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المشرف العام على إعداد الدليل:
الأ�صتاذة/ عواطف بنت فهد العرابي احلارثي 

مدير عام عالقات امل�ضتثمرين بالوزارة

لجنة إعداد الدليل:

م�ضرفة عمومفايزة بنت خ�ضر ال�ضيايل1

م�ضرفة عمومعفاف بنت عبدالعزيز العكر�ص2

م�ضرفة عموماأحالم بنت نا�ضر العمراين3

م�ضاعد اإداريمها بنت حممد احلمَيد4

م�ضاعد اإداري�ضحر بنت عبدالرحمن العواد5

لجنة المراجعة والتدقيق الفني:

م�ضرفة عمومعفاف بنت عبدالعزيز العكر�ص1

م�ضرفة عموممنرية بنت حمد �ملبارك 2

مربجمةحنني بنت حممد املعيقل3

التصميم والتنفيذ والمراجعة اللغوية:
�شركة اأمدان للدعاية والإعالن

www.genesisme.com
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معالي الدكتور

أحمد بن محمد بن أحمد العيسى
وزير التعليم
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مقّدمة:

ت�ضعى وكالة التعليم الأهلي يف وزارة التعليم اإلى الرتقاء بجودة التعليم يف املدار�ص الأهلية والأجنبية ومراكز التدريب الأهلية 
�لتعليم  �لقطاع �خلا�ص يف  تفعيل دور  و�إلى  يتما�شى مع معايري �جلودة ومتطّلباتها،  �ملقّدمة مبا  �للغات وخدماتها  ومعاهد 
ومتكينه وتطويره، حيث قامت باإعداد دليل اإجرائي ل�ضبط اإجراءات العمل وتوحيدها، واحلد من الجتهادات ال�ضخ�ضية، 

وت�ضهيل ال�ضتثمار فيه، وتي�ضري الإجراءات املتعّلقة بتقدمي اخلدمة ومتابعتها ومراقبتها. 

وياأتي هذ� �لدليل كاإحدى �لأدو�ت �لهاّمة �لتي قامت بها وكالة �لتعليم �لأهلي كي حتّقق �لإد�ر�ت يف �لوكالة و�مليد�ن �لرتبوي 
الدور املنتظر منها، وت�ضمن ان�ضيابية العمل والعمليات.

ني... يف وكالة التعليم الأهلي. وقد اأعّد هذا الدليل جمموعة من املخت�ضّ

�مل�شوؤوليات،  ويحّدد  �لعمل،  �شيي�ّشر  �مليد�ن  �لأهلي يف  �لتعليم  قادة  و�لزميالت  �لزمالء  من  �لدليل  هذ�  تطبيق  �إن  ختاًما، 
وي�ضتثمر املوارد الب�ضرية، ويعّزز دور القطاع اخلا�ص ويزيد من م�ضاركته يف التعليم العام.

�شائلني �هلل �أن ينفع به وباجلهود كافة.

وكيل الوزارة للتعليم األهلي 
د. سعد بن سعود آل فهيد
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الهدف العام إلعداد الدليل:
ت�شل�شل  ل�شمان  ني  �ملخت�شّ وحتديد  و�إجر�ء�تها  �لعملية  م�شار  وتو�شيح  وتوثيقها  �لأهلي  �لتعليم  يف  �لعمل  �إجر�ء�ت  توحيد 

الإجراءات وان�ضيابها بال�ضكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية.

األهداف الخاصة:
�مل�شاهمة يف حت�شني �لأد�ء ودعمه وتطويره وجتويد خمرجات �لإد�رة.. 1
امل�ضاعدة على خف�ص التكاليف املادية وتقنني اجلهود الب�ضرية والزمن الالزم لالإجناز.. 2
حتقيق زيادة �لكفاءة �ل�شخ�شية، ورفع م�شتوى �لأد�ء جلميع �لعاملني يف �لإد�رة.. 3
امل�ضاعدة على اإيجاد بيئة عمل متمّيزة تهدف اإلى التطوير امل�ضتمر.. 4
�مل�شاعدة على تاأهيل �لعاملني و�لقياد�ت وفق قدر�تهم وميولهم تبًعا حلاجات �لعمل د�خل �لإد�رة. . 5
تنمية قدرات العاملني املهنية والإبداعية وال�ضتمرار يف التجديد والبتكار.. 6
حتقيق �لولء �ملوؤ�ّش�شي جلميع من�شوبي �لإد�رة و�حرت�فية �لعمل يف �لإد�رة.. 7
تطوير العمليات الإدارية داخل الإدارة.. 8

حدود الدليل:
وكالة �لتعليم �لأهلي بوز�رة �لتعليم، ومكاتب �لتعليم �لأهلي باملناطق و�ملحافظات، و�مل�شتثمرون، وع�شر�ت �مل�شتفيدين من 

خدمات التعليم الأهلي يف اململكة العربية ال�ضعودية.
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:)Private School( املدر�صة الأهلية
هي كل من�ضاأة غري حكومية تقوم باأي نوع من اأنواع التعليم العام اأو اخلا�ص اأو الفّني قبل مرحلة التعليم العايل.

 :)International School( املدر�صة العاملية
هي مد�ر�ص ُتطّبق مناهج تختلف عن منهج �لتعليم �لعام )�حلكومي و�خلا�ص( وميلكها م�شتثمرون �شعوديون.

:)International Programs School( املدر�صة الأهلية املطّبقة لربنامج دويل
هي كل من�ضاأة غري حكومية تقّدم برامج دولية تختلف عّما هو مقّدم يف التعليم العام اأو اخلا�ص قبل مرحلة التعليم 

العايل.

:)International Programs( الربامج الدولية
هي بر�مج تعليمية ُمازة دوليًّا تختلف يف حمتو�ها �أو مقّرر�تها �أو طرق تدري�شها �أو ن�شاطاتها �أو لغة تعليمها �أو خّطتها 
�لدر��شية �أو �أ�شاليب تقييمها عن تلك �ملطّبقة يف �لتعليم �حلكومي، وحتّقق �أهد�ف �شيا�شة �لتعليم يف �ململكة �لعربية 

ال�ضعودية.

:)The Administrative Process( العملية الإدارية
ُتعرف باأنها عمل يقوم به �أحد �لإد�ريني، ويت�شّمن عدًد� من �لأن�شطة �لتي يعتمد تنفيذها على مموعة من �ملبادئ 
�ملنّظمة.  �أهد�ف  �شوؤونه وحتقيق  و�إد�رة  �لعمل  ت�شيري  �لإد�ري يف  بها  ي�شتعني  �لإد�رية،  و�لقو�عد  و�لأ�شول  و�لأ�ش�ص 

وتتكّون �لعملية �لإد�رية من �أربعة عنا�شر هي: �لتخطيط، �لتنظيم، �لتوجيه و�لقيادة، �لرقابة.

:)Procedures( الإجراءات
د م�شبًقا �لو�شائل و�لأ�شاليب �ملعتادة لأد�ء �ملهام و�لأن�شطة �مل�شتقبلية، وهي مموعة من  هي نوع من �خلطط �لتي حتدِّ

د. �خلطو�ت و�ملر�حل �لتي متّر بها �ملعاملة من �أجل تقدمي خدمة �أو حتقيق هدف حمدَّ

:)License( الرتخي�س
وهي  �لتدريبي،  �أو  �لتعليمي  �لن�شاط  للم�شتثمر مبمار�شة  وت�شمح  �ل�شالحية،  �شاحب  ت�شدر عن  ر�شمية  وثيقة  هي 

ت�شمل رقًما للرخ�شة، وُتعد �أحد �ملتطّلبات يف جهات حكومية �أخرى.

:)Assent( املوافقة
�ل�شفوف  بع�ص  باإحلاق  ا  �لذي ميتلك ترخي�شً للم�شتثمر  وي�شمح  �ل�شالحية،  هو خطاب خّطي ي�شدر عن �شاحب 

�لتعليمية يف مبنى مرحلة مرّخ�شة م�شبًقا.

:)Assigning Ranks ( صفوف اإ�صناد�
اإ�ضناد مهّمة تعليم الطالب الذكور يف ال�ضفوف الأولية اإلى الإناث )معّلمات املرحلة البتدائية( يف املدار�ص الأهلية 

والأجنبية.

:)Activity Suspension ( إيقاف ن�شاط�
اإيقاف ترخي�ص املدر�ضة الأهلية اأو الأجنبية عن العمل لوقت حمدود.

المصطلحات الواردة في الدليل:
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:)Annexation( اإحلاق
اإ�ضافة �ضفوف اأولية اأو متو�ّضطة اإلى مرحلة قائمة مرّخ�ضة لوقت حمّدد.

:)Closure( اإغالق
�إلغاء ن�شاط عمل �ملدر�شة �لأهلية �أو �لأجنبية بناًء على عقوبة من �ل�شلطة �لعليا يف جهاز �لوز�رة.

:)Manual Procedural( الدليل الإجرائي
�لأهلي  �لتعليم  �لعاملة يف  بها �جلهات  تقوم  �لتي  �لعمليات  تنفيذ  كيفية  تبنّي  �لتي  وثيقة حتتوي على �خلطو�ت  هو 

والأجنبي.

:)The Process ( العملية
ت�شمل �لهدف من �لإجر�ء�ت ومالت �لتطبيق و�لوثائق و�إد�رة �لعالقات و�خلطو�ت �لإجر�ئية يف تنفيذ كل عملية 

والنماذج امل�ضتخدمة يف الإجراءات. 

:)Annual Subsidy ( الإعانة ال�صنوية
القيام  على  الأهلية  املدار�ص  لت�ضاعد  حمّددة  ومعايري  نظم  وفق  الإ�ضراف  جهات  تقّدمها  �ضنوية  نقدية  اإعانة  هي 

مبهامها الرتبوية والتعليمية.

:)Annual Evaluation ( التقييم ال�صنوي
مموعة من �لعمليات �ملنّظمة �لتي يقوم بها م�شرفون/�ت تربويون/�ت لر�شد م�شتوى �أد�ء �ملدر�شة �لأهلية وكل ما 

يتعّلق بالعملية الرتبوية واإ�ضدار اأحكام يف �ضوء معايري حمّددة واتخاذ قرارات.

:)Annual Categorization ( الت�صنيف ال�صنوي
نقاط  �ل�شنوي مبوجب  لتقييمها  وفًقا  فئات  �إلى  وتق�شيمها  �لبع�ص  بع�شها عن  و�لأجنبية  �لأهلية  �ملد�ر�ص  هو متييز 

تو�شع لكل جانب من جو�نب �لعمل �ملدر�شي.
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مفاتيح الترميز
امل�ضطلح الرمز

ترخي�ص خ

موافقة م

اإيقاف ق

اإغالق غ

اإعانة اإ

ت�ضنيف �ص

ر�ضوم ر

تاأ�ضريات �ص

تكليف ك

العملية ع

ترميز العمليات والنماذج 
مثال/ 

خ/ع/2/1/ن1-ن8
خ/ع/2/1/ن1
خ/ع/2/1/ن2

ُي�شري �حلرف �لأول »خ«  يف �لرتميز �إلى م�شطلح »مفهوم« �لعملية.
ُي�شري �حلرف �لثاين »ع« يف �لرتميز �إلى م�شطلح عملية.

ُي�شري �لرقم »1« الذي يلي رمز م�ضطلح العملية اإلى رقم العملية الأ�ضا�ص.
ُي�شري �لرقم »2« الذي يلي رقم العملية الأ�ضا�ص اإلى ت�ضل�ضل العملية �ضمن 

اجمايل العمليات يف الدليل الإجرائي.
ُي�شري �حلرف »ن« �إلى م�شطلح منوذج.

ُي�شري �لرقم �ملرتبط بحرف »ن« �إلى رقم �لنموذج �شمن مناذج �لعملية 
�لو�حدة، ويف حال تكر�ر �لنماذج للعملية �لو�حدة تاأخذ رقًما مت�شل�شاًل 

بدًء� من �لرقم »1«... الخ.
ُي�شري �لرتقيم »ن1-ن8« �إلى �أن عدد �لنماذج �ملرفقة بالعملية هو ثمانية 

مناذج.
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العـــــــــــــمليات والإجراءاتم
نوع 

العملية
ترميز 
العملية

ترميز منوذج 
العملية

ترخي�ص جديد )للمن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية( واإ�ضافة مراحل 1
خ/ع/1/1/ن1-ن7خ/ع/1/1ترخي�صتعليمية جديدة

طلب افتتاح مدر�ضة اأجنبية واحل�ضول على ترخي�ص جديد واإ�ضافة 2
خ/ع/2/1/ن1-ن8خ/ع/2/1ترخي�صمرحلة جديدة

خ/ع/3/1/ن1خ/ع/3/1ترخي�صترخي�ص للمدار�ص الليلية ومدار�ص تعليم الكبريات3

جتديد ترخي�ص للمن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية )تعليم 4
خ/ع/4/1/ن1-ن4خ/ع/4/1ترخي�صاأهلي - اأجنبي - تربية خا�ضة - تعليم ليلي - تعليم كبريات(

خ/ع/5/1/ن1-ن3خ/ع/5/1ترخي�صطلب بدل فاقد ترخي�ص من�ضاأة تعليمية اأو تدريبية اأهلية واأجنبية5

طلب الرتخي�ص لفتتاح فرع للمن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية 6
خ/ع/6/1/ن1-ن3خ/ع/6/1ترخي�صوالأجنبية

طلب الرتخي�ص لإ�ضافة منهج اآخر اإلى املنهج املطّبق يف مدر�ضة اأجنبية 7
خ/ع/7/1/ن1خ/ع/7/1ترخي�صقائمة

طلب الرتخي�ص لتحويل املدر�ضة الأهلية املطّبقة للربنامج الدويل اإلى 8
خ/ع/8/1/ن1خ/ع/8/1ترخي�صمدر�ضة اأجنبية

طلب الرتخي�ص لتحويل مدر�ضة اأجنبية اإلى الربنامج الدويل يف مدر�ضة 9
خ/ع/9/1/ن1خ/ع/9/1ترخي�صاأهلية

طلب ترخي�ص تغيري ا�ضم من�ضاأة تعليمية اأو تدريبية اأهلية واأجنبية 10
خ/ع/10/1/ن1-ن3خ/ع/10/1ترخي�ص)مدر�ضة، معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(.

