة ّ
ّ
التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن خم�س �سنوات مع �إجادة
�4.4أال يق ّل ت�أهيل الهيئة التعليمية عن البكالوريو�س يف
ّ
اللغة الإجنليزية.
املخت�صة يف الوزارة.
5.5احل�صول على �إجازة الكتب من اجلهة
ّ
�6.6أن يكون تطبيق م�سار الربنامج الدويل بن�سبة ال تتجاوز  %50من �إجمايل طالب املدر�سة الأهلية املط ّبقة للربنامج.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:

1.1تقدمي طلب موافقة على جتديد برنامج دويل للمدر�سة الأهلية القائمة.
�2.2صورة من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية الأهلية.
3.3اعتماد �أكادميي للربنامج املراد تطبيقه.
�4.4أ�صل املوافقة على تطبيق برنامج دويل.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط وال�ضوابط.
2.2تعبئة منوذج طلب املوافقة على طلب جتديد برنامج تعليمي دويل يف مدر�سة �أهلية.
مف�صل حيال التزام املدر�سة بتطبيق �شروط الربنامج الدويل و�ضوابطه.
3.3تقرير ّ
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
4.4درا�سة املعاملة ّ
5.5الرفع للإدارة العامة للتعليم الأهلي والعام يف الوزارة.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2اعتماد املوافقة من �صاحب ال�صالحية.
3.3يتم �إر�سال املوافقة بعد �إ�صدارها� ،إلى �إدارة التعليم يف املنطقة /املحافظة.
4.4حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج
ا�ستمارة جتديد تطبيق برنامج دويل يف املدار�س الأهلية
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رقم النموذج
م/ع/19/1/ن1

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

42

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

التاريخ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على �إن�شاء املباين املدر�سية
للمن�ش�آت التعليمية (الأهلية والأجنبية)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :م/ع20/1/
احل�صول على موافقة لإن�شاء املباين املدر�سية للمن�ش�آت التعليمية (الأهلية والأجنبية)

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()2
الأول

املن�ش�آت التعليمية (الأهلية والأجنبية)
التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

�أولاً  -ال�شروط وال�ضوابط:

ُ .1ي�شرتط على امل�ستثمر اجلديد ما ُي�شرتط على الأفراد �أو ال�شركات عند طلب �إن�شاء مبانٍ مدر�سية الفتتاح مدر�سة
�أهلية.
 .2تقدمي طلب �إن�شاء مب ًنى مدر�سي با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
 -4تعليمات
العمل

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:

� .1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.
� .2صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية تت�ض ّمن ا�سم املالك وا�سم املدر�سة ونوع التعليم
(بنني /بنات) وا�سم احلي واملراحل التعليمية.
� .3صورة طبق الأ�صل من ف�سح البناء.
� .4صورة طبق الأ�صل من املخطط الهند�سي للمبنى.
� .5صورة طبق الأ�صل من ال�صك ال�شرعي مللكية الأر�ض �أو �صورة من عقد الإيجار.
� .6إرفاق ما يثبت مت ّلك الأر�ض �أو ا�ستئجارها ملدة طويلة.
 .7موافقة �إدارة املباين يف �إدارة التعليم على ّ
املخططات الت�صميمية والإن�شائية.
 .8حتديد مدة الإن�شاء.

مالحظة� :صالحية املوافقة على املباين و�إجراءاتها خم ّولة ملدير التعليم
املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

�أو ًال -الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط على امل�ستثمر.
ثان ًيا� -إر�سال الإحاالت �إلى اجلهات احلكومية الآتية:
� -1إحالة �إلى البلدية.
� -2إحالة �إلى �إدارة �ش�ؤون املباين يف الإدارة.
ثال ًثا -تعبئة ا�ستمارة طلب �إن�شاء مب ًنى مدر�سي �أهلي �أو �أجنبي.
راب ًعا -مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
خام�سا -موافقة �إدارة املباين يف �إدارة التعليم على ّ
املخططات الت�صميمية والإن�شائية مت�ض ّمنة :ا�سم امل�ستثمر،
ً
املراحل التعليمية ،احلي ،نوع التعليم (بنني /بنات).
�ساد�سا� -إ�صدار موافقة ّ
خطية تفيد باملوافقة على �إن�شاء املبنى املدر�سي مت�ض ّم ًنا املراحل التعليمية املطلوبة ،ا�سم
ً
امل�ستثمر ،احلي ،نوع التعليم (بنني /بنات).
�ساب ًعا -يتم �إر�سال �صورة من املوافقة بعد �إ�صدارها� ،إلى وكالة التعليم الأهلي.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على �إن�شاء املباين املدر�سية
للمن�ش�آت التعليمية (الأهلية والأجنبية)
رمز الوثيقة :م/ع20/1/

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()2
الأول

�ضوابط عامة:

 -5العملية

تتم املوافقة له مع ا�شرتاط
1.1يف حال رغب امل�ستثمر ببناء جممع تعليمي �شاملاً املراحل الدرا�سية للبنني والبناتّ ،
حفظ خ�صو�صية مدار�س البنات من خالل مداخل وخمارج م�ستقلة ،وف�صل مدار�س البنات عن مال�صقة
مدار�س البنني.
ُ 2.2ي�شرتط ح�صول امل�ستثمر على موافقة من البلدية وف ًقا ال�شرتاطاتها للمج ّمعات التعليمية.
3.3يف حالة املج ّمعات التعليمية التي ال ميلكها م�ستثمر واحد �أو كانت م� ّؤجرة ،يتم التعامل معها يف جتاور مدار�س
البنني والبنات وف ًقا للتعميم الوزاري رقم  7/ 647وتاريخ 1419/10/9هـ املبني على برقية �سمو وزير الداخلية
رقم  34525/25/29وتاريخ 1418/5/20هـ .
4.4يف حال رغب امل�ستثمر يف احل�صول على قر�ض من وزارة املالية ،يتم ذلك وفق الإجراءات الآتية:
�أ  -تطبيق جميع ال�ضوابط الواردة يف حال رغب امل�ستثمر ببناء جممع تعليمي.
ب � -إ�صدار ترخي�ص حمدّد مبدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر لغر�ض احل�صول على القر�ض ،بعد الت�أ ّكد من
ح�صول امل�ستثمر على رخ�صة البلدية للموقع املراد اال�ستثمار عليه ،وح�صوله على �سج ّل جتاري يو�ضح نوع
التعليم (بنني /بنات) ،و�إح�ضار ّ
خمططات هند�سية للمن�ش�أة معتمدة من وزارة التعليم.
يتم ت�شكيل جلنة يف �إدارة التعليم لل�شخو�ص �إلى املجمع والت�أ ّكد من �إنهاء جميع
ج  -بعد انتهاء املجمع التعليميّ ،
التجهيزات الالزمة و�إ�صدار الرتاخي�ص وف ًقا للإجراءات املتّبعة ،و�إحاطة الوزارة ب�صورة من الرتخي�ص
وخطابه.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي:
يقوم
ّ

حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية الأهلية والأجنبية.
 -6النماذج

43

ا�سم النموذج
 -ا�ستمارة �إن�شاء مبنى مدر�سي يف املدار�س الأهلية- -ا�ستمارة �إن�شاء مبنى مدر�سي يف املدار�س الأجنبية

رقم النموذج
م/ع/20/1/ن1
م/ع/20/1/ن2

مكان احلفظ
مكتب التعليم
الأهلي

44

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على تغيري املبنى واالنتقال �إلى
مبنى جديد للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية
التاريخ
(مدر�سة ،معاهد اللغات ومراكز التدريب ومراكز الإ�شراف
الرتبوي ومعاهد اخلط العربي)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :م/ع21/1/

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()3
الأول

 -1الهدف

احل�صول على موافقة لالنتقال �إلى مبنى جديد للمن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية (مدر�سة ،معاهد
اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)

 -2جمال
التطبيق

املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

 -4تعليمات
العمل

1.1تقدمي طلب تغيري مبنى املن�ش�أة التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة
�أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.
�2.2صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة.
�3.3صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية �أو التدريبية الأهلية �أو الأجنبية تت�ض ّمن :ا�سم
املالك ،ا�سم املن�ش�أة ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،ا�سم احلي ،املراحل التعليمية.
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املن�ش�أة ،ا�سم املالك ،ا�سم
احلي ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،املراحل التعليمية.
5.5تو ّفر جتهيزات ومعامل وخمتربات والأثاث املنا�سب.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1الت�أ ّكد من انطباق ال�شروط وال�ضوابط.
املخت�صة ملقدّم الطلب وا�ستالمها بعد ا�ستكمالها مت�ض ّمنة :ا�سم املالك ،ا�سم
2.2ت�سليم �إحاالت �إلى اجلهات
ّ
املن�ش�أة ،ا�سم احلي ،املراحل التعليمية ،نوع التعليم (بنني /بنات).
3.3تعبئة ا�ستمارة طلب ترخي�ص لتغيري مبنى املن�ش�أة.
4.4مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
ّ
�5.5إعداد تقرير �صالحية املبنى وتقرير التجهيزات املدر�سية والفنية والإدارية من جلنة مك ّونة من� :إدارة
التعليم الأهلي� ،إدارة املباين� ،إدارة الإ�شراف الرتبوي و�إدارة ريا�ض الأطفال يف حال كانت مدر�سة ،والت�أكدّ
من منا�سبته للعمل الرتبوي مطاب ًقا للموا�صفات ،يت�ض ّمن :ا�سم املالك ،ا�سم املن�ش�أة ،ا�سم احلي ،نوع التعليم
(بنني /بنات) ،املراحل التعليمية.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
 6.6درا�سة املعاملة ّ
7.7اعتماد املوافقة من �صاحب ال�صالحية على النقل �إلى املبنى اجلديد.
�8.8إر�سال �صورة من املوافقة �إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

حتديث بيانات املن�ش�آت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية.
ا�سم النموذج
 -6النماذج

 -ا�ستمارة تغيري مبنى املدر�سة الأهلية -ا�ستمارة تغيري مبنى املدر�سة الأجنبية- -ا�ستمارة تغيري مبنى مركز �أو معهد �أهلي

رقم النموذج
م/ع/21/1/ن1
م/ع/21/1/ن2
م/ع/21/1/ن3

مكان احلفظ
مكتب التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

مقرات املعاهد
ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على �إ�شراك ّ
واملراكز مع ن�شاط �آخر
رمز الوثيقة :م/ع22/1/
 -1الهدف

احل�صول على موافقة �إ�شراك مق ّرات املعاهد واملراكز مع ن�شاط �آخر

 -2جمال
التطبيق

املعاهد واملراكز الأهلية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

خطاب طلب افتتاح ن�شاط �آخر يف املبنى نف�سه با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:

 -4تعليمات
العمل

�1.1صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة.
�2.2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املن�ش�أة وا�سم املالك وا�سم
احلي والطاقة اال�ستيعابية ونوع الن�شاط (معهد /مركز) ونوع الن�شاط امل�ضاف ونوع التعليم (بنني /بنات).
3.3ا�ستكمال التجهيزات والأثاث.
�4.4أن تتو ّفر يف املبنى �إمكانية الف�صل الداخلي بني املرافق وقاعات الأن�شطة لت�سهيل عملية املتابعة والإ�شراف.
�5.5صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سجل التجاري يف وزارة التجارة مت�ض ّم ًنا ا�سم املن�ش�أة وا�سم
املالك وا�سم احلي ونوع الن�شاط والن�شاط امل�ضاف ونوع التعليم (بنني /بنات).
ويف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحية ،يتم �إرفاق م�سوغات جتديد الرتخي�ص للمن�ش�أة.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1الت�أ ّكد من تو ّفر اال�شرتاطات الالزمة كافة الفتتاح ن�شاط يف املبنى نف�سه (كامل�ساحة والتجهيزات والف�صل
الداخلي بني املرافق وقاعات الأن�شطة).
2.2مطابقة �صور جميع الوثائق واملوافقات على الأ�صول.
3.3تعبئة ا�ستمارة طلب افتتاح ن�شاط �آخر يف املبنى نف�سه.
املخت�صة.
4.4ت�سليم �إحاالت �إلى اجلهات
ّ
�5.5إ�صدار ترخي�ص م�ستق ّل لكل ن�شاط.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
6.6درا�سة املعاملة ّ
7.7اعتماد الرتخي�ص من �صاحب ال�صالحية.
�8.8إر�سال �صورة من الرتخي�ص وخطابه بعد �إ�صداره� ،إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف �إدارة وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ
حتديث بيانات املن�ش�آت التدريبية الأهلية.

 -6النماذج
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ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

طلب �إ�شراك مق ّرات املعاهد واملراكز مع ن�شاط �آخر

م/ع/22/1/ن1

مكتب التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على �إ�سناد تدري�س الطالب الذكور
�إلى معلمات لل�صفوف الأولية يف مدار�س البنات (�أهلي� ،أجنبي) التاريخ
لل�صف ()3 ،2 ،1
الإ�صدار
رمز الوثيقة :م/ع23/1/

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

 -1الهدف

احل�صول على موافقة لإ�سناد تدري�س الطالب الذكور يف مدار�س البنات �إلى معلمات يف ال�صفوف الأولية من املرحلة
االبتدائية

 -2جمال
التطبيق

ال�صفوف الأولية (�أول ،ثاين ،ثالث) يف املرحلة االبتدائية يف املدار�س الأهلية والأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

 -4تعليمات
العمل

1.1تقدمي طلب �إ�سناد تدري�س الطالب الذكور يف مدار�س البنات �إلى معلمات لل�صفوف الأولية االبتدائية.
2.2وجود ف�صول ودورات مياه م�ستق ّلة.
3.3الف�صل بني البنني والبنات يف املرافق املدر�سية.
4.4وجود ترخي�ص �ساري املفعول للمرحلة االبتدائية �أو موافقة �صفوف ملحقة ابتدائي بنات.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1مطابقة وت�صديق جميع الوثائق.
2.2تعبئة ا�ستمارة طلب �إ�سناد تدري�س الطالب الذكور يف مدار�س البنات �إلى معلمات لل�صفوف الأولية االبتدائية.
3.3الت�أ ّكد من وجود ترخي�ص للمرحلة االبتدائية �أو موافقة �صفوف ملحقة ابتدائي بنات.
4.4الت�أ ّكد من تو ّفر جتهيزات منا�سبة للمرحلة.
5.5الت�أ ّكد من تو ّفر ف�صول ودورات مياه م�ستق ّلة.
6.6الت�أ ّكد من ف�صل البنني والبنات يف الف�صول ودورات املياه.
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
7.7درا�سة املعاملة ّ
8.8الرفع �إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال امل�سوغات وف ًقا لل�شروط وال�ضوابط.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2العر�ض على �صاحب ال�صالحية للموافقة.
3.3اعتماد املوافقة من �صاحب ال�صالحية.
�4.4إر�سال �أ�صل املوافقة بعد �إ�صدارها �إلى �إدارة التعليم يف املنطقة /املحافظة.
5.5حتديث بيانات املن�ش�آت الأهلية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج
 ا�ستمارة طلب �إ�سناد تدري�س ال�صفوف الأولية من املرحلة االبتدائية(بنني)

رقم النموذج
م/ع/23/1/ن1

مكان احلفظ
وكالة التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على التدريب خارج منطقة
الرتخي�ص
رمز الوثيقة :م/ع24/1/
 -1الهدف

احل�صول على موافقة تدريب خارج منطقة الرتخي�ص

 -2جمال
التطبيق

املراكز الأهلية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()2
الأول

�أو ًال -ال�شروط وال�ضوابط:

خطاب طلب التدريب خارج املنطقة با�سم وتوقيع امل�ستثمر �أو مم ّثل ال�شركة �أو تفوي�ض �شخ�ص �آخر.

ثان ًيا -امل�ستندات املطلوبة من امل�ستثمر:

 -4تعليمات
العمل

�1.1إح�ضار ّ
خطة التدريب
�2.2صورة من خطاب اعتماد الدورة /الربنامج.
3.3احلقيبة التدريبية للربنامج املراد تنفيذه.
�4.4إح�ضار الربامج التي �ستقدّم.
�5.5إح�ضار اتفاقية التدريب مع اجلهة التي �سيتم التدريب فيها �سواء كانت جهة حكومية �أو خا�صة.
�6.6صورة من موافقة اجلهات املعنية (الإمارة �أو نحوها) على املق ّر يف املنطقة.
7.7تعبئة اجلزء اخلا�ص بامل�ستثمر يف ا�ستمارة طلب التدريب خارج املنطقة.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ
 -5العملية

 -6النماذج

1.1تعبئة ا�ستمارة طلب التدريب خارج املنطقة املت�ض ّمنة بيانات املركز املرفقة بالدليل.
2.2رفع اال�ستمارة �إلى املنطقة املراد التدريب فيها لأخذ املوافقة من عدمها.
املخت�صة يف املنطقة التي �سيتم التدريب فيها.
3.3متابعة التدريب وتنفيذ الربنامج التدريبي مع اجلهة
ّ
4.4التن�سيق مع اجلهة املن ّفذة للتدريب خارج املنطقة من �أجل رفع تقرير عن تنفيذ الربنامج التدريبي.
5.5اعتماد ال�شهادات من املنطقة ّ
املرخ�صة للمركز بعد الت�أ ّكد بالتقارير من تنفيذ الربنامج التدريبي.

ا�سم النموذج
ا�ستمارة طلب التدريب خارج منطقة الرتخي�ص
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رقم النموذج
م/ع/24/1/ن1

مكان احلفظ
مكتب التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على تطبيق امل�سار امل�صري

التاريخ

رمز الوثيقة :م/ع25/1/

الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()3
الأول

 -1الهدف

تطبيق منهج امل�سار امل�صري

 -2جمال التطبيق

املدار�س الأجنبية – املدار�س الأهلية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة اخلا�صة بامل�سار امل�صري

 -4تعليمات العمل

املوافقة على افتتاح م�سار لتدري�س املنهج امل�صري من اللجنة التنفيذية ملجل�س الإ�شراف على املدار�س
الأجنبية.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1ا�ستقبال طلب املدر�سة الراغبة يف تطبيق امل�سار امل�صري.
املخ�ص�ص للمنطقة �أو املحافظة.
2.2درا�سة الطلب ملعرفة مدى �إمكانية تطبيق امل�سار وفق الن�صاب
ّ
3.3رفع الطلب �إلى وكالة التعليم الأهلي بعد ا�ستيفاء امل�سوغات اخلا�صة به لعر�ضها على جمل�س الإ�شراف
على املدار�س الأجنبية للموافقة �أو عدمها.
�4.4إعداد خطاب للر ّد على املدر�سة املتقدّمة بطلب تطبيق امل�سار امل�صري وف ًقا لإفادة وكالة التعليم الأهلي.
5.5تزويد املدر�سة بجميع التعليمات وال�ضوابط اخلا�صة بامل�سار ،و�أي م�ستجدّات ِترد �إلى الإدارة حياله مثل
مواعيد الدرا�سة واالختبارات والإجازات.
6.6زيارة املدر�سة ملتابعة �سري التطبيق.
7.7تعبئة ا�ستمارة تقييم امل�سار الواردة من الوزارة و�إعداد تقرير ورفعه �إلى الوكالة.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

1.1الرفع �إلى �أمني جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية بعر�ض الطلب على اللجنة التنفيذية ملجل�س
الإ�شراف.
�2.2إ�صدار القرار املنا�سب حيال الطلب.
�3.3إبالغ املنطقة /املحافظة بالقرار.

 -6النماذج

ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

 -منوذج طلب املوافقة على فتح م�سار املنهج امل�صري يفمدر�سة �أهلية� /أجنبية
- -منوذج تقييم تدري�س منهج امل�سار امل�صري

م/ع/25/1/ن1

وكالة التعليم
الأهلي

م/ع/25/1/ن2

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة� :إيقاف ن�شاط بناء على رغبة املالك
(مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد اللغات ومراكز
التدريب ومراكز الإ�شراف الرتبوي ومعاهد اخلط
العربي)
رمز الوثيقة :ق/ع26/1/

التاريخ

1437
1438هـ

الإ�صدار

الأول
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عدد
ال�صفحات
()1

 -1الهدف

�آلية �إيقاف م�ؤقت لن�شاط بناء على رغبة املالك لـ(مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد اللغات ومراكز التدريب
والإ�شراف الرتبوي)

 -2جمال التطبيق

املدار�س الأهلية ،الأجنبية ،معاهد اللغات ،مراكز التدريب.

 -3املرجعية

ال�صالحيات املخ ّولة ملدراء التعليم من معايل الوزير بالتعميم رقم  361421811وتاريخ 1436/7/21هـ
وا�ستنادًا �إلى الفقرة من املادة ال�سابعة من الئحة تفوي�ض ال�صالحيات ال�صادرة بقرار معايل مدير اخلدمة
املدنية رقم  703/11722وتاريخ 1427/11/22هـ.

 -4تعليمات العمل

1.1خطاب من املالك يت�ض ّمن طلب املوافقة على �إيقاف ن�شاط املدر�سة م�ؤقتًا مع تو�ضيح الأ�سباب التي دعت
�إلى ذلك.
2.2تعبئة ا�ستمارة طلب �إيقاف م�ؤقت للمدار�س الأهلية.
3.3ت�شكيل جلنة مك ّونة من الإ�شراف الرتبوي والتعليم الأهلي واملتابعة.
4.4التقرير ال�س ّري (مدر�سة �أجنبية).

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

وتفح�صها.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2عر�ض م�شروع قرار الإيقاف امل�ؤقت على �صاحب ال�صالحية.
3.3اعتماد القرار من �صاحب ال�صالحية (مدير التعليم).
4.4ت�سليم املالك قرار �إيقاف الن�شاط.
5.5تنفيذ مه ّمة الإيقاف (توزيع الطالب  /الطالبات على املدار�س وف ًقا لرغبات �أولياء الأمور – نتائج
الطالب  /الطالبات – مل ّفات املعلمني  /املع ّلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�سليمها �إلى اجلهة
املخت�صة – الر�سوم الدرا�سية – اخلتم الر�سمي للمدار�س – ال�سج ّالت الإدارية الر�سمية).
ّ
6.6تزويد وكالة التعليم الأهلي ب�صورة من قرار �إيقاف الن�شاط.

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

1.1حتديث القاعدة املعلوماتية الوزارية بالإ�شارة �إلى �إيقاف املدر�سة الأهلية.
م�شفوعا به التقرير
2.2رفع طلب الإيقاف امل�ؤ ّقت للمدر�سة الأجنبية �إلى اللجنة التنفيذية للمدار�س الأجنبية
ً
ال�سري.
�3.3إبالغ مدير التعليم بقرار اللجنة التنفيذية ملجل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية.

 -6النماذج

ا�سم النموذج
ا�ستمارة طلب (�إيقاف ن�شاط م�ؤ ّقت) للمدار�س الأهلية
والأجنبية واملعاهد واملراكز

رقم النموذج
ق/ع /26/1/ن1

مكان احلفظ
مكتب التعليم
الأهلي
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة� :إيقاف ن�شاط ب�سبب الإخالل بو�سائل الأمن
وال�سالمة (مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد اللغات ومراكز
التدريب ومراكز الإ�شراف الرتبوي ومعاهد اخلط العربي)
رمز الوثيقة :ق/ع27/1/

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

 -1الهدف

�إيقاف ن�شاط ب�سبب الإخالل بو�سائل الأمن وال�سالمة.

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأهلية ،املدار�س الأجنبية ،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي.

 -3املرجعية

ال�صالحيات املخ ّولة ملدراء التعليم بقرار معايل الوزير الرقم  351773777وتاريخ 1435/10/8هـ

 -4تعليمات
العمل

1.1ت�شكل جلنة من :الأمن وال�سالمة� ،ش�ؤون املباين ،التعليم الأهلي ،للتح ّقق من خطورة مبنى املدر�سة.
2.2ال�شخو�ص �إلى املدر�سة من اللجنة املك ّلفة.
مدعم بامل�سوغات التي تثبت خطورة املبنى.
�3.3إعداد تقرير ّ

املخت�ص/ـة يف �إدارة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1زيارة املدر�سة من جلنة الأمن وال�سالمة امل�ش ّكلة يف املنطقة.
مدع ًما بالإثباتات وامل�ستندات عن حالة املدر�سة.
�2.2إعداد التقرير الالزم ّ
3.3ا�ستدعاء املالك و�إنذاره بالإيقاف يف حال عدم املعاجلة الفورية ال�سريعة.
4.4عر�ض قرار �إيقاف الن�شاط على �صاحب ال�صالحية لالعتماد.
5.5ت�سليم املالك قرار �إيقاف الن�شاط.
ً
6.6تنفيذ مه ّمة الإيقاف (توزيع الطالب  /الطالبات على املدار�س وفقا لرغبات �أولياء الأمور – نتائج الطالب/
املخت�صة –
الطالبات – مل ّفات املعلمني  /املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�سليمها �إلى اجلهة
ّ
الر�سوم الدرا�سية – اخلتم الر�سمي للمدار�س – ال�سجالت الإدارية الر�سمية).
7.7رفع �صورة من قرار �إيقاف الن�شاط �إلى وكالة التعليم الأهلي.

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

1.1حتديث القاعدة الوزارية املعلوماتية بالإ�شارة �إلى �إيقاف املدر�سة.
2.2االحتفاظ ب�صورة من قرار الإيقاف.

 -6النماذج

مكان احلفظ

ا�سم النموذج

رقم النموذج

ا�ستمارة �إيقاف ن�شاط ب�سبب الإخالل بو�سائل الأمن وال�سالمة (مدر�سة
�أهلية� ،أجنبية ،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)

ق/ع /27/1/ن 1مكتب التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :الإغالق بناء على عقوبة (مدر�سة �أهلية ،معاهد
التاريخ
اللغات ومراكز التدريب ومراكز الإ�شراف الرتبوي ومعاهد
اخلط العربي)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :غ/ع28/1/

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()9
الأول

 -1الهدف

�آلية الإغالق بناء على عقوبة لـ(مدر�سة �أهلية ،مركز تدريب ،معهد لغات)

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأهلية ،مراكز تدريب ،معاهد اللغات.

 -3املرجعية

1.1الئحة تنظيم املدار�س الأهلية.
2.2الإطار ّ
املنظم لعقوبات املدار�س واملعاهد الأهلية وخمالفاتها رقم  20/253وتاريخ 1424/5/6هـ.
3.3القرار الوزاري ب�ش�أن الإغالق من �صاحب ال�صالحية رقم  351773777وتاريخ 1435/10/8هـ.

 -4تعليمات
العمل

1.1التد ّرج مع املالك يف العقوبات املتخذة معه وفق التعميم رقم  34519605وتاريخ 1434/3/18هـ على النحو
التايل( :زيارة �إ�شرافية «� ،»2 ،1إنذار كتابي ،خماطبة الإدارة القانونية ،الرفع �إلى مدير التعليم لإجراء
العقوبة ،الرفع �إلى الإدارة القانونية يف حال ا�ستمرار املخالفة).
2.2ت�ش ّكل اللجنة الفرعية لدرا�سة خمالفات املدار�س الأهلية يف كل منطقة وحمافظة.
3.3ت�ش ّكل اللجنة الرئي�سة يف جهاز الوزارة.
4.4حما�ضر اللجان.
�5.5إنذار الإغالق.
6.6تقرير جتاوب املالك و�إلزامه مبعاجلة املالحظات.
7.7ت�ش ّكل جلنة الإغالق (التعليم الأهلي ،الإ�شراف واملتابعة)
8.8خطاب �إبالغ مدير التعليم بالإغالق.
9.9تنفيذ مه ّمة الإغالق النهائي.
1010خطابات اجلهات ذات العالقة (العمل ،الدفاع ،البلدية ،اجلوازات ،الت�أمينات االجتماعية).

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ
 -5العملية
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1.1ر�صد املخالفات على املدار�س الأهلية.
2.2التد ّرج يف �إعطاء املالك مهلة للمعاجلة.
3.3العر�ض على اللجنة الفرعية باملخالفات واقرتاح العقوبة املنا�سبة.
�4.4إ�صدار املخالفات على املدار�س الأهلية.
ً
5.5الرفع مبرئيات اللجنة واعتماد مدير التعليم وفقا للرتقيم الت�سل�سلي والزمني ل�سري املعاملة وفهر�ستها.
6.6ا�ستدعاء املالك من قبل مدير التعليم لت�سليمه �أ�صل �إنذار الإغالق.
7.7رفع التقرير قبل نهاية الف�صل الدرا�سي �أو العام وف ًقا حلالة املدر�سة ،عن معاجلة املخالفات املر�صودة على
املدار�س من عدمه.
8.8يف حال عدم معاجلة املخالفات يتم الآتي:
مف�صل حول عدم جتاوبه وحم�ضر اللجنة الفرعية ومرئيات واعتماد
	•الرفع لوكالة التعليم الأهلي بتقرير ّ
مدير التعليم.
	•تنفيذ مه ّمة الإغالق.
ً
	•تنفيذ مه ّمة الإغالق (توزيع الطالب  /الطالبات على املدار�س وفقا لرغبات �أولياء الأمور – ننتائج الطالب/
املخت�صة – الر�سوم
الطالبات – مل ّفات املعلمني  /املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�سليمها �إلى اجلهة
ّ
الدرا�سية – اخلتم الر�سمي للمدار�س – ال�سجالت الإدارية الر�سمية).
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :الإغالق بناء على عقوبة (مدر�سة �أهلية ،معاهد
التاريخ
اللغات ومراكز التدريب ومراكز الإ�شراف الرتبوي ومعاهد
اخلط العربي)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :غ/ع28/1/

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()9
الأول

املخت�صة مثل البلدية واجلوازات ومكتب العمل والت�أمينات
	•�إعداد املخاطبات الالزمة للجهات احلكومية
ّ
االجتماعية واجلهات الأخرى ذات العالقة.
	•�إ�سقاط ا�سم املدر�سة من نظام نور.
	•�إعداد ورفع تقرير عن تنفيذ مه ّمة الإغالق.

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ
 -5العملية

 -6النماذج

وتفح�صها وا�ستكمال الإجراءات املتع ّلقة بالتد ّرج مع املالك وتنبيهه �إلى معاجلة
1.1درا�سة كامل املعاملة ّ
املخالفات.
2.2االطالع على حم�ضر اللجنة الفرعية وا�ستكماله بالتواقيع واعتماد ر�أي مدير التعليم.
3.3العر�ض على اللجنة الرئي�سة لدرا�سة خمالفات املدار�س الأهلية.
�4.4إعداد قرار الإغالق واعتماده من �صاحب ال�صالحية.
5.5تبليغ مدير التعليم بقرار الإغالق.
6.6درا�سة التقرير الوارد من املنطقة حيال ا�ستكمال مهمة الإغالق.
7.7متابعة �إ�سقاط املدر�سة من نظام نور.
8.8حتديث البيانات يف القاعدة الوزارية.

ا�سم النموذج
1.1ا�ستمارة ر�صد خمالفة على مدر�سة /مركز /معهد (الأهلية)
2.2حم�ضر ت�صحيح خمالفة يف مدر�سة /مركز /معهد (الأهلية)
3.3ا�ستمرار خمالفة يف مدر�سة /مركز /معهد (الأهلية)
4.4ا�ستمارة �إيقاع عقوبة على مدر�سة /مركز /معهد (الأهلية)
5.5حم�ضر ت�صحيح املخالفة حم ّل العقوبة يف مدر�سة /مركز /معهد (الأهلية)
6.6حم�ضر عدم ت�صحيح املخالفة حم ّل العقوبة يف مدر�سة /مركز /معهد (الأهلية)
7.7الإجراء الأ ّويل (تنبيه كتابي)
8.8خطاب من مدير التعليم يف املنطقة �أو املحافظة �إلى مالك مدر�سة /مركز/
معهد.
9.9قرار �إغالق بناء على عقوبة.

رقم النموذج مكان احلفظ
غ/ع /28/1/ن  1وكالة التعليم
غ/ع /28/1/ن 2الأهلي
غ/ع /28/1/ن3
غ/ع /28/1/ن4
غ/ع /28/1/ن5
غ/ع /28/1/ن6
غ/ع /28/1/ن7
غ/ع /28/1/ن8
غ/ع /28/1/ن9

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :الإغالق بناء على عقوبة
(مدر�سة �أجنبية)
رمز الوثيقة :غ/ع29/1/

التاريخ
الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()14
الأول

 -1الهدف

�آلية �إغالق مدر�سة �أجنبية بناء على عقوبة.

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأجنبية

 -3املرجعية

1.1الئحة تنظيم املدار�س الأجنبية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم  26وتاريخ 1418/2/4هـ.
2.2القرار الوزاري ب�ش�أن الإغالق من �صاحب ال�صالحية رقم  351773777وتاريخ 1435/10/8هـ.

 -4تعليمات
العمل

 1.1التقرير ال�سري يت�ض ّمن خمالفات املدر�سة الأجنبية وفق النموذج املرفق وي�شمل:
	•بيانات املدر�سة واملالك.
	•املخالفات املر�صودة على املدر�سة.
	•الإجراءات التي ّمت اتخاذها من �إدارة التعليم والنتائج ب�ش�أن املخالفات.
	•مرئيات �إدارة التعليم واعتمادها.
	•رفع خطاب مدير التعليم الذي يت�ض ّمن طلب �إيقاع اجلزاءات على املدار�س.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

م�شفوعا به خطاب تنبيه املالك
 .1درا�سة خمالفات املدار�س الأجنبية والرفع بالتقرير ال�س ّري لوكالة التعليم الأهلي
ً
واعتماد مدير التعليم مع فهر�سة املعاملة وترقيمها.
� .2إبالغ املالك ر�سم ًيا باجلزاءات املق ّررة على مدر�سته.
 .3ت�سليمه قرار الإغالق.
 .4رفع تقرير ع ّما ّمت �إجنازه يف مهمة الإغالق.

 -5العملية

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

 -6النماذج

ا�سم النموذج
 -1ا�ستمارة ر�صد خمالفة على مدر�سة (�أجنبي )
 -2حم�ضر ت�صحيح خمالفة يف مدر�سة (�أجنبي)
 -3ا�ستمرار خمالفة يف مدر�سة (�أجنبي)
 -4ا�ستمارة �إيقاع عقوبة على مدر�سة (�أجنبي)
 -5حم�ضر ت�صحيح املخالفة حم ّل العقوبة يف مدر�سة (�أجنبي)
 -6حم�ضر عدم ت�صحيح املخالفة حم ّل العقوبة يف مدر�سة (�أجنبي)

وتفح�صها وا�ستكمال متطلبات رفع التقرير ال�سري.
 .1درا�سة املعاملة ّ
 .2العر�ض على جلنة اجلزاءات واملخالفات على املدار�س الأجنبية.
 .3اقرتاح العقوبة املالئمة على املدار�س.
� .4إقرار جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية القرارات ال�صادرة عن جلنة اجلزاءات واملخالفات.
� .5إ�صدار قرار من جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية بالعقوبات املق ّررة على املدار�س.
 .6تبليغ القرار �إلى املنطقة �أو املحافظة التابعة لها املدر�سة.
مكان احلفظ

رقم النموذج
غ/ع /29/1/ن1
غ/ع /29/1/ن2
غ/ع /29/1/ن 3وكالة التعليم
الأهلي
غ/ع /29/1/ن4
غ/ع /29/1/ن5
غ/ع /29/1/ن6
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 -6النماذج

ا�سم الوثيقة :الإغالق بناء على عقوبة
(مدر�سة �أجنبية)
رمز الوثيقة :غ/ع29/1/
ا�سم النموذج
 -7الإجراء الأ ّويل (تنبيه كتابي)
 -8خطاب من مدير التعليم يف املنطقة �أو املحافظة �إلى مالك مدر�سة/
مركز
 - 9قرار �إغالق بناء على عقوبة
 -10تقرير عن خمالفة مدر�سة عاملية للعر�ض على جلنة اجلزاءات
 -11منوذج رفع خطاب تقرير �س ّري لأمني جمل�س الإ�شراف
 -12منوذج تبليغ قرار اللجنة �إلى املناطق واملحافظات
 -13خطاب �إحلاقي ب�ش�أن اجلزاءات املق ّررة على مدر�سة �أجنبية
 -14خطاب ب�ش�أن تقرير متابعة تاليف املخالفات بعد تطبيق اجلزاءات
على مدر�سة �أجنبية

1437
عدد
التاريخ
1438هـ ال�صفحات
()14
الإ�صدار الأول
مكان احلفظ
رقم النموذج
غ/ع /29/1/ن7
غ/ع /29/1/ن8
غ/ع /29/1/ن9
غ/ع /29/1/ن 10وكالة التعليم
الأهلي
غ/ع /29/1/ن11
غ/ع /29/1/ن 12
غ/ع /29/1/ن 13
غ/ع /29/1/ن14

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :الإغالق بدون �إ�شعار �إدارة التعليم من قبل املالك
مع ّ
التاريخ
تعذر التوا�صل معه
(مدر�سة �أهلية ،مراكز ومعاهد)
الإ�صدار
رمز الوثيقة :غ/ع30/1/
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

 -1الهدف

�آلية الإغالق بدون �إ�شعار �إدارة التعليم من قبل املالك مع تع ّذر التوا�صل معه.

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأهلية والأجنبية واملراكز واملعاهد.

 -3املرجعية

القرار الوزاري رقم  351773777وتاريخ 1435/10/8هـ املت�ض ّمن اعتماد �إغالق مدر�سة �أهلية �أو �أجنبية من قبل
وزير التعليم.

 -4تعليمات
العمل

1.1و�سائل االت�صال املتاحة واملعلومات.
ّ
2.2تكليف جلنة مك ّونة من :الإ�شراف الرتبوي ،التعليم الأهلي ،املتابعة ،والقيام بالعمليات الإدارية املتعلقة بنتائج
الطالب  /الطالبات – مل ّفات املعلمني  /املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهد وت�سليمها �إلى اللجنة
املخت�صة – الر�سوم الدرا�سية – اخلتم الر�سمي للمدر�سة – ال�سجالت الإدارية الر�سمية.
ّ
ّ
�3.3إثبات تعذر التوا�صل مع املالك.
4.4حم�ضر اللجنة الفرعية مت�ض ّم ًنا :خمالفة ثبوت الإغالق بدون �إ�شعار �إدارة التعليم (مدر�سة �أهلية� ،أجنبية،
مركز ،معهد).
5.5اجتماعات اللجنة – املحا�ضر الر�سمية – امل�ستندات والثبوتيات – تقارير الزيارة.
6.6التقرير ال�س ّري (مدر�سة �أجنبية).

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

1.1التوا�صل مع املالك لبحث و�ضع مدر�سته و�إعداد حم�ضر �إثبات لتع ّذر التوا�صل معه.
2.2الرفع لوكالة التعليم الأهلي عن و�ضع املدار�س مت�ض ّم ًنا الآتي:
	•حما�ضر اللجنة الفرعية حيال الإفادة عن املل ّفات – النتائج واحلقوق املالية للمعلمني – العقود املربمة
والر�سوم الدرا�سية لأولياء الأمور.
	•حما�ضر �إثبات الإغالق وتع ّذر التوا�صل.
	•مرئيات مدير التعليم واعتماده.

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

وتفح�صها.
1.1درا�سة كامل حمتويات املعاملة ّ
�2.2إعداد م�شروع لقرار الإغالق.
3.3الرفع ل�صاحب ال�صالحية (مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،مركز ،معهد).
4.4رفع التقرير ال�س ّري للعر�ض على جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية.
5.5خماطبة مدير التعليم بقرار الإغالق والتعليمات املتع ّلقة به.

 -6النماذج

ا�سم النموذج
منوذج قرار الإغالق بدون �إ�شعار �إدارة التعليم

رقم النموذج

مكان احلفظ

غ/ع / 30/1/ن1

وكالة التعليم الأهلي
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 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق

ا�سم الوثيقة :الإغالق النهائي بناء على رغبة املالك (مدر�سة
1437
عدد
التاريخ
�أهلية� ،أجنبية ،معاهد اللغات ومراكز التدريب ومراكز
1438هـ ال�صفحات
الإ�شراف الرتبوي ومعاهد اخلط العربي)
()1
الإ�صدار الأول
رمز الوثيقة :غ/ع31/1/
�آلية الإغالق النهائي بناء على رغبة املالك لـ(مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�شراف الرتبوي)
املدار�س الأهلية ،مراكز التدريب ،معاهد اللغات.

 -3املرجعية

1.1الئحة تنظيم املدار�س الأهلية �صدرت مبوافقة مقام جمل�س الوزراء بقرار رقم  1006وتاريخ 1395/8/13هـ.
2.2الئحة تنظيم املدار�س الأجنبية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم  26وتاريخ 1418/2/4هـ.
3.3القرار الوزاري رقم  351773777وتاريخ 1435/10/8هـ املت�ض ّمن اعتماد �إغالق مدر�سة �أهلية �أو �أجنبية من �سمو
وزير التعليم.

 -4تعليمات
العمل

ربرات للإغالق ،مو ّق ًعا
1.1خطاب طلب املوافقة على الإغالق النهائي للمدر�سة من املالك
ً
مو�ضحا فيه الأ�سباب وامل ّ
وخمتوما باخلتم الر�سمي للمن�ش�أة.
ً
�2.2إقرار من املالك بعدم التزامه ماد ًيا مع �أي من اجلهات احلكومية الأخرى.
3.3ت�شكيل جلنة مك ّونة من :الإ�شراف الرتبوي ،التعليم الأهلي ،املتابعة.
4.4خطاب من مدير التعليم مذ ّيلاً باملرئيات وكامل امل�شفوعات وامل�ستندات.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

وتفح�صها.
1.1درا�سة املعاملة ّ
2.2الرفع �إلى وكالة التعليم الأهلي بكامل املعاملة مذ ّيلة مبرئيات املدير العام.
3.3تنفيذ مهمة الإغالق.
املخت�صة :البلدية واجلوازات ومكتب العمل والت�أمينات االجتماعية
�4.4إعداد املخاطبات الالزمة للجهات احلكومية
ّ
واجلهات الأخرى ذات العالقة من قبل التعليم الأهلي يف �إدارة التعليم.
5.5تنفيذ مه ّمة الإغالق (توزيع الطالب  /الطالبات على املدار�س وف ًقا لرغبات �أولياء الأمور – نتائج الطالب /
املخت�صة – الر�سوم
الطالبات – مل ّفات املعلمني  /املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�سليمها �إلى اجلهة
ّ
الدرا�سية – اخلتم الر�سمي للمدار�س – ال�سجالت الإدارية الر�سمية).
�6.6إ�سقاط ا�سم املدر�سة من نظام نور.
7.7رفع تقرير عن تنفيذ مه ّمة الإغالق.

املخت�ص/ـة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

وتفح�صها وا�ستكمال متطلبات العملية والطلب كافة.
1.1درا�سة املعاملة ّ
�2.2إعداد قرار �إغالق نهائي بناء على رغبة املالك.
3.3الرفع ل�صاحب ال�صالحية.
4.4العر�ض على جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية �إذا كانت املن�ش�أة (�أجنبية).
�5.5إعداد خطاب ملدير التعليم لإبالغه بقرار الإغالق.
6.6متابعة و�صول التقرير ودرا�سته وا�ستكمال عمليات الإغالق كافة.
7.7متابعة �إ�سقاط ا�سم املن�ش�أة من برنامج نور.
8.8حفظ معلومات املن�ش�أة يف ملف ورقي و�إلكرتوين يف الوزارة.

 -6النماذج

ا�سم النموذج
منوذج قرار �إغالق بناء على رغبة املالك

مكان احلفظ
رقم النموذج
وكالة التعليم
غ/ع /31/1/ن 1
الأهلي
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ا�سم الوثيقة� :إغالق مرحلة درا�سية وف�صول ملحقة غري
حا�صلة على موافقة (�أهلية و�أجنبية)
رمز الوثيقة :غ/ع32/1/
 -1الهدف

�إغالق مرحلة �أو ف�صول غري حا�صلة على موافقة

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأهلية والأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة

 -4تعليمات
العمل

 -5العملية

 -6النماذج

التاريخ
الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

1.1توثيق خمالفة املدر�سة واقرتاح العقوبة من اللجنة الفرعية يف �إدارة التعليم برئا�سة مدير التعليم وع�ضوية كل
من :التعليم الأهلي واملتابعة والإ�شراف الرتبوي للمدار�س الأهلية ،ورفع التقرير ال�س ّري للمدار�س الأجنبية.
2.2الرفع للجنة الرئي�سة يف الوزارة للدرا�سة والعر�ض على �صاحب ال�صالحية.
ً
3.3درا�سة املخالفة من اللجنة الرئي�سة للمخالفات والعقوبات ،و�إقرار العقوبات الالزمة وفقا لإطار املخالفات العام،
ورفع التقرير ال�س ّري �إلى جلنة النظر يف اجلزاءات واملخالفات ملجل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية.
�4.4إ�صدار عقوبة الإغالق من �صاحب ال�صالحية.
5.5ت�شكيل جلنة مك ّونة من الآتي( :الإ�شراف الرتبوي – التعليم الأهلي – املتابعة) لزيارة املدر�سة والقيام
بالعمليات الإدارية التالية :نتائج الطالب  /الطالبات  -مل ّفات املعلمني /املعلمات  -احلقوق املالية  -جرد العهد
املخت�صة  -الر�سوم الدرا�سية  -اخلتم الر�سمي للمدر�سة  -ال�سجالت الإدارية الر�سمية -
وت�سليمها �إلى اللجنة
ّ
خماطبات �إبالغ �أولياء الأمور – توزيع الطالب  /الطالبات على املدار�س.
6.6الرفع للوزارة بتقرير حيال تنفيذ مهمة الإغالق.
1.1درا�سة معاملة الإغالق من اللجنة الرئي�سة يف الوزارة (التعليم الأهلي – الإ�شراف – املتابعة) للمن�ش�آت الأهلية،
ويف حالة املدار�س الأجنبية رفع التقرير ال�س ّري �إلى جلنة النظر يف اجلزاءات واملخالفات من جمل�س الإ�شراف
على املدار�س الأجنبية.
2.2الرفع ل�صاحب ال�صالحية (وزير التعليم) لإ�صدار عقوبة الإغالق.
3.3الرفع لإدارة التعليم بقرار الإغالق.
4.4حتديث القاعدة الوزارية.
ا�سم النموذج

رقم النموذج

مكان احلفظ

منوذج قرار �إغالق مرحلة درا�سية وف�صول ملحقة غري حا�صلة على
موافقة

غ/ع /32/1/ن1

وكالة التعليم
الأهلي
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 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية
 -4تعليمات
العمل

ا�سم الوثيقة :الإعانة ال�سنوية للمدار�س الأهلية

التاريخ

رمز الوثيقة� :إ /ع33/1/
تقييم املدار�س الأهلية وتخ�صي�ص ن�سبة ال�صرف لكل مدر�سة

الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()10
الأول

املدار�س الأهلية املط ّبقة للمنهج التعليمي احلكومي
قواعد �صرف الإعانات املالية للمدار�س الأهلية رقم  20/567/1/5/14وتاريخ 1410/9/15هـ
�1.1سج ّالت الإعانة ال�سنوية.
2.2الت�صنيف ال�سنوي ملدار�س الدرجة الأولى ،الثانية ،الثالثة ،والرابعة.
3.3ت�شكيل اللجان.

املخت�ص/ــة يف مكتب التعليم الأهلي� /إدارة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

 1.1االطالع على التعميم الوزاري ب�ش�أن �آلية تعبئة �سج ّل الإعانة.
خمت�ص م�س�ؤول عن الإعانة ال�سنوية.
 2.2حتديد
ّ
 3.3ت�شكيل جلنة الإعانة الأولى وتتك ّون من عدد ( )2م�شرفني من التعليم الأهلي عدد ( )2م�س�ؤولني عن تفريغ �سجلّ
الإعانة �إلكرتون ًيا.
 4.4ت�شكيل اللجنة الفرعية الثانية للمدار�س.
 5.5حتديد موعد لت�سليم �سجالت الإعانة.
 6.6حتديد موعد رفع الإعانة �إلى وكالة التعليم الأهلي.
 7.7عقد اجتماع مع اللجان امل�ش ّكلة.
� 8.8إ�صدار تعليمات لآلية تعبئة ال�سج ّالت من �أجل توحيد العمل بني اللجان.
�9.9إ�صدار تعميم للمدار�س ب�ش�أن اعتماد �أعداد الطالب  /الطالبات يف نظام نور ح�سب الرتاخي�ص واملوافقات.
م�شفوعا بكامل امللف للتوقيع عليه.
 1010رفع خطاب �إلى املدير العام
ً
1111توجيه خطابات �شكر مل ّالك املدار�س التي ح�صلت على الدرجة الأولى.
1212توجيه خطابات مل ّالك املدار�س الذين ح�صلت مدار�سهم على الدرجة الثانية والثالثة لتبليغهم بالدرجة.

 -5العملية

املخت�ص بعمل الإعانة ال�سنوية يف امليدان بـ:
يقوم
ّ

1.1عمل ّ
خطة زمنية لزيارة جلنة الإعانة الثانية �إلى املدار�س.
2.2توزيع املدار�س على امل�شرفني وامل�شرفات.
3.3توزيع �سج ّل الإعانة ح�سب مهام كل �إدارة ومكتب لتعبئته وت�سليمه �إلى التعليم الأهلي يف الوقت املحدّد.
4.4حتديد موعد لت�سليم �سج ّالت الإعانة من اللجنة الفرعية الثانية.
5.5ا�ستالم �سج ّالت الإعانة من الإدارات ومكاتب التعليم.
6.6ت�سليم �سج ّالت الإعانة بعد تعبئتها� ،إلى اللجنة الفرعية الأولى.
�7.7إعداد بيان تقييم الإعانة ال�سنوية للمدار�س الأهلية.
8.8عمل بيان باملدار�س احلا�صلة على الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
9.9ا�ستكمال اخلتم والتوقيعات يف ال�سج ّالت.
 1010رفع التقارير �إلى مدير املكتب /الإدارة العتمادها ورفعها �إلى املدير العام.
تقوم اللجنة الفرعية الأولى بـ:

1.1تعبئة بيانات املدار�س الأ�سا�سية يف �سجل الإعانة الإلكرتوين.
2.2تفريغ �سج ّالت الإعانة الورقية يف �سجل الإعانة الإلكرتوين.
3.3طباعة ال�سج ّالت من ن�سختني :ن�سخة لوكالة التعليم الأهلي ون�سخة ملكتب التعليم الأهلي.

تقوم اللجنة الفرعية الثانية بـ:

�1.1إر�سال خطابات �إلى املدار�س مبوعد الزيارة.
2.2زيارة املدار�س زيارة تعريفية وا�ستطالعية قبل موعد التقييم.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :الإعانة ال�سنوية للمدار�س الأهلية

التاريخ

رمز الوثيقة� :إ /ع33/1/

الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()10
الأول

3.3زيارة املدر�سة للمرة الثانية من قبل اللجنة للتقييم.
4.4ر�صد التقارير م�سودة وتفريغها يف ال�سج ّالت الورقية بعد اكتمال البيانات.
5.5تدقيق ال�سج ّالت ومطابقتها مع الرتاخي�ص واملوافقات مع حتديد موعد الت�سليم و�آليته.
6.6ت�سليم ال�سج ّالت الورقية بعد مراجعتها وتوقيعها� ،إلى امل�س�ؤولني عن الإعانة.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

 -6النماذج

1.1ت�شكيل جلنة رئي�سة يف وكالة التعليم تقوم بالعمل على الإعانة املالية للمدار�س الأهلية يف جميع املناطق
واملحافظات ومراجعتها وتدقيقها و�إخراجها العتمادها من �صاحب ال�صالحية.
2.2خماطبة مناطق التعليم و�إداراته بالعمل على الإعانة وتعبئة النماذج املرفقة (�سجل تقييم الإعانة – بيان
تقييم طالب  /طالبات الرتبية اخلا�صة) ،وحتديد موعد ال�ستالم �سجالت الإعانة.
ّ
وتفح�صها والت�أ ّكد من اكتمال جميع ال�سجالت والبيانات
3.3ا�ستالم ال�سج ّالت الواردة من املناطق واملحافظات ّ
املطلوبة.
�4.4إدخال جميع البيانات يف النماذج اخلا�صة بالوزارة.
5.5مراجعة عملية الإدخال مع ال�سج ّالت الورقية الواردة وتدقيقها.
6.6احت�ساب الإعانة املالية ال�سنوية للمدار�س امل�ستح ّقة للإعانة وفق قواعد �صرف الإعانات املالية للمدار�س
الأهلية لتعليم البنني والبنات.
�7.7إعداد بيان تف�صيلي باملدار�س امل�ستح ّقة للإعانة ال�سنوية.
املخ�ص�صة لكل منطقة وحمافظة.
�8.8إعداد بيان ختامي باملبالغ
ّ
�9.9إعداد بيان �صرف خا�ص بالإدارة املالية باملدار�س امل�ستح ّقة للإعانة ال�سنوية.
�1010إعداد بيان باملدار�س امل�ستبعدة من الإعانة ال�سنوية:
.أاملدار�س املعانة من جهات �أخرى.
.باملدار�س امل�ستبعدة من الإعانة لنق�ص نقاطها.
.جمدار�س غري ّ
مرخ�صة من وزارة التعليم.
.دمدار�س �أوقف ن�شاطها.
1111اعتماد جميع البيانات ،ورفع :البيانات التف�صيلية  -بيان الإدارة املالية  -بيان امل�ستبعدين من الإعانة ال�سنوية
 بيانات م�صلحة الزكاة والدخل� ،إلى وكيل التعليم العتمادها.�1212إعداد خطاب للإدارة املالية مرفق بالبيان اخلا�ص بها.
�1313إعداد خطاب مل�صلحة الزكاة والدخل مرفق بالبيان اخلا�ص بها.
�1414إعداد خطابات لإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات ببيانات ال�صرف املالية مرفق بالبيان اخلا�ص بها.
�1515إعداد خطابات �شكر لإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات املتم ّيزة بالعمل على �سج ّالت الإعانة والد ّقة يف االجناز.

ا�سم النموذج
 -منوذج يو�ضح اجلهات املق ّيمة للمدار�س الأهلية وامل�صادر املعتمدعليها يف العمل على �سج ّالت الإعانة ال�سنوية.
 -بيان باملدار�س واملراحل امل�ستحقة للإعانة يف مناطق وحمافظاتاململكة للعام الدرا�سي  14 / 14ه ـ
 -بيان باملدار�س واملراحل امل�ستبعدة من الإعانة يف مناطقوحمافظات اململكة للعام الدرا�سي  14 / 14ه ـ
 -منوذج زيارة امل�شرف الرتبوي �إلى مدر�سة ملتابعة مالحظات جلنةالتقييم ال�سنوية

رقم النموذج

مكان احلفظ

�إ/ع 33/1/ن1
�إ/ع 33/1/ن2
�إ/ع 33/1/ن3
�إ/ع 33/1/ن4

وكالة التعليم
الأهلي
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ا�سم الوثيقة :ت�صنيف املدار�س الأجنبية لقبول الطالب
والطالبات ال�سعوديني

التاريخ

رمز الوثيقة� :ص/ع34 /1/

الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

 -1الهدف

ت�صنيف املدار�س الأجنبية لقبول ال�سعوديني

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

 -4تعليمات
العمل

�1.1أن يكون مالك/ـة املدر�سة م�ستثم ًرا �سعود ًيا.
2.2ح�صول املدر�سة على اعتماد �أكادميي.
3.3ح�صول املدر�سة على الفئة الأولى وفق تقييم املدار�س الأجنبية ال�سنوي.
4.4االلتزام بالئحة املدار�س الأجنبية يف اململكة العربية ال�سعودية ،املادة ( 13تقوم كل مدر�سة �أجنبية بتدري�س
مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية واحل�ضارة الإ�سالمية وتاريخ اململكة وجغرافيتها مبا ال يقل عن �ساعة واحدة
يف الأ�سبوع).

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ
 -5العملية

خمت�صة.
1.1تعبئة �سجل ت�صنيف املدار�س الأجنبية ال�سنوي من قبل جلنة
ّ
2.2يمُ نح املالك موافقة على قبول الطالب /الطالبات ال�سعوديني يف حال ح�صوله على الفئة الأولى يف �سجل تقييم
املدر�سة الأجنبية واعتماد �أكادميي من جهة معتمدة.

ا�سم النموذج
 -6النماذج

منوذج موافقة للمدار�س العاملية لقبول الطالب /
الطالبات ال�سعوديني يف املدار�س الأهلية

رقم النموذج

مكان احلفظ

�ص/ع  /34/1/ن1

مكتب التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

 -1الهدف
 -2جمال
التطبيق
 -3املرجعية

 -4تعليمات
العمل

ا�سم الوثيقة :طلب املوافقة على زيادة الر�سوم الدرا�سية
للمن�ش�آت التعليمية
رمز الوثيقة :ر/ع35/1 /
�ضبط زيادة الر�سوم الدرا�سية يف املدار�س الأهلية والأجنبية.

التاريخ
الإ�صدار
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1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()4
الأول

املدار�س الأهلية والأجنبية
القواعد ّ
املنظمة للر�سوم بقرار معايل الوزير رقم  148876وتاريخ 1437/6/8هـ
�1.1إدراج املدر�سة يف نظام نور.
(2.2ا�ستكمال الطلب) �إلكرتون ًيا بالرجوع �إلى الرابط الإلكرتوين  https://fef.moe.gov.saوي�شمل
الرابط :ا�ستمارة طلب زيادة الر�سوم الدرا�سية ،ا�ستمارة تظ ّلم مالك املدر�سة ،ا�ستمارة تظ ّلم ويل الأمر.
3.3امل�سوغات وامل�ستندات الثبوتية لطلب الزيادة.
4.4ت�شكيل اللجان الفرعية.
5.5ت�شكيل اللجان التح�ضريية والرئي�سة يف الوزارة.
6.6عقد اجتماعات اللجنة الرئي�سة لإقرار الزيادة من عدمه.
7.7القرارات الوزارية باملوافقة (كاملة ،جزئية ،م�شروطة) �أو رف�ض الطلب.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

1.1الت�سجيل يف نظام نور من قبل املالك.
ّ
2.2ت�سجيل طلبات زيادة الر�سوم الدرا�سية عن طريق املالك و�إرفاق امل�سوغات كافة على الرابط
https://fef.moe.gov.sa

�صحة املعلومات املدخلة يف النظام.
3.3الت�أ ّكد من ّ
4.4درا�سة الطلبات وتدقيقها والت�أ ّكد من ا�ستيفاء امل�سوغات كافة و�إ�صدار الر�أي حيالها ورفعها �إلكرتون ًيا �إلى
اللجنة التح�ضريية يف الوزارة.

املخت�ص/ــة يف وكالة التعليم الأهلي بـ:
يقوم
ّ
 -5العملية

 -6النماذج

1.1درا�سة الطلبات الواردة من �إدارات التعليم من قبل اللجنة التح�ضريية يف الوزارة و�إ�صدار قرارات ب�ش�أنها.
�2.2إ�صدار تعميم من قبل الوكالة ّ
املنظمة لآليات و�إجراءات العمل بالر�سوم الدرا�سية والفرتات الزمنية ملختلف
العمليات على الربنامج.
3.3عر�ض نتائج طلبات الدرا�سة على اللجنة الرئي�سة.
ّ
�4.4إ�صدار القرارات من اللجنة الرئي�سة و�إبالغها �إلى �إدارات التعليم ومالك املدار�س الأهلية والأجنبية ون�شر
الر�سوم الدرا�سية على موقع الوزارة.
5.5ا�ستقبال طلبات التظ ّلم على قرارات الر�سوم الدرا�سية من خالل الرابط الإلكرتوين ودرا�ستها من اللجان
الفرعية يف �إدارات التعليم.
6.6تدقيق طلبات التظ ّلم الواردة �إلكرتون ًيا ودرا�ستها من اللجنة التح�ضريية يف الوزارة.
�7.7إ�صدار القرارات النهائية للر�سوم الدرا�سية و�إبالغها �إلى �إدارات التعليم وم ّالك املدار�س �إلكرتون ًيا وكتاب ًيا.
�8.8إعداد بيانات م�ستق ّلة لكل الزيادة (الكاملة ،اجلزئية) ورف�ض الطلب.

ا�سم النموذج
- -تقدمي طلبات الر�سوم (� 4شا�شات)

رقم النموذج
ر/ع 35/1 /ن1

- -تقدمي طلبات التظ ّلم

ر/ع 35/1 /ن2

مكان احلفظ
الدخول عرب
البوابة الإلكرتونية
اخلا�صة بذلك يف
نظام نور
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ا�سم الوثيقة :طلب ت�أييد �إ�صدار ت�أ�شريات عمل للمن�ش�آت
التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية
رمز الوثيقة� :ش/ع36/1/

التاريخ
الإ�صدار

1437
عدد
1438هـ ال�صفحات
()1
الأول

 -1الهدف

احل�صول على ت�أ�شريات عمل.

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأهلية والأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة للعمل

 -4تعليمات
العمل

1.1تعبئة منوذج ا�ستقدام موظفني/ات للعمل يف املدر�سة.
2.2خطاب طلب الت�أ�شريات من املالك �إلى �إدارة التعليم يف املنطقة �أو املحافظة ،مع الإ�شارة �إلى العدد املطلوب
ورقم املن�ش�أة لدى وزارة العمل.
3.3خطاب من �إدارة تعليم املنطقة �أو املحافظة �إلى وكالة التعليم الأهلي يف الوزارة مرفق معها النموذج وطلب
املالك.

 -5العملية

 -6النماذج

�1.1إدخال بيانات املن�ش�أة على موقع وزارة العمل يف �أيقونة اخلدمات الإلكرتونية للمن�ش�آت بح�ساب م�ستخدم جهة
مدخل البيانات يف وكالة التعليم الأهلي.
حكومية من قبل ِ
2.2مراجعة البيانات واعتمادها على موقع وزارة العمل من قبل مراجع البيانات (معتمد البيانات) يف وكالة
التعليم الأهلي.
3.3طباعة الت�أييد للحفظ مع املعاملة يف مل ّفات خا�صة بالت�أ�شريات.
ويوجه املالك باختيار
4.4يتم �إبالغ املالك برقم الت�أييد بالربيد الإلكرتوين و�إدارة تعليم املنطقة �أو املحافظةّ ،
اجلن�سيات من وزارة العمل.
مكان احلفظ

ا�سم النموذج

رقم النموذج

منوذج ا�ستقدام موظفني للعمل يف املدر�سة

مكتب التعليم
�ش/ع /36/1/ن 1
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�سم الوثيقة :تكليف مدير/ة مدر�سة �أهلية �أو �أجنبية من
من�سوبي الوزارة
رمز الوثيقة :ك/ع37/1/

التاريخ
الإ�صدار
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عدد
1438هـ ال�صفحات
( )3
الأول

 -1الهدف

املوافقة على تكليف مدير/ة مدر�سة �أهلية من من�سوبات الوزارة

 -2جمال
التطبيق

املدار�س الأهلية /الأجنبية

 -3املرجعية

التعاميم واللوائح والأنظمة ّ
املنظمة لرت�شيح مدراء املدار�س الأهلية وفق تعميم الإدارة املدر�سية.

 -4تعليمات
العملية

1.1امل�سوغات النظامية للرت�شيح.
2.2املقابلة ال�شخ�صية.
3.3الوثائق والثبوتيات للمر�شحة.
4.4خطاب طلب تر�شيح من املالك.

املخت�ص/ــة يف �إدارة التعليم مبنطقة  /حمافظة بـ:
يقوم
ّ

 -5العملية

 -6النماذج

1.1الت�أ ّكد من انطباق �شروط الرت�شيح للوظائف الإ�شرافية:
	•م�ؤهّ ل جامعي.
	•خربة يف الإدارة املدر�سية ال تقل عن عامني.
	•�أ ّال يقل تقييم �أدائها الوظيفي يف �آخر عاميني عن (ممتاز).
	•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية املجراة لها من قبل الإ�شراف الرتبوي يف مكتب التعليم.
املخت�ص يف التعليم الأجنبي
2.2يف حال عدم انطباق ال�شروط ،يتم توجيه خطاب �إلى مدير مكتب التعليم من
ّ
واملر�شحة بعدم املوافقة على ّ
ّ
املر�شحة ،والت�أكيد عليه ب�ضرورة البحث عمن تنطبق عليها ال�شروط.
لإبالغ املالك
3.3يف حال انطباق ال�شروط عليها يتم �إحالة امللف �إلى رئي�سة جلنة الرت�شيحات.
ّ
املخت�صة (مكتب ،التعليم الأهلي) ب�صورة من قرار التكليف املوقع من
4.4بعد �صدور املوافقة ،يتم تزويد اجلهة
ّ
املدير العام ،ثم يتم حفظه يف ملف (مديرات مدار�س املحافظات).
5.5يف حال عدم املوافقة ،يتم �إبالغ مكتب التعليم الأهلي املخت�ص لإكمال الالزم.

ا�سم النموذج

رقم النموذج

- -منوذج طلب املوافقة على تر�شيح مدير/ة للعمل يف مدر�سة �أهلية

ك/ع /37/1/ن 1

 -منوذج ا�ستمارة بيانات تر�شيح مدير/ة ّمر�شح/ـة من قبل املالك

ك/ع /37/1/ن 2

 -منوذج تقرير عن ّمر�شح/ـة لعمل مدير/ة يف مدر�سة �أهلية.

ك/ع /37/1/ن 3

مكان
احلفظ
مكتب
التعليم
الأهلي

النماذج
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ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س ترخي�ص جديد للمدار�س الأهلية -العملية ()1
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

املنطقة �أو
املحافظة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية
ج ّوال املالك  /ـة
الربيد الإلكرتوين

تاريخ الت�أ�سي�س
ح�ضانة

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

 تعليم عام
 حتفيظ القر�آن
 ح�ضانة
� أخرى

الن�شاط

احلي
(وف ًقا للبلدية)
تاريخ
امليالد
تاريخها
هاتف
املالك  /ـة

خ/ع/1/1/ن1

العمر

 تربية خا�صة
 تعليم كبار /كبريات
 رو�ضة

امل�ؤهّ ل

م�صدرها

رقم
الفاك�س
املراحل
التعليمية

هاتف املدر�سة
�ص  .ب

الرمز

 ح�ضانة  ابتدائي  ثانوي
 رو�ضة  متو�سط

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
�سكني

املبنى

 من�ش�أة تعليمية
� -1أن يكون �سعودي اجلن�سية �أو من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
� -2أال يق ّل عمره عن � 25سنة.

� -3صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.

املخت�صة).
� -4صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ال يق ّل عن الثانوية العامة (�إذا كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكة ،يح�ضر ما يعادله من اجلهة

ّ
 -5بيان من الأحوال املدنية يثبت �أنه لي�س موظ ًفا حكوم ًيا (حديث).

� -6صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،ا�سم املدر�سة ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،احلي ،املراحل التعليمية.

� -7صورة طبق الأ�صــل من �شهــادة �ساريــة املفع ــول لأم ــن املن�شـ ـ�أة و�سالمتهــا تت�ض ّمن :ا�س ــم املالك  /ـة ،الـحي ،الطاقـة اال�ستيعــابية ،نـ ــوع التعل ــيم (بنني /بنات) ،ا�سم

املن�ش�أة ،املراحـ ــل التعليمية.
� -8صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية تت�ض ّمن :ا�سم املن�ش�أة ،ا�سم املالك  /ـة.

� -9صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري �أو �سج ّل اجلمعية تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،نوع التعليم (بنني /بنات).

� -10إذا كان املتقدّم ال ي�ستطيع مبا�شرة العمل بنف�سه ،عليه توكيل من ينوب عنه على �أن تنطبق عليه ال�ضوابط.

� -11صورة طبق الأ�صل ل�شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستحقّات مالية على امل�ستثمر.

� -12صورة طبق الأ�صل من �شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املدر�سة والعنوان الربيدي.

 -13خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية (تذكرة مراجعة) للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�ض ّم ًنا ا�سم املالك  /ـة وا�سم املن�ش�أة.

� -14إذا كان املالك �شركة� :أ ّال يق ّل م�ؤهّ ل مم ّثل ال�شركة عن البكالوريو�س ،و�أن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �سعودي �أو خليجي ،و�أن يكون �أحد ن�شاطاتها تعليم ًيا ،و�أال يق ّل عمر ممثلّ

ال�شركة عن � 25سنة ،وبيان من الأحوال املدنية يثبت �أن مم ّثل ال�شركة لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.
� -15إذا كان الطلب يحتوي على جميع املراحل :تو ّفر مبنى ُمن�ش�أ للأغرا�ض التعليمية يحدّده تقرير ف ّني من �إدارة التعليم.

 -16تع ّهد االلتزام بال�شروط وال�ضوابط.