طلب ترخي�ص لنقل ملكية املدار�ص واملعاهد واملراكز الأهلية )من فرد 11
خ/ع/11/1/ن1خ/ع/11/1ترخي�صاإلى اآخر/ يف حالة وفاة املالك/ من فرد اإلى �ضركة(

طلب ترخي�ص لنقل ملكية مدر�ضة اأجنبية )من فرد اإلى اآخر/ يف حالة 12
خ/ع/12/1/ن1خ/ع/12/1ترخي�صوفاة املالك/ من فرد اإلى �ضركة(

خ/ع/13/1/ن1خ/ع/13/1ترخي�صطلب ترخي�ص لتغيري منهج يف مدر�ضة اأجنبية مرّخ�ضة13

خ/ع/14/1/ن1-ن5خ/ع/14/1ترخي�صطلب ترخي�ص ملنح جالية اأجنبية فتح مدر�ضة لأبنائها14

م/ع/15/1/ن1م/ع/15/1موافقةطلب املوافقة على اإ�ضافة ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأهلية15

م/ع/16/1/ن1م/ع/16/1موافقةطلب املوافقة على افتتاح ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأجنبية16

م/ع/17/1/ن1-ن3م/ع/17/1موافقةطلب املوافقة على افتتاح برنامج تربية خا�ضة ملحقة مبدر�ضة اأهلية17

م/ع/18/1/ن1م/ع/18/1موافقةطلب املوافقة على تطبيق برنامج دويل يف مدر�ضة اأهلية18

م/ع/19/1/ن1م/ع/19/1موافقةجتديد موافقة لتطبيق برنامج دويل19

طلب املوافقة على اإن�ضاء املباين املدر�ضية للمن�ضاآت التعليمية )الأهلية 20
م/ع/20/1/ن1-ن2م/ع/20/1موافقةوالأجنبية(
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العـــــــــــــمليات والإجراءاتم
نوع 

العملية
ترميز 
العملية

ترميز منوذج 
العملية

21
طلب املوافقة على تغيري املبنى والنتقال اإلى مبنى جديد للمن�ضاآت 

التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية )مدر�ضة، معاهد اللغات ومراكز 
التدريب والإ�ضراف الرتبوي(

م/ع/21/1/ن1-ن3م/ع/21/1موافقة

م/ع/22/1/ن1م/ع/22/1موافقةطلب �ملو�فقة على �إ�شر�ك مقّر�ت �ملعاهد و�ملر�كز مع ن�شاط �آخر22

طلب املوافقة على اإ�ضناد تدري�ص الطالب الذكور ملعّلمات ال�ضفوف 23
م/ع/23/1/ن1م/ع/23/1موافقةالأولية يف مدار�ص البنات )اأهلي، اأجنبي( لل�ضف )1،2،3(

م/ع/24/1/ن1م/ع/24/1موافقةطلب املوافقة على التدريب خارج منطقة الرتخي�ص24

م/ع/25/1/ن1-ن2م/ع/25/1موافقةطلب املوافقة على تطبيق امل�ضار امل�ضري                                                                       25

�إيقاف ن�شاط بناء على رغبة �ملالك )مدر�شة �أهلية، �أجنبية، معاهد 26
ق/ع/26/1/ن1ق/ع/26/1اإيقافاللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(

 �إيقاف ن�شاط ب�شبب �لإخالل بو�شائل �لأمن و�ل�شالمة )مدر�شة �أهلية، 27
ق/ع/27/1/ن1ق/ع/27/1اإيقافاأجنبية،معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(

الإغالق بناء على عقوبة )مدر�ضة اأهلية، معاهد اللغات ومراكز التدريب 28
غ/ع/28/1/ن1-ن9غ/ع/28/1اإغالقوالإ�ضراف الرتبوي(

غ/ع/29/1/ن1-ن14غ/ع/29/1اإغالقالإغالق بناء على عقوبة )مدر�ضة اأجنبية(29

�لإغالق بدون �إ�شعار �إد�رة �لتعليم من �ملالك مع تعّذر �لتو��شل معه 30
غ/ع/30/1/ن1غ/ع/30/1اإغالق)مدر�ضة اأهلية، اأجنبية، مراكز ومعاهد(

الإغالق النهائي بناء على رغبة املالك )مدر�ضة اأهلية، اأجنبية، معاهد 31
غ/ع/31/1/ن1غ/ع/31/1اإغالقاللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(

اإغالق مرحلة درا�ضية وف�ضول ملحقة غري حا�ضلة على موافقة )اأهلي، 32
غ/ع/32/1/ن1غ/ع/32/1اإغالقاأجنبي(

اإ/ع/33/1/ن1-ن3اإ/ع/33/1اإعانةالإعانة ال�ضنوية للمدار�ص الأهلية33

�ص/ع/34/1/ن1�ص/ع/34/1ت�ضنيف ت�ضنيف املدار�ص الأجنبية لقبول الطالب والطالبات ال�ضعوديني34

ر/ع/35/1/ن1-ن2ر/ع/35/1ر�ضومطلب املوافقة على زيادة الر�ضوم الدرا�ضية للمن�ضاآت التعليمية35

�ص/ع/36/1/ن1�ص/ع/36/1تاأ�ضرياتطلب تاأييد اإ�ضدار تاأ�ضريات عمل للمن�ضاآت التعليمية الأهلية والأجنبية36

ك/ع/37/1/ن1-ن3ك/ع/37/1تكليفتكليف مدير/ة مدر�ضة اأهلية اأو اأجنبية من من�ضوبي الوزارة37
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��شم �لوثيقة: ترخي�ص جديد للمن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية 
الأهلية واإ�صافة مراحل تعليمية جديدة

1437التاريخ
عدد 1438هـ

ال�صفحات
)8( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/1/1

1- الهدف
احل�ضول على ترخي�ص جديد للمن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية )مدار�ص التعليم العام/ الرتبية اخلا�ضة /  

حتفيظ �لقر�آن / �ملعاهد و�ملر�كز( و�إ�شافة مر�حل تعليمية جديدة
2- جمال 

التطبيق
املن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية )مدار�ص التعليم العام/ الرتبية اخلا�ضة/ املعاهد واملراكز(

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:
�أ- �إذ� كان �ملتقّدم فرًد�:

1- �أن يكون طالب �لرتخي�ص �شعودي �جلن�شية �أو من دول مل�ص �لتعاون �خلليجي.
2- �أّل يقّل موؤّهله �لعلمي عن �لثانوية �لعامة للمد�ر�ص �لأهلية، و�لبكالوريو�ص للمعاهد و�ملر�كز �لأهلية. ويف حال كان 

املوؤّهل العلمي من خارج اململكة تتم معادلة ال�ضهادة من وزارة التعليم.
3-اأّل يقّل عمره عن )25( �ضنة.

4- �أّل يكون موظًفا حكومًيا.
5- �إذ� كان �ملتقّدم ل ي�شتطيع مبا�شرة �لعمل بنف�شه، عليه توكيل �شخ�ص ينوب عنه �أمام �لوز�رة تنطبق عليه 

�ل�شروط �ملذكورة �أعاله.
ب- اإذا كان املتقّدم �شركة:

1- �أن تكون ذ�ت من�شاأ �شعودي �أو خليجي وفًقا لل�شجل �لتجاري و�أن يكون �أحد ن�شاطاتها تعليمًيا.
2- �أّل يقّل موؤّهل ممّثل �ل�شركة عن �مل�شتوى �جلامعي، ويف حال كان �ملوؤّهل �لعلمي من خارج �ململكة تتّم معادلة 

ال�ضهادة من وزارة التعليم.
ج- ا�شرتاطات يلتزم بها طالب ترخي�ص مدر�شة اأهلية خا�شة للرتبية اخلا�شة:

�ص. ا يف �لرتبية �خلا�شة �أو يلتزم بتعيني م�شرف متخ�شّ �شً 1- �أن يكون طالب �لرتخي�ص متخ�شّ
2- �أن يحّدد فئات �لرتبية �خلا�شة �لتي يرغب بتقدمي �خلدمات �لرتبوية و�لتعليمية لها.

3- �أن يحّدد �ملر�حل �لدر��شية.
ائيي �خلدمات �مل�شاندة. �شة من �ملعّلمني و�أخ�شّ 4- �أن يلتزم بتوفري �لكو�در �ملتخ�شّ

5- �أن يلتزم بتوفري �مل�شتلزمات �ملكانية و�لتجهيز�ت و�لو�شائل �لتعليمية قبل بد�ية �لن�شاط.
6- �أن يلتزم بتوفري �أجهزة �ختبار قيا�ص متو�فقة مع �لبيئة �ل�شعودية.

د- يف حال طلب اإ�شافة افتتاح مرحلة جديدة للمدر�شة القائمة:
يعاَمل فتح �ملرحلة معاملة �فتتاح �ملدر�شة �جلديدة يف جميع �ل�شو�بط.

تنبيه: يف حال �إ�شافة مرحلة لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي �أو �لرتبية �خلا�شة �أو مرحلة تعليم كبري�ت مع مرحلة �لتعليم 
�لعام للمرحلة �ملماثلة نف�شها يف مبنى و�حد، ُي�شرتط �للتز�م بالطاقة �ل�شتيعابية للمبنى و�إ�شد�ر ترخي�ص م�شتقّل 

لكل ن�شاط على حدة.

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
1- تقدمي طلب افتتاح:

ممّثل  �أو  �مل�شتثمر  وتوقيع  با�شم  بنات(  )بنني/  �لتعليم  ونوع  �لتعليمية  �ملر�حل  مت�شّمن  �أهلي  تعليم  • مدر�شة 
ال�ضركة اأو تفوي�ص �ضخ�ص اآخر.

�إ�شر�ف  مركز  �أو  تربوي  تدريب  مركز  �أو  �إجنليزية  لغة  )معهد  �لن�شاط  نوع  مت�شّمن  �أهلي  مركز  • معهد/ 
تربوي( با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.

2- �لتعّهد باللتز�م بال�شروط و�ل�شو�بط. 
3- �شورة طبق �لأ�شل من �لهوية �لوطنية �أو جو�ز �ل�شفر ملو�طني دول مل�ص �لتعاون.
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ال�صفحات
)8( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/1/1

4- تعليمات 
العمل

4- �ضورة طبق الأ�ضل من املوؤّهل العلمي.
5- بيان من �لأحو�ل �ملدنية يثبت �أن طالب �لرتخي�ص لي�ص موظًفا حكومًيا )حديث(.

6- �ضورة طبق الأ�ضل من موافقة البلدية على مبنى املدر�ضة تت�ضّمن ا�ضم املالك وا�ضم املدر�ضة ونوع التعليم )بنني/ 
بنات( وا�ضم احلي واملراحل التعليمية.

7- �ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها تت�ضّمن ا�ضم املدر�ضة/ املعهد/ املركز وا�ضم 
املالك وا�ضم احلي والطاقة ال�ضتيعابية ونوع التعليم )بنني/ بنات( و)املراحل التعليمية للمدار�ص الأهلية(.

8- �شورة طبق �لأ�شل من ت�شجيل �ملن�شاأة لدى �لتاأمينات �لجتماعية مت�شّمًنا ��شم �ملدر�شة و��شم �ملالك.
9- �شورة طبق �لأ�شل من ت�شجيل ��شم �ملن�شاأة لدى �ل�شجّل �لتجاري يف وز�رة �لتجارة �شاري �ملفعول مت�شّمًنا ��شم 
املدر�ضة وا�ضم املالك وا�ضم املدينة ونوع التعليم )بنني/ بنات( واملراحل التعليمية، والتاأّكد من مالءمة ال�ضم 

للن�شاط.
10- �ضهادة �ضارية املفعول من م�ضلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ضتحقات مالية على امل�ضتثمر.

11- �ضهادة ت�ضجيل بيانات امل�ضتثمر يف الربيد ال�ضعودي تت�ضّمن ا�ضم امل�ضتثمر وا�ضم املن�ضاأة التعليمية والتدريبية 
و�لعنو�ن �لربيدي.

12- خطاب ��شتالم �لالئحة �لد�خلية )تذكرة مر�جعة( للمن�شاة �لتعليمية و�لتدريبية من وز�رة �لعمل مت�شّمًنا ��شم 
املالك وا�ضم املن�ضاأة.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�أوًل- �لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر.

ثانًيا- تعبئة ��شتمارة طلب �فتتاح من�شاأة تعليمية �أو تدريبية )ترخي�ص جديد / قائم( 
ثالًثا- �إر�شال �لإحالت للجهات �حلكومية �لآتية:

1- اإحالة اإلى البلدية.
2- اإحالة اإلى اإدارة الدفاع املدين.

3- اإحالة اإلى وزارة التجارة وال�ضناعة.
4- �إحالة �إلى �إد�رة �شوؤون �ملباين بالإد�رة.

5- اإحالة اإلى الأحوال املدنية.
6- اإحالة اإلى املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية.

7- اإحالة اإلى م�ضلحة الزكاة والدخل.
8- اإحالة اإلى الربيد ال�ضعودي.

9- اإحالة اإلى وزارة العمل.
على �أن تت�شّمن جميع �لإحالت ��شم �ملالك، ��شم �ملن�شاأة، ��شم �حلي )�ملر�حل �لتعليمية للمد�ر�ص �لأهلية(، نوع 

�لتعليم )بنني/ بنات(، نوع �لن�شاط.
ر�بًعا- مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.

خام�ًشا- تقرير �شالحية مبنى �ملن�شاأة وتقرير �لتجهيز�ت �لفنية و�لإد�رية من جلنة مكّونة من:
مركًز�( معهًد�/  كان  حال  )يف  �ملباين  �شوؤون  و�إد�رة  �لأهلي  �لتعليم  • �إد�رة 

على  ت�ضتمل  املدر�ضة  كانت  حال  يف  الأطفال  ريا�ص  )واإدارة  الرتبوي  الإ�ضراف  واإدارة  الأهلي  التعليم  • اإدارة 
مرحلة �لرو�شة، و�إد�رة �لرتبية �خلا�شة يف حال كانت �ملدر�شة تربية خا�شة �أو بر�مج تربية خا�شة( و�إد�رة �شوؤون 

�ملباين، و�لتاأّكد من منا�شبته للعمل �لرتبوي مطابًقا للمو��شفات )يف حال كانت �ملدر�شة �أهلية(.
* تعبئة منوذج ا�ضتمارة تقرير يو�ضح تكامل التجهيزات املدر�ضية مبدر�ضة اأهلية قبل الرتخي�ص النهائي بافتتاحها.



18
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

��شم �لوثيقة: ترخي�ص جديد للمن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية 
الأهلية واإ�صافة مراحل تعليمية جديدة

1437التاريخ
عدد 1438هـ

ال�صفحات
)8( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/1/1

5- العملية

�شاد�ًشا- در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.
�شابًعا- حتّدد �شالحية �لرتخي�ص للمن�شاأة �لتعليمية مبدة �شنة و�حدة فقط.

ثامًنا- �عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية.
تا�شًعا- يتم �إر�شال �شورة من �لرتخي�ص وخطابه بعد �إ�شد�ره �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية.

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج
ا�ضتمارة طلــب افتتاح مدار�ص ترخيــ�ص جديــد للمدار�ص الأهلية -
ا�ضتمارة طلب افتتاح مدر�ضة اأهلية للرتبية اخلا�ضة -
ا�ضتمارة طلــب افتتاح معاهد اللغات ومراكز التدريب ومراكز  -

الإ�ضراف الرتبوي اأهلية
ا�ضتمارة طلب ترخي�ص فتح مرحلة جديدة ملدر�ضة قائمة -
منوذج التجهيزات -
��شتمارة تقييم مبنى مركز/ معهد تدريب ل�شت�شد�ر ترخي�ص ممار�شة -
بطاقة زيارة م�ضرف تعليم اأهلي للمعاهد واملراكز -

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

مكتب التعليم
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب افتتاح مدر�صة اأجنبية واحل�صول على 
ترخي�س جديد واإ�صافة مرحلة جديدة 

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)9( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/2/1

احل�ضول على ترخي�ص بافتتاح مدر�ضة اأجنبية واإ�ضافة مرحلة جديدة اإلى املدر�ضة القائمة1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

مة للعمل3- املرجعية �لتعاميم و�للو�ئح و�لأنظمة �ملنظِّ

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- قبل مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف بال�شماح باال�شتثمار يف �لتعليم �الأجنبي:
تقدمي طلب �فتتاح مدر�شة تعليم �أجنبي مت�شّمًنا �ملر�حل �لتعليمية ونوع �لتعليم )بنني/ بنات( با�شم وتوقيع . 1

�مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.
تعبئة منوذج بيانات طالب الرتخي�ص )اأفراد / �ضركات(.. 2
�شورة طبق �لأ�شل من �لهوية �لوطنية �أو جو�ز �ل�شفر ملو�طني دول مل�ص �لتعاون.. 3
�شورة طبق �لأ�شل من �ملوؤّهل �لعلمي ل يقّل عن �لبكالوريو�ص و�لأ�شل للمطابقة. ويف حال كان �ملوؤّهل �لعلمي من . 4

ة. خارج اململكة تتم معادلة ال�ضهادة من اجلهات املخت�ضّ
بيان من �لأحو�ل �ملدنية يثبت �أن طالب �لرتخي�ص لي�ص موّظًفا حكومًيا.. 5
�شمان بنكي من �أحد �لبنوك بقيمة 100 األف ريال لالأفراد و200 األف ريال لل�ضركات.. 6
خطاب تفوي�ص �شامل ملمّثل �ل�شركة ويكون �أحد موظفيها ول تقّل درجته فيه عن مدير عام يف �ل�شركة. )خا�ص . 7

مبمّثل ال�ضركة(

ثانًيا- بعد �حل�شول على مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف بال�شماح باال�شتثمار يف �لتعليم �الأجنبي 
يتوّجب توفري الآتي:

�ضورة طبق الأ�ضل من موافقة البلدية على املن�ضاأة التعليمية تت�ضّمن ا�ضم املالك وا�ضم املدر�ضة ونوع التعليم . 1
)بنني/ بنات( وا�ضم احلي واملراحل التعليمية.

�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها تت�ضّمن ا�ضم املدر�ضة وا�ضم املالك وا�ضم . 2
احلي والطاقة ال�ضتيعابية ونوع التعليم )بنني/ بنات( واملراحل التعليمية.

�شورة طبق �لأ�شل من ت�شجيل �شاري �ملفعول ل�شم �ملن�شاأة لدى �لتاأمينات �لجتماعية مت�شّمًنا ��شم �ملدر�شة . 3
وا�ضم املالك.

�شورة طبق �لأ�شل من ت�شجيل �شاري �ملفعول ل�شم �ملن�شاأة لدى �ل�شجّل �لتجاري بوز�رة �لتجارة مت�شّمًنا ��شم . 4
املدر�ضة وا�ضم املالك وا�ضم املدينة ونوع التعليم )بنني/ بنات( واملراحل التعليمية والتاأّكد من مالءمة ال�ضم 

للن�شاط.
�ضهادة �ضارية املفعول من م�ضلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ضتحقات مالية على امل�ضتثمر.. 5
�شهادة ت�شجيل بيانات �مل�شتثمر يف �لربيد �ل�شعودي تت�شّمن ��شم �مل�شتثمر و��شم �ملدر�شة و�لعنو�ن �لربيدي.. 6
�لتوقيع على �لتعّهد باللتز�م بال�شروط و�ل�شو�بط.. 7
خطاب ��شتالم �لالئحة �لد�خلية )تذكرة مر�جعة( للمن�شاأة �لتعليمية من وز�رة �لعمل مت�شّمًنا ��شم �ملالك . 8

وا�ضم املن�ضاأة.
اإرفاق �ضورة من عقد �ضاري املفعول للحرا�ضة الأمنية.. 9

مالحظة: يف حال طلب اإ�ضافة افتتاح مرحلة جديدة اإلى املدر�ضة القائمة:
يعامل فتح مرحلة معاملة �فتتاح �ملدر�شة �جلديدة يف جميع �ل�شو�بط. 
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ا�صم الوثيقة: طلب افتتاح مدر�صة اأجنبية واحل�صول على 
ترخي�س جديد واإ�صافة مرحلة جديدة 

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)9( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/2/1

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�أواًل- قبل �شدور مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �الأجنبية بال�شماح باال�شتثمار يف �لتعليم 

الأجنبي:
�لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر.. 1
تعبئة منوذج بيانات طالب الرتخي�ص )اأفراد/ �ضركات(.. 2
تعبئة منوذج راأي اإدارة التعليم معتمد من مدير التعليم.. 3
تعبئة منوذج ال�ضماح للمواطنني بال�ضتثمار يف التعليم الأجنبي.. 4
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 5
ة(.. 6 رفع �ملعاملة �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي )�جلهة �ملخت�شّ

ثانًيا- بعد �حل�شول على مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �الأجنبية بال�شماح باال�شتثمار يف 
التعليم الأجنبي:

�لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر.. 1
تعبئة ا�ضتمارة طلب افتتاح املدار�ص الجنبية )ترخي�ص جديد(.. 2
اإر�ضال الإحالت اإلى اجلهات احلكومية الآتية: )اإحالة اإلى البلدية، اإحالة اإلى املديرية العامة لالأمن وال�ضالمة، . 3

�إحالة �إلى وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة، �إحالة �إلى �إد�رة �شوؤون �ملباين بالإد�رة، �إحالة �إلى �ملوؤ�ّش�شة �لعامة 
للتاأمينات الجتماعية، اإحالة اإلى م�ضلحة الزكاة والدخل، اإحالة اإلى الربيد ال�ضعودي، اإحالة اإلى وزارة 

�لعمل(. على �أن تت�شّمن جميع �لإحالت: ��شم �ملالك، ��شم �ملدر�شة، ��شم �حلي، نوع �لتعليم )بنني/ بنات(، 
املراحل التعليمية.

مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 4
تقرير عن مرئيات املنطقة حيال �ضالحية املبنى املدر�ضي وتقرير التجهيزات املدر�ضية والفنية والإدارية . 5

و�لتاأّكد من منا�شبته للعمل �لرتبوي مطابًقا للمو��شفات ويت�شّمن: ��شم �ملالك، ��شم �ملدر�شة، ��شم �حلي، ونوع 
التعليم )بنني/ بنات(، املراحل التعليمية. وتعبئة منوذج ا�ضتمارة تو�ضح اكتمال التجهيزات مبدر�ضة عاملية قبل 

الرتخي�ص النهائي لها.
در��شة �ملعاملة و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 6
رفع �لطلب �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.. 7

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
�أواًل- قبل �شدور مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �الأجنبية بال�شماح باال�شتثمار يف �لتعليم 

الأجنبي:
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
العر�ص على �ضاحب ال�ضالحية )اللجنة التنفيذية ملجل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية(.. 2
رفع �أ�شماء �مل�شتثمرين و�مل�شتثمر�ت �إلى وز�رة �لد�خلية.. 3
اإ�ضدار املوافقة على ال�ضماح بعد �ضدور موافقة جمل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية.. 4
ة ل�شتكمال �إجر�ء�ت . 5 �لرفع �إلى �إد�رة �لتعليم باملو�فقة على ت�شليم �مل�شتثمرين �إحالت �إلى �جلهات �ملخت�شّ

اإ�ضدار الرتخي�ص النهائي.
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ا�صم الوثيقة: طلب افتتاح مدر�صة اأجنبية واحل�صول على 
ترخي�س جديد واإ�صافة مرحلة جديدة 

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)9( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/2/1

5- العملية

ثانًيا- بعد �شدور مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �الأجنبية بال�شماح باال�شتثمار 
يف التعليم الأجنبي:

در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقالل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
حتّدد �شالحية �لرتخي�ص �جلديد للمن�شاأة �لتعليمية مبدة �شنة و�حدة فقط.. 2
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية.. 3
يتم اإر�ضال اأ�ضل الرتخي�ص وخطابه بعد اإ�ضداره اإلى اإدارة التعليم يف املنطقة/ املحافظة. . 4
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية. 5

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج
بيانات طلب الرتخي�ص )اأفراد( -
بيانات طلب الرتخي�ص )ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات( -
��شتمارة ر�أي �إد�رة �لتعليم ب�شاأن �لرتخي�ص -
ا�ضتمارة طلب ال�ضماح للمواطنني بال�ضتثمار يف التعليم الأجنبي -
ا�ضتمارة طلب افتتاح مدار�ص )ترخي�ص جديد( للمدار�ص الأجنبية -
ا�ضتمارة طلب ترخي�ص فتح مرحلة جديدة ملدر�ضة قائمة -
حم�ضر معاينة التجهيزات املدر�ضية ملدر�ضة اأجنبية  -
ا�ضتمارة تقرير يو�ضح تكامل التجهيزات املدر�ضية ملدر�ضة عاملية قبل  -

الرتخي�ص النهائي لفتتاحها

خ/ع/2/1/ن1
خ/ع/2/1/ن2
خ/ع/2/1/ن3
خ/ع/2/1/ن4
خ/ع/2/1/ن5
خ/ع/2/1/ن6
خ/ع/2/1/ن7
خ/ع/2/1/ن8

مكتب التعليم
الأهلي



22
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

ا�صم الوثيقة: ترخي�س للمدار�س الليلية )بنني( 
ومدار�س تعليم الكبريات )بنات(

1437التاريخ
عدد 1438هـ

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/3/1

احل�ضول على ترخي�ص للمدار�ص الليلية )بنني( ومدار�ص تعليم الكبريات )بنات(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:
1- يطّبق على افتتاح املدار�ص الليلية )بنني( ومدار�ص تعليم الكبريات )بنات( ما يطّبق على مدار�ص التعليم العام 

يف ا�ضرتاطات الأفراد وال�ضركات.
2- بالإ�ضافة اإلى ا�ضرتاطات يلتزم بها طالب الرتخي�ص:

تقدمي طلب �فتتاح مد�ر�ص ليلية )بنني( �أو مد�ر�ص تعليم �لكبري�ت )بنات( با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل • 
ال�ضركة اأو تفوي�ص �ضخ�ص اآخر.

�متالك �مل�شتثمر ترخي�ص مدر�شة تعليم عام نهارية مماثلة.• 

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
1. �شورة طبق �لأ�شل من ترخي�ص �شاري �ملفعول للمرحلة �لنهارية �ملماثلة.

2. �شورة طبق �لأ�شل من بطاقة �لهوية �لوطنية للمالك �أو من ميّثله، �أو )�ل�شجل �لتجاري( لل�شركة.
3. �لتعّهد باللتز�م بال�شروط و�ل�شو�بط.

4. �ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة اأمن املن�ضاأة �ضارية املفعول. 
5. �ضهادة �ضارية املفعول من م�ضلحة الزكاة والدخل تفيد بعدم وجود م�ضتحقات مالية على امل�ضتثمر.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�أوًل- مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول. 

ثانًيا- تعبئة ��شتمارة طلب �فتتاح مد�ر�ص )تعليم كبري�ت/ ليلي( للمد�ر�ص �لأهلية.
ثالًثا- �لتاأّكد من توّفر �ل�شرت�طات �لآتية:

     �أ( �أن يكون للمرحلة �ملطلوبة مرحلة نهارية مماثلة.
    ب( �أن تكون �ملدر�شة م�شّنفة يف �لدرجة �لأولى �أو �لثانية يف �شجل تقييم �ملدر�شة �ل�شنوي للعام �لذي ي�شبق عام 

الرتخي�ص.
ر�بًعا- �للتز�م بجميع �ل�شو�بط و�لتنظيمات للمد�ر�ص �لليلية ومد�ر�ص تعليم �لكبري�ت.

خام�ًشا- در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.
�شاد�ًشا- حتّدد �شالحية �لرتخي�ص للمن�شاأة �لتعليمية مبدة �شنة و�حدة فقط.

�شابًعا- �عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية.
ثامًنا- يتم �إر�شال �شورة من �لرتخي�ص وخطابه بعد �إ�شد�رة �إلى �لإد�رة �لعامة للتعليم �لأهلي �لعام.

يقوم املخت�ّص يف وكالة التعليم الأهلي بتحديث بيانات املن�ضاآت الأهلية.

مالحظة:
يتم �فتتاح �ملن�شاأة �لتعليمية مع بد�ية �لعام �لدر��شي فقط.

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

ا�ضتمارة طلب افتتاح مدار�ص )تعليم كبريات/ ليلي( للمدار�ص 
الأهلية

وكالة التعليم الأهليخ/ع/3/1/ن1
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��شم �لوثيقة: جتديد ترخي�ص للمن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية 
الأهلية والأجنبية )تعليم اأهلي - اأجنبي - تربية خا�صة ـ 

تعليم ليلي ـ تعليم كبري�ت(

1437التاريخ
عدد 1438هـ

ال�صفحات
)4( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/4/1

1- الهدف
جتديد ترخي�ص للمن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية )تعليم اأهلي - اأجنبي - تربية خا�ضة - تعليم ليلي 

- تعليم كبري�ت - حتفيظ �لقر�آن( 

2- جمال 
التطبيق

املن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:  
تقدمي طلب جتديد ترخي�ص �ملن�شاأة �لتعليمية با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة:
�شورة طبق �لأ�شل من �لهوية �لوطنية �أو جو�ز �ل�شفر ملو�طني دول مل�ص �لتعاون.. 1
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها تت�ضّمن ا�ضم املدر�ضة وا�ضم املالك وا�ضم . 2

احلي والطاقة ال�ضتيعابية واملراحل التعليمية ونوع التعليم )بنني/ بنات(.
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لل�ضجل التجاري بوزارة التجارة )لل�ضركات( مت�ضّمنة ا�ضم . 3

املدر�ضة وا�ضم املالك وا�ضم املدينة واملراحل التعليمية ونوع التعليم )بنني/ بنات(.
اأ�ضل الرتخي�ص املنتهي.. 4
�ضهادة �ضعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�ص بالن�ضبة املطلوبة منها.. 5
تقرير عن املدر�ضة.. 6

على �أن يت�شّمن جميع �مل�شوغات �أعاله: ��شم �ملالك، ��شم �ملدر�شة، �ملر�حل �لتعليمية، ��شم �حلي، نوع �لتعليم 
)بنني/ بنات(.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�أوًل- تعبئة ��شتمارة جتديد ترخي�ص �ملن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية �لأهلية )و��شتمارة منوذج تقييم مدر�شة عاملية 

بغر�ص جتديد ترخي�ضها(.
ة.  ثانًيا- ت�شليم �لإحالت للجهات �ملخت�شّ

ثالًثا- مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.
ر�بًعا- �لتاأّكد من ح�شول �ملد�ر�ص �لليلية وتعليم �لكبري�ت على �لدرجة �لأولى �أو �لثانية يف تقييم �لإعانة �ل�شنوية.

خام�ًشا- تعامل مد�ر�ص وبر�مج �لرتبية �خلا�شة معاملة مد�ر�ص �لتعليم �لعام �لأهلية. 
�شاد�ًشا- در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط. 