ا.
ي
تربو
للن�شاط
 -17موافقة املنطقة على مالءمة اال�سم

ً
 -18تقرير تو ّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف ويت�ض ّمن الآتي:
منا�سبة
منا�سبة امل�ساحة كفاية التجهيزات
مدى تو ّفرها
املرافق
كفاية التجهيزات
مدى تو ّفرها
املرافق
امل�ساحة
ال�سالمل
الف�صول
املعامل واملختربات
املكتبة (غرف امل�صادر)
الأفنية
دورات املياه
املق�صف املدر�سي
غرف املواد الرتبية الف ّنية
العملية تربية �أ�سرية
ّاّ
ال�سجلت
الكتب الدرا�سية
امل�ستودعات
الو�سائل
التعليمية
التاريخ:
التوقيع:
اال�سم:
		
املخت�ص/ـة
امل�شرف/ـة
ّ
 ال مينح الرتخي�ص
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:
التوقيع:
مدير مكتب التعليم الأهلي:
التاريخ:
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب



�إرفاق الوثائق الآتية
الزيارة امليدانية

الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف

التعليم
الأهلي

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
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خ/ع/1/1/ن2

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

املنطقة �أو
املحافظة

ا�سم املالك  /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
املراحل التعليمية

 ح�ضانة  ابتدائي  ثانوي
 رو�ضة  متو�سط

رقم الهوية الوطنية
ج ّوال املالك  /ـة

هاتف املدر�سة

الربيد الإلكرتوين

تاريخها

م�صدرها

هاتف
املالك  /ـة

�ص  .ب

رقم الفاك�س

الرمز

فئات الرتبية اخلا�صة

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
 منا�سب
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
�1.1أن يكون طالب الرتخي�ص �سعودي اجلن�سية �أو من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
متخ�ص�ص 
متخ�ص ً�صا يف جمال الرتبية اخلا�صة �أو �أن يلتزم بتعيني م�شرف مقيم
�2.2أن يكون
ّ
ّ
عاما 
�3.3أال يقل عمره عن ً 25
�4.4أال يكون موظ ًفا حكوم ًيا 
�5.5إذا كان املتقدّم ال ي�ستطيع مبا�شرة العمل بنف�سه عليه توكيل �شخ�ص ينوب عنه 
�6.6صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون 
�7.7صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي (ويف حال كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكة تتم معادلة ال�شهادة) 
�8.8صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية تت�ض ّمن ا�سم املالك  /ـة وا�سم املدر�سة ونوع التعليم (بنني /بنات) وا�سم احلي واملراحل التعليمية 
�9.9صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  ا�سم املدر�سة  احلي  املراحل التعليمية  الطاقة
اال�ستيعابية  نوع التعليم (بنني /بنات) 
�1010صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  ا�سم املدر�سة 
�1111صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  ا�سم املدر�سة  ا�سم املدينة  املراحل التعليمية 
نوع التعليم (بنني  +بنات) 
�1212صورة طبق الأ�صل ل�شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستح ّقات مالية على امل�ستثمر.
�1313صورة طبق الأ�صل من �شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املدر�سة والعنوان الربيدي.
1414خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية (تذكرة مراجعة) للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�ض ّم ًنا ا�سم املالك  /ـة وا�سم املن�ش�أة.
1515تقرير �صالحية املبنى املدر�سي من جلنة مك ّونة من التعليم الأهلي و�إدارة الرتبية اخلا�صة و�إدارة املباين و�إدارة ريا�ض الأطفال يف حال كان
املتخ�ص�صة ،مع الت�أ ّكد من تو ّفر
الن�شاط يف هذا املجال ،للت�أ ّكد من منا�سبة امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات ومطابقتها للموا�صفات واملعايري
ّ
متط ّلبات ال�سالمة املراعية لطبيعة طالب املدر�سة 
1616تقرير ا�ستكمال التجهيزات ،وتوفري امل�ستلزمات املكانية والو�سائل التعليمية اخلا�صة قبل بداية الن�شاط وف ًقا ملا هو من�صو�ص عليه يف القواعد
التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة.
ملحوظات م�شريف الرتبية اخلا�صة:
التاريخ:
التوقيع:
اال�سم:
ملحوظات م�شريف التعليم الأهلي:
التاريخ:
التوقيع:
اال�سم:
الأ�سباب:
 ال مينح الرتخي�ص
 مينح الرتخي�ص
التوقيع:
مدير مكتب التعليم الأهلي:


ال�شروط
�إرفاق الوثائق الآتية
مكتب التعليم
الأهلي

اال�سم:

التاريخ:

غري منا�سب

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
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اإلصدار األول 1438هـ

خ/ع/1/1/ن3

معاهد ومراكز �أهلية (ترخي�ص جديد ،افتتاح فرع� ،إ�ضافة و�إ�شراك ن�شاط)
معلومات عامة عن امل�ستثمر
واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة

تاريخ امليالد

املنطقة �أو املحافظة
احلي
العمر

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

م�صدرها

ا�سم املن�ش�أة

ج ّوال املالك  /ـة
هاتف املالك  /ـة

رقم الفاك�س

نوع الطلب



افتتاح جديد

الرمز

 معهد لغة �إجنليزية  مركز تدريب تربوي
الن�شاط
 مركز �إ�شراف تربوي  معهد خط عربي
� إ�ضافة ن�شاط �آخر

الربيد الإلكرتوين


�ص  .ب

امل�ؤهّ ل
هاتف املعهد/
املركز

افتتاح فرع

تتم تعبئة املر ّبعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X

� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� -1أن يكون �سعودي اجلن�سية �أو من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
 -2بيان من الأحوال املدنية يثبت �أنه لي�س موظ ًفا حكوم ًيا (حديث) 
� -3أال يق ّل عمر امل�ستثمر عن � 25سنة 
� -4إذا كان املتقدّم ال ي�ستطيع مبا�شرة العمل بنف�سه ،عليه توكيل من ينوب عنه 
 -5يف حال كان املالك  /ـة �شركة ،ينطبق على مم ّثل ال�شركة ما ينطبق على امل�ستثمر 
� -6إح�ضار موافقة املناهج معتمدة من الإدارة العامة للمناهج 
� -7صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي 
� -8أن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �سعودي �أو خليجي وف ًقا لل�سج ّل التجاري ،و�أن يكون �أحد ن�شاطاتها تدريب ًيا 
املخت�صة) 
� -9صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ال يق ّل عن البكالوريو�س (�إذا كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكةُ ،يح�ضر ما يعادله من اجلهة
ّ
� -10صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  احلي  ا�سم املن�ش�أة  نوع الن�شاط  الطاقة
اال�ستيعابية  نوع التعليم (بنني /بنات)
ّ
ّ
� -11صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سجل التجاري �أو �سجل ال�شركة تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  ا�سم املن�ش�أة 
نوع الن�شاط  نوع التعليم (بنني /بنات)  الت�أ ّكد من مالئمة اال�سم للن�شاط 
� -12صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية تت�ض ّمن :ا�سم املن�ش�أة  ا�سم املالك  /ـة 
تقرير �صالحية املبنى من �إدارة �ش�ؤون املباين يف �إدارة التعليم يت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  ا�سم املن�ش�أة  نوع الن�شاط 
� -15صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستح ّقات مالية على امل�ستثمر.
� -16صورة طبق الأ�صل من �شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املدر�سة والعنوان الربيدي.
 -17خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية (تذكرة مراجعة) للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�ض ّم ًنا ا�سم املالك  /ـة وا�سم املن�ش�أة.
� -18أن تتو ّفر يف املبنى �إمكانية الف�صل الداخلي بني املرافق وقاعات الأن�شطة لت�سهيل عملية املتابعة والإ�شراف (يف حال طلب �إ�ضافة و�إ�شراك ن�شاط �آخر) 
 -19تقرير تو ّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف يت�ض ّمن الآتي:
كفاية التجهيزات
منا�سبة امل�ساحة
مدى تو ّفرها
املرافق
القاعات
املعامل واملختربات
�صاالت االنتظار
دورات املياه
مكاتب اال�ستقبال
البوفيه
امل�ص ّلى
ال�سالمل
املديرة
الإداريات
الغرف
هيئة التدري�س
التوقيع:
اال�سم:
مالحظة� * :إ�صدار ترخي�ص م�ستق ّل لكل ن�شاط.
التاريخ:
املخت�ص/ـة
امل�شرف/ـة
ّ
الأ�سباب لعدم منح الرتخي�ص:
 يمُ نح الرتخي�ص ملدة� :سنة واحدة  ال مينح الرتخي�ص


ال�ضوابط واال�شرتاطات والوثائق املطلوبة

ال�ضوابط واال�شرتاطات والوثائق
املطلوبة

مدير مكتب التعليم الأهلي:

منا�سب



غري منا�سب

� أخرى

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
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خ/ع/1/1/ن4

تتم تعبئة املر ّبعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املنطقة �أو
املحافظة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

الن�شاط

احلي
(وف ًقا
للبلدية)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

الربيد
الإلكرتوين

ا�سم املالك  /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية

تاريخها

ج ّوال املالك  /ـة

هاتف
املالك  /ـة

م�صدرها

هاتف املدر�سة

املراحل التعليمية املطلوبة

احل�ضانة
رقم
الرتخي�ص
للمراحل

االبتدائي
املتو�سط
الثانوي

املبنى



الرمز
الربيدي

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي
احل�ضانة

الرو�ضة

من�ش�أة تعليمية

�ص .
ب.

رقم الفاك�س

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
املراحل التعليمية
للبلدية)
القائمة (وف ًقا
 متو�سط  ثانوي

تاريخ الت�أ�سي�س
للمراحل القائمة






تعليم عام
حتفيظ القر�آن
ح�ضانة
�أخرى

 تربية خا�صة
 تعليم كبار /كبريات
 رو�ضة

الرو�ضة
االبتدائي
املتو�سط
الثانوي



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

� -1صورة طبق الأ�صل من موافقة الأمانة �أو البلدية على املبنى تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املرحلة التعليمية اجلديدة ،نوع
التعليم (بنني /بنات).



� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،الطاقة
اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات).



 -3تقرير تو ّفر التجهيزات اخلا�صة باملرحلة امل�ضافة معتمد من جهة الإ�شراف.



 -4خطاب يفيد ب�أن املرحلة القائمة للمدار�س ال يقل تقييمها عن الدرجة الأولى �أو الثانية يف �سج ّل تقييم املدر�سة ال�سنوية ،للعام الدرا�سي الذي
ي�سبق طلب احل�صول على الرتخي�ص.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

مكتب التعليم
الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:
اال�سم:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التوقيع:

يف حال التو�صية بعدم منح الرتخي�ص ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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خ/ع/1/1/ن5

حم�ضر معاينة التجهيزات املدر�سية ملدر�سة �أهلية (بنني  -بنات)

بناء على تكليف من مدير مكتب �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي رقم  ................وتاريخ 143.../..../...هـ والقا�ضــي مبعاينـة التجهـيزات املدر�س ـ ــية ملــدار�س
 ......................................................الأهلية للمرحلة  ................والذي يقع يف  ................التابع ملكتب التعليم .............................
ا�سم امل�ستثمر  ....................................................فقد مت بعون اهلل تعالى قيام جلنة مك ّونة من التعليم الأهلي و�إدارة �ش�ؤون املباين ،بالوقوف على
املوقع وذلك يف يوم  ..............بتاريخ 143.../..../...هـ ووجد الآتي:
نوع املبنى
ال�شوارع املحيطة باملبنى
�أقرب مدر�سة �أهلية

م�ساحته

عدد الأدوار

�أقرب مدر�سة
حكومية (بنني)

�أقرب مدر�سة
حكومية (بنات)

الإ�ضاءة
التكييف c
منا�سبة الف�صول الدرا�سية :التهوية c
كرا�سي الطالب
طاوالت الطالب c
		
الإ�ضاءة c
		
التكييف c
			
التهوية c
منا�سبة الغرف الإدارية:
الدواليب c
			
الأدوات c
الإ�ضاءة c
التكييف c
		
التهوية c
مقر الرتبية الفنّية:
منا�سبة ّ
الطاوالت املنا�سبة c
حو�ض الغ�سيل c
مراوح ال�شفط c
الدواليب c
		
و�سائل ال�سالمة c
			
الأدوات c
		
الإ�ضاءة c
التكييف c
		
التهوية c
مقر الرتبية البدنية:
منا�سبة ّ
ال�سبورة c
		
الأجهزة c
و�سائل ال�سالمة  cالإ�سعافات الأولية c
			
وجود الإنرتنت c
		�أجهزة احلا�سب c
الإ�ضاءة c
التكييف c
		
التهوية c
		
مقر م�صادر التعليم:
منا�سبة ّ
الطاوالت املنا�سبة c
جهاز العر�ض (الداتا�شو) c
			
ال�سبورة c
		
الكتب املنا�سبة c
			
متديدات ال�شبكة c
و�سائل ال�سالمة c
التكييف c
		
منا�سبة معمل احلا�سب وال�صوتيات:عدد الأجهزة c
الأجهزة احلديثة c
الإ�ضاءة c
		
�ستائر النوافذ c
�شبكة الإنرتنت c
ال�سبورة الدرا�سية املمغنطة c
		
الطاوالت c
مراوح ال�شفط c
		
و�سائل ال�سالمة c
الإ�ضاءة c
		
مقر املق�صف املدر�سي:ال�شهادات ال�صحية c
منا�سبة ّ
�أر�ضيات املق�صف c
�صائد احل�شرات c
		
التكييف c
		
فرن الت�سخني c
كا�شف دخان وغاز c
			
التكييف c
مراوح ال�شفط c
		
و�سائل ال�سالمة c
		
الثالجة c
		
عددها c
مقر املختربات العلمية:
منا�سبة ّ
ال�سبورة c
		
الإ�ضاءة c
		
الطاوالت املجهزة  cخمارج الطوارئ c
دوالب حفظ الكيماويات c
الإ�سعافات الأولية c
كا�شف دخان وغاز c
			
مق ّر ملح�ضر املخترب c
دوالب حفظ الزجاج c
مكبرّ ات ال�صوت c
فر�ش ال�صالة c
		
الإ�ضاءة c
		
التكييف c
		
منا�سبة مقر ال�صالة:
التهوية 			 c
		
و�سائل الأمن وال�سالمة c
			
منا�سبة ال�ساحة :عددها  cخمارج الطوارئ c
اللوحات الإر�شادية c
�سالل نفايات الطعام c
			
التكييف c
		
مقاعد الطالب c
		�أماكن الغ�سيل 			 c
�أماكن ملزاولة �أكرث من ن�شاط c
مفرو�ش �أو مزروع c
		
م�ساحته c
منا�سبة امللعب:
خزانات للمالب�س c
و�سائل ال�سالمة c
		
مك ّيفة c
		
معزولة c
منا�سبة املظلّة :م�ساحتها c
الإ�سعافات الأولية c
		
�سطول الرمل c
		
بطانيات c
توزيع طفاية احلريق c
و�سائل ال�سالمة:
		
حفظ الو�سائل c
		
الطاوالت c
التكييف c
الإ�ضاءة c
م�ساحته c
مقر املعلمني:
ّ
الأثاث c
الثالجة c
		
وجود مراوح ال�شفط c
		
نظافتها c
		
عددها c
		
منا�سبة دورات املياه:
الدواليب c
الهاتف c
الإ�ضاءة c
			
التكييف c
		
الأثاث c
		
مقر املر�شد الطالبي:
منا�سبة ّ
		
نظافتها c
عدد �صنابري املوا�ضئ c
		
عدد برادات املياه c
		
مفلرتة c
		
ربادات /املوا�ضئ:
منا�سبة ال ّ
منا�سبة موقعها c
			
الأر�ضيات خرا�سانية c
		
الأر�ضيات �سرياميك c
		
وجود ارتفاعات يف الأر�ضيات c
منا�سبة �أر�ضيات املبنى c
وجود مواقف لل�سيارات c
عدد الدرج (ال�سالمل) c
		
منا�سبة ارتفاع حواجز الدرج c
		
منا�سبة ارتفاع �سواتر اجلريان c
عدد مواقف ال�سيارات c
		
منا�سبة موقع اخلزان الأر�ضي c
c

		

منا�سبة موقعه

c

منا�سبة مدخل املبنى 		c
�شهادة بنظافة اخلزّانات العلوية

c

منا�سبة خمرج املبنى
نظافة املبنى من الأثاث الزائد

c
c

التقنية احلديثة c
ال�سبورة � cسالل املهمالت
التقنية احلديثة 			 c
c

نظافة املبنى

c

�شهادة بنظافة اخلزّانات الأر�ضية

c
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* هذا اجلزء خا�ص مبدار�س البنات:
الإ�ضاءة
		
منا�سبة مق ّر التدبري:
الأجهزة الكهربائية c
الطاوالت c

		
c

		
التكييف c
حو�ض الغ�سيل c

		
التكييف c
		
منا�سبة مقر التف�صيل واخلياطة :التهوية c
�أدوات اخلياطة  cالإ�سعافات الأولية c
		

		
ال�سبورة c
مراوح ال�شفط c

الفرن
		
الثالجة c
		
التهوية c
و�سائل الأمن وال�سالمة  cالإ�سعافات الأولية c
c

			
ال�سبورة c
		
الإ�ضاءة c
			
طاولة الكي مع املكواة c

منا�سبة مق ّر احلار�س :هاتف االت�صال
قربه من البوابة
		
وحتى يكون املبنى املقرتح الذي ّمتت معاينته يوم  ...........بتاريخ 143 / /هـ من اللجنة �صا ً
حلا ومنا�س ًبا للمرحلة  ...................ملدر�سة........
(الأهلية – العاملية) ،عليكم تعديل املالحظات �أدناه خالل �شهر من تاريخ زيارة املبنى املقرتح و�إ�شعارنا خط ًيا مبا مت وذلك ملتابعة املالحظات وا�ستكمال
الإجراءات النظامية حتى تتم املوافقة على مزاولة الن�شاط التعليمي للمرحلة  .................واملالحظات كالتايل:
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
كما ن�أمل االلتزام بالآتي:
يخ�ص�ص لكل طالب (مرت ون�صف م.)2
أن
�
على
للمبنى
اال�ستيعابية
1.1التق ّيد بالطاقة
ّ
2.2عدم ا�ستحداث �أي مبانٍ جديدة بدون �أخذ موافقة الإدارة.
3.3عدم ا�ستخدام املبنى �أو �أي جزء منه لأغرا�ض �سكنية �أو جتارية �أو �أي ن�شاط �آخر.
�4.4إح�ضار �شهادة من مكتب هند�سي تفيد ب�سالمة املبنى والتمديدات الكهربائية.
�5.5إح�ضار �شهادة من الدفاع املدين تفيد بتو ّفر �شروط الأمن وال�سالمة.
تن�ص على املراحل الدرا�سية وحتدّد (بنني �أو بنات).
�6.6إح�ضار �شهادة البلدية (رخ�صة حمل) ّ
�7.7إح�ضار �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية.
�8.8إح�ضار �سج ّل جتاري �ساري املفعول با�سم املدار�س �أو خطاب حجز اال�سم.
9.9عدم ا�ستخدام القبو كف�صول درا�سية وال مانع من ا�ستخدامه للأن�شطة �أو كغرف م�ساندة.
1010مراعاة ما ورد يف التعميم الوزاري رقم  20/786وبتاريخ 1419/10/17هـ حول الإطار العام للتجهيزات املدر�سية.
مكبات
1111مراعاة ما ورد يف التعميم الوزاري رقم  20/498بتاريخ 1421/3/30هـ برفع ال�سواتر على الأ�سوار مبا يتالءم مع ا�ستقاللية املبنى وعدم و�ضع رّ
الأ�صوات وفتح الأبواب اخلارجية مقابل �سكن جماور للمدار�س.
طاقة املبنى اال�ستيعابية من الف�صول ( ) ومن الطالب /الطالبات ( ).
املبنى �سكني معدّل و�صالح لال�ستعمال ملدة ( ) �سنة.
املبنى �سكني جتاري و�صالح لال�ستعمال ملدة ( ) �سنة.
املبنى مدر�سي و�صالح لال�ستعمال.
ً
م�ستوف لل�شروط.
بديل
ى
ن
مب
عن
بالبحث
امل�ستثمر
املبنى غري �صالح ويتم �إ�شعار
ٍ
		
c

			
c

ر�أي اللجنة:

c

ُي�سمح

و�سائل الأمن وال�سالمة
وجود مكبرّ �صوت

		
c

c

ال ُي�سمح

ع�ضو �إدارة �ش�ؤون املباين
اال�سم................................................ :
التوقيع............................................... :

الإ�ضاءة

ماكينات اخلياطة
الدواليب اخلا�صة c
c

			
c

التكييف

c

الأ�سباب:

ع�ضو التعليم الأهلي
اال�سم................................................ :
التوقيع............................................... :

c
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ا�ستمارة تقييم مبنى مركز /معهد تدريب ال�ست�صدار ترخي�ص ممار�سة
ا�سم املعهد /املركز

خ/ع/1/1/ن6

�أوقات التدريب

ا�سم املالك  /ـة

املدينة /املحافظة

احلي /بالقرب من
معلومات املبنى
معلومات عن املبنى

نوع املبنى

عمر املبنى (

c

منوذجي للتدريب

c

ملك

c

c

�سكني

c

c

�شقة /دور من بناء

امل�ساحة الإجمالية للمبنى

) �سنة

�أقرب معهد �أهلي (�إن وجد)

c

.........م يقع على �شارع ( ) م  .......................1يقع على بعد ( )

م�ست�أجر

c

.........م يقع على �شارعني ( ) م  .......................2يقع على بعد ( )

فيال

c

.........م يقع على � 3شوارع ( ) م  .......................3يقع على بعد ( )

عدد الأدوار (

) دور

)

عدد املداخل (

			�أقرب مطابخ عامة (
			�أقرب حمل توزيع غاز ( ) م
�أقرب حمطة وقود ( ) م

)م

معلومات الغرف
العدد الإجمايل لغرف املبنى
(

) غرفة

الدور الأر�ضي (
الدور الأول (

الغرف الإدارية
غرفة املدير /املديرة (

) م2

) غرفة غرفة الإداريني /الإداريات (
) غرفة

معامل اللغة الإجنليزية

غرفة املعلمني /املعلمات (
عدد (

) معمل

قاعات التدريب

) م2
) م2

م�ساحة (

اال�ستقبال

c

�صالة ا�ستقبال م�ساحة (

الغرف امل�ساندة

c

		
م�ص ّلى مب�ساحة ( ) م2

) م 2م�ساحة (

 1م�ساحة (

) م2

 4م�ساحة (

) م2

 2م�ساحة (

) م2

 5م�ساحة (

) م2

 3م�ساحة (

) م2

 6م�ساحة (

) م2

) م2

) م 2م�ساحة (

) م2
c

		
مكتبة مب�ساحة ( ) م2

c

كافترييا	

c

م�ستودع

دورات املياه
الدور الأر�ضي (

		
العدد الإجمايل لدورات املياه ( )

)		

الدور الأول (

)

ر�أي جلنة معاينة املباين  -تاريخ 14 / /هـ
c

املبنى منا�سب و�صالح �إن�شائ ًيا		

c

مرفق �صورة ّ
�صك ملكية الأر�ض

 cمرفق �صورة ّ
خمطط املبنى

 cعقد �إيجار �ساري املفعول

 cاملبنى غري منا�سب للأ�سباب التالية:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 cاملبنى ي�صبح �صا ً
حلا �إن�شائ ًيا ومنا�س ًبا بعد عمل التعديالت التالية:
........................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................ -2
�أع�ضاء اللجنة:
اال�سم................................................... :
					
التوقيع.................................................. :

اال�سم................................................ :
التوقيع............................................... :
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بطاقة زيارة م�شرف التعليم الأهلي للمراكز واملعاهد الأهلية

خ/ع/1/1/ن7

رقم الرتخي�ص
موافقة الدبلوم
املحافظة
احلي
ج ّوال
هاتف

ا�سم املركز واملعهد
تاريخ الت�أ�سي�س
ا�سم
املالك  /ـة
ا�سم املدير/ة

تاريخ االنتهاء/ /
ال�شارع
فاك�س

امل�ؤهّ ل
c

�أوقات دوام املعهد

c

�صباحي
م�سائي

تاريخه

وقت
دوامه

ج ّوال

�ص  .ب.
الرمزالربيدي

عدد
الأيام
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الربيد
الإلكرتوين
رقم وتاريخ
املرجعية

املرجعية الأكادميية
بيان بالدورات التي يقدّ مها
ا�سم الدورة

مدتها

رقم املوافقة وتاريخها

وقت تقدميها

املبنى والتجهيزات
نوع املبنى

م�ساحته

ا�ستقبال

م�ص ّلى

غرفة
املدير/ة

عدد القاعات الدرا�سية
عدد
الأجهزة

عدد
املعامل

غرفة
املعلمني
تو ّفر املواد والو�سائل
والأجهزة التعليمية

دورات
املياه

املتطلبات الر�سمية
ال�سج ّل
التجاري

النظام الداخلي
املعتمد

الت�أمينات

الئحة النظام
الداخلي

العاملني
املعلمون
�س

غ �س

الإداريون
�س

غ �س

احلار�س والعمال
�س

غ �س

الإجمايل
�س

�شهادة
الدفاع
املدين
املناهج الدرا�سية
ا�سم املنهج
(الكتب)

ملف التعليم
الأهلي

جهة الإ�صدار

موافقة الوزارة

غ �س

العدد
الكفاالت
مالحظات امل�شرف/ـة الزائر/ة الزيارة:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ا�سم املدير/ة

ا�سم امل�شرف/ـة

التوقيع

التوقيع

التاريخ14 / / :هـ
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العملية ()2
بيانات طالب الرتخي�ص (الأفراد)

خ/ع/2/1/ن1

تاريخ ومكان امليالد:
						
اال�سم رباع ًيا:
رقم ال�سج ّل التجاري:
						
رقم ال�سج ّل املدين:
الرمز الربيدي:
				
املدينة:
						
العنوان �ص.ب:
)
) الفاك�س (
) اجل ّوال (
) املنزل (
�أرقام الهواتف :العمل (
التخ�ص�ص:
					
امل�ؤهّ ل العلمي وتاريخه:
ّ
الدورات التدريبية ومدة كل منها:
...........................................................................................................................................)1
...........................................................................................................................................)2
...........................................................................................................................................)3
اللغة �أو اللغات التي يجيدها:
مق ّره:
						
العمل احلايل:
•اخلربات والأعمال ال�سابقة:
موقعها:
						
•ا�سم املدر�سة:
احلي:
				
املدينة:
						
•املنطقة:
اللغة التي ُيد ّر�س بها املنهج:
					
•املنهج املراد تدري�سه:
)
(
				
•عدد املدار�س املماثلة يف املنطقة:
)
(
خ�ص�صت لها املدر�سة:
•العدد التقديري لأبناء اجلالية التي ّ
)
(
		
•ن�سبة النمو املتو ّقعة �سنو ًيا يف عدد الطالب /الطالبات:
) ي�شفع ما يثبت ذلك.
(
املخ�ص�ص للم�شروع			:
•مقدار الر�صيد
ّ
•العدد التقديري للعاملني الذين حتتاج �إليهم املدر�سة يف العام الأول:
)
) الع ّمال وال�سائقون (
) الإداريون (
•املعلمون (
)
•الن�سبة املق ّررة للعاملني ال�سعوديني (
اال�سم .....................................................................:التوقيع....................................................:
تنبيه:

•ال يجوز ا�ستقدام معلمني عرب �إال يف �أ�ضيق احلدود لتدري�س مواد اللغة العربية واحل�ضارة الإ�سالمية وتاريخ اململكة وجغرافيتها بعد
الإعالن عن �إ�شغالها مبواطنني �سعوديني.
•ال يجوز ا�ستقدام الع ّمال واحل ّرا�س ورجال الأمن للمدر�سة الأجنبية ،ويجب توظيف �سعوديني وف ًقا للتعليمات اخلا�صة ب�سعودة املهن
متخ�ص�صة.
والوظائف ،كما ميكن التعاقد مع م� ّؤ�س�سات �سعودية
ّ

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

بيانات طلب الرتخي�ص (ال�شركات وامل� ّؤ�س�سات)
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خ/ع/2/1/ن2

موقعها:
					
•ا�سم ال�شركة �أو امل� ّؤ�س�سة:
الرمز الربيدي:
			
املدينة:
						
•العنوان� :ص .ب:.
رقم ال�سج ّل التجاري:
						
•ا�سم املدر�سة:
احلي:
				
املدينة:
							
•املنطقة:
اللغة التي يدر�س بها املنهج:
					
•املنهج املراد تدري�سه:
)
(
				
•عدد املدار�س املماثلة يف املنطقة:
)
(
خ�ص�صت لها املدر�سة:
•العدد التقديري لأبناء اجلالية التي ّ
)
(
		
•ن�سبة النمو املتو ّقعة �سنو ًيا يف عدد الطالب /الطالبات:
) ي�شفع ما يثبت ذلك.
(
املخ�ص�ص للم�شروع			:
•مقدار الر�صيد
ّ
•العدد التقديري للعاملني الذين حتتاج �إليهم املدر�سة يف العام الأول:
)
الع ّمال وال�سائقون (
		
)
الإداريون (
		
)
•املعلمون (
)
•الن�سبة املق ّررة للعاملني ال�سعوديني (
اال�سم .....................................................................:التوقيع....................................................:

تنبيه:

•ال يجوز ا�ستقدام معلمني عرب �إال يف �أ�ضيق احلدود لتدري�س مواد اللغة العربية واحل�ضارة الإ�سالمية وتاريخ اململكة وجغرافيتها بعد
الإعالن عن �إ�شغالها مبواطنني �سعوديني.
•ال يجوز ا�ستقدام الع ّمال واحل ّرا�س ورجال الأمن للمدر�سة الأجنبية ،ويجب توظيف �سعوديني وف ًقا للتعليمات اخلا�صة ب�سعودة املهن
متخ�ص�صة.
والوظائف ،كما ميكن التعاقد مع م� ّؤ�س�سات �سعودية
ّ
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ي�ستكمل هذا البيان من قبل �إدارة التعليم فقط

خ/ع/2/1/ن3

ر�أي �إدارة التعليم ب�ش�أن منح الرتخي�ص

•ا�سم �إدارة التعليم:
•ا�سم طالب الرتخي�ص رباع ًيا:
•ا�سم املدر�سة املطلوب الرتخي�ص لها:
•مق ّرها:
•املنهج املراد تدري�سه:
•اللغة التي ُيدر�س املنهج فيها:
•العدد القائم من املدار�س املماثلة يف املق ّر املذكور( :
•العدد املحتاج �إلى �إحداثه من املدار�س هذا العام( :
•تو�صية الإدارة ب�ش�أن منح الرتخي�ص ل�صاحب الطلب:
 cتو�صي الإدارة مبنحه الرتخي�ص.
 cال تو�صي الإدارة مبنحه الرتخي�ص.

)
)

م�سوغات التو�صية:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

امل�شرف/ـة على التعليم الأجنبي يف الإدارة		
							
اال�سم:
							
التوقيع:

مدير مكتب التعليم الأهلي يف �إدارة التعليم
اال�سم:
التوقيع:

يعتمد ،مدير عام التعليم يف .................................................................................................................

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�ستمارة طلب ال�سماح للمواطنني باال�ستثمار يف التعليم االجنبي
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خ/ع/2/1/ن4

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
معلومات عامة عن امل�ستثمر
واملن�ش�أة
املبنى

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)

 تعليم �أجنبي

الن�شاط

احلي (وفقًا للبلدية)

 ح�ضانة
� أخرى



رو�ضة

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

تاريخ امليالد

العمر

امل�ؤهّ ل

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

م�صدرها

هاتف املدر�سة

ج ّوال املالك  /ـة

هاتف
املالك  /ـة

الربيد الإلكرتوين

رقم
الفاك�س
املراحل
التعليمية

املنهج


من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



�ص  .ب

الرمز

 ح�ضانة  ابتدائي  ثانوي
 رو�ضة  متو�سط

غري منا�سب

يف حال كان امل�ستثمر فر ًدا:

�إرفاق الوثائق الآتية

� -1أن يكون �سعودي اجلن�سية �أو من دول جمل�س التعاون اخلليجي.



� -2صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية.



� -3أال يق ّل عمره عن � 25سنة.



 -4بيان من الأحوال املدنية يثبت �أنه لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.



املخت�صة).
� -5صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ال يق ّل عن البكالوريو�س (�إذا كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكةُ ،يح�ضر ما يعادله من اجلهة
ّ



 6ـ �ضمان بنكي من �أحد البنوك بقيمة � 100ألف ريال.



� -7إذا كان املتقدّم ال ي�ستطيع مبا�شرة العمل بنف�سه ،عليه توكيل �شخ�ص ينوب عنه �أمام الوزارة تنطبق عليه ال�شروط املذكورة �أعاله.



يف حال كان املالك /ـة �شركة:
� -1أن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �سعودي �أو خليجي وف ًقا لل�سج ّل التجاري و�أن يكون �أحد ن�شاطاتها تعليم ًيا.



 -2خطاب تفوي�ض �شامل ملم ّثل ال�شركة على �أن يكون �أحد موظفيها وال تق ّل درجته عن مدير عام فيها.



� -3صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية ملم ّثل ال�شركة.



� -4أال يق ّل عمر مم ّثل ال�شركة عن � 25سنة.



 -5بيان من الأحوال املدنية يثبت �أن مم ّثل ال�شركة لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.



املخت�صة).
� -6صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ملم ّثل ال�شركة ال يق ّل عن البكالوريو�س (�إذا كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكةُ ،يح�ضر ما يعادله من اجلهة
ّ



� -7ضمان بنكي من �أحد البنوك بقيمة � 200ألف ريال.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التعليم
الأجنبي

						
مدير مكتب التعليم الأهلي:
								
اال�سم:

التو9؛قيع:
التاريخ:
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خ/ع/2/1/ن5

ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س (ترخي�ص جديد) للمدار�س الأجنبية
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سجلّ
التجاري)
ا�سم املالك  /ــة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية
ج ّوال املالك  /ــة

املنطقة �أو املحافظة

الن�شاط

احلي (وف ًقا للبلدية)

هاتف
املالك  /ــة

الربيد الإلكرتوين

 تعليم �أجنبي

 رو�ضة

تاريخ امليالد

العمر

امل�ؤهّ ل

تاريخها

م�صدرها

هاتف املدر�سة

رقم الفاك�س
املراحل
التعليمية

املنهج

�ص .ب
 ح�ضانة
 متو�سط




 ح�ضانة
� أخرى

رو�ضة
ثانوي

الرمز
الربيدي

 ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

� -1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية.



 -2موافقة البلدية تت�ض ّمن ا�سم املالك  /ــة وا�سم املدر�سة ونوع التعليم (بنني /بنات) وا�سم احلي واملراحل التعليمية.



� -3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة واملالك  /ــة واحلي والطاقة اال�ستيعابية ونوع
التعليم (بنني /بنات) واملراحل التعليمية.



� -4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري �أو �سج ّل اجلمعيات مت�ض ّم ًنا ا�سم املدر�سة واملالك  /ــة واملدينة ونوع التعليم
(بنني /بنات) واملراحل التعليمية والت�أ ّكد من مالئمة اال�سم للن�شاط تربو ًيا.



� -5صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية تت�ض ّمن ا�سم املدر�سة وا�سم املالك  /ــة.



� -6شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستح ّقات مالية على امل�ستثمر.



� -7شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املدر�سة والعنوان الربيدي.



 -8خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية (تذكرة مراجعة) للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�ض ّم ًنا ا�سم املالك  /ــة وا�سم املن�ش�أة.



-9عقد �ساري املفعول للحرا�سات الأمنية.



 -10تع ّهد االلتزام بال�شروط وال�ضوابط.
� -11إذا كان الطلب يحتوي على جميع املراحل :تو ّفر مبنى من�ش�أ للأغرا�ض التعليمية يحدّده تقرير فني من �إدارة التعليم.



� -12صورة طبق الأ�صل من موافقة جمل�س الإ�شراف على ال�سماح للمواطنني باال�ستثمار يف التعليم الأجنبي.



 -13يعامل فتح مرحلة جديدة معاملة افتتاح مدر�سة جديدة يف جميع ال�شروط وال�ضوابط.



 -14تعبئة منوذج ا�ستمارة تقرير يو�ضح تكامل التجهيزات املدر�سية مبدر�سة عاملية قبل الرتخي�ص النهائي بافتتاحها.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



ال مينح الرتخي�ص

التعليم
الأجنبي

				
مدير مكتب التعليم الأهلي:
						
اال�سم:

التوقيع:
التاريخ:

التاريخ:

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�ستمارة طلب ترخي�ص لفتح مرحلة جديدة ملدر�سة قائمة

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سجلّ
التجاري)

احلي (وف ًقا للبلدية)

ا�سم املالك  /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية

تاريخها

ج ّوال املالك  /ـة

هاتف املالك  /ـة

املنطقة �أو املحافظة
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خ/ع/2/1/ن6
الن�شاط

 تعليم عام
 حتفيظ القر�آن
 رو�ضة

 تربية خا�صة
 ح�ضانة

الربيد
الإلكرتوين
هاتف املدر�سة

م�صدرها
رقم الفاك�س

 ح�ضانة  ابتدائي  ثانوي
املراحل التعليمية
القائمة (وف ًقا للبلدية)  رو�ضة  متو�سط
احل�ضانة
الرو�ضة
تاريخ الت�أ�سي�س
االبتدائي
للمراحل القائمة
املتو�سط
الثانوي

املراحل التعليمية املطلوبة
رقم
الرتخي�ص
للمراحل
القائمة

الرمز
�ص  .ب
الربيدي
 ح�ضانة  ابتدائي  ثانوي
 رو�ضة  متو�سط
احل�ضانة
الرو�ضة
االبتدائي
املتو�سط
الثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

� -1صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية تت�ض ّمن ا�سم املالك  /ـة وا�سم املدر�سة وا�سم احلي ونوع التعليم (بنني /بنات).



� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.



� -3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.



� -4شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستح ّقات مالية على امل�ستثمر.



 -5تقرير تو ّفر التجهيزات اخلا�صة باملرحلة امل�ضافة معتمد من جهة الإ�شراف.



� -6إيجاد مبنى م�ستقل للمرحلة اجلديدة.



 -7خطاب يفيد ب�أن املرحلة القائمة للمدار�س ال يقل تقييمها عن الدرجة الأولى �أو الثانية يف �سج ّل تقييم املدر�سة.