�شابًعا- �عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية �إد�رة �لتعليم باملنطقة/ �ملحافظة )يف حال كانت �ملن�شاأة مدر�شة 
�أهلية/ معهًد�/ مركًز�(.

ثامًنا- �إر�شال �شورة من �لرتخي�ص وخطابه بعد جتديده، �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي )يف حال كانت �ملن�شاأة مدر�شة 
�أهلية/ معهًد�/ مركًز�(.

يف حال التجديد للمن�ضاآت التعليمية الأجنبية:
رفع �لطلب �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي بالوز�رة.
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��شم �لوثيقة: جتديد ترخي�ص للمن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية 
الأهلية والأجنبية )تعليم اأهلي - اأجنبي - تربية خا�صة ـ 

تعليم ليلي ـ تعليم كبري�ت(

1437التاريخ
عدد 1438هـ

ال�صفحات
)4( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/4/1

5- تابع 
العملية

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية يف وكالة التعليم الأهلي.. 1
اإر�ضال اأ�ضل الرتخي�ص بعد اإ�ضداره اإلى اإدارة التعليم باملنطقة/ املحافظة . 2

وخماطبتها بالتعليمات املتعّلقة بالرتخي�ص.
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية �لأهلية و�لأجنبية.. 3

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
ا�ضتمــارة طلب جتديد ترخي�ص للمدار�ص الأهلية -
ا�ضتمــارة طلب )جتديد ترخي�ص( للمدار�ص الأجنبية -
ا�ضتمارة جتديد تراخي�ص املعاهد ومراكز الإ�ضراف والتدريب  -

الرتبوي الأهلية
ا�ضتمارة تقييم مدر�ضة عاملية بغر�ص جتديد ترخي�ضها -

خ/ع/4/1/ن1
خ/ع/4/1/ن2
خ/ع/4/1/ن3

خ/ع/4/1/ن4

وكالة التعليم 
الأهلي
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��شم �لوثيقة: طلب بدل فاقد ترخي�ص من�شاأة تعليمية �أو 
تدريبية اأهلية واأجنبية

التاريخ:
1437

1438هـ
عدد

ال�صفحات
)3( الأولالإ�صدار:رمز الوثيقة: خ/ع/5/1

اإ�ضدار بدل فاقد ترخي�ص من�ضاأة تعليمية اأو تدريبية اأهلية واأجنبية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

طلب ا�ضتخراج بدل فاقد للرتخي�ص.. 1
�شورة من �لإعالن يف �ل�شحف �ملحلية يفيد بفقد�ن �لرتخي�ص.. 2
 تعّهد من �ملالك يف حال �لعثور على �لرتخي�ص �ملفقود، بت�شليمه �إلى �إد�رة �لتعليم مع �للتز�م باملحافظة على . 3

الرتخي�ص البديل.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
 �لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 2
اأخذ تعّهد على امل�ضتثمر/ امل�ضتثمرة باملحافظة على اأ�ضل ترخي�ص املن�ضاأة. . 3
�عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية )�إد�رة �لتعليم( )�إذ� كانت �ملن�شاأة مدر�شة �أهلية �أو معهًد� �أو مركز . 4

تدريب �أهلًيا(.
اإر�ضال �ضورة اإلى وكالة التعليم الأهلي. . 5
رفع كامل �لطلب �إلى �شاحب �ل�شالحية )وكالة �لتعليم �لأهلي(، مرفًقا به �مل�شوغات و�ملرئيات حيال طلب بدل . 6

فاقد ترخي�ص )�إذ� كان �لطلب ملدر�شة �أجنبية(.

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
در��شة معاملة طلب �ملدر�شة �لأجنبية وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية.. 2
خماطبة مدير التعليم بالرتخي�ص والتعليمات املتعّلقة به.. 3
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 4

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

-ا�ضتمارة طلب ا�ضتخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�ص الأهلية
-ا�ضتمارة طلب ا�ضتخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�ص الأجنبية

-طلب ا�ضتخراج 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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��شم �لوثيقة: طلب ترخي�ص �فتتاح فرع للمن�شاآت �لتعليمية 
والتدريبية الأهلية والأجنبية 

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)3( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/6/1

احل�ضول على ترخي�ص افتتاح فرع للمن�ضاآت )التعليمية، التدريبية( الأهلية والأجنبية )مدر�ضة، مركز، معهد(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

طلب �فتتاح فرع للمن�شاأة با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.. 1
ح�ضول املدر�ضة الأ�ضا�ضية على الدرجة الأولى اأو الثانية يف �ضجل تقييم الإعانة ال�ضنوية للمدار�ص الأهلية . 2

واحل�ضول على الدرجة الأولى يف التقييم ال�ضنوي للمدار�ص الأجنبية.
افتتاح فرع يعامل معاملة افتتاح مدر�ضة جديدة وتطّبق عليه اآلية وم�ضوغات الرتخي�ص اجلديد.. 3
�ضورة طبق الأ�ضل من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
تعبئة ا�ضتمارة افتتاح فرع للمن�ضاأة.  . 1
ة.. 2 ت�ضليم الإحالت للجهات املخت�ضّ
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 3
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 4
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية )اإدارة التعليم( واإر�ضال �ضورة لالإحاطة اإلى وكالة التعليم الأهلي . 5

)يف حال كانت �ملن�شاأة مدر�شة �أهلية �أو معهًد� �أو مركز تدريب �أهلًيا(.
تقرير توّفر التجهيزات املدر�ضية والكوادر الإدارية واملعامل واملختربات.. 6
رفع كامل �لطلب �إلى �شاحب �ل�شالحية )وكالة �لتعليم �لأهلي(، مرفًقا به �مل�شوغات و�ملرئيات حيال طلب . 7

�فتتاح �لفرع يف حال كان �لطلب ملدر�شة �أجنبية.

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي )يف حال كانت �ملن�شاأة مدر�شة �أجنبية( بـ:
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية.. 2
يتم اإر�ضال الرتخي�ص وخطابه بعد اإ�ضداره اإلى اإدارة التعليم يف املنطقة/ املحافظة.. 3
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية.. 4

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

ا�ضتمارة طلب افتتاح فروع للمدار�ص الهلية -
ا�ضتمارة طلب افتتاح فروع للمدار�ص الأجنبية -
طلب افتتاح فروع للمعاهد واملراكز -

خ/ع/6/1/ن1
خ/ع/6/1/ن2
خ/ع/6/1/ن3

 وكالة التعليم
 الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب الرتخي�س لإ�صافة منهج اآخر اإلى املنهج 
املطّبق يف مدر�صة اأجنبية قائمة

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/7/1

اإ�ضافة منهج اآخر اإلى املنهج املطّبق يف املدار�ص الأجنبية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

طلب �إ�شافة منهج �آخر للمنهج �ملطّبق يف �ملدر�شة �لأجنبية با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص . 1
�ضخ�ص اآخر.

ح�ضول املدر�ضة على الدرجة الأولى يف �ضجل تقييم املدار�ص الأجنبية.. 2
�إح�شار �عتماد �أكادميي للمنهج �ملر�د تطبيقه.. 3
اأ�ضل ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
 �لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
تعبئة ا�ضتمارة اإ�ضافة منهج اآخر اإلى املنهج املطّبق.. 2
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 3
درا�ضة املعاملة وتفّح�ضها والتاأّكد من اكتمال امل�ضوغات.. 4
�إعد�د تقرير ومرئيات �ملنطقة/ �ملحافظة حيال �إ�شافة �ملنهج و�لرفع �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.. 5

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
در��شة �ملعاملة و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية.. 2
خماطبة مدير التعليم بالرتخي�ص والتعليمات املتعّلقة به.. 3
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 4

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

 وكالة التعليمخ/ع/7/1/ن1ا�ضتمارة اإ�ضافة منهج اآخر اإلى املنهج املطّبق يف املدار�ص الأجنبية
 الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س حتويل املدر�صة الأهلية املطّبقة 
للربنامج الدويل اإلى مدر�صة اأجنبية

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/8/1

�حل�شول على ترخي�ص باملو�فقة على حتويل �ملدر�شة �لأهلية �ملطّبقة للربنامج �لدويل �إلى مدر�شة �أجنبية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

ُي�شرتط على �ملدر�شة �حل�شول على مو�فقة رئي�ص �للجنة �لتنفيذية يف مل�ص �لإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �لأجنبية 

يطّبق عليها �ل�شروط �لو�ردة يف �لدليل حول �فتتاح جديد ملدر�شة �أجنبية5- العملية

6- النماذج
مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

��شتمارة طلب حتويل مدر�شة �أهلية مطّبقة لربنامج دويل �إلى مدر�شة 
وكالة التعليم خ/ع/8/1/ن1اأجنبية

الأهلي

ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س حتويل مدر�صة اأجنبية اإلى 
برنامج دويل يف مدر�صة اأهلية

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/9/1

احل�ضول على موافقة بتحويل املدر�ضة الأجنبية اإلى برنامج دويل يف مدر�ضة اأهلية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

ي�شرتط وجود مدر�شة �أهلية قائمة

يطّبق عليها �شروط �ملو�فقة على تطبيق برنامج دويل �لو�ردة يف �لدليل5- العملية

6- النماذج
مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

��شتمارة طلب حتويل مدر�شة �أجنبية �إلى مدر�شة �أهلية مطّبقة لربنامج 
وكالة التعليمخ/ع/9/1/ن1دويل

 الأهلي
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��شم �لوثيقة: طلب ترخي�ص تغيري ��شم من�شاأة تعليمية �أو 
تدريبية �أهلية و�أجنبية )مدر�شة، معاهد �للغات ومر�كز 

التدريب والإ�صراف الرتبوي(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)3(

الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/10/1

تغيري ا�ضم من�ضاأة تعليمية اأو تدريبية اأهلية واأجنبية )مدر�ضة، معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

طلب تغيري ��شم �ملدر�شة �لأجنبية با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.. 1
اأ�ضل ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية اأو التدريبية الأهلية.. 2
�ضورة من �ضهادة حجز ال�ضم التجاري لال�ضم اجلديد اأو تقدمي �ضجل جتاري بال�ضم اجلديد.. 3
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
تعبئة ا�ضتمارة طلب تغيري ا�ضم املن�ضاأة التعليمية اأو التدريبية الأهلية.. 1
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 2
�لتاأّكد من مالءمة �ل�شم للن�شاط، وعدم وجود ما مينع من �ملو�فقة عليه تربوًيا ونظامًيا.. 3
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 4
�عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية )�إد�رة �لتعليم(، �إذ� كانت �ملن�شاأة مدر�شة �أهلية �أو معهًد� �أو مركز . 5

تدريب �أهلًيا.
تزويد وكالة التعليم الأهلي ب�ضورة من ترخي�ص املن�ضاأة.. 6
رفع كامل �لطلب ل�شاحب �ل�شالحية )وكالة �لتعليم �لأهلي( مرفًقا به �مل�شوغات و�ملرئيات حيال تغيري �ل�شم . 7

اإذا كانت »مدر�ضة اأجنبية«.

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي )�إذ� كانت �ملن�شاأة مدر�شة �أجنبية( بـ:  
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية.. 2
خماطبة مدير التعليم بالرتخي�ص والتعليمات املتعّلقة به.. 3
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 4

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج
ا�ضتمارة طلب )تغيري ا�ضم املدر�ضة( للمدار�ص الأهلية -
ا�ضتمارة طلب )تغيري ا�ضم املدر�ضة( للمدار�ص الأجنبية -
طلب تغيري ا�ضم مركز اأو معهد اأهلي -

خ/ع/10/1/ن1
خ/ع/10/1/ن2
خ/ع/10/1/ن3

وكالة التعليم 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س لنقل ملكية املدار�س واملعاهد 
و�ملر�كز �الأهلية )من فرد �إلى �آخر/ يف حالة وفاة �ملالك/ من 

فرد �إلى �شركة(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)6(
الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/11/1

نقل ملكية املدار�ص/ املعاهد/ املراكز الأهلية )من فرد اإلى اآخر/ يف حالة وفاة املالك/ من فرد اإلى �ضركة(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص/ املعاهد/ املراكز الأهلية

لئحة التعليم الأهلي/ والتعاميم املنّظمة3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

تقدمي طلب نقل ملكية ح�ضب نوع الطلب با�ضم امل�ضتثمر وتوقيعه )من فرد اإلى اآخر/ يف حالة وفاة املالك/ من . 1
فرد اإلى �ضركة(.

�أن يكون �لرتخي�ص �شاري �ملفعول.. 2
�إح�شار �مل�شتند�ت �خلا�شة بانطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر �شو�ء كان فرًد� �أو ممّثاًل لل�شركة �أو وكياًل للورثة . 3

)�شورة طبق �لأ�شل من: �لهوية �لوطنية، �ملوؤّهل �لعلمي، بيان من �لأحو�ل �ملدنية(. ويف حال وفاة �ملالك 
يتم �إح�شار �شور طبق �لأ�شل من: �شهادة �لوفاة، �شك ح�شر �لورثة، �لوكالة �ل�شرعية. ويكون �أمام �لورثة 

خيار�ن: �إّما تقدمي تنازل من �لورثة عن ملكية �ملد�ر�ص لأحدهم �أو لأي �شخ�ص �آخر مّمن تنطبق عليه �ل�شروط 
و�ل�شو�بط، وحُتّول �إلى موؤ�ّش�شة فردية �أو �إلى �شركة، على �أن يكون �أحد ن�شاطات �ل�شركة تعليمًيا. 

عقد �لتنازل عن ملكية �ملن�شاأة ُموّقع من جميع �لأطر�ف يف �إد�رة �لتعليم )�أن يكون �لتنازل عن كامل حمتويات . 4
�ملن�شاأة �لقائمة وجتهيز�تها، ول ُيقبل �لتنازل عن ترخي�ص غري مفّعل(.

�أن ي�شتكمل �ملتناَزل له جميع متطّلبات �حل�شول على ترخي�ص جديد با�شمه.. 5
تعّهد من �ملالك �جلديد م�شتماًل على: معاجلة جميع �ملخالفات �ملر�شودة على �ملن�شاأة و�لوفاء مب�شتحّقات . 6

التاأمينات الجتماعية والعاملني يف املن�ضاأة وم�ضلحة الزكاة والدخل.
اإح�ضار اأ�ضل الرتخي�ص القدمي للمن�ضاأة التعليمية.. 7
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها.. 8
�ضهادة �ضعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املن�ضاأة بتحقيق الن�ضبة املطلوبة منها.. 9

�إذ� كان �ملالك �جلديد ميلك مد�ر�ص �أخرى، يجب �أل يقّل م�شتو�ها عن �لدرجة �لثانية يف �شجل تقييم �لإعانة . 10
ال�ضنوية )للمدار�ص(.

يف حال كان �لرتخي�ص منتهًيا، ُترفع م�شوغات جتديد ترخي�ص با�شم �ملالك �جلديد.. 11
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ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س لنقل ملكية املدار�س واملعاهد 
و�ملر�كز �الأهلية )من فرد �إلى �آخر/ يف حالة وفاة �ملالك/ من 

فرد �إلى �شركة(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)6(
الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/11/1

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
تعبئة ا�ضتمارة طلب نقل ملكية )من فرد اإلى اآخر/ يف حالة وفاة املالك/ من فرد اإلى �ضركة(.. 1
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملرفقات على �لأ�شول. . 2
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 3
ت�شليم �ملالك �جلديد خطاًبا يت�شّمن جميع �ملالحظات و�ملخالفات على �ملن�شاأة وتوقيعه على تعّهد مبعاجلتها.. 4
�عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية با�شم �ملالك �جلديد على �أن تكون مدة �لرتخي�ص �شنة، �إلى حني نقل . 5

م�ضوغات الرتخي�ص من اجلهات ذات العالقة با�ضم امل�ضتثمر اجلديد.
ي�شّلم �ملالك �جلديد �أ�شل �لرتخي�ص ويدّون تعّهًد� با�شتكمال �إجر�ء�ت نقل �مللكية وي�شّلم �إحالت �إلى جميع . 6

ة لنقل امل�ضوغات با�ضم امل�ضتثمر اجلديد. اجلهات املخت�ضّ
يتم اإر�ضال �ضورة من الرتخي�ص وخطابه بعد اإ�ضداره، اإلى وكالة التعليم الأهلي.. 7

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم بـ:
حتديث �لبيانات للمن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية �لأهلية.

6- النماذج

رقم النموذجا�صم النموذج
مكان 

احلفظ
ا�ضتمارة طلب نقل ملكية )من فرد اإلى فرد( للمدار�ص الأهلية -
��شتمارة طلب حتويل ملكية يف حالة وفاة �ملالك للمد�ر�ص �لأهلية -
��شتمارة طلب نقل ملكية )حتويل �إلى �شركة( للمد�ر�ص �لأهلية -
طلب نقل ملكية مركز اأو معهد اأهلي -
عقد تنازل عن املدار�ص الأهلية -
عقد تنازل عن املعاهد واملراكز -

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

مكتب 
التعليم 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س لنقل ملكية مدر�صة اأجنبية )من 
فرد �إلى �آخر/ يف حالة وفاة �ملالك/ من فرد �إلى �شركة(

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)5( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/12/1

احل�ضول على ترخي�ص بنقل ملكية املدر�ضة الأجنبية )من فرد اإلى اآخر/ يف حالة وفاة املالك/ من فرد اإلى �ضركة(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

لئحة التعليم الأجنبي3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

متّر عملية نقل امللكية يف اإدارة التعليم مبرحلتني:
املرحلة الأولى:

تقدمي طلب نقل ملكية ح�ضب نوع الطلب با�ضم امل�ضتثمر وتوقيعه )من فرد اإلى اآخر/ يف حالة وفاة املالك/ من . 1
فرد اإلى �ضركة(.

�أن يكون �لرتخي�ص �شاري �ملفعول )يف حال كان �لرتخي�ص منتهي �ل�شالحية، يجّدد ملدة �شتة �أ�شهر با�شم . 2
�مل�شتثمر �لقدمي وُتطّبق عليه �إجر�ء�ت جتديد �لرتخي�ص(.

�إح�شار �مل�شتند�ت �خلا�شة بانطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر �شو�ء كان فرًد� �أو ممّثاًل لل�شركة �أو وكياًل للورثة . 3
)�شورة طبق �لأ�شل من: �لهوية �لوطنية، �ملوؤّهل �لعلمي، بيان من �لأحو�ل �ملدنية(. ويف حال وفاة �ملالك، يتم 
�إح�شار: �شور طبق �لأ�شل من �شهادة �لوفاة، و�شورة طبق �لأ�شل من �شك ح�شر �لورثة، و�شورة طبق �لأ�شل 

م�شّدقة من �لوكالة �ل�شرعية. ويكون �أمام �لورثة خيار�ن: �إّما تقدمي تنازل من �لورثة عن ملكية �ملد�ر�ص 
لأحدهم �أو لأي �شخ�ص �آخر مّمن تنطبق عليه �ل�شروط و�ل�شو�بط، وحُتّول �إلى موؤ�ّش�شة فردية �أو �إلى �شركة، 

على �أن يكون �أحد ن�شاطات �ل�شركة تعليمًيا مع خطاب تفوي�ص �شامل ملمّثل �ل�شركة، �شرط �أن يكون �أحد 
موظفيها ول تقّل درجته عن مدير عام فيها.

عقد �لتنازل عن ملكية �ملن�شاأة ُموّقع من جميع �لأطر�ف يف �إد�رة �لتعليم )�أن يكون �لتنازل عن كامل حمتويات . 4
مدر�شة قائمة وجتهيز�تها، ول ُيقبل �لتنازل عن ترخي�ص غري مفّعل(.

�أن ي�شتكمل �ملتناَزل له جميع متطّلبات �حل�شول على ترخي�ص جديد با�شمه.. 5
تعّهد من �ملالك �جلديد م�شتماًل على: معاجلة جميع �ملخالفات �ملر�شودة على �ملدر�شة و�لوفاء مب�شتحّقات . 6

التاأمينات الجتماعية والعاملني يف املدر�ضة وم�ضلحة الزكاة والدخل.
�ملرحلة �لثانية: بعد �شدور �لرتخي�ص من وكالة �لتعليم �الأهلي، تقوم �إد�رة �لتعليم مبتابعة 

امل�صتثمر باإح�صار الآتي:
اأ�ضل الرتخي�ص للمن�ضاأة التعليمية.. 1
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها.. 2
�ضهادة �ضعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�ص بتحقيق الن�ضبة املطلوبة منها.. 3
نقل جميع �مل�شوغات �ملطلوبة للرتخي�ص با�شم �ملالك �جلديد.. 4

5- العملية

املرحلة الأولى: تكون يف اإدارة التعليم وقبل نقل امللكية يقوم املخت�ّس/ــة بالآتي:
�أوًل- تعبئة ��شتمارة طلب نقل ملكية )من فرد �إلى �آخر/ يف حالة وفاة �ملالك/ من فرد �إلى �شركة(.

ثانًيا- �لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر �جلديد )�لهوية �لوطنية، �ملوؤّهل �لعلمي، بيان من �لأحو�ل �ملدنية(. 
ثالًثا: ت�شليم �ملالك �جلديد خطاًبا يت�شّمن جميع �ملالحظات و�ملخالفات على �ملن�شاأة وتوقيعه على تعّهد مبعاجلتها.

ر�بًعا: در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط ومطابقة �شور جميع �لوثائق 
واملوافقات على الأ�ضول.

خام�ًشا: ت�شديق عقد �لتنازل من �شاحب �ل�شالحية )مدير عام �لتعليم يف �ملنطقة/ �ملحافظة(.
�شاد�ًشا: �لرفع �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي يف وز�رة �لتعليم للعر�ص على مل�ص �لإ�شر�ف.
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ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س لنقل ملكية مدر�صة اأجنبية )من 
فرد �إلى �آخر/ يف حالة وفاة �ملالك/ من فرد �إلى �شركة(

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)5( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/12/1

5- العملية

�ملرحلة �لثانية: تكون يف وكالة �لتعليم �الأهلي وبعد �شدور مو�فقة جمل�ص �الإ�شر�ف على نقل 
امللكية يقوم املخت�ّس/ــة بالآتي:

در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات و�نطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر.. 1
رفع �لطلب �إلى رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملجل�ص �لإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �لأجنبية لإ�شد�ر مو�فقة.. 2
اإ�ضدار ترخي�ص وموافقة من وكالة التعليم الأهلي واإر�ضالها اإلى اإدارة التعليم.. 3

* حتتفظ �إد�رة �لتعليم باأ�شل �لرتخي�ص لديها وتتّم خماطبة �ملالك باملو�فقة على نقل �مللكية وطلب �إح�شار �أ�شل 
الرتخي�ص القدمي و�ضهادة دفاع مدين �ضارية املفعول و�ضهادة �ضعودة من وزارة العمل تفيد بالتزام املدار�ص بتحقيق 

�لن�شبة �ملطلوبة منها ونقل جميع م�شوغات �لرتخي�ص با�شم �ملالك �جلديد.
* حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

- ا�ضتمارة طلب نقل ملكية للمدار�ص الأجنبية قبل ورود موافقة   
   اللجنة التنفيذية يف جمل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية

- ا�ضتمارة طلب نقل ملكية )من فرد اإلى فرد(
- ��شتمارة طلب حتويل ملكية )يف حالة وفاة �ملالك(

- ��شتمارة طلب نقل ملكية )حتويل �إلى �شركة(
- عقد التنازل عن مدر�ضة 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

وكالة التعليم
 الأهلي
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��شم �لوثيقة: طلب ترخي�ص لتغيري منهج يف مدر�شة �أجنبية 
مرّخ�صة

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1(

الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/13/1

تغيري منهج يف مدر�ضة اأجنبية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

طلب تغيري منهج �ملدر�شة �لأجنبية با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.. 1
اأ�ضل ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية. . 2
خطاب يفيد مبوافقة اأولياء الأمور على تغيري املنهج.. 3

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
تعبئة ا�ضتمارة تغيري املنهج.. 1
التاأّكد من انتهاء ال�ضنة الدرا�ضية للمنهج احلايل وبداية �ضنة درا�ضية جديدة للمنهج اجلديد.. 2
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 3
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 4
اإعداد تقرير ومرئيات املنطقة/ املحافظة حيال تغيري املنهج.. 5
�لرفع لوكالة �لتعليم �لأهلي.. 6

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
اعتماد الرتخي�ص باملنهج اجلديد من �ضاحب ال�ضالحية.. 2
اإر�ضال اأ�ضل الرتخي�ص وخطابه بعد اإ�ضداره، اإلى اإدارة التعليم يف املنطقة/ املحافظة.. 3
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 4

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

وكالة التعليم خ/ع/13/1/ن1ا�ضتمارة تغيري املنهج املعتمد يف املدار�ص الأجنبية
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب ترخي�س جالية اأجنبية بفتح مدر�صة 
لأبنائها

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)5( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: خ/ع/14/1

1- الهدف
م�شاعدة �جلالية �ملقيمة يف �ململكة ب�شورة نظامية على تعليم �أبنائها يف مد�ر�ص خا�شة بهم حيث يتمّكنون من 

موا�ضلة تعليمهم بعد عودتهم اإلى بلدانهم.

2- جمال 
التطبيق

اأبناء اجلاليات الأجنبية غري الناطقني باللغة العربية.

لئحة املدار�ص الأجنبية ال�ضادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم )26( وتاريخ 1418/2/4هـ.3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

بداية التقدمي على منح الرتخي�ص تتّم عرب اإدارات التعليم.
�شروط و�إجر�ء�ت منح جالية �أجنبية �لرتخي�ص بفتح مدر�شة لأبنائها.

�لتقدمي عرب �إد�ر�ت �لتعليم، وبعد ��شتيفاء �ملطلوب يتم �لرفع �إلى �لوز�رة ل�شتكمال �إجر�ء�ت منح �لرتخي�ص.5- العملية

رقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
مكان 

احلفظ

- بيانات ممثلي �جلالية �ملتقّدمني بطلب �لرتخي�ص 
- بيانات عن املدر�ضة املطلوب الرتخي�ص بفتحها 

- تعّهد ممثلي جالية �أجنبية بفتح مدر�شة لأبنائها 
- �ملو��شفات و�ل�شروط �لالزمة يف مباين �ملد�ر�ص �لأجنبية 

- ر�أي �إد�رة �لتعليم ب�شاأن منح �لرتخي�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

وكالة 
التعليم 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة 
للمدار�س الأهلية

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/15/1

املوافقة على افتتاح ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأهلية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:  
تفوي�ص  �أو  �ل�شركة  ممّثل  �أو  �مل�شتثمر  وتوقيع  با�شم  �لقائمة  للمرحلة  ملحقة  ف�شول  �إ�شافة  طلب  تقدمي   .1

اآخر. �ضخ�ص 
2. تعّهد باللتزام باملدة املحّددة للف�ضول امللحقة.

3. توّفر �لتجهيز�ت و�أثاث مدر�شي منا�شب.

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
1. �ضورة طبق الأ�ضل من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية.

2. �ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها تت�ضّمن ا�ضم املدر�ضة وا�ضم املالك وا�ضم 
احلي والطاقة ال�ضتيعابية واملراحل التعليمية ونوع التعليم )بنني/ بنات(.

3. تعّهد خّطي من امل�ضتثمر باللتزام ب�ضوابط الإحلاق ومدته.

ثالًثا- �شو�بط �ل�شفوف �لتي يجوز �الإحلاق بها:

ال�صوابطال�صفوف

ال�صفوف البتدائية

يجوز �إحلاق �ل�شفوف )�أول، ثاين، ثالث، ر�بع، خام�ص �بتد�ئي فقط( مبرحلة 
عدد  اإجمايل  يزيد  ل  بحيث  �ضنوات،  خم�ص  تتجاوز  ل  مدة  الأطفال  ريا�ص 
مدة  �حت�شاب  يتّم  و�أن  وللمدر�شة،  للف�شل  �ل�شتيعابية  �لطاقة  عن  �لطالبات 
لبد�ية  �شالحية  تاريخ  يحّدد  و�أن  �شف،  �أول  �فتتاح  تاريخ  من  �بتد�ًء  �ملو�فقة 
املدة  انتهاء  وعند  اخلم�ص.  ال�ضنوات  يتجاوز  ل  مبا  لنهايتها  وتاريخ  املوافقة 
�ملحّددة )خم�ص �شنو�ت( يطالب بافتتاح مرحلة �بتد�ئية كاملة �أو ُتغلق �ل�شفوف 

البتدائية.

ال�صفوف املتو�صطة

ل  مدة  البتدائية  باملرحلة  فقط  املتو�ضط  والثاين  الأول  ال�ضف  اإحلاق  يجوز 
عن  الطالبات  الطالب/  عدد  اإجمايل  يزيد  ل  بحيث  درا�ضيني  عامني  تتجاوز 
�لطاقة �ل�شتيعابية، وعند �نتهاء �ملدة �ملحّددة بعامني در��شيني ُيطالب بافتتاح 

مرحلة متو�شطة كاملة �أو ُتغلق �ل�شفوف �ملتو�شطة.

ل يجوز اإحلاق ال�ضفوف الثانوية باملرحلة املتو�ضطة.ال�صفوف الثانوية
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة 
للمدار�س الأهلية

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/15/1

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
التاأّكد من ح�ضول املرحلة القائمة على الدرجة الأولى اأو الثانية يف تقييم الإعانة ال�ضنوية. . 1
�إعد�د تقرير يفيد باكتمال �لتجهيز�ت يف �لف�شول ودور�ت �ملياه و�لأثاث و�لو�شائل �لتعليمية للف�شول �مللحقة.. 2
تعبئة ا�ضتمارة طلب فتح ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأهلية.. 3
مرئيات املنطقة حيال الطلب.. 4
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 5
اعتماد املوافقة من �ضاحب ال�ضالحية.. 6
اإر�ضال �ضورة من املوافقة بعد اإ�ضدارها، اإلى وكالة التعليم الأهلي.. 7

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية.