 -8اعتماد �أكادميي يف حال �إ�ضافة املرحلة الثانوية.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

مكتب التعليم
الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:
اال�سم:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التوقيع:

يف حال التو�صية بعدم منح الرتخي�ص ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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خ/ع/2/1/ن7

حم�ضر معاينة التجهيزات املدر�سية ملدر�سة �أهلية (بنني  -بنات)

بناء على تكليف من مدير مكتب �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي رقم  ................وتاريخ 143.../..../...هـ والقا�ضــي مبعاينـة التجهـيزات املدر�س ـ ــية ملــدار�س
 ......................................................الأهلية للمرحلة  ................والذي يقع يف  ................التابع ملكتب التعليم .............................
ا�سم امل�ستثمر  ....................................................فقد مت بعون اهلل تعالى قيام جلنة مك ّونة من التعليم الأهلي و�إدارة �ش�ؤون املباين ،بالوقوف على
املوقع وذلك يف يوم  ..............بتاريخ 143.../..../....هـ ووجد الآتي:
�أقرب مدر�سة
حكومية (بنني)

�أقرب مدر�سة �أهلية
ال�شوارع املحيطة باملبنى

التكييف
منا�سبة الف�صول الدرا�سية :التهوية c
طاوالت الطالب
منا�سبة الغرف الإدارية:
			

�أقرب مدر�سة
حكومية (بنات)

الإ�ضاءة
كرا�سي الطالب

c
c

			
التهوية c

منا�سبة مقر الرتبية الفنية:
			

		
التهوية c
		
و�سائل ال�سالمة c

c

		
التكييف c
الدواليب c

التكييف
الدواليب c
c

التكييف
		
التهوية c
مقر الرتبية البدنية:
منا�سبة ّ
و�سائل ال�سالمة  cالإ�سعافات الأولية
			
		
مقر م�صادر التعليم:
منا�سبة ّ
			

		

c

c
c

التقنية احلديثة
ال�سبورة

الإ�ضاءة

		
c

الإ�ضاءة
مراوح ال�شفط c

الأدوات
حو�ض الغ�سيل c

c

الأدوات
ال�سبورة

		
الإ�ضاءة c
		
الأجهزة c

		
منا�سبة معمل احلا�سب وال�صوتيات:عدد الأجهزة c
ال�سبورة الدرا�سية املمغنطة c
		

التكييف
�شبكة الإنرتنت

		
منا�سبة مقر املق�صف املدر�سي:ال�شهادات ال�صحية c
كا�شف دخان وغاز c
			

		
و�سائل ال�سالمة c
الإ�ضاءة c
		
التكييف c
		
فرن الت�سخني c

مراوح ال�شفط
�صائد احل�شرات

عددها
منا�سبة مقر املختربات العلمية:
الطاوالت املجهزة
دوالب حفظ الكيماويات c
			
مق ّر ملح�ضر املخترب c
دوالب حفظ الزجاج c
c

		
منا�سبة مقر ال�صالة:

		
التكييف c

		
م�ساحته c
منا�سبة امللعب:
خزانات للمالب�س c
منا�سبة املظلة :م�ساحتها
و�سائل ال�سالمة:
مقر املعلمني:
ّ
		

c

		
معزولة c

توزيع طفاية احلريق
م�ساحته
الثالجة

c
c

الإ�ضاءة
الأثاث

c
c

c
c

وجود الإنرتنت
الطاوالت املنا�سبة

c

الطاوالت
�أر�ضيات املق�صف

c
c

مراوح ال�شفط
ال�سبورة
الإ�سعافات الأولية c

		
c

		
c

		
c

		
c

فر�ش ال�صالة

		
الإ�ضاءة c

		
مك ّيفة c
		
بطانيات c
التكييف

c

			

c

			

c

		
�سطول الرمل c

الإ�سعافات الأولية

		
الطاوالت c

c

c
c

مكبرّ ات ال�صوت
التهوية c
اللوحات الإر�شادية c

		�أماكن الغ�سيل
�أماكن ملزاولة �أكرث من ن�شاط c
و�سائل ال�سالمة

التكييف

c

c

		
و�سائل الأمن وال�سالمة c
�سالل نفايات الطعام c

c

c

c

c

c

c

الأجهزة احلديثة

c

			
منا�سبة ال�ساحة :عددها  cخمارج الطوارئ c
			
التكييف c
		
مقاعد الطالب c
مفرو�ش �أو مزروع

و�سائل ال�سالمة
الإ�ضاءة
كا�شف دخان وغاز c

الطاوالت املنا�سبة

c

c

و�سائل ال�سالمة c
		
�ستائر النوافذ c

		
c

c

c

متديدات ال�شبكة
الإ�ضاءة

الثالجة
خمارج الطوارئ

			

c

		
التهوية c
		
الكتب املنا�سبة c

c

c

التقنية احلديثة

		�أجهزة احلا�سب
الإ�ضاءة c
التكييف c
جهاز العر�ض (الداتا�شو)
			
ال�سبورة c
c

c

�سالل املهمالت

c

c

		
حفظ الو�سائل c

c

		
منا�سبة دورات املياه:

		
عددها c

		
نظافتها c

		
مقر املر�شد الطالبي:
منا�سبة ّ

		
c

الأثاث

			
التكييف c

		
مفلرتة c
		
ربادات /املوا�ضئ:
منا�سبة ال ّ
منا�سبة موقعها c
			
		
وجود ارتفاعات يف الأر�ضيات c
منا�سبة �أر�ضيات املبنى c
منا�سبة ارتفاع حواجز الدرج c
		
منا�سبة ارتفاع �سواتر اجلريان c
عدد مواقف ال�سيارات c
		
منا�سبة موقع اخلزان الأر�ضي c
منا�سبة خمرج املبنى c
منا�سبة مدخل املبنى 		c
نظافة املبنى من الأثاث الزائد c
�شهادة بنظافة اخلزّانات العلوية c

وجود مراوح ال�شفط

		
عدد برادات املياه c

الإ�ضاءة

c

الهاتف

c

الدواليب

c

عدد �صنابري املوا�ضئ

c

نظافتها

c

c

الأر�ضيات �سرياميك 		c
عدد الدرج (ال�سالمل) c
نظافة املبنى

c

		

الأر�ضيات خرا�سانية
وجود مواقف لل�سيارات c

�شهادة بنظافة اخلزّانات الأر�ضية

c

c
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* هذا اجلزء خا�ص مبدار�س البنات:
الإ�ضاءة
		
منا�سبة مقر التدبري:
الأجهزة الكهربائية c
الطاوالت c

		
c

		
التكييف c
حو�ض الغ�سيل c

		
التكييف c
		
منا�سبة مقر التف�صيل واخلياطة :التهوية c
�أدوات اخلياطة  cالإ�سعافات الأولية c
		
منا�سبة مق ّر احلار�س :هاتف االت�صال
قربه من البوابة
		

		
c

		
ال�سبورة c
مراوح ال�شفط c

			
ال�سبورة c
		
الإ�ضاءة c
			
طاولة الكي مع املكواة c

و�سائل الأمن وال�سالمة
وجود مكبرّ �صوت

		
c

			
c

الفرن
		
الثالجة c
		
التهوية c
و�سائل الأمن وال�سالمة  cالإ�سعافات الأولية c
c

الإ�ضاءة

			
c

ماكينات اخلياطة
الدواليب اخلا�صة c
c

التكييف

c

وحتى يكون املبنى املقرتح الذي متت معاينته يوم  ...........بتاريخ 143 / /هـ من اللجنة �صا ً
حلا ومنا�س ًبا للمرحلة  ...................ملدر�سة........
(الأهلية – العاملية) ،عليكم تعديل املالحظات �أدناه خالل �شهر من تاريخ زيارة املبنى املقرتح و�إ�شعارنا خط ًيا مبا مت وذلك ملتابعة املالحظات وا�ستكمال
الإجراءات النظامية حتى تتم املوافقة على مزاولة الن�شاط التعليمي للمرحلة  .................واملالحظات كالتايل:
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
كما ن�أمل االلتزام بالآتي:
يخ�ص�ص لكل طالب (مرت ون�صف م.)2
أن
�
على
للمبنى
اال�ستيعابية
1.1التق ّيد بالطاقة
ّ
2.2عدم ا�ستحداث �أي مباين جديدة بدون �أخذ موافقة الإدارة.
3.3عدم ا�ستخدام املبنى �أو �أي جزء منه لأغرا�ض �سكنية �أو جتارية �أو �أي ن�شاط �آخر.
�4.4إح�ضار �شهادة من مكتب هند�سي تفيد ب�سالمة املبنى والتمديدات الكهربائية.
�5.5إح�ضار �شهادة من الدفاع املدين تفيد بتو ّفر �شروط الأمن وال�سالمة.
تن�ص على املراحل الدرا�سية وحتدّد (بنني �أو بنات).
�6.6إح�ضار �شهادة البلدية (رخ�صة حمل) ّ
�7.7إح�ضار �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية.
�8.8إح�ضار �سج ّل جتاري �ساري املفعول با�سم املدار�س �أو خطاب حجز اال�سم.
9.9عدم ا�ستخدام القبو كف�صول درا�سية وال مانع من ا�ستخدامه للأن�شطة �أو كغرف م�ساندة.
1010مراعاة ما ورد يف التعميم الوزاري رقم  20/786وبتاريخ 1419/10/17هـ حول الإطار العام للتجهيزات املدر�سية.
مكبات
1111مراعاة ما ورد يف التعميم الوزاري رقم  20/498بتاريخ 1421/3/30هـ برفع ال�سواتر على الأ�سوار مبا يتالءم مع ا�ستقاللية املبنى وعدم و�ضع رّ
الأ�صوات وفتح الأبواب اخلارجية مقابل �سكن جماور للمدار�س.
طاقة املبنى اال�ستيعابية من الف�صول ( ) ومن الطالب /الطالبات ( ).
املبنى �سكني معدّل و�صالح لال�ستعمال ملدة ( ) �سنة.
املبنى �سكني جتاري و�صالح لال�ستعمال ملدة ( ) �سنة.
املبنى مدر�سي و�صالح لال�ستعمال.
ً
م�ستوف لل�شروط.
بديل
ى
ن
مب
عن
بالبحث
امل�ستثمر
املبنى غري �صالح ويتم �إ�شعار
ٍ

ر�أي اللجنة:

c

ُي�سمح

c

ال ُي�سمح

ع�ضو �إدارة �ش�ؤون املباين
اال�سم................................................ :
التوقيع............................................... :

الأ�سباب:

ع�ضو التعليم الأهلي
اال�سم................................................ :
التوقيع............................................... :

c
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تقرير يو�ضح تكامل التجهيزات املدر�سية مبدر�سة عاملية قبل الرتخي�ص النهائي بافتتاحها
			
ا�سم املدر�سة العاملية............................................ :
			
املدينة........................................................... :
			
ا�سم املالك  /ـة...................................................... :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

العنا�صر
مبنى مدر�سي.
مبنى مدر�سي منوذجي.
مبنى �سكني منا�سب.
ا�ستقالل مبنى ريا�ض الأطفال عن املباين الأخرى ببوابة خا�صة.
اكتمال جتهيز ف�صول ريا�ض الأطفال ب�أثاث منا�سب.
تو ّفر دورات مياه منا�سبة للخ�صائ�ص العمرية ملرحلة ريا�ض الأطفال.
تو ّفر �صالة �آمنة لألعاب الأطفال.
اكتمال جتهيز الف�صول الدرا�سية بالأثاث املدر�سي.
تو ّفر معامل لغة كافية وجم ّهزة.
تو ّفر معامل علمية كافية وجم ّهزة.
تو ّفر مركز م�صادر تع ّلم جم ّهز.
اكتمال حمتوى م�صادر التع ّلم ح�سب موا�صفات جهات الإ�شراف.
تو ّفر غرفة ملدير/ة املدر�سة جم ّهزة وم�ؤ ّثثة ومز ّودة بجهاز هاتف وفاك�س
وحا�سب �آيل وطابعة.
ّ
تو ّفر غرفة جم ّهزة وم�ؤثثة لإداريات املدر�سة.
تو ّفر غرفة جم ّهزة وم�ؤ ّثثة للمع ّلمات.
تو ّفر غرفة ط ّبية جم ّهزة وم�ؤ ّثثة.
تو ّفر دورات مياه كافية لأعداد الطالبات.
تو ّفر ب ّرادات مياه كافية لأعداد الطالبات.
تو ّفر �ساحة مظ ّللة وجم ّهزة باملقاعد جللو�س الطالبات.
تو ّفر م�ص ّلى يت�سع لأعداد الطالبات لأداء ال�صالة.
تو ّفر مق�صف مدر�سي مبوقع منا�سب من املدر�سة مع �صالة للطعام.
تو ّفر �صالة جم ّهزة للأن�شطة املدر�سية.
تو ّفر م�ستودع ّ
منظم وجم ّهز للكتب املدر�سية.
تو ّفر �أر�شيف مدر�سي ّ
منظم.
تو ّفر خمارج طوارئ �آمنة وفاعلة.
تو ّفر نظام فاعل للإنذار وقت الطوارئ.
�سالمة التمديدات الكهربائية وتغطية �أفيا�ش الكهرباء.

التوجيهات:

خ/ع/2/1/ن8

تلفون املدر�سة................................................ :
املوقع /احلي................................................. :
املراحل الدرا�سية............................................. :
متو ّفر

غري متو ّفر

مرئيات اللجنة

...................................................................................................................................... .1
...................................................................................................................................... .2
...................................................................................................................................... .3

التو�صيات -تو�صي اللجنة بعد معاينة املبنى املدر�سي بالآتي:
ترخي�صا نهائ ًيا بافتتاح مدار�س  ..............................................................................العاملية.
 منح امل�ستثمر
ً
 ت�أجيل منح امل�ستثمر الرتخي�ص النهائي �إلى حني تاليف املالحظات ومعاجلة الأو�ضاع احلالية باملدر�سة.
�أع�ضاء اللجنة

مدير مكتب التعليم الأهلي:

اال�سم

اال�سم

التوقيع
اال�سم
التوقيع

التوقيع
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العملية ()3
ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س (تعليم كبريات /ليلي) للمدار�س الأهلية

خ/ع/3/1/ن1

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

املنطقة �أو
املحافظة

الن�شاط القائم

 عام		
 حتفيظ القر�آن
 رو�ضة

 تربية خا�صة
 ح�ضانة

احلي
(وف ًقا للبلدية)

الن�شاط املطلوب
الرتخي�ص له

 ليلي		

 كبريات

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

تاريخ امليالد

العمر

امل�ؤهّ ل

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

م�صدرها

هاتف
املدر�سة

ج ّوال املالك  /ـة

هاتف
املالك  /ـة

رقم
الفاك�س

�ص .ب

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

الربيد الإلكرتوين
املراحل التعليمية
ملراحل مماثلة

 ح�ضانة
 متو�سط		

املراحل التعليمية
 ابتدائي  ثانوي
 متو�سط
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رقم ترخي�ص
املرحلة املماثلة

الرمز
الربيدي

 ابتدائي

 رو�ضة
 ثانوي
تاريخ الت�أ�سي�س
تاريخ انتهاء الرتخي�ص

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�1.1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي �أو ال�سج ّل التجاري لل�شركة

�إرفاق الوثائق الآتية

�2.2صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمرحلة النهارية املماثلة
�3.3أن تكون للمرحلة املطلوبة مرحلة نهارية مماثلة يف التعليم

c

c

�4.4أن تكون املدر�سة م�ص ّنفة من الدرجة الأولى �أو الثانية للعام الذي �سبق عام الرتخي�ص
5.5تع ّهد االلتزام بال�شروط وال�ضوابط

c

c

c

�6.6صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن:
املراحل التعليمية
ا�سم املن�ش�أة c
احلي c
ا�سم املالك  /ـة c

c

الطاقة اال�ستيعابية

c

نوع التعليم (بنني /بنات)

�7.7صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستح ّقات مالية على امل�ستثمر.

c

التعليم الأهلي

			
ا�سم امل�شرف  /ـة ،املخت�ص  /ـة
				
 يمُ نح الرتخي�ص

		
التوقيع:
 ال مينح الرتخي�ص

				
مدير مكتب التعليم الأهلي:
						
اال�سم:

التوقيع:
التاريخ:

التاريخ:

الأ�سباب:

c
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العملية ()4
ا�ستمارة طلب جتديد ترخي�ص للمدار�س الأهلية

خ/ع/4/1/ن1

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

الن�شاط

احلي (وف ًقا للبلدية)

 تعليم عام
 حتفيظ القر�آن
 رو�ضة

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

احل�ضانة
الرو�ضة
تاريخ
االبتدائي
الت�أ�سي�س
املتو�سط
الثانوي

ا�سم
املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
رقم الهوية
الوطنية

الربيد
الإلكرتوين

تاريخها

ج ّوال املالك  /ـة

هاتف
املالك  /ـة

املراحل التعليمية  ح�ضانة
(وف ًقا للبلدية)  متو�سط		

 رو�ضة
 ثانوي

م�صدرها
رقم الفاك�س

 ابتدائي

 تربية خا�صة
 ح�ضانة
 تعليم كبار /كبريات

هاتف املدر�سة
الرمز
الربيدي

�ص .ب

ح�ضانة
رو�ضة
رقم
الرتخي�ص ابتدائي
القدمي
متو�سط
ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
 منا�سب
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� -1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون
� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل
التعليمية ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات).
� -3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،ا�سم املدينة ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،نوع
التعليم (بنني /بنات).
� -4شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بالن�سبة املطلوبة منها.
� -5أ�صل الرتخي�ص املنتهي.
 -6تقرير عن املدر�سة.
تقييم املدر�سة ال�سنوي:


�إرفاق الوثائق الآتية

		

c

الدرجة الأولى		

c

		
الدرجة الثانية

غري منا�سب

c

الدرجة الثالثة		

				
التوقيع:
					
املخت�ص/ـة:
ا�سم امل�شرف/ـة
ّ
مينح التجديد ملدة:

مكتب التعليم الأهلي

		



خم�س �سنوات



ثالث �سنوات		



�سنة واحدة		

للأ�سباب التالية:

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
* يف حالة عدم منحه التجديد ال ترفع املعاملة ،وتتم معاجلة الأ�سباب �أو التو�صية بالإغالق

التاريخ:

c

م�ستبعدة

التاريخ:


ال مينح التجديد
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العملية ()4
ا�ستمارة طلب (جتديد ترخي�ص) للمدار�س الأجنبية
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

خ/ع/4/1/ن2

املنطقة �أو املحافظة

الن�شاط

احلي (وف ًقا للبلدية)

 تعليم �أجنبي

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

احل�ضانة
الرو�ضة
تاريخأ�سي�س االبتدائي
الت�
املتو�سط
الثانوي

ا�سم
املالك /ـة (وفقاً
للهوية الوطنية)
رقم الهوية
الوطنية
ج ّوال املالك /ـة

املراحل التعليمية  ح�ضانة
(وف ًقا للبلدية)  متو�سط		

 رو�ضة
 ثانوي

هاتف املدر�سة

م�صدرها
رقم الفاك�س

 ابتدائي

� أخرى

الربيد
الإلكرتوين

تاريخها
هاتف
املالك /ـة
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الرمز
الربيدي

�ص .ب

ح�ضانة
رو�ضة
رقم
الرتخي�ص ابتدائي
القدمي
متو�سط
ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
�-1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية.
� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل
التعليمية ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني/بنات).
� -3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املعهد /املركز بالن�سبة املطلوبة منها.
� -4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،ا�سم املدينة ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،نوع
التعليم (بنني/بنات).
� -5أ�صل الرتخي�ص املنتهي.
6ـ تعبئة منوذج تقييم مدر�سة عاملية بغر�ض جتديد ترخي�صها.
تقييم املدر�سة ال�سنوي:
 cاملرحلة الرابعة
 cالدرجة الثالثة		
		
 cالدرجة الثانية
 cالدرجة الأولى		
		


�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

				
ا�سم امل�شرف  /ـة ،املخت�ص  /ـة:
مينح التجديد ملدة:

مكتب التعليم الأهلي

		



خم�س �سنوات

			
التوقيع:


ثالث �سنوات		



التاريخ:
�سنة واحدة		

للأ�سباب التالية:

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
* يف حالة عدم منحه التجديد ال ترفع املعاملة ،وتتم معاجلة الأ�سباب �أو التو�صية بالإغالق

التاريخ:



ال مينح التجديد
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ا�ستمارة جتديد تراخي�ص املعاهد ومراكز الإ�شراف والتدريب الرتبوي الأهلية
الن�شاط

ا�سم املن�ش�أة

خ/ع/4/1/ن3
رقم الرتخي�ص

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املالك /ـة
رقم بطاقة الأحوال

م�صدرها
الرمز الربيدي

ال�صندوق الربيدي

تاريخها
الربيد الإلكرتوين

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو (×)
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



مركز



�شقة �أو دور



م�ستقل



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق التالية:
�1.1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول اخلليج
�2.2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة 		 
�3.3شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املعهد /املركز بالن�سبة املطلوبة منها.
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري �أو �سج ّل ال�شركة تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة 
نوع التعليم (بنني /بنات) 
		
نوع الن�شاط 
�5.5أ�صل الرتخي�ص املنتهي 
6.6تقرير عن تو ّفر التجهيزات الفنية والإدارية والكوادر الب�شرية 


		
احلي 

ا�سم املن�ش�أة 

		
احلي 

ا�سم املن�ش�أة 

ملحوظات:

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:



		
مينح التجديد ملدة �سنة



		
ثالث �سنوات



التاريخ:

خم�س �سنوات		



ال مينح التجديد

�أ�سباب عدم منح جتديد الرتخي�ص:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

مدير مكتب التعليم الأهلي:
التوقيع..........................................................................................:التاريخ/ :

14 /هـ
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خ/ع/4/1/ن4

� اً
أول -بيانات عامة عن املدر�سة:
ا�سم املدر�سة
الهاتف
رقم الرتخي�ص وتاريخه
املراحل الدرا�سية التي تط ّبقها
املدر�سة

ثان ًيا -عنا�صر التقييم:

مق ّر املدر�سة /املدينة /احلي
ا�سم مالك املدر�سة
املنهج املعتمد

م العنا�صر
 1التزام املدر�سة بالقيم الدينية واالجتماعية والأخالقية للمملكة.
 2التزام املدر�سة بتدري�س ال�شريعة الإ�سالمية واللغة العربية وتاريخ اململكة
وجغرافيتها.
 3التزام املدر�سة بتحقيق نظام الكفالة والإقامة املعمول بهما يف اململكة.
التزام املدر�سة بتدري�س املنهج ّ
املرخ�ص لها وح�صولها على اعتماد
� 4أكادميي من جهة ر�سمية للمرحلة الثانوية.
 5التزام املدر�سة ب�سعودة الهيئة الإدارية وتعيني مدير/ة �سعودي/ة
 6التزام املدر�سة ب�أنظمة القبول للطالب ال�سعوديني ح�سب ما ورد يف
التعميم  1/30354511يف 1430/8/4هـ.
 7التزام املدر�سة بتطبيق اللوائح والأنظمة اخلا�صة بالتعليم الأجنبي.
 8تعاون املدر�سة مع جهات الإ�شراف يف تطبيق التعليمات من دون تهاون.
� 9صالحية املبنى من الناحية الإن�شائية وتكامل جتهيزاته املدر�سية
(جتديد الرتاخي�ص بهذا ال�ش�أن).
� 10سالمة البيئة املدر�سية ومالءمتها للطالبات
(النظافة  -الأمن وال�سالمة  -الهدوء واال�ستقرار).
ّاّ
ال�سجلت الإدارية وحفظ التعاميم واللوائح يف ملفات مفهر�سة يف
 11تنظيم
الإدارة.
تنا�سب �أعداد الطالب  /الطالبات يف الف�صول مع م�ساحة الف�صل.
12
ُ
املجموع النهائي

املقررة
الدرجة ّ
10

املالحظات واملرئيات

الدرجة امل�ستحقّة

10
10
5
10
10
10
10
10
8
3
4
100

ثال ًثا -تو�صيات �إدارة التعليم مبنطقة /حمافظة ...............................
•يجدّد الرتخي�ص للمدر�سة مدة  ..............بناء على ح�صولها على درجة  ..............من جمموع  100درجة.
•ال يجدّد ترخي�ص املدر�سة للأ�سباب التالية:
.........................................................................................................................................1.1
.........................................................................................................................................2.2
		
م�شرف/ة التعليم الأجنبي
اال�سم.............................. :
التوقيع............................. :

			
مدير مكتب التعليم الأهلي
		
اال�سم................................ :
		
التوقيع............................... :

اخل ـت ــم
مالحظة:

1.1جمموع عنا�صر التقييم  100درجة.
2.2يجدّد الرتخي�ص للمدر�سة �سنو ًيا يف حال ح�صولها على جمموع  70درجة فما فوق فقط.
ُ 3.3يعمل بهذا النموذج عند طلب املدر�سة جتديد الرتخي�ص.

مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة ...............
اال�سم..................................................... :
التوقيع.................................................... :
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العملية ()5
ا�ستمارة طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�س الأهلية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سجلّ
التجاري)

املنطقة �أو املحافظة

تاريخ
الت�أ�سي�س

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

احلي (وف ًقا للبلدية)
الربيد
الإلكرتوين

هاتف
املدر�سة

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

ج ّوال املالك  /ـة
 تعليم عام
 حتفيظ القر�آن
 رو�ضة

الن�شاط

خ/ع/5/1/ن1

م�صدرها

هاتف املالك  /ـة

رقم
الفاك�س

�ص.
ب.

 تربية خا�صة
 ح�ضانة
� أخرى

املراحل
 ح�ضانة
التعليمية
(وف ًقا للبلدية)  متو�سط		

 رو�ضة
 ثانوي

الرمز
الربيدي


ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
رفاق الوثائق الآتية

املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

� .1صورة من الإعالن يف ال�صحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�ص.



 .2تع ّهد من املالك  /ـة يف حال �إيجاد الرتخي�ص املفقود بت�سليمه لإدارة التعليم مع االلتزام باملحافظة على الرتخي�ص البديل.



� .3صورة من الرتخي�ص املفقود.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
اال�سم...........................................................:
التاريخ..........................................................:
التوقيع..........................................................:

التاريخ:
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ا�ستمارة طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�س الأجنبية
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)

املنطقة �أو املحافظة

تاريخ
الت�أ�سي�س

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

خ/ع/5/1/ن2

احلي
(وف ًقا للبلدية)
هاتف
املدر�سة

رقم الهوية الوطنية

الربيد
الإلكرتوين
م�صدرها

تاريخها
هاتف
املالك
 /ـة

ج ّوال املالك  /ـة



الن�شاط



تعليم �أجنبي
رو�ضة		

�ص .ب

رقم
الفاك�س

 ح�ضانة
� أخرى

املراحل
 ح�ضانة
التعليمية
(وف ًقا للبلدية)  متو�سط		

 رو�ضة
 ثانوي

الرمز



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
�إرفاق الوثائق الآتية

املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

� .1صورة من الإعالن يف ال�صحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�ص.



 .2تع ّهد من املالك  /ـة يف حال �إيجاد الرتخي�ص املفقود بت�سليمه لإدارة التعليم مع االلتزام باملحافظة على الرتخي�ص البديل.



� .3صورة من الرتخي�ص املفقود.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
اال�سم...........................................................:
التاريخ..........................................................:
التوقيع..........................................................:

التاريخ:
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خ/ع/5/1/ن3

طلب ا�ستخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملراكز واملعاهد الأهلية
املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

احلي
(وف ًقا للبلدية)

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

هاتف
املن�ش�أة

رقم الهوية الوطنية

الربيد
الإلكرتوين
تاريخها

هاتف
املالك
 /ـة

ج ّوال املالك  /ـة



الن�شاط



م�صدرها
�ص .ب

رقم
الفاك�س

معهد لغة �إجنليزية		
		
مركز �إ�شراف تربوي

		
 مركز تدريب تربوي
 معهد خط عربي

الرمز
الربيدي

� أخرى

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

�1.1صورة من الرتخي�ص املفقود.



�2.2صورة من الإعالن يف ال�صحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�ص.



3.3تع ّهد من املالك  /ـة يف حال �إيجاد الرتخي�ص املفقود بت�سليمه لإدارة التعليم مع االلتزام باملحافظة على الرتخي�ص البديل.



4.4يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحية ،تُرفع ا�ستمارة جتديد الرتخي�ص وم�سوغاته.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

مكتب التعليم الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:



ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:
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العملية ()6
ا�ستمارة طلب افتتاح فروع للمدار�س الأهلية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املن�ش�أة اال�سا�سية
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
رقم الهوية الوطنية

هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة

الن�شاط

خ/ع/6/1/ن1

ح�ضانة
رو�ضة
تاريخأ�سي�س ابتدائي
الت�
متو�سط
ثانوي
املراحل  ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
التعليمية  متو�سط  ثانوي
هاتف
الربيد الإلكرتوين
املدر�سة
تاريخها

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

 تعليم عام		
 حتفيظ القر�آن		
 رو�ضة
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املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

م�صدرها
�ص .ب الرمز
الربيدي

رقم
الفاك�س

 تربية خا�صة
 ح�ضانة
 تعليم كبار  /ات

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

رقم الرتخي�ص

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

 .1ح�صول املدر�سة الأ�سا�سية على الدرجة الأولى �أو الثانية يف تقييم املدر�سة ال�سنوي
� .2صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية 
 .3موافقة البلدية تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،ا�سم املدر�سة ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،احلي ،املراحل التعليمية.
� .4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،ا�سم
املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.
ا�سم املدينة 
ا�سم املدر�سة 
� .5صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة 
نوع التعليم (بنني /بنات) 
 املراحل التعليمية 
ا�سم احلي
							
 .6تع ّهد االلتزام بال�شروط وال�ضوابط.
 .7تقرير تو ّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف يت�ض ّمن الآتي:
كفاية
منا�سبة
كفاية
مدى تو ّفرها منا�سبة
مدى تو ّ
رها
ف
املرافق
املرافق
امل�ساحة التجهيزات
امل�ساحة التجهيزات
ال�سالمل
الف�صول
املدير/ة
املعامل واملختربات
امل�ساعد/ة
املكتبة (غرف امل�صادر)
الغرف
الإداريون/ات
الأفنية
املعلمون/ات
دورات املياه
املر�شد/ة
املق�صف املدر�سي
امل�ستخدمون/ات
الرتبية الفنية
غرف املواد العملية
احلار�س
الرتبية الأ�سرية
يف حال وجود مالحظات:
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
				
التوقيع:
				
اال�سم:


�إرفاق الوثائق الآتية

مكتب التعليم الأهلي

			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:
مدير مكتب التعليم الأهلي:
اال�سم:
		



ال مينح الرتخي�ص

التوقيع:

التاريخ:
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ا�ستمارة طلب افتتاح فروع للمدار�س الأجنبية

ح�ضانة
رو�ضة
تاريخأ�سي�س ابتدائي
الت�
متو�سط
ثانوي
املراحل  ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
التعليمية  متو�سط  ثانوي
هاتف
الربيد الإلكرتوين
املدر�سة
تاريخها

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املن�ش�أة اال�سا�سية
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
رقم الهوية الوطنية

هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة

خ/ع/6/1/ن2
املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

م�صدرها
الرمز
�ص .ب الربيدي

رقم
الفاك�س
ح�ضانة

الن�شاط






تعليم �أجنبي
ح�ضانة
رو�ضة
�أخرى

رو�ضة

 املنهج

رقم الرتخي�ص

ابتدائي
متو�سط
ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

1.1ح�صول املدر�سة الأ�سا�سية على الدرجة الأولى يف �سج ّل تقييم املدر�سة العاملية
�2.2صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية 
3.3موافقة البلدية تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،ا�سم املدر�سة ،نوع التعليم (بنني /بنات) ،احلي ،املراحل التعليمية.
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات)،
ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.
ا�سم املدينة 
ا�سم املدر�سة 
�5.5صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة 
نوع التعليم (بنني /بنات) 
املراحل التعليمية 
ا�سم احلي 
							
6.6تع ّهد االلتزام بال�شروط وال�ضوابط.


�إرفاق الوثائق الآتية

7.7تقرير تو ّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف.

مكتب التعليم الأهلي

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
 مينح الرتخي�ص ملدة �سنة واحدة			
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
اال�سم:

		

التوقيع:

		

التاريخ:
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معاهد ومراكز �أهلية (ترخي�ص جديد ،افتتاح فرع� ،إ�ضافة و�إ�شراك ن�شاط)
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة
رقم الهوية
الوطنية
ج ّوال املالك  /ـة
هاتف املالك  /ـة

تاريخها



افتتاح جديد

 افتتاح فرع

املبنى

من�ش�أة تعليمية



�سكني

امل�ؤهّ ل
هاتف املعهد/
املركز
الرمز الربيدي
�ص .ب

 معهد اللغة الإجنليزية  مركز تدريب تربوي
الن�شاط
� أخرى
 معهد خط عربي
� إ�ضافة ن�شاط �آخر

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X


م�صدرها

رقم الفاك�س

الربيد الإلكرتوين

نوع الطلب

خ/ع/6/1/ن3

املنطقة �أو املحافظة
احلي
العمر
تاريخ امليالد

ا�سم املن�ش�أة



منا�سب





مركز �إ�شراف تربوي

غري منا�سب

� -1أن يكون �سعودي اجلن�سية �أو من دول جمل�س التعاون اخلليجي
 -2بيان من الأحوال املدنية يثبت �أنه لي�س موظ ًفا حكوم ًيا (حديث) 
� -3أال يقل عمر امل�ستثمر عن � 25سنة.
� -4إذا كان املتقدّم ال ي�ستطيع مبا�شرة العمل بنف�سه ،عليه توكيل من ينوب عنه 
 -5يف حال كان املالك  /ـة �شركة ،ينطبق على مم ّثل ال�شركة ما ينطبق على امل�ستثمر.
� -6إح�ضار موافقة املناهج معتمدة من الإدارة العامة للمناهج 
� -7صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر ملواطني دول اخلليج 
� -8أن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �سعودي �أو خليجي وف ًقا لل�سج ّل التجاري و�أن يكون �أحد ن�شاطاتها تدريب ًيا 
املخت�صة) 
اجلهة
من
يعادله
ما
� -9صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ال يقل عن البكالوريو�س (�إذا كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكةُ ،يح�ضر
ّ
� -10صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  احلي  ا�سم املن�ش�أة  نوع الن�شاط 
الطاقة اال�ستيعابية  نوع التعليم (بنني /بنات) 
ا�سم املن�ش�أة 
� -11صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري �أو �سج ّل ال�شركة تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  احلي 
نوع الن�شاط  نوع التعليم (بنني /بنات)  الت�أ ّكد من مالئمة اال�سم للن�شاط 
ا�سم املالك  /ـة 
� -12صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للت�أمينات االجتماعية تت�ض ّمن :ا�سم املن�ش�أة 
 -13تقرير �صالحية املبنى من �ش�ؤون املباين يف الإدارة يت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة  ا�سم املن�ش�أة  نوع الن�شاط 
� -14صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول من م�صلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ستحقّات مالية على امل�ستثمر.
� -15صورة طبق الأ�صل من �شهادة ت�سجيل بيانات امل�ستثمر يف الربيد ال�سعودي تت�ض ّمن ا�سم امل�ستثمر وا�سم املدر�سة والعنوان الربيدي.
 -16خطاب ا�ستالم الالئحة الداخلية /تذكرة مراجعة للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�ض ّم ًنا ا�سم املالك  /ـة وا�سم املن�ش�أة.
� -17أن تتو ّفر يف املبنى �إمكانية الف�صل الداخلي بني املرافق وقاعات الأن�شطة لت�سهيل عملية املتابعة والإ�شراف (يف حال طلب �إ�ضافة و�إ�شراك ن�شاط �آخر) 
 -18تقرير تو ّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف يت�ض ّمن الآتي:


ال�ضوابط واال�شرتاطات والوثائق املطلوبة

املرافق
القاعات
املعامل واملختربات
�صاالت االنتظار
دورات املياه
مكاتب ا�ستقبال
البوفيه
امل�ص ّلى
ال�سالمل
املدير/ة
الغرف الإداريون/ات
هيئة التدري�س
مالحظة� * :إ�صدار ترخي�ص م�ستقل لكل ن�شاط.
:اال�سم:
		
املخت�ص/ة
امل�شرف/ة
ّ
مينح الرتخي�ص ملدة:
� سنة واحدة  ال مينح الرتخي�ص
مدير مكتب التعليم الأهلي:

مدى تو ّفرها

97

منا�سبة امل�ساحة

التوقيع:
الأ�سباب لعدم منح الرتخي�ص:

كفاية التجهيزات

التاريخ:
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العملية ()7
ا�ستمارة �إ�ضافة منهج �آخر �إلى املنهج املط ّبق يف املدار�س الأجنبية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
هاتف املدر�سة
رقم الهوية الوطنية

املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا
للبلدية)

تاريخ
الت�أ�سي�س
الربيد الإلكرتوين
تاريخها
هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة
 تعليم �أجنبي
 رو�ضة

الن�شاط

خ/ع/7/1/ن1

م�صدرها
رقم
الفاك�س

�ص .ب.

املراحل التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

 ح�ضانة
� أخرى		

املنهج احلايل

الرمز
الربيدي

 ح�ضانة  رو�ضة
 متو�سط  ثانوي



ابتدائي

املنهج امل�ضاف

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

� -1أ�صل �ساري املفعول لرتخي�ص املن�ش�أة التعليمية.



 -2ح�صول املدر�سة على الدرجة الأولى يف �سج ّل تقييم املدار�س الأجنبية.



� -3إح�ضار �شهادة اعتماد �أكادميي.



 -4تقرير ومرئيات املنطقة حيال �إ�ضافة املنهج.