6- النماذج
مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

مكتب التعليم م/ع/15/1/ن1ا�ضتمارة طلب فتح ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأهلية
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على افتتاح ف�صول ملحقة يف 
مدر�صة اأجنبية مرّخ�صة

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/16/1

طلب افتتاح ف�ضول ملحقة يف مدر�ضة اأجنبية مرّخ�ضة1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

طلب �إ�شافة ف�شول ملحقة للمرحلة �لقائمة با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.. 1
توّفر ف�ضول وجتهيزات ودورات مياه.. 2
�ضورة طبق الأ�ضل من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية.. 3
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها، تت�ضّمن ا�ضم املدر�ضة، ا�ضم املالك، ا�ضم احلي، . 4

الطاقة ال�ضتيعابية، نوع التعليم )بنني/ بنات(، املراحل التعليمية.
تعّهد خّطي من امل�ضتثمر باللتزام ب�ضوابط الإحلاق.. 5
مر�عاة �شو�بط �ل�شفوف �مللحقة �لتي يجوز �لإحلاق بها وفًقا لل�شفوف �ملطلوب �إحلاقها.. 6

ال�صوابطال�صفوف

ال�صفوف البتدائية

يجوز �إحلاق �ل�شفوف �لأولية )�أول، ثاين، ثالث �بتد�ئي( مبرحلة ريا�ص 
الأطفال بحيث ل يزيد اإجمايل عدد الطالبات عن الطاقة ال�ضتيعابية للف�ضل 

وللمدر�شة. ويف حال رغب �ملالك بافتتاح �شفوف عليا، عليه رفع طلب ترخي�ص 
لفتتاح املرحلة البتدائية وجتهيز مبنى وفق طلبات الفتتاح اجلديد.

ال�صفوف املتو�صطة

يجوز اإحلاق ال�ضف الأول والثاين املتو�ضط فقط باملرحلة البتدائية مدة ل 
تتجاوز عامني درا�ضيني فقط بحيث ل يزيد اإجمايل عدد الطالب/ الطالبات 
عن الطاقة ال�ضتيعابية للف�ضل واملدر�ضة. وعند انتهاء املدة املحددة ب�ضنتني، 

ُيطالب بافتتاح مرحلة متو�شطة كاملة �أو ُتغلق �ملرحلة.

ل يجوز اإحلاق ال�ضفوف الثانوية باملرحلة املتو�ضطة اإل بعد اإح�ضار اعتماد ال�صفوف الثانوية
�أكادميي لعتماد �فتتاح �ملرحلة كاملة.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�إعد�د تقرير يفيد باكتمال �لتجهيز�ت يف �لف�شول ودور�ت �ملياه و�لأثاث و�لو�شائل �لتعليمية للف�شول �مللحقة.. 1
تعبئة ا�ضتمارة طلب فتح ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأجنبية.. 2
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 3
رفع �لطلب �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي بالوز�رة.. 4

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
اإ�ضدار خطاب موافقة من �ضاحب ال�ضالحية.. 1
خماطبة مدير التعليم مبوافقة �ضاحب ال�ضالحية من عدمه.. 2
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 3

6- النماذج
مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

وكالة التعليم م/ع/16/1/ن1ا�ضتمارة طلب فتح ف�ضول ملحقة للمدار�ص الأجنبية
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على افتتاح برنامج تربية خا�صة 
ملحقة مبدر�صة اأهلية

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)3( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/17/1

احل�ضول على موافقة افتتاح برنامج تربية خا�ضة يف مدر�ضة اأهلية1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:
تقدمي طلب �فتتاح برنامج للرتبية �خلا�شة يف �ملرحلة �لقائمة با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو . 1

تفوي�ص �ضخ�ص اآخر.
التعّهد باللتزام باللوائح والأنظمة اخلا�ضة بالرتبية اخلا�ضة.. 2

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة:
�ضورة طبق الأ�ضل من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية.. 1
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها.. 2
ائيي خدمات م�ضاندة.. 3 �ضة من معلمني واأخ�ضّ توفري الكوادر املتخ�ضّ
توفري �مل�شتلزمات �ملكانية و�لتجهيز�ت و�لو�شائل �لتعليمية �خلا�شة قبل بد�ية �لن�شاط.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�أوًل- �أن تتوّفر يف �ملدر�شة �ل�شروط �لتالية:

�أن يكون م�شى على ت�شغيل �ملدر�شة عامان در��شيان.. 1
�أن تكون �ملدر�شة م�شّنفة يف �لدرجة �لأولى �أو �لثانية لآخر عامني در��شيني ح�شب تقييم �لإعانة �ل�شنوية.. 2
�أّل تكون �ملدر�شة قد �رتكبت �أّي خمالفة نظامية خالل �لعام �ل�شابق لطلب ترخي�ص �لربنامج.. 3
اأّل يزيد عدد اإجمايل طالب برامج الرتبية اخلا�ضة عن 20% من اإجمايل عدد طالب التعليم العام. . 4
توّفر جميع �ل�شرت�طات.       . 5

ثانًيا- تقرير �شالحية �ملبنى �ملدر�شي من جلنة مكّونة من �إد�رة �لتعليم �لأهلي و�إد�رة �لرتبية �خلا�شة و�إد�رة �ملباين 
)و�إد�رة ريا�ص �لأطفال يف حال كان �لن�شاط يف هذ� �ملجال(، للتاأّكد من منا�شبة �مل�شتلزمات �ملكانية و�لتجهيز�ت 

�شة، مع �لتاأّكد من توّفر متطّلبات �ل�شالمة �ملر�عية لطبيعة طالب �ملدر�شة  ومطابقتها للمو��شفات و�ملعايري �ملتخ�شّ
والكوادر الب�ضرية الالزمة.

ثالًثا- مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.
ر�بًعا- تطبيق جميع ما ورد يف �لقو�عد �ملنّظمة ملد�ر�ص وبر�مج �لرتبية �خلا�شة �لأهلية، �ل�شادرة بقر�ر �شمو �لوزير 

رقم 33155156 وتاريخ 1433/1/22هـ.
خام�ًشا- تعبئة ��شتمارة طلب �إحلاق برنامج تربية خا�شة للمد�ر�ص �لأهلية.

�شاد�ًشا- تعبئة �شجّل طلب �إحلاق برنامج للرتبية �خلا�شة.
�شابًعا- در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.

ثامًنا- تكون مدة �ملو�فقة حمّددة بثالث �شنو�ت من تاريخ منحها.
تا�شًعا- �عتماد �لرتخي�ص من �شاحب �ل�شالحية.

عا�شًر�- يتم �إر�شال �شورة من �ملو�فقة بعد �إ�شد�رها، �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية لرب�مج �لرتبية �خلا�شة.

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

- ا�ضتمارة طلب اإحلاق برنامج تربية خا�ضة للمدار�ص الأهلية
- �ضجّل طلب اإحلاق تربية خا�ضة

- موافقة اإحلاق برنامج تربية خا�ضة

م/ع/17/1/ن1
م/ع/17/1/ن2
م/ع/17/1/ن3

مكتب التعليم 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على تطبيق برنامج دويل يف 
مدر�صة اأهلية                 

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/18/1

احل�ضول على موافقة على برنامج دويل يف مدر�ضة اأهلية                 1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

ح�ضول املدر�ضة على الدرجة الأولى يف �ضجل تقييم الإعانة ال�ضنوي لآخر عاميني درا�ضيني.. 1
�حل�شول على مو�فقة مبدئية من جهة �لعتماد �خلارجية للربنامج �لدويل �ملر�د تطبيقه �أو �عتماد �أكادميي . 2

للربنامج املراد تطبيقه.
طلب موافقة على اإ�ضافة برنامج دويل للمدر�ضة الأهلية القائمة.. 3
�ضورة من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية الأهلية.. 4
تو�ضيف للربنامج املراد تطبيقه ي�ضتمل على: اخلطة الدرا�ضية، اآلية تقييم الطالبة، موافقة املناهج.. 5
تعّهد باللتزام بال�ضرتاطات وال�ضوابط لتطبيق الربنامج الدويل.. 6

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط و�ل�شو�بط .

تعبئة ا�ضتمارة طلب تطبيق برنامج دويل.
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.

درا�ضة املعاملة وتفّح�ضها والتاأّكد من اكتمال امل�ضوغات.
اإعداد تقرير من املنطقة ومرئياتها حيال الطلب.

رفع �لطلب لوكالة �لتعليم �لأهلي.

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
�لتاأّكد من تو�فر �ل�شروط و�ل�شو�بط لتطبيق �لربنامج �لدويل.

رفع �لطلب للجنة �لرب�مج �لدولية يف �ملد�ر�ص �لأهلية.
اإ�ضدار قرار اللجنة حيال املوافقة من عدمه.

خماطبة مدير التعليم مبوافقة �ضاحب ال�ضالحية من عدمه.
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية �لأهلية و�لأجنبية.

6- النماذج
مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

وكالة التعليم م/ع/18/1/ن1- منوذج طلب املوافقة على تطبيق برنامج تعليمي دويل يف مدر�ضة اأهلية
الأهلي
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التاريخ��شم �لوثيقة: جتديد مو�فقة تطبيق برنامج دويل
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/19/1

احل�ضول على موافقة على جتديد تطبيق برنامج دويل1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:
احل�ضول على املوافقة النهائية من جهة العتماد للربنامج املطلوب تطبيقه.. 1
تدري�ص مو�د �لرتبية �لإ�شالمية و�للغة �لعربية و�لجتماعيات وفًقا ملنهج �لتعليم �لعام و�إ�شناد تدري�شه �إلى . 2

معلمات �ضعوديات.
تعيني �ضعودية موؤّهلة من�ّضقة للربنامج.. 3
�ص مع خربة ل تقّل عن خم�ص �شنو�ت مع �إجادة . 4 �أل يقّل تاأهيل �لهيئة �لتعليمية عن �لبكالوريو�ص يف �لتخ�شّ

اللغة الإجنليزية.
ة يف الوزارة.. 5 احل�ضول على اإجازة الكتب من اجلهة املخت�ضّ
�أن يكون تطبيق م�شار �لربنامج �لدويل بن�شبة ل تتجاوز 50% من اإجمايل طالب املدر�ضة الأهلية املطّبقة للربنامج.. 6

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
تقدمي طلب موافقة على جتديد برنامج دويل للمدر�ضة الأهلية القائمة.. 1
�ضورة من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة التعليمية الأهلية.. 2
�عتماد �أكادميي للربنامج �ملر�د تطبيقه.. 3
اأ�ضل املوافقة على تطبيق برنامج دويل.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
تعبئة منوذج طلب املوافقة على طلب جتديد برنامج تعليمي دويل يف مدر�ضة اأهلية.. 2
ل حيال �لتز�م �ملدر�شة بتطبيق �شروط �لربنامج �لدويل و�شو�بطه.. 3 تقرير مف�شّ
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 4
�لرفع لالإد�رة �لعامة للتعليم �لأهلي و�لعام يف �لوز�رة.. 5

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
اعتماد املوافقة من �ضاحب ال�ضالحية.. 2
يتم اإر�ضال املوافقة بعد اإ�ضدارها، اإلى اإدارة التعليم يف املنطقة/ املحافظة.. 3
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 4

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج
وكالة التعليم م/ع/19/1/ن1ا�ضتمارة جتديد تطبيق برنامج دويل يف املدار�ص الأهلية

الأهلي
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��شم �لوثيقة: طلب �ملو�فقة على �إن�شاء �ملباين �ملدر�شية 
للمن�شاآت �لتعليمية )�الأهلية و�الأجنبية(

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)2( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/20/1

احل�ضول على موافقة لإن�ضاء املباين املدر�ضية للمن�ضاآت التعليمية )الأهلية والأجنبية(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املن�ضاآت التعليمية )الأهلية والأجنبية(

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:
1. ُي�شرتط على �مل�شتثمر �جلديد ما ُي�شرتط على �لأفر�د �أو �ل�شركات عند طلب �إن�شاء مباٍن مدر�شية لفتتاح مدر�شة 

اأهلية. 
2. تقدمي طلب �إن�شاء مبًنى مدر�شي با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
1. �شورة طبق �لأ�شل من �لهوية �لوطنية �أو جو�ز �ل�شفر ملو�طني دول مل�ص �لتعاون.

2. �ضورة طبق الأ�ضل من موافقة البلدية على املن�ضاأة التعليمية تت�ضّمن ا�ضم املالك وا�ضم املدر�ضة ونوع التعليم 
)بنني/ بنات( وا�ضم احلي واملراحل التعليمية.

3. �ضورة طبق الأ�ضل من ف�ضح البناء.
4. �ضورة طبق الأ�ضل من املخطط الهند�ضي للمبنى.

5. �ضورة طبق الأ�ضل من ال�ضك ال�ضرعي مللكية الأر�ص اأو �ضورة من عقد الإيجار.
6. اإرفاق ما يثبت متّلك الأر�ص اأو ا�ضتئجارها ملدة طويلة.

7. موافقة اإدارة املباين يف اإدارة التعليم على املخّططات الت�ضميمية والإن�ضائية.
8. حتديد مدة �لإن�شاء. 

5- العملية

مالحظة: �صالحية املوافقة على املباين واإجراءاتها خمّولة ملدير التعليم
يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:

�أوًل- �لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط على �مل�شتثمر.
ثانًيا- �إر�شال �لإحالت �إلى �جلهات �حلكومية �لآتية:

1- اإحالة اإلى البلدية.
2- �إحالة �إلى �إد�رة �شوؤون �ملباين يف �لإد�رة. 

ثالًثا- تعبئة ��شتمارة طلب �إن�شاء مبًنى مدر�شي �أهلي �أو �أجنبي.
ر�بًعا- مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.

خام�ًشا- مو�فقة �إد�رة �ملباين يف �إد�رة �لتعليم على �ملخّططات �لت�شميمية و�لإن�شائية مت�شّمنة: ��شم �مل�شتثمر، 
املراحل التعليمية، احلي، نوع التعليم )بنني/ بنات(.

�شاد�ًشا- �إ�شد�ر مو�فقة خّطية تفيد باملو�فقة على �إن�شاء �ملبنى �ملدر�شي مت�شّمًنا �ملر�حل �لتعليمية �ملطلوبة، ��شم 
امل�ضتثمر، احلي، نوع التعليم )بنني/ بنات(.

�شابًعا- يتم �إر�شال �شورة من �ملو�فقة بعد �إ�شد�رها، �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.
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��شم �لوثيقة: طلب �ملو�فقة على �إن�شاء �ملباين �ملدر�شية 
للمن�شاآت �لتعليمية )�الأهلية و�الأجنبية(

1437التاريخ
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)2( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/20/1

5- العملية

�صوابط عامة:
يف حال رغب �مل�شتثمر ببناء ممع تعليمي �شاماًل �ملر�حل �لدر��شية للبنني و�لبنات، تتّم �ملو�فقة له مع ��شرت�ط . 1

حفظ خ�شو�شية مد�ر�ص �لبنات من خالل مد�خل وخمارج م�شتقلة، وف�شل مد�ر�ص �لبنات عن مال�شقة 
مدار�ص البنني.

ُي�شرتط ح�شول �مل�شتثمر على مو�فقة من �لبلدية وفًقا ل�شرت�طاتها للمجّمعات �لتعليمية.. 2
يف حالة �ملجّمعات �لتعليمية �لتي ل ميلكها م�شتثمر و�حد �أو كانت موؤّجرة، يتم �لتعامل معها يف جتاور مد�ر�ص . 3

�لبنني و�لبنات وفًقا للتعميم �لوز�ري رقم 647 /7 وتاريخ 1419/10/9هـ املبني على برقية �ضمو وزير الداخلية 
رقم 34525/25/29 وتاريخ 1418/5/20هـ .

يف حال رغب امل�ضتثمر يف احل�ضول على قر�ص من وزارة املالية، يتم ذلك وفق الإجراءات الآتية:. 4
�أ -  تطبيق جميع �ل�شو�بط �لو�ردة يف حال رغب �مل�شتثمر ببناء ممع تعليمي.

ب - �إ�شد�ر ترخي�ص حمّدد مبدة ل تزيد عن ثالثة �أ�شهر لغر�ص �حل�شول على �لقر�ص، بعد �لتاأّكد من 
ح�شول �مل�شتثمر على رخ�شة �لبلدية للموقع �ملر�د �ل�شتثمار عليه، وح�شوله على �شجّل جتاري يو�شح نوع 

التعليم )بنني/ بنات(، واإح�ضار خمّططات هند�ضية للمن�ضاأة معتمدة من وزارة التعليم.
ج - بعد �نتهاء �ملجمع �لتعليمي، يتّم ت�شكيل جلنة يف �إد�رة �لتعليم لل�شخو�ص �إلى �ملجمع و�لتاأّكد من �إنهاء جميع 

�لتجهيز�ت �لالزمة و�إ�شد�ر �لرت�خي�ص وفًقا لالإجر�ء�ت �ملّتبعة، و�إحاطة �لوز�رة ب�شورة من �لرتخي�ص 
وخطابه.

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي:
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية �لأهلية و�لأجنبية.

6- النماذج
مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

ا�ضتمارة اإن�ضاء مبنى مدر�ضي يف املدار�ص الأهلية -
ا�ضتمارة اإن�ضاء مبنى مدر�ضي يف املدار�ص الأجنبية -

م/ع/20/1/ن1
م/ع/20/1/ن2

مكتب التعليم 
الأهلي
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��شم �لوثيقة: طلب �ملو�فقة على تغيري �ملبنى و�النتقال �إلى 
مبنى جديد للمن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية �الأهلية و�الأجنبية 

)مدر�شة، معاهد �للغات ومر�كز �لتدريب ومر�كز �الإ�شر�ف 
الرتبوي ومعاهد اخلط العربي(

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)3(

الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/21/1

1- الهدف
احل�ضول على موافقة لالنتقال اإلى مبنى جديد للمن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية )مدر�ضة، معاهد 

اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(

2- جمال 
التطبيق

املن�ضاآت التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

تقدمي طلب تغيري مبنى �ملن�شاأة �لتعليمية و�لتدريبية �لأهلية و�لأجنبية با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة . 1
اأو تفوي�ص �ضخ�ص اآخر.

�ضورة طبق الأ�ضل من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة.. 2
�ضورة طبق الأ�ضل من موافقة البلدية على املن�ضاأة التعليمية اأو التدريبية الأهلية اأو الأجنبية تت�ضّمن: ا�ضم . 3

املالك، ا�ضم املن�ضاأة، نوع التعليم )بنني/ بنات(، ا�ضم احلي، املراحل التعليمية.
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها تت�ضّمن: ا�ضم املن�ضاأة، ا�ضم املالك، ا�ضم . 4

احلي، الطاقة ال�ضتيعابية، نوع التعليم )بنني/ بنات(، املراحل التعليمية.
توّفر جتهيز�ت ومعامل وخمترب�ت و�لأثاث �ملنا�شب.. 5

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�لتاأّكد من �نطباق �ل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
ة ملقّدم الطلب وا�ضتالمها بعد ا�ضتكمالها مت�ضّمنة: ا�ضم املالك، ا�ضم . 2 ت�ضليم اإحالت اإلى اجلهات املخت�ضّ

املن�ضاأة، ا�ضم احلي، املراحل التعليمية، نوع التعليم )بنني/ بنات(.
تعبئة ا�ضتمارة طلب ترخي�ص لتغيري مبنى املن�ضاأة.. 3
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 4
اإعداد تقرير �ضالحية املبنى وتقرير التجهيزات املدر�ضية والفّنية والإدارية من جلنة مكّونة من: اإدارة . 5

التعليم الأهلي، اإدارة املباين، اإدارة الإ�ضراف الرتبوي واإدارة ريا�ص الأطفال يف حال كانت مدر�ضة، والتاأّكد 
من منا�شبته للعمل �لرتبوي مطابًقا للمو��شفات، يت�شّمن: ��شم �ملالك، ��شم �ملن�شاأة، ��شم �حلي، نوع �لتعليم 

)بنني/ بنات(، املراحل التعليمية.
 در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 6
اعتماد املوافقة من �ضاحب ال�ضالحية على النقل اإلى املبنى اجلديد.. 7
اإر�ضال �ضورة من املوافقة اإلى وكالة التعليم الأهلي.. 8

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتعليمية و�لتدريبية �لأهلية و�لأجنبية.

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

ا�ضتمارة تغيري مبنى املدر�ضة الأهلية -
ا�ضتمارة تغيري مبنى املدر�ضة الأجنبية -
ا�ضتمارة تغيري مبنى مركز اأو معهد اأهلي -

م/ع/21/1/ن1
م/ع/21/1/ن2
م/ع/21/1/ن3

 مكتب التعليم 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على اإ�صراك مقّرات املعاهد 
و�ملر�كز مع ن�شاط �آخر

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/22/1

�حل�شول على مو�فقة �إ�شر�ك مقّر�ت �ملعاهد و�ملر�كز مع ن�شاط �آخر1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املعاهد واملراكز الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط:  
خطاب طلب �فتتاح ن�شاط �آخر يف �ملبنى نف�شه با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
�ضورة طبق الأ�ضل من ترخي�ص �ضاري املفعول للمن�ضاأة.. 1
�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة �ضارية املفعول لأمن املن�ضاأة و�ضالمتها تت�ضّمن: ا�ضم املن�ضاأة وا�ضم املالك وا�ضم . 2

�حلي و�لطاقة �ل�شتيعابية ونوع �لن�شاط )معهد/ مركز( ونوع �لن�شاط �مل�شاف ونوع �لتعليم )بنني/ بنات(.
��شتكمال �لتجهيز�ت و�لأثاث.. 3
�أن تتوّفر يف �ملبنى �إمكانية �لف�شل �لد�خلي بني �ملر�فق وقاعات �لأن�شطة لت�شهيل عملية �ملتابعة و�لإ�شر�ف.. 4
�شورة طبق �لأ�شل من �شهادة �شارية �ملفعول لل�شجل �لتجاري يف وز�رة �لتجارة مت�شّمًنا ��شم �ملن�شاأة و��شم . 5

�ملالك و��شم �حلي ونوع �لن�شاط و�لن�شاط �مل�شاف ونوع �لتعليم )بنني/ بنات(.
ويف حال كان �لرتخي�ص منتهي �ل�شالحية، يتم �إرفاق م�شوغات جتديد �لرتخي�ص للمن�شاأة.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�لتاأّكد من توّفر �ل�شرت�طات �لالزمة كافة لفتتاح ن�شاط يف �ملبنى نف�شه )كامل�شاحة و�لتجهيز�ت و�لف�شل . 1

الداخلي بني املرافق وقاعات الأن�ضطة(.
مطابقة �شور جميع �لوثائق و�ملو�فقات على �لأ�شول.. 2
تعبئة ��شتمارة طلب �فتتاح ن�شاط �آخر يف �ملبنى نف�شه.. 3
ة.. 4 ت�ضليم اإحالت اإلى اجلهات املخت�ضّ
�إ�شد�ر ترخي�ص م�شتقّل لكل ن�شاط.. 5
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 6
اعتماد الرتخي�ص من �ضاحب ال�ضالحية.. 7
اإر�ضال �ضورة من الرتخي�ص وخطابه بعد اإ�ضداره، اإلى وكالة التعليم الأهلي.. 8

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف �إد�رة وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لتدريبية �لأهلية.

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

مكتب التعليم م/ع/22/1/ن1طلب �إ�شر�ك مقّر�ت �ملعاهد و�ملر�كز مع ن�شاط �آخر
الأهلي
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��شم �لوثيقة: طلب �ملو�فقة على �إ�شناد تدري�ص �لطالب �لذكور 
�إلى معلمات لل�شفوف �الأولية يف مد�ر�ص �لبنات )�أهلي، �أجنبي( 

لل�صف )1، 2، 3(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)1(
الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/23/1

1- الهدف
احل�ضول على موافقة لإ�ضناد تدري�ص الطالب الذكور يف مدار�ص البنات اإلى معلمات يف ال�ضفوف الأولية من املرحلة 

البتدائية

2- جمال 
التطبيق

�ل�شفوف �لأولية )�أول، ثاين، ثالث( يف �ملرحلة �لبتد�ئية يف �ملد�ر�ص �لأهلية و�لأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

تقدمي طلب اإ�ضناد تدري�ص الطالب الذكور يف مدار�ص البنات اإلى معلمات لل�ضفوف الأولية البتدائية.. 1
وجود ف�ضول ودورات مياه م�ضتقّلة.. 2
الف�ضل بني البنني والبنات يف املرافق املدر�ضية.. 3
وجود ترخي�ص �ضاري املفعول للمرحلة البتدائية اأو موافقة �ضفوف ملحقة ابتدائي بنات.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
مطابقة وت�شديق جميع �لوثائق.. 1
تعبئة ا�ضتمارة طلب اإ�ضناد تدري�ص الطالب الذكور يف مدار�ص البنات اإلى معلمات لل�ضفوف الأولية البتدائية.. 2
التاأّكد من وجود ترخي�ص للمرحلة البتدائية اأو موافقة �ضفوف ملحقة ابتدائي بنات.. 3
التاأّكد من توّفر جتهيزات منا�ضبة للمرحلة.. 4
التاأّكد من توّفر ف�ضول ودورات مياه م�ضتقّلة.. 5
التاأّكد من ف�ضل البنني والبنات يف الف�ضول ودورات املياه.. 6
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 7
�لرفع �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.. 8

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال �مل�شوغات وفًقا لل�شروط و�ل�شو�بط.. 1
العر�ص على �ضاحب ال�ضالحية للموافقة.. 2
اعتماد املوافقة من �ضاحب ال�ضالحية.. 3
اإر�ضال اأ�ضل املوافقة بعد اإ�ضدارها اإلى اإدارة التعليم يف املنطقة/ املحافظة. . 4
حتديث بيانات �ملن�شاآت �لأهلية.. 5

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
- ا�ضتمارة طلب اإ�ضناد تدري�ص ال�ضفوف الأولية من املرحلة البتدائية 

)بنني( 
وكالة التعليم م/ع/23/1/ن1

الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على التدريب خارج منطقة 
الرتخي�س

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)2( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/24/1

احل�ضول على موافقة تدريب خارج منطقة الرتخي�ص1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املراكز الأهلية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أواًل- �ل�شروط و�ل�شو�بط: 
خطاب طلب �لتدريب خارج �ملنطقة با�شم وتوقيع �مل�شتثمر �أو ممّثل �ل�شركة �أو تفوي�ص �شخ�ص �آخر.

ثانًيا- �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �مل�شتثمر:
اإح�ضار خّطة التدريب. 1
�ضورة من خطاب اعتماد الدورة/ الربنامج.. 2
احلقيبة التدريبية للربنامج املراد تنفيذه.. 3
اإح�ضار الربامج التي �ضتقّدم.. 4
�إح�شار �تفاقية �لتدريب مع �جلهة �لتي �شيتم �لتدريب فيها �شو�ء كانت جهة حكومية �أو خا�شة.. 5
�ضورة من موافقة اجلهات املعنية )الإمارة اأو نحوها( على املقّر يف املنطقة.. 6
تعبئة اجلزء اخلا�ص بامل�ضتثمر يف ا�ضتمارة طلب التدريب خارج املنطقة.. 7

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
تعبئة ا�ضتمارة طلب التدريب خارج املنطقة املت�ضّمنة بيانات املركز املرفقة بالدليل. . 1
رفع �ل�شتمارة �إلى �ملنطقة �ملر�د �لتدريب فيها لأخذ �ملو�فقة من عدمها.. 2
ة يف �ملنطقة �لتي �شيتم �لتدريب فيها.. 3 متابعة �لتدريب وتنفيذ �لربنامج �لتدريبي مع �جلهة �ملخت�شّ
�لتن�شيق مع �جلهة �ملنّفذة للتدريب خارج �ملنطقة من �أجل رفع تقرير عن تنفيذ �لربنامج �لتدريبي.. 4
اعتماد ال�ضهادات من املنطقة املرّخ�ضة للمركز بعد التاأّكد بالتقارير من تنفيذ الربنامج التدريبي.      . 5

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
مكتب التعليم م/ع/24/1/ن1ا�ضتمارة طلب التدريب خارج منطقة الرتخي�ص   

الأهلي
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التاريخا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على تطبيق امل�صار امل�صري
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)3( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: م/ع/25/1

تطبيق منهج امل�ضار امل�ضري 1- الهدف

املدار�ص الأجنبية – املدار�ص الأهلية2- جمال التطبيق

التعاميم واللوائح والأنظمة اخلا�ضة بامل�ضار امل�ضري3- املرجعية

4- تعليمات العمل
املوافقة على افتتاح م�ضار لتدري�ص املنهج امل�ضري من اللجنة التنفيذية ملجل�ص الإ�ضراف على املدار�ص 

الأجنبية.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
ا�ضتقبال طلب املدر�ضة الراغبة يف تطبيق امل�ضار امل�ضري.. 1
�ص للمنطقة �أو �ملحافظة.. 2 در��شة �لطلب ملعرفة مدى �إمكانية تطبيق �مل�شار وفق �لن�شاب �ملخ�شّ
رفع �لطلب �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي بعد ��شتيفاء �مل�شوغات �خلا�شة به لعر�شها على مل�ص �لإ�شر�ف . 3

على املدار�ص الأجنبية للموافقة اأو عدمها.
�إعد�د خطاب للرّد على �ملدر�شة �ملتقّدمة بطلب تطبيق �مل�شار �مل�شري وفًقا لإفادة وكالة �لتعليم �لأهلي.. 4
تزويد �ملدر�شة بجميع �لتعليمات و�ل�شو�بط �خلا�شة بامل�شار، و�أي م�شتجّد�ت تِرد �إلى �لإد�رة حياله مثل . 5

مواعيد الدرا�ضة والختبارات والإجازات.
زيارة املدر�ضة ملتابعة �ضري التطبيق. . 6
تعبئة ا�ضتمارة تقييم امل�ضار الواردة من الوزارة واإعداد تقرير ورفعه اإلى الوكالة.. 7

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
�لرفع �إلى �أمني مل�ص �لإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �لأجنبية بعر�ص �لطلب على �للجنة �لتنفيذية ملجل�ص . 1

الإ�ضراف.
اإ�ضدار القرار املنا�ضب حيال الطلب.. 2
اإبالغ املنطقة/ املحافظة بالقرار.. 3

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج

منوذج طلب املوافقة على فتح م�ضار املنهج امل�ضري يف  -
مدر�ضة اأهلية/ اأجنبية

منوذج تقييم تدري�ص منهج امل�ضار امل�ضري -

م/ع/25/1/ن1

م/ع/25/1/ن2

وكالة التعليم 
الأهلي



الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
49اإلصدار األول 1438هـ

��شم �لوثيقة: �إيقاف ن�شاط بناء على رغبة �ملالك 
)مدر�شة �أهلية، �أجنبية، معاهد �للغات ومر�كز 

�لتدريب ومر�كز �الإ�شر�ف �لرتبوي ومعاهد �خلط 
العربي(  

التاريخ  
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1(

الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: ق/ع/26/1

1- الهدف
�آلية �إيقاف موؤقت لن�شاط بناء على رغبة �ملالك لـ)مدر�شة �أهلية، �أجنبية، معاهد �للغات ومر�كز �لتدريب 

والإ�ضراف الرتبوي( 

املدار�ص الأهلية، الأجنبية، معاهد اللغات، مراكز التدريب.2- جمال التطبيق

3- املرجعية
ال�ضالحيات املخّولة ملدراء التعليم من معايل الوزير بالتعميم رقم 361421811 وتاريخ 1436/7/21هـ 

و��شتناًد� �إلى �لفقرة من �ملادة �ل�شابعة من لئحة تفوي�ص �ل�شالحيات �ل�شادرة بقر�ر معايل مدير �خلدمة 
املدنية رقم 703/11722 وتاريخ 1427/11/22هـ.