مكتب التعليم الأهلي

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

يعتمد مدير مكتب التعليم الأهلي:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

التاريخ:
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العملية ()8
ا�ستمارة طلب حتويل مدر�سة �أهلية مط ّبقة برنامج دويل �إلى مدر�سة �أجنبية
ي�ستكمل من قبل
املدر�سة الأهلية

ا�سم املدر�سة
ا�سم املالك  /ـة

املراحل الدرا�سية القائمة
املنهج املط ّبق
املراحل الدرا�سية

خ/ع/8/1/ن1

املنطقة /املحافظة
الهوية الوطنية

االبتدائية

الرو�ضة
رقم الرتخي�ص
 ح�ضانة		

ي�ستكمل من �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف �إدارة التعليم

احل�صول على موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س
الأجنبية
انطباق ال�ضوابط

املتو�سطة
�سريان الرتخي�ص

جهة االعتماد
 ابتدائي		
 رو�ضة		

 منطبقة

م�سوغات املوافقة من عدمها

 غري منطبقة املرئيات

املوافقة
/2

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

 متو�سط		

رقم املوافقة

 ثانوي

تاريخها

/1



الثانوية

عدم املوافقة
/3

التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

		
مدير مكتب التعليم الأهلي

(

)

التوقيع:

التاريخ:

مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة

(

)

التوقيع:

التاريخ:
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العملية ()9
ا�ستمارة طلب حتويل مدر�سة �أجنبية �إلى مدر�سة �أهلية مط ّبقة برنامج دويل
ي�ستكمل من قبل املدر�سة
الأجنبية

ا�سم املدر�سة
ا�سم املالك  /ـة

املراحل الدرا�سية القائمة
الربنامج املطلوب تطبيقه
املراحل الدرا�سية املطلوب
التطبيق فيها

خ/ع/9/1/ن1

املنطقة /املحافظة
الهوية الوطنية

االبتدائية

الرو�ضة
رقم الرتخي�ص

الثانوية

املتو�سطة
�سريان الرتخي�ص
جهة االعتماد

 ح�ضانة		

 ابتدائي		

 رو�ضة		

 ثانوي

 متو�سط		

* يرفق تو�صيف للمنهج املراد تطبيقه ي�شتمل على اخلطة الدرا�سية و�آلية تقييم الطالب/الطالبات.
* �أتع ّهد بااللتزام ب�ضوابط تنظيم الربامج التعليمية الدولية يف املدار�س الأهلية:
التوقيع:

					
ا�سم املالك  /ـة:

ختم املدر�سة:

ي�ستكمل من �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف �إدارة التعليم

تقييم املدر�سة لآخر عامني
انطباق ال�ضوابط
م�سوغات املوافقة من عدمها

 منطبقة

 غري منطبقة
/1

املرئيات

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
 مينح الرتخي�ص			
الأ�سباب:



عدم
املوافقة

املوافقة
/2

/3

التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

		
مديرة مكتب التعليم الأهلي بتعليم

(

)

التوقيع:

التاريخ:

مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة

(

)

التوقيع:

التاريخ:
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العملية ()10
ا�ستمارة طلب (تغيري ا�سم املدر�سة) للمدار�س الأهلية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة القائم
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املن�ش�أة اجلديد
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املالك  /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية

املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)
الربيد
الإلكرتوين
م�صدرها

تاريخ
الت�أ�سي�س
هاتف
املدر�سة
تاريخها
هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة

الرمز
�ص .ب الربيدي

رقم
الفاك�س

 تربية خا�صة
 تعليم عام
 حتفيظ القر�آن  تعليم كبار  /كبريات 



الن�شاط

خ/ع/10/1/ن1

املراحل
 ح�ضانة  رو�ضة
ح�ضانة التعليمية (وف ًقا
 متو�سط  ثانوي
رو�ضة للبلدية)



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

�1.1أ�صل الرتخي�ص �ساري املفعول.



�2.2صورة من حجز اال�سم التجاري لال�سم اجلديد �أو تقدمي �سج ّل جتاري باال�سم اجلديد.



3.3موافقة املنطقة على مالءمة اال�سم للن�شاط تربو ًيا وتعليم ًيا.



�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم ال�شركة املالكة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.



5.5يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحيةُ ،يرفع طلب جتديد ترخي�ص باال�سم اجلديد.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التاريخ:
					
اال�سم:

التوقيع:
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ا�ستمارة طلب (تغيري ا�سم املدر�سة) للمدار�س الأجنبية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة القائم
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املن�ش�أة اجلديد
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
ا�سم املالك  /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية

املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)
الربيد
الإلكرتوين
م�صدرها

تاريخ
الت�أ�سي�س
هاتف
املدر�سة
تاريخها
هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة
 تعليم عام
 حتفيظ القر�آن

الن�شاط

خ/ع/10/1/ن2

 ح�ضانة
 رو�ضة

الرمز
�ص .ب الربيدي

رقم
الفاك�س



املراحل
 ح�ضانة  رو�ضة
التعليمية (وف ًقا
 متو�سط  ثانوي
تربية خا�صة للبلدية)



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

1.1طلب املالك  /ـة تغيري اال�سم.



2.2حجز اال�سم التجاري.



3.3موافقة املنطقة على مالءمة اال�سم للن�شاط تربو ًيا وتعليم ًيا.



�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها.



�5.5أ�صل الرتخي�ص �ساري املفعول.



6.6يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحيةُ ،يرفع طلب جتديد ترخي�ص باال�سم اجلديد.



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التاريخ:
					
اال�سم:

التوقيع:
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خ/ع/10/1/ن3
املنطقة �أو
املحافظة

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سجلّ
التجاري)

احلي
(وف ًقا للبلدية)

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

هاتف
املدر�سة

رقم الهوية الوطنية

الربيد
الإلكرتوين
تاريخها

ج ّوال املالك  /ـة

م�صدرها
�ص .ب

رقم الفاك�س

الرمز
الربيدي

هاتف املالك  /ـة


الن�شاط



 مركز تدريب تربوي
 معهد خط عربي		

		
معهد لغة �إجنليزية
		
مركز �إ�شراف تربوي

� أخرى

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
�إرفاق الوثائق الآتية

املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�1.1أ�صل الرتخي�ص �ساري املفعول
2.2الت�أ ّكد من مالءمة اال�سم للن�شاط 
ّ
�3.3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سجل التجاري تت�ض ّمن (ا�سم املن�ش�أة اجلديد /ا�سم امل�ستثمر /نوع الن�شاط) �أو �صورة من �شهادة حجز
اال�سم التجاري لال�سم اجلديد 
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للدفاع املدين 
5.5يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحية ،تُرفع ا�ستمارة جتديد الرتخي�ص وم�سوغاته با�سم املن�ش�أة اجلديدة 


امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

مكتب التعليم الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي :



ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:
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العملية ()11
ا�ستمارة طلب نقل ملكية (من فرد �إلى فرد) للمدار�س الأهلية

خ/ع/11/1/ن1
 تربية خا�صة
 تعليم عام
 ح�ضانة
 حتفيظ القر�آن
 تعليم كبار /كبريات  رو�ضة
� أخرى

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة (وف ًقا
لل�سج ّل التجاري)

الن�شاط

احلي (وف ًقا للبلدية)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

تاريخ
الت�أ�سي�س

ا�سم املالك  /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية الوطنية)
ا�سم املالك  /ـة اجلديد
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية للمالك  /ـة
اجلديد
ج ّوال املالك  /ـة اجلديد
هاتف املالك  /ـة اجلديد

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
العمر
تاريخ امليالد

امل�ؤهّ ل
م�صدره

تاريخها

م�صدرها

رقم الفاك�س

�ص .ب

املراحل
التعليمية

الربيد الإلكرتوين
للمالك  /ـة اجلديد

رقم
الرتخي�ص
القدمي

 ح�ضانة
 متو�سط		

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
هاتف
املدر�سة
الرمز

		
 رو�ضة
 ثانوي



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� 1.1أال يقل عمر املالك /ـة اجلديد عن � 25سنة.
�2.2صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك اجلديد �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.
 3.3بيان من الأحوال املدنية يثبت ب�أنه لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.
�4.4صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي للمالك اجلديد ال يقل عن الثانوية العامة (�إذا كان من خارج اململكة� ،إح�ضار ما يعادله من اجلهة
املخت�صة).
ّ
 5.5الأ�صل من عقد التنازل للمن�ش�أة التعليمية م�صدق من �إدارة التعليم.
�6.6صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة،
املراحل التعليمية ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات).
�7.7شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بالن�سبة املطلوبة منها.
�8.8أ�صل ترخي�ص املن�ش�أة.
 9.9تع ّهد من امل�ستثمر اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املدر�سة والوفاء مب�ستح ّقات الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف
املدر�سة وم�صلحة الزكاة والدخل.
ّ
ّ
ّ
1010يف حال امتالك امل�ستثمر اجلديد ملدار�س �أخرى ،الت�أكد من �أن م�ستواها ال يقل عن الدرجة الثانية يف �سجل التقييم ال�سنوي.
 1111يف حال كان الرتخي�ص منته ًيا ،تُرفع م�سوغات جتديد الرتخي�ص با�سم املالك /ـة اجلديد.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

					
التوقيع:
					
اال�سم:
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
* يف حال التو�صية بعدم املوافقة ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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ا�ستمارة طلب حتويل ملكية يف حالة وفاة املالك /ـة للمدار�س الأهلية
املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة (وف ًقا
لل�سج ّل التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية الوطنية)
ا�سم مم ّثل الورثة
(وف ًقا للهوية)
رقم الهوية ملم ّثل
الورثة
ج ّوال مم ّثل الورثة
هاتف مم ّثل الورثة

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
العمر
تاريخ امليالد

امل�ؤهّ ل
م�صدره

تاريخها

م�صدرها

رقم الفاك�س

�ص .ب

املراحل
التعليمية

الربيد الإلكرتوين
للمالك اجلديد

 تربية خا�صة
 تعليم عام
 ح�ضانة
 حتفيظ القر�آن
 تعليم كبار /كبريات  رو�ضة
� أخرى

الن�شاط

احلي (وف ًقا للبلدية)
تاريخ
الت�أ�سي�س

خ/ع/11/1/ن2

رقم
الرتخي�ص
القدمي

 ح�ضانة
 متو�سط		

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
هاتف
املدر�سة
الرمز

		
 رو�ضة
 ثانوي



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
�1.1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية ملم ّثل الورثة.
�2.2صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ملم ّثل الورثة ال يقل عن الثانوية العامة (�إذا كان امل�ؤهّ ل من خارج اململكة ،تتم معادلته من اجلهة
املخت�صة).
ّ
ً
3.3بيان من الأحوال املدنية يثبت ب�أنه لي�س موظفا حكوم ًيا.
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة الوفاة.
�5.5صورة طبق الأ�صل من ّ
�صك ح�صر الورثة.
�6.6صورة طبق الأ�صل من وكالة �شرعية من الورثة للمالك اجلديد ب�إدارة املدار�س ومتثيلهم �أمام اجلهات املخت�صة.
�7.7صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة /الورثة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.
�8.8شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بالن�سبة املطلوبة منها.
9.9تع ّهد من مم ّثل الورثة مبعاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املدر�سة والوفاء مب�ستح ّقات الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف املدر�سة
وم�صلحة الزكاة والدخل.
�1010أ�صل الرتخي�ص للمن�ش�أة التعليمية.
1111يف حال كان الرتخي�ص منته ًيا ترفع م�سوغات جتديد ترخي�ص با�سم املالك /ـة اجلديد.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

					
التوقيع:
					
اال�سم:
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

التاريخ:

 ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
* يف حال التو�صية بعدم املوافقة ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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خ/ع/11/1/ن3

ا�ستمارة طلب نقل ملكية (حتويل �إلى �شركة) للمدار�س الأهلية
املنطقة �أو
املحافظة
احلي (وف ًقا
للبلدية)

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سجلّ
التجاري)

الن�شاط

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية)
رقم ال�سج ّل التجاري
لل�شركة
ج ّوال مم ّثل ال�شركة

�ص .ب

هاتف ال�شركة املالكة
ا�سم مم ّثل ال�شركة

رقم الهوية

م�صدرها

تاريخ امليالد
املراحل
التعليمية

العمر
		
 رو�ضة
 ثانوي

ا�سم ال�شركة املالكة
تاريخه

(وف ًقا للهوية الوطنية)

امل�ؤهّ ل

الربيد الإلكرتوين

تاريخ الت�أ�سي�س

 تربية خا�صة
 تعليم عام
 ح�ضانة
 حتفيظ القر�آن
 تعليم كبار /كبريات  رو�ضة
� أخرى

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

م�صدره
الرمز
الربيدي

 ح�ضانة
 متو�سط		

هاتف املدر�سة
رقم الفاك�س

رقم الرتخي�ص

تاريخها


هاتف املدر�سة
ابتدائي

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
�1.1أن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �سعودي �أو خليجي.
�2.2صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية ملم ّثل ال�شركة.
املخت�صة).
�3.3صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي ملم ّثل ال�شركة ال يقل عن البكالوريو�س (�إذا كان من خارج اململكةُ ،يح�ضر ما يعادله من اجلهة
ّ
4.4بيان من الأحوال املدنية يثبت ب�أنه لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.
5.5الأ�صل من عقد التنازل للمن�ش�أة التعليمية م�صدّق من �إدارة التعليم وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة.
�6.6أ�صل �شهادة الرتخي�ص للمن�ش�أة �ساري املفعول.
�7.7صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم ال�شركة املالكة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية.
�8.8شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�س بالن�سبة املطلوبة منها.
�9.9صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لل�سج ّل التجاري تت�ض ّمن :ا�سم ال�شركة املالكة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،ن�شاط
ال�شركة (تعليمي).
1010تع ّهد من املالك /ـة اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املدر�سة والوفاء مب�ستح ّقات الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف
املدر�سة وم�صلحة الزكاة والدخل.
ّ
ّ
ّ
1111يف حال امتالك ال�شركة ملدار�س �أخرى ،الت�أكد من �أن م�ستواها ال يقل عن الدرجة الثانية يف �سجل تقييم املدر�سة.
1212يف حال كان الرتخي�ص منته ًيا ،تُرفع م�سوغات جتديد ترخي�ص با�سم املالك /ـة اجلديد.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
				
التوقيع:
				
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

 مينح الرتخي�ص			
الأ�سباب:



ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
* يف حال التو�صية بعدم املوافقة ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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معلومات عامة عن الطلب

�أ�سباب نقل امللكية
 وفاة مالك املركز
 تنازل من �شخ�ص �إلى �شركة
 تنازل من �شخ�ص لآخر
بيانات املركز /املعهد
تاريخ الرتخي�ص
رقم الرتخي�ص
ا�سم املركز
نوع الن�شاط ّ
� أخرى ()..............
� إ�شراف تربوي  تدريب تربوي
املرخ�ص  لغة �إجنليزية
بيانات امل�ستثمر اجلديد
� شركة
				
 فرد
تاريخه
رقم ال�سج ّل التجاري
ا�سم ال�شركة
ا�سم الفرد /مم ّثل
م�صدره
امل�ؤهّ ل
ال�شركة
م�صدرها
تاريخها
رقم البطاقة الوطنية
فاك�س
ثابت
ج ّوال
اجلن�سية
الرمز
�ص .ب.
الربيد الإلكرتوين
الربيدي
للم�ستثمر اجلديد
� -1أن يكون طالب الرتخي�ص �سعود ًيا �أو �أن يكون �أحد مواطني دول جمل�س التعاون.
�-2أال يق ّل م�ؤه ّله عن ال�شهادة اجلامعية (البكالوريو�س).
� -3أال يكون موظ ًفا حكوم ًيا.
� -4أال يق ّل عمره عن � 25سنة.
الوثائق
املخت�صة.
•�صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية  +امل�ؤهّ ل الدرا�سي ،ويف حال كان امل�ؤهّ ل من دولة �أخرى ،تتم معادلته من اجلهة
ّ
•�إثبات عدم العمل بوظيفة حكومية (�شهادة �صادرة من الأحوال املدنية).
املخت�صة يف
•عقد التنازل من من�ش�أة �أهلية مو ّقع من قبل الطرف الأول (مالك  /ـة املركز) والطرف الثاين (املالك /ـة اجلديد) بعد �شخو�صهما �إلى اجلهة
ّ
الإدارة واعتماده.
•�أ�صل الرتخي�ص �ساري املفعول.
•�صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم امل�ستثمر اجلديد ،ا�سم املن�ش�أة ،نوع الن�شاط ،الطاقة اال�ستيعابية ،فئة التدريب
(بنني ،بنات).
•�إح�ضار �شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املعهد /املركز بالن�سبة املطلوبة منها.
•تعهّد من املالك /ـة اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املن�ش�أة والوفاء مب�ستح ّقات الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف املن�ش�أة وم�صلحة الزكاة والدخل.
•خا�ص بال�شركات (�صورة طبق الأ�صل من ال�سج ّل التجاري  +خطاب من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة يو�ضح رغبتها يف نقل ملكية املعهد حلوزتها با�سم
مم ّثل ال�شركة املذكور يف ال�سج ّل � +صورة طبق الأ�صل من الت�أمينات االجتماعية با�سم املالك /ـة اجلديد).
•خا�ص مبراكز اللغات (عند التقدم بطلب تغيري املناهج ،يرجى تعبئة مناذج الإدارة التالية :بيان مب�ستوى الدورات ،وتع ّهد فح�ص الكتب).
يف حال كان املالك /ـة متو ّفىُ ،يطلب �إرفاق الآتي:
املخت�صة.
•�صورة طبق الأ�صل من وكالة �شرعية من الورثة للمالك اجلديد مو ّثقة من اجلهة الر�سمية
ّ
•�صورة طبق الأ�صل من ّ
�صك ح�صر الورثة.
•�صورة طبق الأ�صل من �شهادة الوفاة.
•ويكون �أمام الورثة خياران� :إما تقدمي تنازل من الورثة عن ملكية املدار�س لأحدهم �أو لأي �شخ�ص �آخر ممن تنطبق عليهم ال�شروط وال�ضوابط ،حُوت ّول �إلى
م� ّؤ�س�سة فردية �أو �شركة ،على �أن يكون �أحد ن�شاطاتها تعليم ًيا.
يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحيةُ ،ترفع ا�ستمارة جتديد الرتخي�ص وم�سوغاته با�سم املالك /ـة اجلديد.
�صالحية الرتخي�ص مدة �سنة حلني نقل م�سوغات الرتخي�ص من اجلهات ذات العالقة با�سم امل�ستثمر اجلديد.
تع ّهد
�أتع ّهد �أنا املوقع/ة �أدناه با�ستمرار م�س�ؤوليتي عن املركز �أمام اجلهات الر�سمية حتى انتهاء كامل �إجراءات نقل امللكية �إلى املالك /ـة اجلديد.
التاريخ14 / / :هـ
التوقيع:
اال�سم:
مدير مكتب �إدارة التعليم
مدير (عام) التعليم:
الأهلي والأجنبي:

ال�شروط والوثائق املطلوبة من امل�ستثمر اجلديد

مالك املركز احلايل

مالحظة :يجب قراءة ال�شروط املو�ضحة �أعاله قبل تعبئة النموذج وتزويد الإدارة به مع �إرفاق جميع الوثائق الأ�صلية املطلوبة لكي تتم مطابقتها مع ال�صور.
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عقد تنازل عن مدر�سة �أهلية
بتاريخ /

14 /هـ

�أنه يف يوم:
الطرف الأول (املتنازل):
رقم ال�سج ّل املدين :
			
يقيم يف مدينة:
م�صدره:
تاريخه14 / / :هـ		
الطرف الثاين (املتنازل له):
رقم ال�سج ّل املدين :
			
يقيم يف مدينة:
م�صدره:
تاريخه14 / / :هـ		
ا�سم املدر�سة الأهلية
رقم الرتخي�ص
املرحلة
ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

خ/ع/11/1/ن5
جن�سيته:

        

جن�سيته:
        

تاريخ الت�أ�سي�س

أقر كل منهما مبا يلي)
(و� ّ
�أوالً � -أق ّر الطرف الأول مالك  ........................................................يف مدينة:
واملُ�ص ّرح له /لها بالعمل مبوجب الرتاخي�ص املب ّينة �أرقامها �أعاله،
) للطرف الثاين ،وي�شمل هذا التنازل ما يلي:
		
ب�أنه قد تنازل عن ملكية (
 الرتاخي�ص ،املبنى وتبعاته (ما بداخله) ،الأثاث والتجهيزات. عقود العاملني /العامالت ،مبا يف ذلك التنازل عن كفالة غري ال�سعوديني /غري ال�سعوديات ،مع موافقة خطية من جميع العاملني على نقل كفالتهم وعقودهم.14هـ) التي تُ�صرف من الوزارة.
/14
 الإعانة ال�سنوية للعام الدرا�سي ( الر�سوم امل�ستح ّقة على �أولياء �أمور الطالب /الطالبات ،املتد ّربني /املتد ّربات.ثان ًيا� -أق ّر الطرف الثاين ناف ًيا اجلهالة ب�أنه:
 اطلع على احل�سابات وامليزانية وكافة الديون واملديونيات على املن�ش�أة التعليمية. التزم بحقوق جميع العاملني والعامالت باملن�ش�أة ورواتبهم ،وبنقل كفالة الذين تقت�ضي م�صلحة العمل جتديد عقودهم ،ومن ال ُيحتاج �إليه �سيتم �إعطا�ؤه ت�أ�شريةخروج نهائي.
 �أنه على علم بالفرتة الزمنية املتب ّقية من عمر املبنى �إذا كان م�ست�أج ًرا والطاقة اال�ستيعابية من الطالب  /الطالبات. التزم بحقوق العاملني والعامالت باملن�ش�أة وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم (القدمي واجلديد منها). التزم باال�شرتاك يف الت�أمينات االجتماعية. التزم بتجديد �شهادة الأمن وال�سالمة من الدفاع املدين �سنو ًيا والت�أ ّكد من �سالمة جميع �أدوات الأمن وال�سالمة ومتابعة �صيانتها با�ستمرار.امل�سجلة على املن�ش�أة من قبل جهة الإ�شراف ،والتق ّيد بالئحة وتعليمات تنظيم املدار�س واملعاهد الأهلية وما
ثال ًثا -تع ّهد الطرف الثاين با�ستيفاء جميع امللحوظات ّ
قد ِيرد عليها من تعديالت ،ويتح ّمل امل�س�ؤولية كاملة عند خمالفتها.
					
الطرف الأول (املتنازل)
						
اال�سم رباع ًيا:
							
التوقيع:
					
التاريخ14 / / :هـ

الطرف الثاين (املتنا َزل له)
اال�سم رباع ًيا:
التوقيع:
التاريخ14 / / :هـ

					
مدير مكتب التعليم الأهلي:
							
اال�سم:
							
التوقيع:
							
التاريخ:

مدير عام �إدارة التعليم مبنطقة:
اال�سم:
التوقيع:
التاريخ:

اخلتم:

((مالحظة هامة))
�إذا كان مالك املدار�س /املعهد الذي �سيتم التنازل عن ملكيتها �أو املتنا َزل له امر�أة ،يتم توقيعها على عقد التنازل بح�ضورها �شخ�ص ًيا �أمام مديرة التعليم الأهلي.
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عقد تنازل عن املعاهد �أو املراكز الأهلية
�أنه يف يوم:
الطرف الأول (املتنازل):
			
يقيم يف مدينة:
تاريخه14 / / :هـ		
الطرف الثاين (املتنازل له):
			
يقيم يف مدينة:
تاريخه14 / / :هـ		
ا�سم املن�ش�أة
الن�شاط
معهد لغة
مركز �إ�شراف تربوي
مركز تدريب تربوي
�أخرى

بتاريخ /

14 /هـ
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جن�سيته:

رقم ال�سج ّل املدين          :

م�صدره:

جن�سيته:

رقم ال�سج ّل املدين          :

م�صدره:

رقم الرتخي�ص

تاريخ الت�أ�سي�س

أقر كل منهما مبا يلي)
(و� ّ
�أوالً � -أق ّر الطرف الأول مالك  ........................................................يف مدينة:
واملُ�ص ّرح له /لها بالعمل مبوجب الرتاخي�ص املب ّينة �أرقامها �أعاله،
) للطرف الثاين ،وي�شمل هذا التنازل ما يلي:
		
ب�أنه قد تنازل عن ملكية (
 الرتاخي�ص ،املبنى وتبعاته (ما بداخله) ،الأثاث والتجهيزات. عقود العاملني /العامالت ،مبا يف ذلك التنازل عن كفالة غري ال�سعوديني /غري ال�سعوديات ،مع موافقة خطية من جميع العاملني على نقل كفالتهم وعقودهم. الإعانة ال�سنوية للعام الدرا�سي ( 14 /14هـ) التي تُ�صرف من الوزارة. الر�سوم امل�ستح ّقة على �أولياء �أمور الطالب /الطالبات ،املتد ّربني /املتد ّربات.ثان ًيا� -أق ّر الطرف الثاين ناف ًيا اجلهالة ب�أنه:
 اطلع على احل�سابات وامليزانية وكافة الديون واملديونيات على املن�ش�أة التعليمية. التزم بحقوق جميع العاملني والعامالت باملن�ش�أة ورواتبهم ،وبنقل كفالة الذين تقت�ضي م�صلحة العمل جتديد عقودهم ،ومن ال ُيحتاج �إليه �سيتم �إعطا�ؤه ت�أ�شريةخروج نهائي.
 �أنه على علم بالفرتة الزمنية املتب ّقية من عمر املبنى �إذا كان م�ست�أج ًرا والطاقة اال�ستيعابية من الطالب  /الطالبات. التزم بحقوق العاملني والعامالت باملن�ش�أة وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم (القدمي واجلديد منها). التزم باال�شرتاك يف الت�أمينات االجتماعية.ّ
 التزم بتجديد �شهادة الأمن وال�سالمة من الدفاع املدين �سنو ًيا والت�أكد من �سالمة جميع �أدوات الأمن وال�سالمة ومتابعة �صيانتها با�ستمرار.امل�سجلة على املن�ش�أة من قبل جهة الإ�شراف ،والتق ّيد بالئحة وتعليمات تنظيم املدار�س واملعاهد الأهلية وما
ثال ًثا -تع ّهد الطرف الثاين با�ستيفاء جميع امللحوظات ّ
قد ِيرد عليها من تعديالت ،ويتح ّمل امل�س�ؤولية كاملة عند خمالفتها.
					
الطرف الأول (املتنازل)
						
اال�سم رباع ًيا:
							
التوقيع:
					
التاريخ14 / / :هـ

الطرف الثاين (املتنا َزل له)
اال�سم رباع ًيا:
التوقيع:
التاريخ14 / / :هـ

					
مدير مكتب التعليم الأهلي:
							
اال�سم:
							
التوقيع:
							
التاريخ:

مدير عام �إدارة التعليم مبنطقة:
اال�سم:
التوقيع:
التاريخ:

اخلتم:

((مالحظة هامة))
�إذا كان مالك املعهد الذي �سيتم التنازل عن ملكيتها �أو املتنا َزل له امر�أة ،يتم توقيعها على عقد التنازل بح�ضورها �شخ�ص ًيا �أمام مديرة التعليم الأهلي.
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العملية ()12
ا�ستمارة طلب نقل ملكية للمدار�س الأجنبية
قبل ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية
ا�سم املن�ش�أة (وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية الوطنية)
ا�سم املالك /ـة /ال�شركة
(اجلديد)
(وف ًقا للهوية الوطنية �أو
ال�سج ّل التجاري)
رقم الهوية للمالك  /ـة
اجلديد/مم ّثل ال�شركة
ج ّوال املالك /ـة اجلديد/
مم ّثل ال�شركة
هاتف املالك /ـة اجلديد/
مم ّثل ال�شركة
الربيد الإلكرتوين
للمالك  /ـة اجلديد/
مم ّثل ال�شركة

املنطقة �أو املحافظة
احلي (وف ًقا للبلدية)
رو�ضة
تاريخ
ابتدائي
الت�أ�سي�س
متو�سط
ثانوي
العمر

خ/ع/12/1/ن1
 تعليم �أجنبي
 رو�ضة

الن�شاط

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

رقم
الرتخي�ص
القدمي
امل�ؤهّ ل

تاريخ امليالد

م�صدره

تاريخها

م�صدرها

رقم الفاك�س

�ص .ب

املراحل
التعليمية

 ح�ضانة
� أخرى

 ح�ضانة
 متو�سط		

هاتف
املدر�سة
الرمز

		
 رو�ضة
 ثانوي



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� - 1أال يق ّل عمر املالك /ـة اجلديد /مم ّثل ال�شركة عن � 25سنة.
� -2صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك اجلديد /مم ّثل ال�شركة.
 -3بيان من الأحوال املدنية يثبت ب�أن املالك /ـة اجلديد /مم ّثل ال�شركة لي�س موظ ًفا حكوم ًيا.
� -4صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي للمالك اجلديد /مم ّثل ال�شركة ال يقل عن البكالوريو�س (�إذا كان من خارج اململكة� ،إح�ضار ما يعادله
املخت�صة).
من اجلهة
ّ
 -5الأ�صل من عقد التنازل للمن�ش�أة التعليمية م�صدّق من �إدارة التعليم.
� -6أ�صل ترخي�ص املن�ش�أة �ساري املفعول.
� -7أن يكون التنازل عن كامل حمتويات مدر�سة قائمة وجتهيزاتها ،وال ُيقبل التنازل عن ترخي�ص غري مف ّعل.
 -8تع ّهد من امل�ستثمر اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�صودة على املدر�سة والوفاء مب�ستح ّقات الت�أمينات االجتماعية والعاملني يف املدر�سة
وم�صلحة الزكاة والدخل.
خا�ص مبم ّثل ال�شركة:
خطاب تفوي�ض �شامل ملم ّثل ال�شركة على �أن يكون �أحد موظفيها وال تق ّل درجته عن مدير عام فيها.
خا�ص يف حالة وفاة املالك /ـة:
 �صورة طبق الأ�صل من �شهادة الوفاة. �صورة طبق الأ�صل من ّ�صك ح�صر الورثة.
 �صورة طبق الأ�صل م�صدّقة من الوكالة ال�شرعية.امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
					
التوقيع:
					
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

مكتب التعليم
الأهلي

			
 املوافقة على نقل امللكية
الأ�سباب:



عدم املوافقة

مدير عام التعليم:

					
التوقيع:
					
اال�سم:

التاريخ:
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ا�ستمارة طلب نقل ملكية (من فرد �إلى فرد)
بعد ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية
ا�سم املن�ش�أة (وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية الوطنية)
ا�سم املالك /ـة (اجلديد)
(وف ًقا للهوية الوطنية

املنطقة �أو املحافظة
احلي (وف ًقا للبلدية)
ح�ضانة
رو�ضة
تاريخ
ابتدائي
الت�أ�سي�س
متو�سط
ثانوي
العمر
تاريخ امليالد

خ/ع/12/1/ن2
 تعليم �أجنبي  ح�ضانة
� أخرى
 رو�ضة

الن�شاط

ح�ضانة
رو�ضة
رقم
ابتدائي
الرتخي�ص
متو�سط
القدمي
ثانوي
امل�ؤهّ ل
م�صدره

رقم الهوية للمالك اجلديد

تاريخها

م�صدرها

ج ّوال املالك /ـة اجلديد

رقم الفاك�س

�ص .ب

هاتف املالك /ـة اجلديد
املراحل
التعليمية

الربيد الإلكرتوين
للمالك /ـة اجلديد

 ح�ضانة
 متو�سط		

هاتف
املدر�سة
الرمز
الربيدي

		
 رو�ضة
 ثانوي



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� -1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك اجلديد.
� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة اجلديد ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل
التعليمية.
� -3أ�صل ترخي�ص املن�ش�أة.
� -4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املعهد /املركز بالن�سبة املطلوبة منها.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
					
التوقيع:
					
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

مكتب التعليم
الأهلي

			
 املوافقة على نقل امللكية
الأ�سباب:



عدم املوافقة

مدير عام التعليم:

					
التوقيع:
					
اال�سم:
يف حال التو�صية بعدم املوافقة ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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ا�ستمارة طلب حتويل ملكية (يف حالة وفاة املالك /ـة)
بعد ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية
ا�سم املن�ش�أة (وف ًقا
لل�سج ّل التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية الوطنية)

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم مم ّثل الورثة
(وف ًقا للهوية)
رقم الهوية ملم ّثل
الورثة
ج ّوال مم ّثل الورثة

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
العمر
تاريخ امليالد

امل�ؤهّ ل
م�صدره

تاريخها

م�صدرها

رقم الفاك�س

�ص .ب

هاتف مم ّثل الورثة
الربيد الإلكرتوين
للمالك اجلديد

 تعليم �أجنبي
 رو�ضة

الن�شاط

احلي (وف ًقا للبلدية)

تاريخ
الت�أ�سي�س

خ/ع/12/1/ن3

املراحل
التعليمية

 ح�ضانة
� أخرى

ح�ضانة
رو�ضة
رقم
ابتدائي
الرتخي�ص
متو�سط
القدمي
ثانوي

 ح�ضانة
 متو�سط		

هاتف
املدر�سة
الرمز
الربيدي

		
 رو�ضة
 ثانوي



ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� -1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك اجلديد.
� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة اجلديد ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل
التعليمية.
� -3أ�صل ترخي�ص املن�ش�أة.
� -4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املعهد /املركز بالن�سبة املطلوبة منه.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
					
التوقيع:
					
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

مكتب التعليم
الأهلي

			
 مينح املوافقة على حتويل امللكية
الأ�سباب:



ال مينح املوافقة على حتويل امللكية

مدير عام التعليم:

					
التوقيع:
					
اال�سم:
يف حال التو�صية بعدم املوافقة ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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ا�ستمارة طلب نقل ملكية (حتويل �إلى �شركة)
بعد ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية
املنطقة �أو
املحافظة
احلي (وف ًقا
للبلدية)

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة احلايل
(وف ًقا للهوية)
رقم ال�سج ّل التجاري
لل�شركة
ّ
ج ّوال ممثل ال�شركة
هاتف ال�شركة املالكة
ا�سم مم ّثل ال�شركة

 تعليم �أجنبي
� أخرى

الن�شاط
ا�سم ال�شركة املالكة

تاريخه
�ص .ب

م�صدره
الرمز الربيدي

رقم الهوية

(وف ًقا للهوية الوطنية)

امل�ؤهّ ل

الربيد الإلكرتوين

تاريخ الت�أ�سي�س

خ/ع/12/1/ن4

احل�ضانة
الرو�ضة
االبتدائي
املتو�سط
الثانوي

تاريخ امليالد
املراحل
التعليمية

هاتف املدر�سة
رقم الفاك�س

م�صدرها
 ح�ضانة
 متو�سط		

العمر
		
 رو�ضة
 ثانوي

رقم الرتخي�ص

تاريخها


هاتف املدر�سة
ابتدائي

احل�ضانة
الرو�ضة
االبتدائي
املتو�سط
الثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
� -1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية ملمثل اجلديد.
� -2صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة اجلديد ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل
التعليمية.
� -3أ�صل ترخي�ص املن�ش�أة.
� -4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املعهد /املركز بالن�سبة املطلوبة منه.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
					
التوقيع:
					
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

مكتب التعليم
الأهلي

			
 مينح املوافقة على حتويل امللكية
الأ�سباب:



ال مينح املوافقة على حتويل امللكية

مدير عام التعليم:

					
التوقيع:
					
اال�سم:
يف حال التو�صية بعدم املوافقة ،تحُ فظ املعاملة يف �إدارة التعليم.

التاريخ:
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عقد تنازل عن مدر�سة �أجنبية
�أنه يف يوم:
الطرف الأول (املتنازل):
			
يقيم يف مدينة:
تاريخه14 / / :هـ		
الطرف الثاين (املتنازل له):
			
يقيم يف مدينة:
تاريخه14 / / :هـ		
ا�سم املدر�سة
املرحلة
ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

بتاريخ /

14 /هـ

خ/ع/12/1/ن5
جن�سيته:

رقم ال�سج ّل املدين          :

م�صدره:

جن�سيته:

رقم ال�سج ّل املدين          :

م�صدره:

رقم الرتخي�ص

تاريخ الت�أ�سي�س

أقر كل منهما مبا يلي)
(و� ّ
�أوالً � -أق ّر الطرف الأول مالك  ........................................................................يف مدينة.................................................:
واملُ�ص ّرح له /لها بالعمل مبوجب الرتاخي�ص املب ّينة �أرقامها �أعاله،
) للطرف الثاين ،وي�شمل هذا التنازل ما يلي:
		
ب�أنه قد تنازل عن ملكية (
 الرتاخي�ص ،املبنى وتبعاته (ما بداخله) ،الأثاث والتجهيزات. عقود العاملني /العامالت ،مبا يف ذلك التنازل عن كفالة غري ال�سعوديني /غري ال�سعوديات ،مع موافقة ّخطية من جميع العاملني على نقل كفالتهم وعقودهم.
 الإعانة ال�سنوية للعام الدرا�سي ( 14 /14هـ) التي تُ�صرف من الوزارة. الر�سوم امل�ستح ّقة على �أولياء �أمور الطالب /الطالبات ،املتد ّربني /املتد ّربات.ثان ًيا� -أق ّر الطرف الثاين ناف ًيا اجلهالة ب�أنه:
 اطلع على احل�سابات وامليزانية وكافة الديون واملديونيات على املن�ش�أة التعليمية. التزم بحقوق جميع العاملني والعامالت باملن�ش�أة ورواتبهم ،وبنقل كفالة الذين تقت�ضي م�صلحة العمل جتديد عقودهم ،ومن ال ُيحتاج �إليه �سيتم �إعطا�ؤه ت�أ�شريةخروج نهائي.
 �أنه على علم بالفرتة الزمنية املتب ّقية من عمر املبنى �إذا كان م�ست�أج ًرا والطاقة اال�ستيعابية من الطالب  /الطالبات. التزم بحقوق العاملني والعامالت باملن�ش�أة وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم (القدمي واجلديد منها). التزم باال�شرتاك يف الت�أمينات االجتماعية. التزم بتجديد �شهادة الأمن وال�سالمة من الدفاع املدين �سنو ًيا والت�أ ّكد من �سالمة جميع �أدوات الأمن وال�سالمة ومتابعة �صيانتها با�ستمرار.امل�سجلة على املن�ش�أة من قبل جهة الإ�شراف ،والتق ّيد بالئحة وتعليمات تنظيم املدار�س واملعاهد الأهلية وما
ثال ًثا -تع ّهد الطرف الثاين با�ستيفاء جميع امللحوظات ّ
قد ِيرد عليها من تعديالت ،ويتح ّمل امل�س�ؤولية كاملة عند خمالفتها.
					
الطرف الأول (املتنازل)
						
اال�سم رباع ًيا:
							
التوقيع:
					
التاريخ14 / / :هـ

الطرف الثاين (املتنا َزل له)
اال�سم رباع ًيا:
التوقيع:
التاريخ14 / / :هـ

					
مدير مكتب التعليم الأهلي:
							
اال�سم:
							
التوقيع:
							
التاريخ:

مدير عام �إدارة التعليم مبنطقة:
اال�سم:
التوقيع:
التاريخ:

اخلتم:

((مالحظة هامة))
�إذا كان مالك املعهد الذي �سيتم التنازل عن ملكيتها �أو املتنا َزل له امر�أة ،يتم توقيعها على عقد التنازل بح�ضورها �شخ�ص ًيا �أمام مديرة التعليم الأهلي.
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العملية ()13
ا�ستمارة تغيري املنهج املعتمد يف املدار�س الأجنبية
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
رقم الهوية الوطنية
رقم الهاتف

املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

تاريخ
الت�أ�سي�س
تاريخها
الربيد االلكرتوين
هاتف
املالك /ـة

ج ّوال املالك /ـة
 تعليم �أجنبي
 رو�ضة 		

الن�شاط

خ/ع/13/1/ن1

م�صدرها
رقم
الفاك�س

�ص .ب.

املراحل التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

 ح�ضانة
� أخرى

املنهج احلايل

الرمز
الربيدي

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي

املنهج اجلديد

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
�إرفاق الوثائق
الآتية

املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

� -1أ�صل ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.



 -2خطاب يفيد مبوافقة �أولياء الأمور على تغيري املنهج.
 -3الت�أ ّكد من انتهاء ال�سنة الدرا�سية للمنهج احلايل وبداية �سنة درا�سية جديدة للمنهج اجلديد.



مكتب التعليم الأهلي

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:
يعتمد مدير مكتب التعليم الأهلي:
				
التوقيع:
				
اال�سم:


التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:
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العملية ()14
بيانات مم ّثلي اجلالية املتقدّ مني بطلب الرتخي�ص
مقر املدر�سة املطلوبة (
)
جن�سية اجلالية (
ّ
اال�سم
رقم الإقامة

)
امل�ؤهّ ل الدرا�سي

م�صدرها

تاريخها

العمل

جهة العمل

ا�سم الكفيل

العنوان

هاتف

فاك�س

ج ّوال
التوقيع

اال�سم
رقم الإقامة

امل�ؤهّ ل الدرا�سي
م�صدرها

تاريخها

العمل

جهة العمل

ا�سم الكفيل

العنوان

هاتف

فاك�س

ج ّوال
التوقيع

اال�سم
رقم الإقامة

امل�ؤهّ ل الدرا�سي
م�صدرها

تاريخها

العمل

جهة العمل

ا�سم الكفيل

العنوان

هاتف

فاك�س

ج ّوال
التوقيع

خ/ع/14/1/ن1
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بيانات املدر�سة املطلوب الرتخي�ص بفتحها
ا�سم املدر�سة:

موقعها:

املنطقة:

املدينة:

املنهج املراد تدري�سه:

خ/ع/14/1/ن2
احلي:
اللغة التي ُيد ّر�س بها املنهج:

عدد املدار�س املماثلة يف املنطقة:
خ�ص�صت لها املدر�سة:
العدد التقديري لأبناء اجلالية التي ّ
ن�سبة النمو املتو ّقعة �سنو ًيا يف عدد الطالب /الطالبات:
تقدير التكلفة الإجمالية للم�شروع:
املخ�ص�ص للم�شروع								:
مقدار الر�صيد
ّ

(ي�شفع ما يثبت ذلك)

العدد التقديري للعاملني الذين حتتاج �إليهم املدر�سة يف العام الأول:
			
)
املع ّلمون /املع ّلمات (

				
)
الإداريون /الإداريات (

الع ّمال وال�سائقون (

)

الن�سبة املق ّررة للعاملني ال�سعوديني:
اال�سم:

التوقيع:

تنبيه :ا�ستقدام الع ّمال واحلرا�س ورجال الأمن للمدر�سة الأجنبية ،ويجب توظيف �سعوديني وف ًقا للتعليمات اخلا�صة ب�سعودة املهن والوظائف ،كما ميكن التعاقد مع
متخ�ص�صة.
م� ّؤ�س�سات �سعودية
ّ
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تع ّهد مم ّثلي جالية �أجنبية لفتح مدر�سة لأبناء اجلالية

خ/ع/14/1/ن3
)� ،أن نكون م�س�ؤولني م�س�ؤولية

) يف مدينة (
نتع ّهد نحن طالبي الرتخي�ص بفتح مدر�سة للجالية (
كاملة عن هذه املدر�سة ب�ش�ؤونها احلكومية ذات العالقة ،ونتع ّهد على وجه اخل�صو�ص ب�أن نلتزم مبا ي�أتي:

 .1تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات اخلا�صة باملدار�س الأجنبية.
مي�س هذه
� .2أن حترتم املدر�سة الأحكام الإ�سالمية والقيم الأخالقية وال�سيا�سية للمملكة ،و�أال تتع ّر�ض يف مناهجها �أو تدري�سها �أو كتبها �أو م�صادر التعلُّم فيها ملا ّ
القيم.
� .3أن ت�شتمل مناهج املدر�سة على القدر املن�صو�ص عنه يف الئحة املدار�س الأجنبية ب�ش�أن تدري�س مواد لتع ّلم اللغة العربية واحل�ضارة الإ�سالمية وتاريخ اململكة
وجغرافيتها.
� .4أن يقت�صر القبول يف املدر�سة على �أبناء اجلالية الذين لديهم �إقامات نظامية ،و�أن تلتزم املدر�سة بعدم قبول �أي طالب من جالية �أخرى �إلاّ مبوافقة م�سبقة من
املخت�صة ،و�ألاّ تقبل املدر�سة �أي طالب �سعودي و�ألاّ تتخذ �أي �إجراء لت�سجيله �أو ا�ستالم ر�سوم درا�سية منه �إال بعد �أن ت�صل املوافقة الر�سمية على قبوله
اجلهة
ّ
عن طريق الإدارة العامة للتعليم الأجنبي (بنني) يف وزارة التعليم ،و�أن تلتزم املدر�سة باملدة التي تق ّررها الوزارة للطالب.
� .5أن تتق ّيد املدر�سة بالنظام واملناهج التعليمية واللغة املط ّبقة يف بلدها ليتم ّكن طالبها من اال�ستمرار يف الدرا�سة عند عودتهم �إلى بالدهم ،وتتع ّهد ب�أن تقدّم ما
املخت�صة يف �سفارة اجلالية.
يثبت ذلك من اجلهة
ّ
� .6أن تخ�ضع املدر�سة لإ�شراف وزارة التعليم مم ّثلة ب�إدارة التعليم يف جميع النواحي املالية والإدارية واالجتماعية ،و�أن تلتزم بتنفيذ جميع التعليمات ال�صادرة عنها.
� .7أ ّال تقبل املدر�سة هبات �أو �إعانات نقدية �أو عينية �إ ّال وف ًقا للتعليمات املب ّلغة لها من قبل وزارة التعليم.
مو�ضحا فيها الإيرادات
� .8أن تعينّ املدر�سة حما�س ًبا قانون ًيا ،و�أن توايف الوزارة (الإدارة العامة للتعليم الأجنبي) مبيزانية املدر�سة لكل عام باللغة العربية
ً
وامل�صاريف.
� .9أن يكون جميع العاملني غري ال�سعوديني على كفالة املدر�سة ،و�أن يكون لديهم �إقامات نظامية �سارية املفعول.
جمل�سا لإدارتها يتم اختيار �أع�ضائه من قبل �أولياء �أمور الطالب /الطالبات وف ًقا لتعليمات الوزارة و�إدارة التعليم ،و�أن يكون للوزارة و�إدارة
�.10أن ت�ش ّكل املدر�سة ً
التعليم حق امل�شاركة يف املجل�س وح�ضور اجتماعاته وفق ما تراه.
� .11أن تفتح املدر�سة �أبوابها يف �أي وقت �أمام زيارات امل�شرفني الرتبويني التابعني لوزارة التعليم لالطالع على جميع �ش�ؤون املدر�سة وتزويدها بالتوجيهات الالزمة.
املخت�صة يف اململكة وتعليماتها.
� .12أن تكون يف املدر�سة ن�سبة من العاملني ال�سعوديني ح�سب نظام اجلهات
ّ
� .13أن نلتزم بامل�ستوى الدرا�سي للمدر�سة التي ّ
ن�صت عليه الئحة املدار�س الأجنبية يف مادتها
رخ�ص لنا بفتحها وال نقوم با�ستحداث م�ستويات �أدنى �أو �أعلى مما ّ
ال�سابعة.
� .14أ ّال نقوم با�ستخدام املبنى �إال بعد موافقة �إدارة التعليم ،البلدية ،الدفاع املدين.
� .15أ ّال نقوم ب�إن�شاء �أي فروع �أو مالحق للمدر�سة �إال مبوافقة �إدارة التعليم ووف ًقا لل�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بذلك.
� .16أن نلتزم بجميع �شروط الرتخي�ص املمنوح لنا وبنوده.

مم ّثلو اجلالية
					
اال�سم:
					
اال�سم:
					
التوقيع:
					
التوقيع:

م�صادقة ال�سفارة:

اال�سم:
التوقيع:
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املوا�صفات وال�شروط الالزمة يف مباين املدار�س الأجنبية
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خ/ع/14/1/ن4

� اً
أول -تكون معايري اختيار املبنى املدر�سي  -بحد �أدنى  -وفق الآتي:
� -1أن يكون املبنى بجميع مرافقه مبن ًيا من اخلر�سانة امل�سلحة و�أن يكون جيد «الت�شطيب» خال ًيا من العيوب الفنية و�سلي ًما �إن�شائ ًيا.
كاف من الغرف واملرافق وال�ساحات املح ّققة الحتياجات العملية التعليمية والرتبوية.
� -2أن يوجد يف املبنى عدد ٍ
� -3أن يكون امل�ص ّلى الئ ًقا وتكون �سعته متنا�سبة مع عدد الطالب /الطالبات امل�سلمني يف املدر�سة.
� -4أ ّال يقل الف�صل الدرا�سي عن اثنني و�أربعني ( )42مرتًا مر ّب ًعا.
� -5أن تكون �سعة املكتبة واملخترب واملعمل متنا�سبة مع �أعداد الطالب /الطالبات واملراحل الدرا�سية ،وحم ّققة لأغرا�ض املنهج املق ّرر.
�إذا كان الرتخي�ص ملدر�سة ي�شمل الق�سم الثانوي ،على املتقدّ م جتهيز  3خمتربات� ،أحدها للكيمياء والآخر للأحياء والثالث للفيزياء ،مع
مالحظة �أن تكون و�سائل ال�سالمة متو ّفرة يف كل منها.
� -6أن تتح ّقق التهوية اجليدة والإ�ضاءة الوافية والتكييف املنا�سب لظروف البيئة يف جميع الغرف واملرافق.
� -7أن تراعى يف املبنى الظروف اجلوية التي تتط ّلب �إيجاد مظ ّلة منا�سبة معزولة حرار ًيا للوقاية من ال�شم�س� ،أو �صاالت مغلقة لهذا الغر�ض.
� -8أن تتنا�سب الأفنية واملرافق مع عدد الطالب /الطالبات ومراحلهم العمرية.
� -9أن يحيط باملبنى واملرافق امل�ساندة �سور �أو �سياج منا�سب لتنظيم حركة العملية الرتبوية يف حميطه.
� -10أن ُيج ّهز املبنى بدورات مياه �صح ّية ومز ّودة باملتط ّلبات الالزمة لال�ستعمال وجيدة التهوية ،و�أن يكون عددها منا�س ًبا لعدد الطالب /الطالبات مبا ال يقل عن
دورة مياه واحدة لكل خم�سة وع�شرين طال ًبا (�أو طالبة) ،ي�ضاف �إلى ذلك وجود موا�ضيء ومغا�سل م�ساندة يف كل مكان منا�سب.
� -11أن توجد داخل املبنى ويف الق�سم املحيط به �أدوات الأمن وال�سالمة ال�صحية والأمنية واملرورية والبيئية.
� -12أن يكون املوقع على �شارعني ال يقل عر�ض �أحدهما عن ع�شرين مرتًا ،مع �أهمية وجود املواقف املنا�سبة لل�سيارات حول املبنى.
ثان ًيا -احل�صول على موافقة البلدية على املوقع ،واحل�صول على �شهادة الدفاع املدين بتح ّقق ا�شرتاطات ال�سالمة ومتط ّلباتها.
ثال ًثا -تقوم جلنة من �إدارة التعليم بالك�شف على املبنى املراد ا�ستخدامه مق ًّرا للمدر�سة ،وتراعي اللجنة يف ذلك ال�شروط وال�ضوابط املذكورة ب�ش�أن املباين
املدر�سية ،ويلتزم طالب الرتخي�ص ب�إجراء ما تطلبه اللجنة من تعديالت.
راب ًعا -يف حال احتياج املدر�سة �إلى �إ�ضافة من�ش�آت على املبنى �أو ا�ستعمال مرافق �أخرى لتلبية احلاجة �أو النمو ،على �صاحب املدر�سة تقدمي عر�ض �إلى �إدارة
املخت�صة لأخذ املوافقة على ذلك.
التعليم للمعاينة من اللجنة
ّ
بوقت كاف ،و�أخذ
خام�سا -يف حال رغبة مالك املدر�سة االنتقال �إلى مبنى �آخر ،على رئي�س جمل�س �إدارتها �إ�شعار اجلهة
املخت�صة يف �إدارة التعليم قبل االنتقال ٍ
ّ
ً
املوافقة ّ
اخلطية امل�سبقة من �إدارة التعليم يف املنطقة �أو املحافظة قبل ا�ستخدامه.

مم ّثلو اجلالية
					
اال�سم:
					
اال�سم:
					
التوقيع:
					
التوقيع:

م�صادقة ال�سفارة:

اال�سم:
التوقيع:
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ُي�ستكمل هذا البيان من قبل �إدارة التعليم فقط

خ/ع/14/1/ن5

ر�أي �إدارة التعليم ب�ش�أن منح الرتخي�ص

ا�سم �إدارة التعليم...................................................................................................................................................:
ا�سم اجلالية طالبة الرتخي�ص.......................................................................................................................................:
ا�سم املدر�سة املطلوب الرتخي�ص لها................................................................................................................................:
مق ّرها...............................................................................................................................................:
................
املنهج املُراد تدري�سه................................................................................................................................................:
اللغة التي ُيد ّر�س بها املنهج.........................................................................................................................................:
)
العدد القائم من املدار�س املماثلة يف املق ّر املذكور( :
)
العدد املحتاج �إلى �إحداثه من املدار�س هذا العام( :
تو�صية الإدارة ب�ش�أن منح الرتخي�ص للجالية:
 تو�صي الإدارة مبنح الرتخي�ص
 ال تو�صي الإدارة مبنح الرتخي�ص
م�سوغات التو�صية..................................................................................................................................................:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...

امل�شرف على التعليم الأجنبي يف الإدارة				

مكتب التعليم الأهلي يف �إدارة التعليم

				
اال�سم...................................................:

اال�سم.....................................................:

			
التوقيع...................................................:

التوقيع...................................................:

يعتمد ،مدير عام التعليم يف ..........................................................
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العملية ()15
ا�ستمارة طلب فتح ف�صول ملحقة للمدار�س الأهلية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
الف�صول املطلوب
�إحلاقها
رقم الهوية الوطنية

هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة

الن�شاط

م/ع/15/1/ن1

ح�ضانة
رو�ضة
تاريخأ�سي�س ابتدائي
الت�
متو�سط
ثانوي
املراحل  ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
التعليمية  متو�سط  ثانوي
هاتف
الربيد الإلكرتوين
املدر�سة
تاريخها

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

 تربية خا�صة
 رو�ضة
� أخرى

 تعليم عام		
 حتفيظ القر�آن		
			
 ح�ضانة
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املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

م�صدرها
�ص .ب الرمز
الربيدي

رقم
الفاك�س

رقم الرتخي�ص

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
 منا�سب
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
1.1ح�صول املرحلة القائمة على الدرجة الأولى �أو الثانية يف تقييم املدر�سة ال�سنوي 
2.2تع ّهد بااللتزام بال�ضوابط واملدة املحدّدة للف�صول امللحقة 
�3.3صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية 
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية،
الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات) 
5.5تقرير عن تو ّفر التجهيزات والأثاث املدر�سي املنا�سب 
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
				
التوقيع:
				
اال�سم:


غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

مكتب التعليم الأهلي

			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
اال�سم:

ال مينح الرتخي�ص

					
التوقيع:

التاريخ:

مدير عام التعليم :
اال�سم:

		

يكون الإحلاق وف ًقا لل�ضوابط املحدّدة من الوزارة

التوقيع:

		

التاريخ:
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العملية ()16
ا�ستمارة طلب فتح ف�صول ملحقة للمدار�س الأجنبية

ح�ضانة
رو�ضة
تاريخأ�سي�س ابتدائي
الت�
متو�سط
ثانوي
املراحل  ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
التعليمية  متو�سط  ثانوي
هاتف
الربيد الإلكرتوين
املدر�سة
تاريخها

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
الف�صول املطلوب
�إحلاقها
رقم الهوية الوطنية

هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة

الن�شاط

م/ع/16/1/ن1

 تعليم �أجنبي
 ح�ضانة
 رو�ضة
� أخرى

املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

م�صدرها
�ص .ب الرمز
الربيدي

رقم
الفاك�س

 املنهج

رقم الرتخي�ص

ح�ضانة
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
� سكني
 من�ش�أة تعليمية
املبنى
1.1خطاب بطلب �إ�ضافة ف�صول درا�سية ملحقة باملرحلة القائمة.
�2.2صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.
�3.3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة،
املراحل التعليمية ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات).
4.4تع ّهد خطي من امل�ستثمر بااللتزام ب�ضوابط الإحلاق ومدته.
5.5تو ّفر ف�صول وجتهيزات ودورات مياه.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
				
التوقيع:
				
اال�سم:


منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



مكتب التعليم
الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
اال�سم:

ال مينح الرتخي�ص

					
التوقيع:

التاريخ:

مدير عام التعليم:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
يكون الإحلاق وف ًقا لل�ضوابط املحدّدة من الوزارة

التاريخ:
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العملية ()17
ا�ستمارة طلب �إحلاق برنامج تربية خا�صة للمدار�س الأهلية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)

تاريخ الت�أ�سي�س

املراحل التعليمية
رقم الهوية الوطنية
ج ّوال املالك  /ـة
برامج الرتبية
اخلا�صة امللحقة
باملدار�س

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي
هاتف
املالك  /ـة
ا�سم الربنامج امللحق
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م/ع/17/1/ن1
رقم
الرتخي�ص

تاريخ انتهاء الرتخي�ص

الربيد الإلكرتوين

هاتف املدر�سة

م�صدرها

تاريخها

الرمز
�ص .ب
الربيدي
رقم املوافقة وتاريخها

رقم الفاك�س
املرحلة

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�1.1أن يكون م�ضى على ت�شغيل املدر�سة عامان درا�سيان 
�2.2أن تكون املدر�سة م�صنفة يف الدرجة الأولى �أو الثانية لآخر عامني درا�سيني
�3.3أال تكون املدر�سة قد ارتكبت �أي خمالفة نظامية خالل العام ال�سابق لطلب ترخي�ص الربنامج 
�4.4أال يزيد عدد �إجمايل طالب الرتبية اخلا�صة عن  %20من �إجمايل عدد طالب التعليم العام 
عدد طالب وطالبات الرتبية اخلا�صة يف املدار�س� ،إن وجد ().....
5.5عدد طالب وطالبات التعليم العام ().....
6.6ن�سبة طالب وطالبات الرتبية اخلا�صة لطالب وطالبات التعليم العام (.)% ......
7.7تع ّهد االلتزام باللوائح والأنظمة اخلا�صة بالرتبية اخلا�صة 
�8.8صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة التعليمية 
�9.9صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك  /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية،
الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات) 
1010تقرير �صالحية املبنى املدر�سي من قبل جلنة مك ّونة من �إدارة التعليم الأهلي و�إدارة الرتبية اخلا�صة و�إدارة املباين و�إدارة ريا�ض الأطفال يف حال كان
املتخ�ص�صة ،مع الت�أ ّكد من تو ّفر متط ّلبات
الن�شاط يف هذا املجال ،للت�أ ّكد من منا�سبة امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات ومطابقتها للموا�صفات واملعايري
ّ
ال�سالمة املراعية لطبيعة طالب املدر�سة 
1111توفري امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات والو�سائل التعليمية اخلا�صة قبل بداية الن�شاط 
املتخ�ص�صة من معلمني و�أخ�صائيي اخلدمات امل�ساندة 
1212تو ّفر الكوادر
ّ


�إرفاق الوثائق الآتية

مالحظة :ال�شروط ( )4 – 3 – 2 – 1ال تط ّبق على برنامج �صعوبات التعلّم.
مدة املوافقة حمدّ دة بثالث �سنوات فقط
برنامج الرتبية اخلا�صة الذي يتقدّم املالك  /ـة بطلب
املوافقة له كربنامج ملحق باملدار�س

املرحلة

برنامج تربية خا�صة (فئة)

التاريخ:

ملحوظات م�شريف التعليم الأهلي :
				
التوقيع:
						
اال�سم:

التاريخ:

مكتب التعليم الأهلي

ملحوظات م�شريف الرتبية اخلا�صة:
				
التوقيع:
						
اال�سم:

 مينح الرتخي�ص
مدير مكتب التعليم الأهلي:
				
اال�سم:
				

 ال مينح الرتخي�ص
التوقيع:
التاريخ:

الأ�سباب
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ّ
�سجل طلب �إحلاق برنامج للرتبية اخلا�صة
ا�سم املدر�سة:
هاتف املدر�سة:
نوع املبنى:

املرحلة:
فاك�س:
 مدر�سي

برنامج الرتبية اخلا�صة املطلوب �إحلاقه:
		
� إعاقة ب�صرية
 ا�ضطراب التوحد		



�سكني

� إعاقة �سمعية		
		
 تعدّد الإعاقات

م/ع/17/1/ن2

رقم الرتخي�ص:
الربيد الإلكرتوين:
املدينة:

اجل ّوال:
احلي:

		
 ا�ضطرابات �سلوكية وانفعالية
� صعوبات تع ّلم

� إعاقة عقلية

تع ّهد املالك  /ـة:
�أ -االلتزام بالقواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  10674وتاريخ 1422/4/5هـ.
ب -االلتزام بالقواعد التنظيمية ملدار�س وبرامج الرتبية اخلا�صة الأهلية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  33155156وتاريخ 1433/1/22هـ.
متخ�ص ً�صا.
متخ�ص�ص/ة يف الرتبية اخلا�صة يف حال مل �أكن
ج -االلتزام بتعيني م�شرف/ة
ّ
ّ
د -عدم قبول فئات من طالب الرتبية اخلا�صة غري الفئات الواردة يف موافقة الربنامج.
هـ� -أ ّال يزيد عدد �إجمايل طالب برامج الرتبية اخلا�صة عن  %20من عدد �إجمايل طالب التعليم العام.
و -االلتزام بتخفي�ض طالب التعليم العام يف الف�صول املدمج بها طالب تربية خا�صة وفق ما حتدّده جهة الإ�شراف.
و�أق ّر ب�أنني �أطلعت على هذا التع ّهد وقر�أت ما فيه وفهمته و�أنه ملزم يل ،وللوزارة احلق يف �إلغاء املوافقة وف ًقا لأنظمتها وتنظيماتها بدون �أي م�س�ؤولية �أو تبعة
قانونية عليها.
التاريخ
					
التوقيع
						
ا�سم املالك  /ـة
.................................
		
..........................................
			
..........................................
بعد االطالع على �ضوابط املوافقة على �إحلاق برامج الرتبية اخلا�صة ،وبعد الت�أ ّكد من �صالحية املبنى املدر�سي ،وتو ّفر امل�ستلزمات املكانية والتجهيزات
املتخ�ص�صة ،وااللتزام مبتطلبات ال�سالمة املراعية لطبيعة الطالب /الطالبات.
ومطابقتها للموا�صفات واملعايري
ّ
نو�صي مبنح املوافقة على �إحلاق برنامج:
.................................................................... -1
.................................................................... -2
.................................................................... -3
للرتبية اخلا�صة يف مدر�سة  ...................................الأهلية.
							
مدير مكتب التعليم الأهلي
									
اال�سم:
									
التوقيع:
التاريخ:

مدير عام التعليم
اال�سم:
التوقيع:

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

(موافقة �إحلاق برنامج تربية خا�صة)
نظاما،
بنا ًء على ال�صالحيات املخ ّولة لنا ً
ّمتت املوافقة على �إحلاق برنامج الرتبية اخلا�صة وفق الآتي:
املرحلة:
ا�سم املدر�سة:
رقم الرتخي�ص:

ا�سم الربنامج:
تاريخ ت�أ�سي�سه:
رقم املوافقة:

وملدة ثالث �سنوات تبد�أ من / /

هـ �إلى نهاية / /

							
اخلتم

هـ.

مدير (عام) التعليم

م/ع/17/1/ن3
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العملية ()18
منوذج طلب املوافقة على تطبيق برنامج تعليمي دويل يف مدر�سة �أهلية
املدر�سة:

ي�ستكمل من قبل املدر�سة الأهلية

املراحل الدرا�سية القائمة
و�أرقام تراخي�صها

املالك  /ـة:
ريا�ض الأطفال
�سريان
الرتخي�ص

من:
�إلى:

املدينة:
املتو�سطة

االبتدائية
�سريان
الرتخي�ص

من:
�إلى:

م/ع/18/1/ن1

�سريان
الرتخي�ص

�سريان
الرتخي�ص

من:
�إلى:

 ح�ضانة		
املرحلة (املراحل)
الدرا�سية  االبتدائية
املطلوب التطبيق فيها
 الثانوية

ا�سم املالك  /ـة:

 ريا�ض الأطفال
 املتو�سطة

* يرفق تو�صيف للمنهج املراد تطبيقه ي�شتمل على اخلطة الدرا�سية و�آلية تقييم الطالب /الطالبات و�أ�صل
املوافقة ال�سابقة على الربنامج واملوافقة على ال�سال�سل الدرا�سية.

ي�ستكمل من قبل �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي
ب�إدارة التعليم

تقييم املدر�سة لآخر عامني


منطبقة



غري منطبقة

املرئيات



التوقيع:

املوافقة		



م�سوغات املوافقة �أو عدمها -1

-2

-3

-4

-5

-6

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم (

)

التوقيع:

ي�ستكمل من قبل الإدارة العامة
للتعليم الأهلي بالوزارة

امل�شرف املراجع

انطباق
اال�شرتاطات
التوقيع

 حتال �إلى اللجنة التح�ضريية لدرا�سة طلبات تطبيق الربامج
التعليمية الدولية
اعتماد مدير عام التعليم الأهلي العام
اال�سم:
التوقيع:

عدم املوافقة

التاريخ:
التاريخ/ / :

.................................................................
مراجعة الطلب

من:
�إلى:

جهة االعتماد

الربنامج املطلوب تطبيقه *

انطباق ال�ضوابط

الثانوية

14هـ

ا�ستكمال
مرفقات املنهج
التاريخ14 / / :هـ
 تعاد �إلى �إدارة التعليم لإكمال امل�سوغات

التاريخ14 / / :هـ

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

العملية ()19
ا�ستمارة جتديد تطبيق برنامج دويل يف املدار�س الأهلية

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
هاتف املدر�سة
رقم الهوية الوطنية

م/ع/19/1/ن1
املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

تاريخ
الت�أ�سي�س
الربيد الإلكرتوين
تاريخها

م�صدرها

هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة

 متو�سط
 ثانوي
� أخرى

 ح�ضانة		
املراحل
 رو�ضة		
التعليمية (وف ًقا للبلدية)
 ابتدائي		
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الرمز
�ص .ب الربيدي

رقم
الفاك�س
رقم املوافقة على تطبيق
الربنامج وتاريخها
جهة االعتماد

الربنامج املطبق

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

الت�أ ّكد من انطبق ال�شروط وال�ضوابط الآتية

� -1إرفاق (تقرير /ا�ستمارة) حيال اكتمال (املبنى – التجهيزات املدر�سية – الهيئة التعليمية والإدارية) وفق ال�شروط وال�ضوابط ّ
املنظمة لذلك.



� -2صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمدر�سة الأهلية.



 -3احل�صول على املوافقة النهائية من جهة االعتماد للربنامج املطلوب تطبيقه.



� -4صورة طبق الأ�صل من املوافقة على تطبيق الربنامج الدويل.



� -5صورة من اخلطة الدرا�سية.



� -6صور من املوافقة على ال�سال�سل التعليمية املط ّبقة من الإدارة العامة للمناهج.



 -7االلتزام بتدري�س املواد الإلزامية (املادة  )13من الئحة التعليم الأجنبي
 الرتبية الإ�سالمية
 اللغة العربية
 االجتماعيات

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
					
التوقيع:
					
اال�سم:
 تجُ دّد املوافقة
مدة جتديد املوافقة:
		
 عامان
 عام		

 ثالثة �أعوام

التاريخ:

 ال تجُ دّد املوافقة
الأ�سباب:

يعتمد مدير مكتب التعليم الأهلي:
					
التاريخ:
					
اال�سم:

التوقيع:
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العملية ()20
ا�ستمارة �إن�شاء مب ًنى مدر�سي يف املدار�س االهلية
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك  /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
هاتف املدر�سة
رقم الهوية الوطنية

املنطقة �أو
املحافظة
تاريخ
الت�أ�سي�س

احلي
(وف ًقا للبلدية)
الربيد االلكرتوين

تاريخها

م�صدرها

هاتف
املالك  /ـة

ج ّوال املالك  /ـة
الن�شاط

م/ع/20/1/ن1

 تعليم عام		
			
 ح�ضانة
 تعليم كبار  /كبريات

رقم
الفاك�س

 حتفيظ القر�آن
 رو�ضة
� أخرى

�ص .ب.

املراحل التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

الرمز
الربيدي

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

�1.1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك �أو جواز ال�سفر ملواطني دول جمل�س التعاون.
�2.2صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،نوع التعليم (بنني/
بنات).
�3.3صورة طبق الأ�صل من �إرفاق ف�سح البناء.
�4.4صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد يت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،ا�سم احلي ،املراحل التعليمية.
�5.5صورة طبق الأ�صل من ّ
املخطط الهند�سي للمبنى.

�6.6إرفاق ما يثبت مت ّلك الأر�ض �أو ا�ستئجارها ملدة طويلة.
�7.7إرفاق موافقة �إدارة املباين يف �إدارة التعليم على ّ
املخططات الت�صميمية والإن�شائية يت�ض ّمن :ا�سم امل�ستثمر ،املراحل التعليمية ،احلي ،نوع
التعليم (بنني /بنات).
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
التاريخ:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي
				
التوقيع:
				
اال�سم:

التاريخ:

يعتمد مدير عام التعليم:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

التاريخ:

* �صورة للإدارة العامة للتعليم الأهلي العام للإحاطة
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ا�ستمارة �إن�شاء مبنى مدر�سي يف املدار�س الأجنبية
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
هاتف املدر�سة
رقم الهوية الوطنية

م/ع/20/1/ن2
املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

تاريخ
الت�أ�سي�س
الربيد االلكرتوين

م�صدرها

تاريخها
هاتف
املالك /ـة

ج ّوال املالك /ـة
 تعليم �أجنبي
 ح�ضانة
 رو�ضة
� أخرى

الن�شاط
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رقم
الفاك�س

�ص .ب.

 املنهج

املراحل التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

الرمز
الربيدي

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

�1.1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك.



�2.2صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهّ ل العلمي.



�3.3إرفاق ف�سح البناء.



�4.4صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد يت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،ا�سم احلي ،املراحل التعليمية.
�5.5إرفاق �صورة ّ
املخطط الهند�سي للمبنى.




�6.6إرفاق ما يثبت مت ّلك الأر�ض �أو ا�ستئجارها ملدة طويلة.



�7.7إرفاق موافقة الإدارة الهند�سية يف �إدارة التعليم على ّ
املخططات الت�صميمية والإن�شائية يت�ض ّمن :ا�سم امل�ستثمر ،املراحل التعليمية ،احلي.



8.8حتديد مدة الإن�شاء.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:





التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:

يعتمد مدير عام التعليم:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

التاريخ:

مكتب التعليم الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

�صورة �إلى الإدارة العامة للتعليم الأهلي العام للإحاطة.
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العملية ()21
ا�ستمارة تغيري مبنى املدر�سة الأهلية
معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
هاتف املدر�سة
رقم الهوية الوطنية

املنطقة �أو
املحافظة
تاريخ
الت�أ�سي�س

احلي
(وف ًقا للبلدية)
الربيد االلكرتوين

تاريخها

م�صدرها

هاتف
املالك /ـة

ج ّوال املالك /ـة
الن�شاط

م/ع/21/1/ن1

 تعليم عام		
			
 ح�ضانة
 تعليم كبار  /كبريات
� أخرى

رقم
الفاك�س
 حتفيظ القر�آن
 رو�ضة
 تربية خا�صة

�ص .ب.

املراحل التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

الرمز
الربيدي

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�1.1صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص �ساري املفعول للمن�ش�أة.
2.2موافقة اللجنة امل�ش ّكلة على �سالمة املبنى �إن�شائ ًيا ومالءمته تربو ًيا.




�إرفاق الوثائق الآتية

�3.3صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة ،املراحل التعليمية ،نوع التعليم
(بنني /بنات).
�4.4صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها من الدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة ،احلي ،ا�سم املن�ش�أة،
املراحل التعليمية ،الطاقة اال�ستيعابية ،نوع التعليم (بنني /بنات).
5.5تقرير بتو ّفر التجهيزات املدر�سية والأثاث والو�سائل التعليمية واملختربات واملعامل.

�6.6صورة من �شهادة �سالمة املبنى �إن�شائ ًيا من مكتب هند�سي معتمد.
امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:








التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:

يعتمد مدير عام التعليم:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

التاريخ:

مكتب التعليم الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
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ا�ستمارة تغيري مبنى املدر�سة الأجنبية
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)

املنطقة �أو املحافظة

تاريخ
الت�أ�سي�س

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)

م/ع/21/1/ن2

احلي (وف ًقا للبلدية)
الربيد
الإلكرتوين

هاتف
املدر�سة

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

ج ّوال املالك /ـة

م�صدرها
رقم
الفاك�س

هاتف املالك /ـة



الن�شاط




 املنهج

تعليم �أجنبي
ح�ضانة
رو�ضة
�أخرى

املراحل
التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

 ح�ضانة
 متو�سط		

الرمز
الربيدي

�ص .ب

 رو�ضة
 ثانوي

 ابتدائي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

� -1صورة طبق الأ�صل من الهوية الوطنية للمالك.
� -2صورة طبق الأ�صل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة وا�سم املدر�سة ونوع التعليم (بنني /بنات) وا�سم احلي
واملراحل التعليمية.
� -3صورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول لأمن املن�ش�أة و�سالمتها تت�ض ّمن :ا�سم املدر�سة وا�سم املالك /ـة وا�سم احلي والطاقة اال�ستيعابية
واملراحل التعليمية ونوع التعليم (بنني /بنات).
 -4تقرير �صالحية املبنى والتجهيزات املدر�سية والأثاث والو�سائل التعليمية واملختربات واملعامل والتجهيزات الفنية واالدارية والت�أ ّكد من
منا�سبته للعمل الرتبوي ومطاب ًقا للموا�صفات.
� -5صورة طبق الأ�صل من ترخي�ص املن�ش�أة.

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:



التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:

يعتمد مدير عام التعليم:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

التاريخ:

مكتب التعليم الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
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م/ع/21/1/ن3

ا�ستمارة لتغيري مبنى مركز �أو معهد �أهلي

ا�سم املالك /ـة .......................................... :املدينة /املحافظة ............................... :احلي ......................... :بالقرب من.............. :
موقع املق ّر احلايل ............................................................. :املوقع املقرتح.......................................................................... :
معلومات املبنى
معلومات عن املبنى

نوع املبنى

�أقرب معهد �أهلي (�إن وجد)

امل�ساحة الإجمالية للمبنى

c

مركز

عمر املبنى (

) �سنة

c

.........م يقع على �شارع ( ) م  .......................1يقع على بعد ( )

c

�سكني

عدد الأدوار (

) دور

c

.........م يقع على �شارعني ( ) م  .......................2يقع على بعد ( )

c

�شقة /دور من بناء

عدد املداخل (

)

c

.........م يقع على � 3شوارع ( ) م  .......................3يقع على بعد ( )

			�أقرب مطابخ عامة (
			�أقرب حمل توزيع غاز ( ) م
�أقرب حمطة وقود ( ) م

)م

معلومات الغرف
العدد الإجمايل لغرف املبنى
(

) غرفة

الدور الأر�ضي (
الدور الأول (

الغرف الإدارية
غرفة املدير /املديرة (

) م2

) غرفة غرفة الإداريني /الإداريات (
) غرفة

معامل اللغة الإجنليزية

غرفة املعلمني /املعلمات (
عدد (

) معمل

القاعات الدرا�سية

) م2
) م2

م�ساحة (

اال�ستقبال

c

�صالة ا�ستقبال م�ساحة (

الغرف امل�ساندة

c

		
م�ص ّلى مب�ساحة ( ) م2

) م 2م�ساحة (

 1م�ساحة (

) م2

 4م�ساحة (

) م2

 2م�ساحة (

) م2

 5م�ساحة (

) م2

 3م�ساحة (

) م2

 6م�ساحة (

) م2

) م2

) م 2م�ساحة (

) م2
c

		
مكتبة مب�ساحة ( ) م2

c

كافترييا	

c

م�ستودع

دورات املياه
		
العدد الإجمايل لدورات املياه ( )

الدور الأر�ضي (

)		

الدور الأول (

)

الوثائق
 cعقد �إيجار للمبنى مدة �سريان الرتخي�ص �أو ّ
�صك مت ّلك املبنى.
� cأ�صل الرتخي�ص �ساري املفعول.
� cصورة طبق الأ�صل من �شهادة �سارية املفعول للدفاع املدين تت�ض ّمن :ا�سم امل�ستثمر ،ا�سم املن�ش�أة ،نوع الن�شاط ،الطاقة اال�ستيعابية ،فئة التدريب (بنني /بنات).
 cيف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحية ،ترفع ا�ستمارة جتديد الرتخي�ص وم�سوغاته.
تاريخ 14 / /هـ
		
ر�أي جلنة معاينة املباين
�صك ملكية الأر�ض  cمرفق �صورة ّ
 cاملبنى منا�سب و�صالح �إن�شائ ًيا  cمرفق �صورة ّ
خمطط املبنى
 cاملبنى غري منا�سب للأ�سباب التالية:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 cاملبنى ي�صبح �صا ً
حلا �إن�شائ ًيا ومنا�س ًبا بعد عمل التعديالت التالية:
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
�أع�ضاء اللجنة:
اال�سم................................................... :
					
التوقيع.................................................. :

اال�سم................................................ :
التوقيع............................................... :
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العملية ()22
مقرات املعاهد واملراكز مع ن�شاط �آخر
طلب �إ�شراك ّ

م/ع/22/1/ن1

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة ال�سابق

املنطقة �أو املحافظة

ا�سم املن�ش�أة اجلديد

احلي

ا�سم املالك /ـة

هاتف املن�ش�أة

الربيد الإلكرتوين

رقم الهوية الوطنية

تاريخها

م�صدرها

ج ّوال املالك /ـة

�ص .ب.

رقم الفاك�س

هاتف املالك /ـة
		
 معهد لغة �إجنليزية
 مركز �إ�شراف تربوي

الن�شاط
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 مركز تدريب تربوي
		
 معهد خط عربي

الرمز الربيدي

� أخرى

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

يف حال كان الرتخي�ص �ساري املفعول:
� أ�صل الرتخي�ص �ساري املفعول.
� صورة طبق الأ�صل من �شهادة الدفاع املدين �سارية املفعول تت�ض ّمن :ا�سم امل�ستثمر اجلديد ،ا�سم املن�ش�أة ،نوع الن�شاط ،الطاقة اال�ستيعابية ،فئة التدريب
(بنني /بنات).
� صورة طبق الأ�صل من �شهادة ال�سج ّل التجاري �سارية املفعول تت�ض ّمن :ا�سم املن�ش�أة /ا�سم امل�ستثمر /نوع الن�شاط /احلي /نوع التعليم (بنني /بنات).
� صورة طبق الأ�صل من �شهادة الت�أمينات االجتماعية �سارية املفعول تت�ض ّمن :ا�سم املالك /ـة وا�سم املن�ش�أة.
 ا�ستكمال التجهيزات والأثاث والكوادر الفنية والإدارية.
 يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�صالحية ،ترفع ا�ستمارة جتديد الرتخي�ص وم�سوغاته.
� أن يتو ّفر باملبنى �إمكانية الف�صل الداخلي بني املرافق وقاعات الأن�شطة لت�سهيل عملية املتابعة والإ�شراف.

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:
مدير مكتب التعليم الأهلي:

مكتب التعليم الأهلي

مدير (عام ) التعليم:



ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:
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العملية ()23
ا�ستمارة طلب �إ�سناد تدري�س ال�صفوف الأ ّولية من املرحلة االبتدائية
ا�سم املدر�سة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)
رقم الهوية الوطنية للمالك
رقم ال�سج ّل التجاري لل�شركة

رقم الرتخي�ص

ا�سم املالك /ـة (وف ًقا للهوية الوطنية)
ا�سم ال�شركة (وف ًقا لل�سج ّل التجاري)

املراحل الدرا�سية

م/ع/23/1/ن1

احلي

ج ّوال املالك /ـة
ج ّوال مم ّثل ال�شركة

 ح�ضانة		
 ابتدائي		
 ثانوي

 رو�ضة		
 متو�سط		

املنهج املعتمد يف
الرتخي�ص

الربيد الإلكرتوين

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
م

ال�شروط

1

وجود ترخي�ص �ساري املفعول للمرحلة االبتدائية �أو موافقة �صفوف ملحقة ابتدائي
بنات.

2

االلتزام بالطاقة اال�ستيعابية.

3

الت�أ ّكد من تو ّفر جتهيزات منا�سبة للمرحلة.

4

وجود ف�صول ودورات مياه م�ستق ّلة للذكور.

م�ستويف

غري
م�ستويف

 5ف�صل الطالب الذكور عن الإناث يف جميع مرافق املدر�سة.
ر�أي اللجنة:
 نو�صي باملوافقة على طلب الإ�سناد
 ال نو�صي باملوافقة على طلب الإ�سناد للأ�سباب التالية:

مدير مكتب التعليم الأهلي

�أع�ضاء اللجنة

اال�سم:

التوقيع:

اال�سم:

اال�سم:

التوقيع:

التوقيع:

مالحظات
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العملية ()24
ا�ستمارة طلب التدريب خارج منطقة الرتخي�ص
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م/ع/24/1/ن1

ا�ستمارة طلب التدريب خارج مق ّر املعهد.
ا�ستمارة طلب التدريب خارج مدينة الرتخي�ص.
� اً
أول -بيانات عن املن�ش�أة:
ا�سم املن�ش�أة
ا�سم املالك /ـة
رقم بطاقة
الأحوال
رقم
ج ّوال املالك /ـة
ال�صندوق
الربيدي

رقم
الرتخي�ص

الن�شاط
املنطقة �أو املحافظة
م�صدرها

تاريخها

رقم الهاتف

رقم الفاك�س

الرمز الربيدي

الربيد
الإلكرتوين

ثان ًيا -بيانات عن الدورة:

ا�سم الدورة .................................................................................................................................. :امل�ستفيدون:
 الفرتة امل�سائية
فرتة الدورة  :الفرتة ال�صباحية		
الفئة امل�ستهدفة من التدريب .................................................................................... :العدد املتو ّقع للمتدربني واملتدربات ) ( :متدرب /متدربة
مدة الدورة ...................... :يوم� /شهر تبد�أ من تاريخ14 / / :هـ وتنتهي بتاريخ 14 / / :هـ
مكان انعقاد الدورة ..................................... :مبدينة .................. :حي� ....................... :شارع ................................. :مبركز....................... :
ا�سم املدرب....................................................................... :

ثال ًثا -تع ّهد:

 رجال  ن�ساء

و ّفقه اهلل

املك ّرم /مدير مكتب التعليم الأهلي مبنطقة /حمافظة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ن�أمل املوافقة على تنفيذ الربنامج /الدورة ح�سب البيانات املو�ضحة �أعاله ،و�أتع ّهد بالآتي:
� -1أخذ املوافقات الر�سمية من اجلهات ذات االخت�صا�ص وااللتزام بتعليماتها ّ
املنظمة بعد �صدور املوافقة من قبلكم.
 -2تقدمي تقرير �شامل بعد انتهاء الربنامج /الدورة مت�ض ّم ًنا ما يلي:
�أ -البيانات العامة عن الربنامج /الدورة.
ب -ك�شف احل�ضور مو ّقع من املتدربني ومعتمد من املدرب وامل�شرف على الربنامج /الدورة.
ج -ا�ستمارات تقييم الربنامج.
د � -صور من ال�شهادات املمنوحة.
� -3أن يتم ت�سليم ال�شهادات يف مق ّر التدريب بعد انتهاء الربنامج مبا�شرة.
 -4عدم جتاوز عدد املتدربني للربنامج املنفّذ ( 30متد ّر ًبا) يف القاعة يف زمن التنفيذ نف�سه مهما بلغت �سعة القاعة.
وجتدون ط ّيه املرفقات املطلوبة  ......واهلل املو ّفق
مدير مركز /معهد ( ).....................................................................................................الأهلي
		
التوقيع.......................... :
		
اال�سم.................................................................. :
							
رقم اجل ّوال......................................... :

اخلتم

راب ًعا -ر�أي الإدارة التي ت�شرف على املركز (منطقة الرتخي�ص):

املوافقة على تنفيذ الربنامج.
عدم املوافقة على تنفيذ الربنامج للأ�سباب التالية:
................................................................. -2
.................................................................. -1
مالحظات الإدارة التي ت�شرف على املركز (منطقة الرتخي�ص)

................................................................... -3

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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امل�شرف /امل�شرفة

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

مدير مكتب التعليم الأهلي

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

مدير (عام) التعليم

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

خام�سا -ر�أي الإدارة التي �سيقام فيها التدريب:
ً
املوافقة على تنفيذ الربنامج.
عدم املوافقة على تنفيذ الربنامج للأ�سباب التالية:
.................................................................. -1
مرئيات الإدارة التي �سيقام فيها التدريب:

................................................................. -2

................................................................... -3

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

امل�شرف /امل�شرفة

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

مديرمكتب التعليم الأهلي

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

مدير (عام) التعليم

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

�ساد�سا -املرفقات:
ً
� صورة من خطاب اعتماد الدورة /الربنامج.

� صورة من خطاب طلب اجلهة امل�ستفيدة من تنفيذ الربنامج.

� صورة من موافقة اجلهات املعنية (الإمارة �أو نحوها) على املق ّر باملنطقة.

 احلقيبة التدريبية للربنامج املراد تنفيذه.

� إح�ضار خطة التدريب.

� إح�ضار الربامج التي �ستقدّم.

� إح�ضار اتفاقية التدريب مع اجلهة التي �سيتم التدريب فيها� ،سواء كانت جهة حكومية �أو خا�صة.

�ساب ًعا -تقرير بعد انتهاء الدورة:

املكان ...................................................................................... :العنوان................................................................... :

�إلى:
) متدرب /متدربة ،يرفق ك�شف ب�أ�سمائهم.

يف الفرتة من:
عدد املتدربني (
ا�سم املدرب .............................................................................. :اجل ّوال................................................................... :

امل�شرف /امل�شرفة

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

مدير مكتب التعليم الأهلي

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ

مدير (عام) التعليم

التوقيع:

التاريخ/ :

/

14هـ
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العملية ()25
منوذج طلب املوافقة على فتح م�سار لتدري�س املنهج امل�صري يف مدر�سة �أهلية� /أجنبية مبنطقة/
حمافظة............................. :
الهاتف:

املدر�سة:

ي�ستكمل من قبل املدر�سة الأهلية /الأجنبية

الطاقة اال�ستيعابية:
) طالب/ة
(

عدد طالب املدر�سة الفعلي:
( ) طالب/ة

م/ع/25/1/ن1

احلي:

عدد الطالب املتاح للم�سار:
( ) طالب/ة

ن�سبة ال�سعودة يف املدر�سة:
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الف�صول املتاحة:
( ) ف�صل

عدد الف�صول احلالية:
( ) ف�صل

مقدار الر�سوم الدرا�سية املقرتحة للم�سار:
عدد الطالب  /الطالبات

عدد الإداريني/ات

عدد املعلمني/ات

املرحلة الدرا�سية ورقم
الرتخي�ص:

( ) ريا�ض الأطفال

( ) االبتدائي

( ) املتو�سط

( ) الثانوي

ريا�ض �أطفال

ا�سم املالك /ـة:

ابتدائي

متو�سط

توقيعه:
(

املبنى:
تقييم املدر�سة لآخر عامني درا�سيني

اخلتم:

) مدر�سي

14 / 14هـ
ريا�ض
ابتدائي
�أطفال

ثانوي

(
متو�سط

ثانوي

) غري مدر�سي

14 /14هـ
ريا�ض
ابتدائي
�أطفال

�إمكانية تدري�س املنهج امل�صري باللغة العربية:

(

) ممكن

(

) غري ممكن

�إمكانية تدري�س املنهج امل�صري باللغة الإجنليزية:

(

) ممكن

(

) غري ممكن

متو�سط

ثانوي

ي�ستكمل من قبل �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي

نقاط القوة يف املدر�سة:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
نقاط ال�ضعف� ،إن وجدت:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
انطباق ال�ضوابط:

(

) منطبقة

(

) غري منطبقة

املخت�ص/ة ب�ش�أن الطلب:
ر�أي امل�شرف/ة
ّ

(

) املوافقة على الطلب

(

) عدم املوافقة على الطلب

(

) املوافقة على الطلب

(

) عدم املوافقة على الطلب

ر�أي الإدارة ب�ش�أن الطلب:
ربرات املوافقة �أو عدمها:
م ّ
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
عدد الف�صول املقرتح افتتاحها( :

) ف�صل

مدير مكتب التعليم الأهلي
* يق�صد باملدر�سة الأجنبية تلك التي ميلكها م�ستثمر �سعودي.

عدد طالب امل�سار املقرتح قبولهم( :
التوقيع:

) طالبة

التاريخ14 / / :هـ
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تقييم مدر�سة �أهلية� /أجنبية مط ّبقة مل�سار تدري�س املنهج امل�صري من قبل الفريق الزائر
بيانات املدر�سة

�إدارة التعليم:

الطاقة اال�ستيعابية*

املدر�سة :

( )
طالب/ة

�إجمايل الطالب/
الطالبات**

هاتف املدر�سة
الربيد الإلكرتوين:

( )
طالب/ة

م
1
2

منا�سبة املبنى املدر�سي ملتطلبات م�سار تدري�س املنهج امل�صري.
ا�ستقاللية امل�سار ب�شكل تام داخل مبنى املدر�سة الأهلية.
التقيد بالطاقة اال�ستيعابية للطالب /الطالبات ( %50من �إجمايل الطالب /الطالبات يف
املدر�سة ب�شكل عام).
اكتمال عدد املعلمني/ات وامل�شرفني/ات ومنا�سبة ت�أهيلهم لنوعية امل�سار املن ّفذ.
املخت�صة.
اعتماد وثائق املعلمني/ات من اجلهات
ّ
توطني الوظائف التعليمية والإدارية والت�سجيل يف املوارد الب�شرية.
وجود موافقة عمل جلميع املوظفني  /املوظفات (�إداري – تعليمي).
متابعة مديرة املدر�سة الأهلية /الأجنبية للم�سار والإ�شراف عليه.
�إر�سال درجات �أعمال ال�سنة والأن�شطة ال�ص ّفية لـ(ال�صف ال�ساد�س  -الثالث متو�سط) �إلى الوزارة.
�إر�سال بيانات ودرجات الأعمال والأن�شطة ال�ص ّفية للطالبات غري امل�س ّلمات لهن �إلى الوزارة.
التق ّيد ب�إ�ضافة ما ي�شري �إلى تطبيق املدر�سة للم�سار على لوحات املبنى اخلارجية.
التق ّيد بعدم فتح ف�صول لل�صف الثالث ثانوي بدون اعتماد الوزارة.
عدم ّ
تدخل ال�سفارة امل�صرية يف امل�سار ب�شكل مبا�شر.
ان�ضباط من�سوبات املدر�سة (طالبات ومعلمات و�إداريات) يف احل�ضور واالن�صراف.
التزام املدر�سة بالإجازات الر�سمية كما هي يف التعليم العام (اليوم الوطني – العيدان.)...
مدى ت�أثري امل�سار على طالبات امل�سارات الأخرى يف املدر�سة الأهلية /الأجنبية .

�إدارة التعليم الأهلي والأجنبي

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

املناهج

17
18
19
20

االلتزام بتدري�س تاريخ اململكة وجغرافيتها ح�سب ّ
اخلطة املقرتحة للجاليات وتقييمها وفق ذلك.
التق ّيد بعدم تدري�س الرتبية الدينية والن�شاط املو�سيقي للطالبات غري امل�سلمات.
توفري الكتب الدرا�سية بدء كل عام درا�سي ،املعتمدة من وزارة التعليم امل�صرية و�أال تكون من�سوخة.
تدري�س املنهج امل�صري كاملاً (عربي – جتريبي) طب ًقا للمناهج الواردة من وزارة الرتبية
والتعليم امل�صرية.

 21تق ّيد املدر�سة بال�سن القانوين يف ت�سجيل طالب وطالبات ال�صف الأول االبتدائي (خم�س
�سنوات و�ستة �أ�شهر).
 22ت�صديق �شهادات النقل ال�صادرة من املدار�س الأهلية املط ّبقة للم�سار عن طريق �إدارات التعليم.

االختبارات والقبول

23
24
25
26

ر
ب

مراحل

م
ث

الفاك�س

العنا�صر الأ�سا�سية للتقييم

3

م/ع/25/1/ن2

التق ّيد بكتابة «م�سار تدري�س املنهج امل�صري «�أعلى منوذج �شهادات النقل ال�صادرة من املدر�سة .
�إعداد ال�شهادات والإ�شعارات ال�صادرة من املدار�س على ن�سق مناذج ال�شهادات املعتمدة
بربنامج نور.
متخ�ص�صة ب�أنظمة
االلتزام بالقواعد التنظيمية للم�سار وما ورد من تعاميم وتنظيمات
ّ
القبول واالختبارات.
التق ّيد باملواعيد املحدّدة لبدء العام الدرا�سي وانتهائه وكذلك االختبارات.

 27اقت�صار القبول للطالب  /الطالبات يف امل�سار على اجلن�سية امل�صرية.
 28التق ّيد مبنح طالبات ال�ص ّفني ال�ساد�س االبتدائي والثالث املتو�سط �إ�شعا ًرا معتمدً ا من
املدر�سة بتقييم الدرا�سات االجتماعية اخلا�صة بوزارة التعليم باململكة.
 29التق ّيد بالتعليمات ّ
املنظمة للتحويل من املنهج التجريبي للمنهج العربي والعك�س.

فاعلية الأداء طرق التح�سني والتطوير
3 2 1
3 2 1
3 2 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
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العنا�صر الأ�سا�سية للتقييم

م

فاعلية الأداء طرق التح�سني والتطوير

الإ�شراف الرتبوي

 30منا�سبة م�ساحة الف�صل لعدد الطالب/الطالبات (على �أ ّال يزيد عن  25طالب/ة لكل ف�صل).

3 2 1

 31العناية ببيئة املدر�سة وتوظيف التجهيزات.

3 2 1

 32توفري مكان لل�صالة.

3 2 1

 33تنفيذ اال�سرتاتيجيات احلديثة يف التدري�س (�أ�ساليب – طرق) تتنا�سب مع امل�سار.

3 2 1

34
35
36
37
38

االلتزام بالتعليمات ّ
املنظمة للأن�شطة والرحالت واحلفالت.
و�ضع خطط �إ�شرافية ق�صرية وطويلة املدى والتوا�صل مع �إدارة اال�شراف الرتبوي بهذا
اخل�صو�ص.
تفعيل التقنيات واملواد امل�صاحبة للمحتوى يف عملية التعليم والتع ّلم داخل البيئة املدر�سية.
�إملام املع ّلم بالأ�س�س الرتبوية يف �إعداد الدرو�س وتطبيقها وفق م�شروع التع ّلم الن�شط داخل
ال�صف.
م�ستوى الناجت التعليمي من خالل كثافة ال�صف وت�أثريها على امل�ستوى التح�صيلي للطالبة.

3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1

عال )2( ،م�ستوى الأداء متو�سط )3( ،م�ستوى الأداء مقبول
دالالت الأرقام يف فاعلية الأداء  -تو�ضع دائرة على الرقم املنا�سب )1( :م�ستوى الأداء ٍ

�أع�ضاء الفريق الزائر
م

اال�سم

139

الإدارة

*الطاقة اال�ستيعابية = عدد طالب /طالبات املدر�سة الإجمايل.2/
**�إجمايل الطالب /الطالبات = عدد الطالب /الطالبات امل�صريني/ات املق ّيدين/ات يف املدر�سة.

التوقيع
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العملية ()26
ا�ستمارة طلــب (�إيقاف ن�شاط م� ّؤقت) للمدار�س الأهلية والأجنبية واملراكز واملعاهد

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة (وف ًقا
للهوية الوطنية)
ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل
التجاري)
هاتف املدر�سة
رقم الهوية الوطنية

املنطقة �أو
املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

تاريخ
الت�أ�سي�س
الربيد االلكرتوين

م�صدرها

تاريخها
هاتف
املالك /ـة

ج ّوال املالك /ـة

رقم
الفاك�س

 تربية خا�صة
 تعليم عام
 تعليم كبار /كبريات
 حتفيظ القر�آن
� أخرى
 تعليم �أجنبي
 مركز �إ�شراف تربوي
 معهد لغة
 مركز تدريب تربوي  معهد خط عربي

الن�شاط

ق/ع/26/1/ن1

�ص .ب.

املراحل التعليمية
(وف ًقا للبلدية)

 ح�ضانة  رو�ضة  ابتدائي
 متو�سط  ثانوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى



من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

خطاب من قبل املالك /ـة يت�ض ّمن طلب املوافقة على �إيقاف املدر�سة م�ؤقتًا
�سنة
مدة �إيقاف الن�شاط:
ربرات طلب �إيقاف الن�شاط امل�ؤ ّقت:
م ّ
�أ.
ب.

�سنتان





مكتب التعليم الأهلي

			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:





التاريخ:

التاريخ:

ال مينح الرتخي�ص

مدير مكتب التعليم الأهلي

				
اال�سم:

غري منا�سب



امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:

مدير عام التعليم مبنطقة  /حمافظة
التوقيع:

				
اال�سم:
التاريخ:

الرمز
الربيدي

التوقيع:
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العملية ()27
ا�ستمارة �إيقاف ن�شاط ب�سبب الإخالل بو�سائل الأمن وال�سالمة
(مدر�سة �أهلية� ،أجنبية ،معاهد ومراكز)

ق/ع/27/1/ن1

املنطقة �أو املحافظة

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املن�ش�أة

احلي (وف ًقا للبلدية)
هاتف
املن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة
رقم الهوية الوطنية

الربيد
الإلكرتوين
تاريخها

ج ّوال املالك /ـة

م�صدرها
�ص .ب

رقم الفاك�س

الرمز
الربيدي

هاتف املالك /ـة


الن�شاط



			
مدر�سة �أهلية
معهد لغة			

 معهد اخلط العربي
		
 مركز تدرب تربوي

		
 مدر�سة �أجنبية
 مركز �إ�شراف تربوي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
املبنى
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من�ش�أة تعليمية



�سكني



منا�سب



غري منا�سب

�إرفاق الوثائق الآتية

ت�شكيل جلنة من (الأمن وال�سالمة� ،ش�ؤون املباين ،التعليم الأهلي) للتح ّقق من خطورة مبنى املدر�سة
ال�شخو�ص �إلى املدر�سة من اللجنة املك ّلفة للتح ّقق من خطورة مبنى املدر�سة 
مدعم بامل�سوغات التي تثبت خطورة املبنى 
تقرير ّ
�إنذار املالك /ـة بالإيقاف امل�ؤ ّقت للن�شاط يف حال عدم املعاجلة ال�سريعة الفورية 
العر�ض على �صاحب ال�صالحية بقرار �إيقاف الن�شاط لالعتماد 

امل�شرف/ة املخت�ص/ة:
				
التوقيع:
				
اال�سم:
			
 مينح الرتخي�ص
الأ�سباب:

مكتب التعليم الأهلي

مدير مكتب التعليم الأهلي:

وزارة التعليم

مدير (عام) التعليم:



ال مينح الرتخي�ص

التاريخ:



� أخرى
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الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

العملية ()28
ا�ستمارة (ر�صد خمالفة على مدر�سة/مركز/

غ/ع/28/1/ن1

)

143 /هـ
/
املوافق:
�إنه يف يوم:
ّمت ر�صد املخالفة الآتية على مدر�سة/معهد/مركز

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/معهد/مركز
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
يوما من تاريخه على النحو التايل:
حيث �أنه مت ر�صد املخالفة �أعاله على مدر�ستكم ،ن�أمل منكم التع ّهد مبعاجلة هذه املخالفة خالل ( ) ً

نظاما ،كما �ستتم زيارة املدر�سة بتاريخ 14 / /هـ للت�أ ّكد من تاليف املخالفة.
يف حال عدم معاجلة املخالفة يف الوقت املحدّد� ،سيتم اتخاذ العقوبة الالزمة ً
�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ توقيعه
بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:
التوقيع:
التاريخ:

ا�ستلمت الإ�شعار ،و�أتع ّهد مبعاجلة املخالفة يف الوقت
املحدّد.
نظاما:
ا�سم املالك/ـة �أو مم ّثله ً
التوقيع:
التاريخ:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

حم�ضر
(ت�صحيح خمالفة يف مدر�سة /معهد  /مركز
ا�سم املدر�سة/معهد/مركز:
اليوم:

غ/ع/28/1/ن2

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة /معهد  /مركز
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ّمتت الزيارة للت�أ ّكد من تع ّهدكم مبعاجلة املخالفات التي ّمت ر�صدها على مدر�ستكم
بتاريخ 14 / /هـ خالل املهلة الزمنية املحدّدة والتي انتهت يف 14 / /هـ ،وقد تبينّ من خالل هذه الزيارة معاجلة املخالفة وتالفيها على النحو التايل:
-1
-2
-3
�شاكرين لكم تعاونكم،،،
يعتمد
مديرمكتب التعليم الأهلي:

�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:
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اإلصدار األول 1438هـ

ا�ستمارة
(ا�ستمرار خمالفة يف مدر�سة/معهد/مركز
ا�سم املدر�سة /معهد /مركز:
اليوم:

غ/ع/28/1/ن3

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/معهد/مركز:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ّمتت الزيارة للت�أ ّكد من تاليف املخالفة التي ّمت ر�صدها على املدر�سة يوم املوافق 14 / /هـ وحيث تع ّهدمت مبعاجلتها خالل املهلة الزمنية املحددة بـ( )
يوما ابتدا ًء من تاريخ 14 / /هـ ،فقد تبينّ من خالل هذه الزيارة اال�ستمرار يف املخالفة وعدم معاجلتها ،وهي كالتايل:
ً
-1
-2
-3
وعليه جرى التوقيع.
يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

ُيع ّد هذا �إ�شعا ًرا ملالك املدر�سة با�ستمرار املخالفة وعدم تالفيها.

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

ا�ستمارة
(�إيقاع عقوبة على مدر�سة/معهد/مركز:
ا�سم املدر�سة/معهد/مركز:
اليوم:

غ/ع/28/1/ن4

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة /معهد/مركز:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ا�ستنادًا �إلى العقوبات ال�صادرة على مدر�ستكم كالتايل:

لذا عليكم االلتزام مبا يلي:
 ت�سديد الغرامة املالية خالل �أ�سبوعني من تاريخه.
يوما من تاريخه.
 تاليف املخالفة خالل ( ) ً
و ُيع ّد هذا اخلطاب �إ�شعا ًرا لكم بت�صحيح املخالفة حمل العقوبة وت�سديد املبلغ املايل يف عقوبات الغرامات املالية وفق املدة املحدّدة.
يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

كما �ستتم زيارة املدر�سة بتاريخ 14 / /هـ للت�أ ّكد من تاليف املخالفة.

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:
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حم�ضر
(ت�صحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�سة/معهد /مركز:
ا�سم املدر�سة /معهد/مركز:
اليوم:

غ/ع/28/1/ن5

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة /معهد/مركز:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن العقوبات ال�صادرة على مدر�ستكم كالتايل:
		
�إ�شارة للخطاب رقم

فقد تبينّ خالل زيارة مدر�ستكم اليوم

�شاكرين لكم تعاونكم،،،
يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

حم�ضر
(عدم ت�صحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�سة /معهد/مركز:
ا�سم املدر�سة /معهد/مركز:
اليوم:

غ/ع/28/1/ن6

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة /معهد /مركز:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن العقوبات ال�صادرة على مدر�ستكم كالتايل:
		
�إ�شارة للخطاب رقم

يوما ابتدا ًء من تاريخ 14 / /هـ ،فقد تبينّ من خالل هذه ما يلي:
وحيث تع ّهدمت مبعاجلتها خالل املهلة الزمنية املحدّدة بـ( ) ً
(

) عدم تاليف املخالفة

(

) عدم تنفيذ العقوبة

(

) عدم تنفيذ كالهما

وعليه جرى التوقيع.
يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:
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اإلصدار األول 1438هـ

الإجراء الأويل
تنبيه كتابي

غ/ع/28/1/ن7

املك ّرم ............................................................................................:و ّفقه اهلل
مالك/ـة مدر�سة /معهد  /مركز.........................................................................:
)
الرمز الربيدي (
		
)
�ص .ب( .
		
العنوان:
ب�ش�أن............................................................................................................................................................./
....................................................................................................................................................................
وبعد،
			
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بناء على التعميم ذي الرقم  9/5850والتاريخ 1424/6/19هـ املبني على تعميم معايل وزير التعليم ذي الرقم  20/253وتاريخ 1424/5/6هـ ب�ش ـ ـ�أن الإط ــار
العــام ملكافـ ـ�آت التم ّيز وعقوب ــات املخالـف ــات يف املدار�س واملعاهد .و�إ�شارة �إلى حم�ضر اللجــنة الرئي�ســة لعقوب ــات خمــالف ــات املدار�س الأجنبية واملح ـ ّرر فــي
(  ).........................واملت�ض ّمن ا�ستمرار وجود املالحظات على املدار�س واملتم ّثلة يف:
...................................................................................................................................................................1
................................................................................................................................................................. .2
ّ
�سن�ضطر �إلى اتخاذ الإجراءات النظامية يف حالة عدم تاليف املالحظات.
عليه ،نن ّبهكم �إلى �ضرورة تاليف املالحظات املد ّونة �أعاله وليكن عاجلاً  ،و�إال
مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة *

* وف ًقا لتفوي�ض ال�صالحية يكون ا�سم املفو�ض وتوقيعه.

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

خطاب من مدير التعليم �إلى مالك مدر�سة/معهد/مركز
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غ/ع/28/1/ن8

املك ّرم ............................................................................................:و ّفقه اهلل
مالك/ـة مدر�سة /معهد  /مركز.........................................................................:
)
الرمز الربيدي (
		
)
�ص .ب( .
		
العنوان:
ب�ش�أن............................................................................................................................................................./
....................................................................................................................................................................
وبعد،
			
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بناء على التعميم ذي الرقم  9/5850والتاريخ 1424/6/19هـ املبني على تعميم معايل وزير التعليم ذي الرقم  20/253وتاريخ 1424/5/6هـ ب�ش�أن الإطار
العام ملكاف�آت التم ّيز وعقوبات املخالفات يف املدار�س واملعاهد.
وحيث وقعت املدر�سة يف املخالفة /املخالفات التالية:
...................................................................................................................................................................1
................................................................................................................................................................. .2
................................................................................................................................................................. .3
تقرر �إيقاع اجلزاءات التالية:
عليهّ ،
) ري ً
اال
 . 1غرامة مالية قدرها (
................................................................................................................................................................. .2
ن�أمل منكم ت�صحيح املخالفة /املخالفات ،ودفع الغرامة املق ّررة و�إيداعها يف ح�ساب وزارة املالية رقم ( )9200مع تزويدنا ب�صورة من �إي�صال دفع الغرامة.
وفقكم اهلل لكل خري،،،
مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة *

* وف ًقا لتفوي�ض ال�صالحية يكون ا�سم املفو�ض وتوقيعه.
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بناء على خمالفة �أو عقوبة
قرار اغالق ً

غ/ع/28/1/ن9

�إن وزير التعليم،
نظاما،
بناء على ال�صالحيات املخ ّولة له ً
وبنا ًء على خطاب  ......................مبنطقة  ...................رقم ( )...............وتاريخ 1436/....../.....هـ املرفق به (خطاب  -تقرير) اللجنة
الفرعية باملنطقة رقم وتاريخ (بدون) ب�ش�أن �إغالق املدر�سة.
وبنا ًء على القرار الوزاري رقم ( )351773777وتاريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن �إغالق املدار�س.
يقرر ما يلي:
ّ
� اً
أول� -إغالق مدار�س  .................................................................................الأهلية مبنطقة ............................................
العائد ملكيته /ا  /للمواطن/ـة ................................................................................... /بنا ًء على ( قرار اللجنة الفرعية يف املنطقة)
ثان ًيا -يقوم مدير عام التعليم يف منطقة  .........................................مبه ّمة �إجراءات الإغالق النهائي للمدار�س و�سحب �أ�صل الرتخي�ص والإ�شراف
املخت�صة (وزارة ال�ش�ؤون
على ت�سوية الأمور املالية (ر�سوم درا�سية ،م�ستح ّقات املوظفني  /املوظفات) وا�ستالم اخلتم الر�سمي للمدار�س ،وكذلك خماطبة اجلهات
ّ
يتم حتويل ملفات الطالب  /الطالبات للمدار�س
البلدية والقروية ،ومكتب العمل ،والدفاع املدين ،والت�أمينات االجتماعية ،واجلهات الأخرى ذات العالقة) ،كما ّ
التي يرغب �أولياء الأمور يف االلتحاق بها.
مف�صلاً بالإجراءات امل�شار �إليها يف هذا القرار مرف ًقا به �أ�صل الرتخي�ص.
ثال ًثا -يقدّم مدير عام التعليم مبنطقة  .......لوكالة التعليم الأهلي بالوزارة تقري ًرا ّ
راب ًعا -يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه ،والعمل مبوجبه ،و�أ�صله (ملدير عام التعليم مبنطقة )....................................................................
واهلل املوفق،،،

وزير التعليم

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

العملية ()29
ا�ستمارة (ر�صد خمالفة على مدر�سة (�أجنبي)/
					
�أنه يف يوم:

غ/ع/29/1/ن1

)

املوافق14 / / :هـ

مت ر�صد املخالفة الآتية على مدر�سة:

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
حيث مت ر�صد املخالفة �أعاله على مدر�ستكم ،ن�أمل منكم التع ّهد مبعاجلة هذه املخالفة خالل (

يوما من تاريخه على النحو التايل:
) ً

نظاما ،كما �ستتم زيارة املدر�سة بتاريخ 14 / /هـ للت�أ ّكد من تاليف املخالفة.
يف حال عدم معاجلة املخالفة يف الوقت املحدّد� ،سيتم اتخاذ العقوبة الالزمة ً
�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ

ا�ستلمت الإ�شعار و�أتع ّهد مبعاجلة املخالفة يف

توقيعه بالعلم.

الوقت املحدّد.

ا�سم مدير/ة املدر�سة:

نظاما:
ا�سم املالك/ـة �أو مم ّثله ً

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
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حم�ضر
(ت�صحيح خمالفة يف مدر�سة (�أجنبي)/
ا�سم املدر�سة:
اليوم:

غ/ع/29/1/ن2

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
متت زيارة مدر�ستكم للت�أ ّكد من تع ّهدكم مبعاجلة املخالفات التي مت ر�صدها على مدر�ستكم
بتاريخ 14 / /هـ خالل املهلة الزمنية املحدّدة والتي انتهت يف 14 / /هـ ،وقد تبينّ من خالل هذه الزيارة معاجلة املخالفة وتالفيها على النحو التايل:
-1
-2
-3
�شاكرين لكم تعاونكم،،،
يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.
ا�سم مدير/ة املدر�سة:

ا�سم امل�شرف/ـة:

التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
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ا�ستمارة
(ا�ستمرار خمالفة يف مدر�سة (�أجنبي)/
ا�سم املدر�سة:
اليوم:
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غ/ع/29/1/ن3

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ّمتت زيارة مدر�ستكم للت�أ ّكد من تاليف املخالفة التي ّمت ر�صدها على املدر�سة يوم املوافق 14 / /هـ وحيث تع ّهدمت مبعاجلتها خالل املهلة الزمنية املحددة
يوما ابتدا ًء من تاريخ 14 / /هـ ،فقد تبينّ من خالل هذه الزيارة اال�ستمرار يف املخالفة وعدم معاجلتها ،وهي كالتايل:
بـ( ) ً
-1
-2
-3
وعليه جرى التوقيع.
�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.

ا�سم امل�شرف/ـة:

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

ا�سم مدير/ة املدر�سة:
التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

ُيع ّد هذا �إ�شعا ًرا ملالك املدر�سة با�ستمرار املخالفة وعدم تالفيها.

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:
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ا�ستمارة
(�إيقاع عقوبة على مدر�سة (�أجنبي)/
ا�سم املدر�سة:
اليوم:

غ/ع/29/1/ن4

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ا�ستنادًا �إلى العقوبات ال�صادرة على مدر�ستكم كالتايل:

لذا عليكم االلتزام مبا يلي:
 ت�سديد الغرامة املالية خالل �أ�سبوعني من تاريخه.
يوما من تاريخه.
 تاليف املخالفة خالل ( ) ً
و ُيع ّد هذا اخلطاب �إ�شعا ًرا لكم بت�صحيح املخالفة حمل العقوبة وت�سديد املبلغ املايل يف عقوبات الغرامات املالية وفق املدة املحدّدة.
�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.

ا�سم امل�شرف/ـة:

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

ا�سم مدير/ة املدر�سة:
التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

كما �ستتم زيارة املدر�سة بتاريخ 14 / /هـ للت�أ ّكد من تاليف املخالفة.

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:
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حم�ضر
(ت�صحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�سة (�أجنبي)/
ا�سم املدر�سة:
اليوم:

غ/ع/29/1/ن5

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن العقوبات ال�صادرة على مدر�ستكم كالتايل:
		
�إ�شارة للخطاب رقم

فقد تبينّ خالل زيارة مدر�ستكم اليوم

�شاكرين لكم تعاونكم،،،
�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.

ا�سم امل�شرف/ـة:

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

ا�سم مدير/ة املدر�سة:
التوقيع:
التاريخ:

التوقيع:

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:
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حم�ضر
(عدم ت�صحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�سة (�أجنبي)/
ا�سم املدر�سة:
اليوم:

غ/ع/29/1/ن6

)

التاريخ14 / / :هـ

املك ّرم مالك/ـة مدر�سة/
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن العقوبات ال�صادرة على مدر�ستكم كالتايل:
		
�إ�شارة للخطاب رقم

وحيث تع ّهدمت مبعاجلتها خالل املهلة الزمنية املحدّدة بـ(
(

) عدم تاليف املخالفة

(

يوما ابتدا ًء من تاريخ 14 / /هـ ،فقد تبينّ من خالل هذه ما يلي:
) ً

) عدم تنفيذ العقوبة

(

) عدم تنفيذ كالهما

وعليه جرى التوقيع.
�أتع ّهد ب�إطالع املالك /ـة على اال�ستمارة و�أخذ
توقيعه بالعلم.

ا�سم امل�شرف/ـة:

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي:

ا�سم مدير/ة املدر�سة:

التوقيع:

التوقيع:
التاريخ:
اخلتم:

التوقيع:
التاريخ:
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الإجراء الأويل
تنبيه كتابي
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غ/ع/29/1/ن7

املك ّرم ............................................................................................:و ّفقه اهلل
مالك/ـة مدر�سة /مركز.........................................................................:
)
الرمز الربيدي (
		
)
�ص .ب( .
		
العنوان:
ب�ش�أن............................................................................................................................................................./
....................................................................................................................................................................
وبعد،
			
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بناء على الإط ــار العام ملكاف�آت التم ّيز وعقوبات املخالفات يف املدار�س واملعاهد .و�إ�شارة �إلى حم�ضر اللجــنة الرئي�سة لعقوب ــات خمالف ــات املدار�س الأجنبية
واملح ّرر يف (  ).........................واملت�ض ّمن ا�ستمرار وجود املالحظات على املدار�س واملتم ّثلة يف:
...................................................................................................................................................................1
................................................................................................................................................................. .2
ّ
�سن�ضطر �إلى اتخاذ الإجراءات النظامية يف حالة عدم تاليف املالحظات.
عليه ،نن ّبهكم �إلى �ضرورة تاليف املالحظات املد ّونة �أعاله وليكن عاجلاً  ،و�إال
مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة *

* وف ًقا لتفوي�ض ال�صالحية يكون ا�سم املفو�ض وتوقيعه.
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خطاب مدير التعليم يف املنطقة �أو املحافظة �إلى مالك مدر�سة/مركز

غ/ع/29/1/ن8

املك ّرم ............................................................................................:و ّفقه اهلل
مالك/ـة مدر�سة /مركز.........................................................................:
)
الرمز الربيدي (
		
)
�ص .ب( .
		
العنوان:
ب�ش�أن............................................................................................................................................................./
....................................................................................................................................................................
وبعد،
			
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بناء على الإطار العام ملكاف�آت التم ّيز وعقوبات املخالفات يف املدار�س واملعاهد الأجنبية .وحيث وقعت املدر�سة يف املخالفة /املخالفات التالية:
...................................................................................................................................................................1
................................................................................................................................................................. .2
................................................................................................................................................................. .3
تقرر �إيقاع اجلزاءات التالية:
عليهّ ،
) رياالً
 . 1غرامة مالية قدرها (
................................................................................................................................................................. .2
ن�أمل منكم ت�صحيح املخالفة /املخالفات ،ودفع الغرامة املق ّررة و�إيداعها يف ح�ساب وزارة املالية رقم ( )9200مع تزويدنا ب�صورة من �إي�صال دفع الغرامة.
وفقكم اهلل لكل خري،،،

مدير عام التعليم مبنطقة /حمافظة *

* وف ًقا لتفوي�ض ال�صالحية يكون ا�سم املفو�ض وتوقيعه.
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بناء على خمالفة �أو عقوبة
منوذج الإغالق ً

159

غ/ع/29/1/ن9

�إن وزير التعليم،
نظاما،
بناء على ال�صالحيات املخ ّولة له ً
وبنا ًء على خطاب  ......................مبنطقة  ...................رقم ( )...............وتاريخ 1436/....../.....هـ املرفق به (خطاب  -تقرير) اللجنة
الفرعية باملنطقة رقم وتاريخ (بدون) ب�ش�أن �إغالق املدر�سة.
وبنا ًء على القرار الوزاري رقم ( )351773777وتاريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن �إغالق املدار�س.
يقرر ما يلي:
ّ
� اً
أول� -إغالق مدار�س  .................................................................................الأهلية مبنطقة ............................................
العائد ملكيته /ا  /للمواطن/ـة ................................................................................... /بنا ًء على ( قرار اللجنة الفرعية يف املنطقة)
ثان ًيا -يقوم مدير عام التعليم يف منطقة  .........................................مبه ّمة �إجراءات الإغالق النهائي للمدار�س و�سحب �أ�صل الرتخي�ص والإ�شراف
املخت�صة (وزارة ال�ش�ؤون
على ت�سوية الأمور املالية (ر�سوم درا�سية ،م�ستح ّقات املوظفني  /املوظفات) وا�ستالم اخلتم الر�سمي للمدار�س ،وكذلك خماطبة اجلهات
ّ
يتم حتويل ملفات الطالب /الطالبات للمدار�س
البلدية والقروية ،ومكتب العمل ،والدفاع املدين ،والت�أمينات االجتماعية ،واجلهات الأخرى ذات العالقة) ،كما ّ
التي يرغب �أولياء الأمور يف االلتحاق بها.
مف�صلاً بالإجراءات امل�شار �إليها يف هذا القرار مرف ًقا به �أ�صل الرتخي�ص.
ثال ًثا -يقدّم مدير عام التعليم مبنطقة  .......لوكالة التعليم الأهلي بالوزارة تقري ًرا ّ
راب ًعا -يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه ،والعمل مبوجبه ،و�أ�صله (ملدير عام التعليم مبنطقة )....................................................................
واهلل املوفق،،،

وزير التعليم
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(�سري للغاية)
ّ
خال�صة تقرير عن خمالفة مدر�سة �أجنبية للعر�ض على جلنة اجلزاءات للعام
14.....هــ

غ/ع/29/1/ن10

او ًال -بيانات املدر�سة واملالك /ـة:
ا�سم املدر�سة ......................................................... :ا�سم مالك املدر�سة...................................................................... :
رقم هاتف املدر�سة .................................................. :رقم ج ّوال املالك /ـة والإمييل............................................................ :
رقم الرتخي�ص....................................................... :رقم هوية املالك /ـة...................................................................... :
تاريخ انتهاء الرتخي�ص .............................................. :نوع املنهج املط ّبق......................................................................... :
املراحل التعليمية يف املدر�سة ....................................... :عدد الطالبات لكل مرحلة................................................................ :
ثان ًيا -املخالفات املر�صودة على املدر�سة:
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3
................................................................................................................................................................./4
................................................................................................................................................................./5
ثال ًثا -الإجراءات التي مت اتخاذها من قبل �إدارة التعليم ب�ش�أن املخالفات ونتائجها:
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3
................................................................................................................................................................./4
راب ًعا -نتائج املتابعة:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
خام�سا -ر�أي �إدارة التعليم باملنطقة /املحافظة:
ً
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
					
م�شرف/ـة التعليم الأهلي
اال�سم..................................................................:
التوقيع.................................................................:

مدير مكتب التعليم الأهلي يف
اال�سم....................................................................... :
التوقيع...................................................................... :

�ساد�سا -راي الإدارة العامة للتعليم الأهلي العام:
ً
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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منوذج تبليغ قرار اللجنة للمناطق واملحافظات

غ/ع/29/1/ن12

املقررة ب�ش�أن .....................................................العاملية
املو�ضوع :اجلزاءات ّ
حفظه اهلل

					
�سعادة مدير عام التعليم مبحافظة /مبنطقة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد؛
�إ�شارة �إلى موافقة اللجنة التنفيذية ملجل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية يف اجتماعها  .................املنعقد يوم  .................املوافق 14 / /هـ
على ما �أو�صت به جلنة النظر يف خمالفات املدار�س الأجنبية يف اجتماعها  .................بتاريخ 14 / /هـ ،املت�ض ّمن تطبيق بع�ض اجلزاءات على
بع�ض املدار�س الأجنبية للبنات ومنها مدر�سة  ..................................................العاملية مبحافظة /مبنطقة  ...............................بنات،
والعائدة ملكيتها للمواطن  ................................................................ملخالفتها الأنظمة والتعليمات من خالل املخالفات الآتية:
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3
ويف �ضوئه �أق ّرت اللجنة التنفيذية اجلزاءات التالية ب�ش�أن مدر�سة  .............................................العاملية مبحافظة /مبنطقة  .................بنات:
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3
مف�صل �إلى وكالة التعليم الأهلي عن املدار�س خالل �شهر من تاريخه.
عليه� ،آمل منكم �إكمال ما يلزم حيال �إ�شعار املالك /ـة مب�ضمونه ومتابعة املدار�س ورفع تقرير ّ

وتق ّبلوا حت ّياتي وتقديري،
وكيل الوزارة للتعليم الأهلي
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املقررة
املو�ضوع :خطاب �إحلاقي ب�ش�أن اجلزاءات ّ
على مدر�سة  ...........................................العاملية
			
�سعادة مدير عام التعليم مبنطقة /مبحافظة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

غ/ع/29/1/ن13

حفظه اهلل

�إحلا ًقا خلطابنا رقم ( )............وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن قرار مدار�س  ..................................................العاملية املت�ض ّمن متابعة املدار�س
ورفع تقرير �شامل عنها وعن مدى التزامها مبعاجلة املخالفات املر�صودة عليها،
عليه� ،آمل تزويدنا بالتقرير عاجلاً .

وتق ّبلوا حت ّياتي وتقديري
مدير عام التعليم الأهلي العام
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العملية ()30
منوذج قرار �إغالق بدون �إ�شعار �إدارة التعليم
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غ/ع/30/1/ن1

�إن وزير التعليم،
نظاما،
بناء على ال�صالحيات املخ ّولة له ً
وبن ــا ًء على خط ـ ـ ـ ــاب مدير ع ــام التعل ـ ـ ــيم مبنطق ــة  ...................................................رقم ( )..........................وتاريخ 14 / /هـ
ب�ش ـ ـ�أن �إغالق  ..............................................................من دون الرجوع �إلى �إدارة التعليم يف املنطقة.
وبنا ًء على القرار الوزاري رقم ( )351773777وتاريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن �إغالق املدار�س واملعاهد واملراكز الأهلية.
يقرر ما يلي:
ّ
� اً
أول� -إغـ ـ ــالق  ................................................مبنطق ـ ـ ــة  ......................العائد ملكيتها للمواطـن/ـة................................... /
لقيــام الـمـ ــالك/ـة ب�إغالقه ـ ـ ــا من دون الـرجـ ـ ـ ـ ــوع �إلى الإدارة الـعـامـ ــة للتعلـ ـ ــيم مبنطقـ ــة ....................................................................
ثان ًيا -يقوم مدير عام التعليم مبنطقة  ...............................مبه ّمة �إجراءات الإغالق النهائي  .........................................و�سحب �أ�صل
الرتاخي�ص والإ�شراف على ت�سوية الأمور املالية (ر�سوم درا�سية ،م�ستح ّقات املوظفني  /املوظفات) وا�ستالم الأختام الر�سمية للرو�ضة ،وكذلك خماطبة اجلهات
املخت�صة (وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ومكتب العمل ،والدفاع املدين ،والت�أمينات االجتماعية ،واجلهات الأخرى ذات العالقة).
ّ
مف�صلاً بالإجراءات امل�شار �إليها
ثال ًثا -يقدّم مدير عام التعليم يف منطقة � ..........................................إلى وكالة التعليم الأهلي يف الوزارة تقري ًرا ّ
يف هذا القرار مرف ًقا به �أ�صل الرتخي�ص.
راب ًعاُ -يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه ،والعمل مبوجبه ،و�أ�صله �إلى (مدير عام التعليم يف منطقة .).............................................

وزير التعليم
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العملية ()31
بناء على رغبة املالك /ـة
منوذج قرار �إغالق ً

غ/ع/31/1/ن1

�إن وزير التعليم،
نظاما،
بناء على ال�صالحيات املخ ّولة له ً
وبن ــا ًء على خطـ ـ ــاب مدير ع ـ ـ ــام التعل ـ ـ ـ ـ ــيم مبنطق ـ ـ ـ ــة  .......................................رق ـ ــم ( ).......وتاريخ 14 / /هـ املرف ـ ــق به خطـ ـ ــاب
الـمـ ــالك/ـة  ......................................................................................رق ـ ـ ــم ( ).......وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن �إغالق املدر�سة،
وبنا ًء على القرار الوزاري رقم ( )351773777وتاريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن �إغالق املدار�س.
يقرر ما يلي:
ّ
� اً
أول� -إغالق  ...........................................يف منطقة  .............................العائدة ملكيتها للمواطن/ـة ................ /بنا ًء على طلبه /ــا.
ثان ًيا -يقوم مدير عام التعليم يف منطقة  ..........................مبه ّمة �إجراءات الإغالق النهائي للمدر�سة و�سحب �أ�صل الرتخي�ص والإ�شراف على ت�سوية
املخت�صة (وزارة ال�ش�ؤون البلدية
الأمور املالية (ر�سوم درا�سية ،م�ستح ّقات املوظفني  /املوظفات) وا�ستالم اخلتم الر�سمي للمدر�سة ،وكذلك خماطبة اجلهات
ّ
يتم حتويل مل ّفات الطالب  /الطالبات للمدار�س التي
والقروية ،ومكتب العمل ،والدفاع املدين ،والت�أمينات االجتماعية ،واجلهات الأخرى ذات العالقة) ،كما ّ
يرغب �أولياء الأمور يف االلتحاق بها.
ثال ًثا -يقدّم مدير عام التعليم يف منطقة  ................................لوكالة التعليم الأهلي بالوزارة تقري ًرا مف�صلاً بالإجراءات امل�شار �إليها يف هذا القرار
مرف ًقا به �أ�صل الرتخي�ص.
راب ًعا -يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه ،والعمل مبوجبه ،و�أ�صله �إلى (مدير عام التعليم يف منطقة )...........

واهلل املوفق،،،
وزير التعليم
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غ/ع/32/1/ن1

�إن وزير التعليم،
نظاما،
بناء على ال�صالحيات املخ ّولة له ً
وبنا ًء على خطاب مدير عام التعليم يف منطقة .............رقم ( )..............وتاريخ 14 / /هـ املرفق به خطاب مالك/ـة مدار�س .........................
الأهلية رقم ( )...................وتاريخ 14 / /هـ ب�ش�أن �إغالق املرحلة � ...............إغال ًقا نهائ ًيا يف املدر�سة.
وبنا ًء على القرار الوزاري رقم ( )351773777وتاريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن �إغالق املدار�س..
يقرر ما يلي:
ّ
� اً
أول� -إغالق املرحلة  ..............يف مدار�س  ....................مبنطقة ...............العائدة ملكيتها للمواطن/ـة  .......................بنا ًء على طلبه  /ــا.
ثان ًيا -يقوم مدير عام التعليم مبنطقة  ..............................مبه ّمة �إجراءات الإغالق النهائي للمرحلة  .......................................للمدر�سة
و�سحب �أ�صل الرتخي�ص والإ�شراف على ت�سوية الأمور املالية (ر�سوم درا�سية ،م�ستح ّقات املوظفني  /املوظفات) وا�ستالم اخلتم الر�سمي للمرحلة االبتدائية،
املخت�صة(وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ومكتب العمل ،والدفاع املدين ،والت�أمينات االجتماعية ،واجلهات الأخرى ذات العالقة
وكذلك خماطبة اجلهات
ّ
وجتديد ترخي�ص مرحلة الرو�ضة) ،كما يتم حتويل مل ّفات الطالب  /االطالبات للمدار�س التي يرغب �أولياء الأمور يف االلتحاق بها.
مف�صلاً بالإجراءات امل�شار �إليها يف هذا القرار مرف ًقا به
ثال ًثا -يقدّم مدير عام التعليم مبنطقة �....................إلى وكالة التعليم الأهلي يف الوزارة تقري ًرا ّ
�أ�صل الرتخي�ص.
راب ًعا -يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه ،والعمل مبوجبه ،و�أ�صله �إلى (مدير عام التعليم يف منطقة .)................

واهلل املوفق،،،
وزير التعليم
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منوذج بيان باملدار�س الأهلية امل�ستحقّة للإعانة ال�سنوية مبناطق وحمافظات اململكة للعام
الدرا�سي 14 /14هـ

�إ/ع/33/1/ن2

 -1بيان تف�صيلي
املنطقة �أو
املحافظة

عدد النقاط

الدرجة *4

عدد
الطالب  /ات

وحدات
الطالب  /ـة *5

جمموع
الوحدات *6

قيمة الوحدة
بالريال *7

ا�سم
�صاحب  /ـة
املدر�سة
املن�صرف لكل
مدر�سة *10
جمموع املبالغ
امل�ستحقة لكل
مدر�سة *9
مبلغ الإعانة
لكل مرحلة *8

ت�سل�سل ا�سم املدر�سة
ت�سل�سل
خا�ص الأهلية
عام *2* 1

املراحل الدرا�سية *3

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
ابتدائي(تربية خا�صة)
متو�سط(تربية خا�صة)
املجموع للمنطقة  /املحافظة

* : 1تعداد للبيان.
* : 2تعداد للمنطقة.
* : 3رو�ضة  -ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي  -رو�ضة تربية خا�صة  -ابتدائي تربية خا�صة -متو�سط تربية خا�صة  -ثانوي تربية خا�صة.
* : 4ال يوجد مرحلة � -أو � -أولى (عدد النقاط من � 251إلى  ,) 300ثانية (عدد النقاط من � 201إلى  ,)250ثالثة (عدد النقاط من � 151إلى  ,)200ال ت�ستحق الإعانة
« رابعة» (عدد النقاط من  150ف�أقل).
* : 5وحدة الطالبة كالتايل:
		
الدرجة
الأولى
الثانية
الثالثة
م�ستبعد من الإعانة
ال يوجد مرحلة

املرحلة

الرو�ضة

االبتدائي

املتو�سط

الثانوي

22
20
18
�صفر
�صفر

15
13
11
�صفر
�صفر

16
14
12
�صفر
�صفر

18
16
14
�صفر
�صفر

* : 6وحدة الطالبة × عدد الطالبات.
* : 7عدد ثابت .28
* : 8مبلغ الإعانة لكل مرحلة.
املدار�س الأهلية (عبارة عن جمموع الوحدات × قيمة الوحدة بالريال).
الرتبية اخلا�صة فقط �أمام الرتبية اخلا�صة(جمموع الوحدات × قيمة الوحدة بالريال× .)3
*  :9جمموع مبالغ الإعانة لكل مرحلة.
* : 10املن�صرف = (الن�سبة × اجلملة).
الن�سبة (  ÷ 33.000.000جمموع اجلملة) يتم ح�ساب الن�سبة عند اكتمال جميع املدار�س وو�صولها من املناطق.
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 - 2بيان تف�صيلي للإدارة املالية
ت�سل�سل ت�سل�سل
ا�سم املدر�سة الأهلية
خا�ص
عام

املراحل الدرا�سية

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
رو�ضة (تربية خا�صة)
ابتدائي (تربية خا�صة)
متو�سط
ثانوي
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
ابتدائي(تربية خا�صة)
متو�سط(تربية خا�صة)

املنطقة �أو عدد
املحافظة النقاط

الدرجة

عدد الطالب  /ـة املن�صرف لكل ا�سم �صاحب  /ـة
املدر�سة
مدر�سة

املجموع للمنطقة  /املحافظة
 -3بيان املناطق واملحافظات للإدارة املالية

�إجمايل املبالغ امل�ستح ّقة

� إجمايل عدد الطالب

33000000.00

�إجمايل املبالغ امل�صروفة ملناطق اململكة وحمافظاتها
املنطقة /املحافظة

ت�سل�سل
 1الريا�ض
 2جدة
 3ال�شرقية
يدرج جميع املناطق واملحافظات املوجود بها مدار�س �أهلية

33000000.00
رقم ال�صفحة

امل�صروف لكل منطقة /حمافظة

�إجمايل املبالغ امل�صروفة ملناطق اململكة وحمافظاتها
 -4بيان م�صلحة الزكاة والدخل

ت�سل�سل
عام

ت�سل�سل
خا�ص

ا�سم املدر�سة الأهلية

املنطقة �أو املحافظة
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املن�صرف لكل مدر�سة

ا�سم �صاحب املدر�سة
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بيان باملدار�س �أو املراحل امل�ستبعدة من الإعانة يف مناطق وحمافظات اململكة للعام الدرا�سي
14 /14هـ

�إ/ع/33/1/ن3

 -1ح�ضانة �أو برنامج دويل للمدر�سة كاملة �أو لأحد مراحلها

املنطقة
ت�سل�سل
ا�سم املدر�سة
ت�سل�سل
�أو
املراحل الدرا�سية *3
خا�ص
الأهلية
عام *1
املحافظة
*2

عدد
الدرجة
الطالبات
*4

عدد
النقاط

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
رو�ضة (تربية خا�صة)
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

�أ�سباب اال�ستبعاد من
الإعانة

ا�سم �صاحب املدر�سة

مرحلة (االبتدائي
واملتو�سط) جميع
الطالب /الطالبات دويل

جميع طالب /طالبات
املدر�سة دويل

يتم �صرف �إعانة
ال ّ
للح�ضانة

 -2ح�صولها على الدرجة الرابعة «م�ستبعدة» يف عدد النقاط للمدر�سة كاملة �أو لأحد مراحلها
ت�سل�سل
عام *1

ت�سل�سل
خا�ص
*2

ا�سم
املدر�سة
الأهلية

املنطقة
�أو
املراحل الدرا�سية *3
املحافظة

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي
رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

عدد
النقاط

الدرجة *4

عدد
الطالبات

�أ�سباب اال�ستبعاد
من الإعانة

ا�سم �صاحب املدر�سة

ال ت�ستحقّ الإعانة
فقط الرو�ضة ال
ت�ستحق الإعانة
ال ت�ستحقّ الإعانة
ال ت�ستحقّ الإعانة

املدر�سة لنق�ص
نقاطها

 -3تعان من جهات �أخرى غريالوزارة
ت�سل�سل
عام *1

ت�سل�سل
خا�ص
*2

ا�سم
املدر�سة
الأهلية

املراحل الدرا�سية *3

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

املنطقة �أو
املحافظة

عدد
النقاط

الدرجة *4

ثانية
ثانية
ثانية
ثانية

عدد
الطالبات

�أ�سباب اال�ستبعاد
من الإعانة

ا�سم �صاحب املدر�سة

تعان من جهة
�أخرى

* : 1تعداد للبيان.
* : 2تعداد للمنطقة.
* : 3رو�ضة  -ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي  -رو�ضة تربية خا�صة -ابتدائي تربية خا�صة  -متو�سط تربية خا�صة  -ثانوي تربية خا�صة.
* : 4ال يوجد مرحلة � -أو � -أولى (عدد النقاط من � 251إلى  ,)300ثانية (عدد النقاط من � 201إلى  ,)250ثالثة (عدد النقاط من � 151إلى  ,)200ال ت�ستحق الإعانة «
رابعة» (عدد النقاط من  150ف�أقل).
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العملية ()33
منوذج يو�ضح اجلهات املق ّيمة للمدار�س الأهلية وامل�صادر املعتمد عليها يف العمل على �سجلاّ ت
الإعانة ال�سنوية
متت تعبئة �سجلاّ ت الإعانة ال�سنوية من قبل:
م�شرفني  /ات من �إدارة جلان مك ّونة من م�شرفني  /ات من
التعليم الأهلي باملنطقة� /إدارات عدة باملنطقة /املحافظة
املحافظة
ا�سم امل�شرفة توقيعها الإدارة

م�شرفني  /ات من مكاتب الرتبية والتعليم
باملحافظة

ا�سم امل�شرفة توقيعها ا�سم املكتب ا�سم امل�شرفة

املوظف/ـة املخت�ص  /ـة عن تعبئة النموذج
اال�سم/
التوقيع/

اخلتم

الق�سم /
الوحدة

توقيعها

�إ/ع/33/1/ن1
امل�صادر املُعتمد عليها يف تعبئة �سجلاّ ت
الإعانة ال�سنوية
�أخرى
تقارير من
�إدارات تعليمية
عدة
ا�سم الإدارة

مدير مكتب التعليم الأهلي
اال�سم/
التوقيع /

نوعها

م�صادرها
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منوذج زيارة امل�شرف الرتبوي �إلى مدر�سة ملتابعة مالحظات جلنة التقييم ال�سنوية
ا�سم املدر�سة
املرحلة
تاريخ الزيارة

ا�ستمارة متابعة مالحظات جلنة تقييم الإعانة ال�سنوية
/

/

14هـ

املالحظات

التنفيذ
نعم

								
								
								
�ص /ملدير  /ـة املدر�سة
�ص /ملالك  /ـة املدر�سة
�ص /مللف املدر�سة

�إ/ع/33/1/ن4

�أ�سباب عدم التنفيذ
ال

امل�شرف  /ـة الرتبوي املتابع
اال�سم/
التوقيع /

التو�صيات
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العملية ()34
منوذج موافقة للمدار�س العاملية لقبول الطالب ال�سعوديني يف املدار�س الأهلية

�ص/ع/34/1/ن1

املنطقة �أو املحافظة
احلي
(وف ًقا للبلدية)

ا�سم املن�ش�أة
(وف ًقا لل�سج ّل التجاري)

معلومات عامة عن امل�ستثمر واملن�ش�أة

ا�سم املالك /ـة
(وف ًقا للهوية الوطنية)
رقم الهوية الوطنية
ج ّوال املالك /ـة
رو�ضة
ابتدائي
تاريخ الت�أ�سي�س
متو�سط
ثانوي
الربيد الإلكرتوين
املنهج املط ّبق

نوع التعليم
ال�شارع

�ص .ب.

الرمز الربيدي
رقم الفاك�س

هاتف املالك /ـة
رقم الرتخي�ص

تعليم �أجنبي

رو�ضة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

هاتف املدر�سة
جهة االعتماد الأكادميي

تتم تعبئة املربعات �أدناه ب�إ�شارة (√) �أو ()X
اال�شرتاطات الوثائق
الالزمة املطلوبة

العن�صر
ح�صول املدر�سة على م�ستوى (الفئة الأولى) وفق تقييم املدار�س الأهلية.



التزام املدر�سة ب�أنظمة وزارة الرتبية والتعليم وتعليماتها.



وجود اعتماد �أكادميي �ساري املفعول*.
وجود منهج معتمد من وكالة التخطيط والتطوير (يف حال تطبيق املدر�سة ملناهج غري املناهج الوزارية)




م�شرف  /ـة التعليم الأهلي /الأجنبي
اال�سم........................................................... :
التوقيع......................................................... :
التاريخ14 / / :هـ

ر�أي �إدارة التعليم الأهلي والأجنبي

 ال متنح موافقة

 متنح موافقة
الأ�سباب:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
مدير مكتب التعليم الأهلي............................................................................................................... :
التوقيع....................................................... :
التاريخ14 / / :هـ
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العملية ()35
�شا�شات تقدمي طلبات الر�سوم
� اً
تخ�ص مبلغ الر�سوم احلالية ومقدار الزيادة املطلوبة
أول -ال�شا�شة الأ�سا�سية ،والتي
ّ

ر/ع/35/1/ن1

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

العملية ()35
�شا�شات تقدمي طلبات الر�سوم
ثان ًيا� -شا�شة معايري الكفاءة وهذه خا�صة بطلب الزيادة فقط.

ر/ع/35/1/ن1
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العملية ()35
�شا�شات تقدمي طلبات الر�سوم
ثال ًثا� -شا�شة �إ�ضافات ت�ستدعي الزيادة وهذه خا�صة بطلب الزيادة فقط.

راب ًعا� -شا�شة قرار الر�سوم النهائية وهذه خا�صة بطلب الزيادة فقط.

ر/ع/35/1/ن1

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
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�شا�شات تقدمي طلبات التظ ّلم
� اً
أول� -شا�شة قبول ال�شروط

ثان ًيا� -شا�شة تقدمي التظ ّلم

ر/ع/35/1/ن2
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العملية ()36
ا�ستقدام موظفات للعمل يف مدر�سة ..............................
م

املهنة

اجلن�سية

�ش/ع/36/1/ن1

عدد �سنوات اخلربة
امل�ؤهّ ل الدرا�سي
ّ
التخ�ص�ص العلمي داخل خارج
اململكة اململكة

					
مالك  /ـة املدر�سة /رئي�س جمل�س الإدارة
					
اال�سم.......................................... :
					
التوقيع......................................... :
اخلتم

العدد املطلوب

مالحظات

مدير /ـة املدر�سة
اال�سم........................................... :
التوقيع.......................................... :
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العملية ()37
منوذج طلب املوافقة على تر�شيح مدير/ة للعمل مبدر�سة �أهلية
							
املكرم مدير مكتب التعليم الأهلي
ّ
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

177

ك/ع/37/1/ن1
املحرتم

�أتقدّم �إليكم �أنا املواطن/ـة � .....................................................................................سج ّل مدين رقم ...................................
مالك/ـة مدر�سة  ...............................................الأهلية /العاملية بطلب تر�شيح املواطن/ـة ..........................................................
�سج ّل مدين رقم  ................................................للعمل
تخ�ص�ص  ............................................والتي تبلغ �سنوات
كم ــدير/ة يف الـمدر�سـ ــة ،والتي حتم ــل م�ؤه ـ ـ ّل ّ ...........................................
خربتها � ..........................سنة.
ّ
باملر�شحة.
مرفق لكم جميع امل�ستندات املطلوبة وا�ستمارة البيانات اخلا�صة
ّ
للتف�ضل باالطالع و�إجراء الالزم لإفادتنا حيال تكليفها بالعمل.
�شاكرين ومقدّرين دعمكم.
مالك/ـة املدر�سة								 :
اال�سم...................................... :
التوقيع..................................... :
التاريخ..................................... :

ختم املدر�سة:
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ّ
(مر�شح/ـة من مالك املدار�س) للعمل مبدر�سة �أهلية
منوذج ا�ستمارة بيانات تر�شيح مدير/ة

ك/ع/37/1/ن2

�أوالً  -بيانات عامة:
ا�سم املدر�سة
اال�سم رباع ًيا
امل�ؤهّ ل العلمي
تاريخ املبا�شرة �أول اخلدمة

			
م�صدره:
			
التخ�ص�ص:
ّ
كوكيل/ـة:
كمعلم/ـة:

تاريخه:

ثان ًيا -احلالة االجتماعية:
ا�سم املحرم
�صلة القرابة
املهنة
رقم هاتف املوظف/ـة
الربيد الإلكرتوين
عنوان ال�سكن

رقم هاتف املحرم (عمل) ج ّوال:
				
منزل:

ج ّوال:

ثال ًثا -التدرج الوظيفي:
م

الوظيفة

عدد ال�سنوات

مكانها

الفرتة
من

�إلى

راب ًعا -تقدير الأداء الوظيفي خالل العامني الأخريين:
م
1
2

العام الدرا�سي

الدرجة

التقدير

خام�سا -الدورات التدريبية التي التحقت بها:
ً
م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم الدورة

مدتها

العام الدرا�سي

� ّ
أوقع على �أن جميع املعلومات املد ّونة �أعاله �صحيحة وعلى م�س�ؤوليتي التامة وعند حدوث �أي تغيري يف املعلومات �سيتم التوا�صل مع مكتب/
التعليم الأهلي.
اال�سم ........................................................ :التوقيع ...................................... :التاريخ14 / / :هـ
ا�سم املالك/ـة ................................................ :التوقيع ...................................... :التاريخ14 / / :هـ
م�شرف/ـة التعليم الأهلي .................................... :التوقيع ...................................... :التاريخ14 / / :هـ

الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
اإلصدار األول 1438هـ

تقرير عن ّ
مر�شح/ـة لعمل مدير/ة
									
مدير مكتب التعليم الأهلي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

ك/ع/37/1/ن3
املحرتم

بناء على طلبكم �إعداد تقرير عن املوظفة التي تعمل  ...........................................يف مدر�سة ....................................................
والتي بلغت �سنوات خربتها .........................
عليه ،نفيدكم بالتايل:
•املوظفة لديها خربة كافية لرت�شيحها حيث تنطبق ال�شروط الأ�سا�سية.
•تتقن العمل الإداري والف ّني.
•متابعتها دقيقة ومتم ّكنة من العمل امل�سند �إليها.
لذا �أوافق على تر�شيحها لهذا العام ( 14 /14هـ)
هذا للعلم واتخاذ الالزم ،واهلل املو ّفق،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

م�شرف/ـة التعليم الأهلي:
اال�سم................................................................... :
التوقيع.................................................................. :
التاريخ................................................................. :
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المراجع

المراجع/

1.1اللوائح والأنظمة ذات العالقة بالتعليم الأهلي وال�صادرة من جهات االخت�صا�ص مثل :وزارة التعليم،
وزارة العمل ،الدفاع املدين ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية.
2.2التعاميم ال�صادرة عن وزارة التعليم.
3.3الدليل الإجرائي للتعليم العام /الإ�صدار الثالث.
4.4الدليل الإجرائي لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف حمافظة جدة «بنات»1436 -1435 /هـ.
5.5الدليل الإجرائي لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف منطقة مكة املكرمة «بنات»1437 -1436 /هـ.
6.6الدليل الإجرائي لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف املنطقة ال�شرقية «بنات» 1436 – 1435هـ.
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