4- تعليمات العمل

خطاب من �ملالك يت�شّمن طلب �ملو�فقة على �إيقاف ن�شاط �ملدر�شة موؤقًتا مع تو�شيح �لأ�شباب �لتي دعت . 1
اإلى ذلك.

تعبئة ا�ضتمارة طلب اإيقاف موؤقت للمدار�ص الأهلية.. 2
ت�ضكيل جلنة مكّونة من الإ�ضراف الرتبوي والتعليم الأهلي واملتابعة.. 3
التقرير ال�ضّري )مدر�ضة اأجنبية(.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
درا�ضة املعاملة وتفّح�ضها.. 1
عر�ص م�ضروع قرار الإيقاف املوؤقت على �ضاحب ال�ضالحية.. 2
اعتماد القرار من �ضاحب ال�ضالحية )مدير التعليم(.. 3
ت�شليم �ملالك قر�ر �إيقاف �لن�شاط.. 4
تنفيذ مهّمة �لإيقاف )توزيع �لطالب / �لطالبات على �ملد�ر�ص وفًقا لرغبات �أولياء �لأمور – نتائج . 5

الطالب / الطالبات – ملّفات املعلمني / املعّلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�ضليمها اإلى اجلهة 
ة – الر�ضوم الدرا�ضية – اخلتم الر�ضمي للمدار�ص – ال�ضجاّلت الإدارية الر�ضمية(. املخت�ضّ

تزويد وكالة �لتعليم �لأهلي ب�شورة من قر�ر �إيقاف �لن�شاط.. 6

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث �لقاعدة �ملعلوماتية �لوز�رية بالإ�شارة �إلى �إيقاف �ملدر�شة �لأهلية.. 1
رفع طلب �لإيقاف �ملوؤّقت للمدر�شة �لأجنبية �إلى �للجنة �لتنفيذية للمد�ر�ص �لأجنبية م�شفوًعا به �لتقرير . 2

ال�ضري.
اإبالغ مدير التعليم بقرار اللجنة التنفيذية ملجل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية.. 3

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج

��شتمارة طلب )�إيقاف ن�شاط موؤّقت( للمد�ر�ص �لأهلية 
والأجنبية واملعاهد واملراكز

مكتب التعليم ق/ع/26/1/ ن1
الأهلي
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��شم �لوثيقة: �إيقاف ن�شاط ب�شبب �الإخالل بو�شائل �الأمن 
و�ل�شالمة )مدر�شة �أهلية، �أجنبية، معاهد �للغات ومر�كز 

�لتدريب ومر�كز �الإ�شر�ف �لرتبوي ومعاهد �خلط �لعربي(
1437التاريخ  

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1(

الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: ق/ع/27/1

 �إيقاف ن�شاط ب�شبب �لإخالل بو�شائل �لأمن و�ل�شالمة.1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية، املدار�ص الأجنبية، معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي.

ال�ضالحيات املخّولة ملدراء التعليم بقرار معايل الوزير الرقم 351773777 وتاريخ 1435/10/8هـ3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

ت�شكل جلنة من: �لأمن و�ل�شالمة، �شوؤون �ملباين، �لتعليم �لأهلي، للتحّقق من خطورة مبنى �ملدر�شة.. 1
ال�ضخو�ص اإلى املدر�ضة من اللجنة املكّلفة.. 2
اإعداد تقرير مدّعم بامل�ضوغات التي تثبت خطورة املبنى.. 3

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ـة يف اإدارة التعليم الأهلي بـ:
زيارة املدر�ضة من جلنة الأمن وال�ضالمة امل�ضّكلة يف املنطقة.. 1
�إعد�د �لتقرير �لالزم مدّعًما بالإثباتات و�مل�شتند�ت عن حالة �ملدر�شة.. 2
ا�ضتدعاء املالك واإنذاره بالإيقاف يف حال عدم املعاجلة الفورية ال�ضريعة. . 3
عر�ص قر�ر �إيقاف �لن�شاط  على �شاحب �ل�شالحية لالعتماد.. 4
ت�شليم �ملالك قر�ر �إيقاف �لن�شاط.. 5
تنفيذ مهّمة �لإيقاف )توزيع �لطالب / �لطالبات على �ملد�ر�ص وفًقا لرغبات �أولياء �لأمور – نتائج الطالب/ . 6

ة –  الطالبات – ملّفات املعلمني / املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�ضليمها اإلى اجلهة املخت�ضّ
الر�ضوم الدرا�ضية – اخلتم الر�ضمي للمدار�ص – ال�ضجالت الإدارية الر�ضمية(.

رفع �شورة من قر�ر �إيقاف �لن�شاط �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.. 7

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
حتديث �لقاعدة �لوز�رية �ملعلوماتية بالإ�شارة �إلى �إيقاف �ملدر�شة.. 1
الحتفاظ ب�ضورة من قرار الإيقاف. . 2

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج

��شتمارة �إيقاف ن�شاط ب�شبب �لإخالل بو�شائل �لأمن و�ل�شالمة )مدر�شة 
اأهلية، اأجنبية، معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(

مكتب التعليم ق/ع/27/1/ ن1
الأهلي
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��شم �لوثيقة: �الإغالق بناء على عقوبة )مدر�شة �أهلية، معاهد 
�للغات ومر�كز �لتدريب ومر�كز �الإ�شر�ف �لرتبوي ومعاهد 

اخلط العربي(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)9(
الأولالإ�صداررمز الوثيقة: غ/ع/28/1

 اآلية الإغالق بناء على عقوبة لـ)مدر�ضة اأهلية، مركز تدريب، معهد لغات( 1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية، مراكز تدريب، معاهد اللغات.

3- املرجعية
لئحة تنظيم املدار�ص الأهلية.. 1
الإطار املنّظم لعقوبات املدار�ص واملعاهد الأهلية وخمالفاتها رقم 20/253 وتاريخ  1424/5/6هـ.. 2
�لقر�ر �لوز�ري ب�شاأن �لإغالق من �شاحب �ل�شالحية رقم 351773777 وتاريخ 1435/10/8هـ.. 3

4- تعليمات 
العمل

�لتدّرج مع �ملالك يف �لعقوبات �ملتخذة معه وفق �لتعميم رقم 34519605 وتاريخ 1434/3/18هـ على النحو . 1
التايل: )زيارة اإ�ضرافية »1، 2«، �إنذ�ر كتابي، خماطبة �لإد�رة �لقانونية، �لرفع �إلى مدير �لتعليم لإجر�ء 

�لعقوبة، �لرفع �إلى �لإد�رة �لقانونية يف حال ��شتمر�ر �ملخالفة(. 
ت�ضّكل اللجنة الفرعية لدرا�ضة خمالفات املدار�ص الأهلية يف كل منطقة وحمافظة.. 2
ت�ضّكل اللجنة الرئي�ضة يف جهاز الوزارة.. 3
حما�شر �للجان.. 4
اإنذار الإغالق.. 5
تقرير جتاوب املالك واإلزامه مبعاجلة املالحظات.. 6
ت�ضّكل جلنة الإغالق )التعليم الأهلي، الإ�ضراف واملتابعة( . 7
خطاب اإبالغ مدير التعليم بالإغالق.. 8
تنفيذ مهّمة الإغالق النهائي.. 9

خطابات اجلهات ذات العالقة )العمل، الدفاع، البلدية، اجلوازات، التاأمينات الجتماعية(.. 10

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
ر�ضد املخالفات على املدار�ص الأهلية.. 1
التدّرج يف اإعطاء املالك مهلة للمعاجلة.. 2
العر�ص على اللجنة الفرعية باملخالفات واقرتاح العقوبة املنا�ضبة. . 3
اإ�ضدار املخالفات على املدار�ص الأهلية.. 4
�لرفع مبرئيات �للجنة و�عتماد مدير �لتعليم وفًقا للرتقيم �لت�شل�شلي و�لزمني ل�شري �ملعاملة وفهر�شتها.. 5
ا�ضتدعاء املالك من قبل مدير التعليم لت�ضليمه اأ�ضل اإنذار الإغالق.. 6
رفع �لتقرير قبل نهاية �لف�شل �لدر��شي �أو �لعام وفًقا حلالة �ملدر�شة، عن معاجلة �ملخالفات �ملر�شودة على . 7

املدار�ص من عدمه.
يف حال عدم معاجلة املخالفات يتم الآتي: . 8

ل حول عدم جتاوبه وحم�شر �للجنة �لفرعية ومرئيات و�عتماد •  �لرفع لوكالة �لتعليم �لأهلي بتقرير مف�شّ
مدير التعليم.

تنفيذ مهّمة الإغالق.• 
تنفيذ مهّمة �لإغالق )توزيع �لطالب / �لطالبات على �ملد�ر�ص وفًقا لرغبات �أولياء �لأمور – ننتائج الطالب/ • 

ة – الر�ضوم  الطالبات – ملّفات املعلمني / املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�ضليمها اإلى اجلهة املخت�ضّ
الدرا�ضية – اخلتم الر�ضمي للمدار�ص – ال�ضجالت الإدارية الر�ضمية(.
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��شم �لوثيقة: �الإغالق بناء على عقوبة )مدر�شة �أهلية، معاهد 
�للغات ومر�كز �لتدريب ومر�كز �الإ�شر�ف �لرتبوي ومعاهد 

اخلط العربي(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)9(
الأولالإ�صداررمز الوثيقة: غ/ع/28/1

5- العملية

ة مثل البلدية واجلوازات ومكتب العمل والتاأمينات •  اإعداد املخاطبات الالزمة للجهات احلكومية املخت�ضّ
�لجتماعية و�جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة.

�إ�شقاط ��شم �ملدر�شة من نظام نور.• 
�إعد�د ورفع تقرير عن تنفيذ مهّمة �لإغالق.• 

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
در��شة كامل �ملعاملة وتفّح�شها و��شتكمال �لإجر�ء�ت �ملتعّلقة بالتدّرج مع �ملالك وتنبيهه �إلى معاجلة . 1

املخالفات.
�لطالع على حم�شر �للجنة �لفرعية و��شتكماله بالتو�قيع و�عتماد ر�أي مدير �لتعليم.. 2
العر�ص على اللجنة الرئي�ضة لدرا�ضة خمالفات املدار�ص الأهلية.. 3
اإعداد قرار الإغالق واعتماده من �ضاحب ال�ضالحية.. 4
تبليغ مدير التعليم بقرار الإغالق.. 5
درا�ضة التقرير الوارد من املنطقة حيال ا�ضتكمال مهمة الإغالق.. 6
متابعة �إ�شقاط �ملدر�شة من نظام نور.. 7
حتديث �لبيانات يف �لقاعدة �لوز�رية.. 8

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
ا�ضتمارة ر�ضد خمالفة على مدر�ضة/ مركز/ معهد )الأهلية(. 1
حم�ضر ت�ضحيح خمالفة يف مدر�ضة/ مركز/ معهد )الأهلية(. 2
ا�ضتمرار خمالفة يف مدر�ضة/ مركز/ معهد )الأهلية(. 3
ا�ضتمارة اإيقاع عقوبة على مدر�ضة/ مركز/ معهد )الأهلية(. 4
حم�ضر ت�ضحيح املخالفة حمّل العقوبة يف مدر�ضة/ مركز/ معهد )الأهلية(. 5
حم�ضر عدم ت�ضحيح املخالفة حمّل العقوبة يف مدر�ضة/ مركز/ معهد )الأهلية(. 6
الإجراء الأّويل )تنبيه كتابي(. 7
خطاب من مدير التعليم يف املنطقة اأو املحافظة اإلى مالك مدر�ضة/ مركز/ . 8

معهد.
قرار اإغالق بناء على عقوبة.. 9

غ/ع/28/1/ ن 1
غ/ع/28/1/ ن2
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

وكالة التعليم 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: الإغالق بناء على عقوبة
)مدر�صة اأجنبية(

التاريخ   
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)14( الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: غ/ع/29/1

اآلية اإغالق مدر�ضة اأجنبية بناء على عقوبة.1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية 

3- املرجعية
لئحة تنظيم املدار�ص الأجنبية ال�ضادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم 26 وتاريخ 1418/2/4هـ.. 1
�لقر�ر �لوز�ري ب�شاأن �لإغالق من �شاحب �ل�شالحية رقم 351773777 وتاريخ 1435/10/8هـ.. 2

4- تعليمات 
العمل

 التقرير ال�ضري يت�ضّمن خمالفات املدر�ضة الأجنبية وفق النموذج املرفق وي�ضمل:. 1
بيانات املدر�ضة واملالك.• 
املخالفات املر�ضودة على املدر�ضة.• 
�لإجر�ء�ت �لتي مّت �تخاذها من �إد�رة �لتعليم و�لنتائج ب�شاأن �ملخالفات.• 
مرئيات اإدارة التعليم واعتمادها.• 
رفع خطاب مدير �لتعليم �لذي يت�شّمن طلب �إيقاع �جلز�ء�ت على �ملد�ر�ص.• 

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
1. در��شة خمالفات �ملد�ر�ص �لأجنبية و�لرفع بالتقرير �ل�شّري لوكالة �لتعليم �لأهلي م�شفوًعا به خطاب تنبيه �ملالك 

و�عتماد مدير �لتعليم مع فهر�شة �ملعاملة وترقيمها.
2. �إبالغ �ملالك ر�شمًيا باجلز�ء�ت �ملقّررة على مدر�شته.

3. ت�ضليمه قرار الإغالق.
4. رفع تقرير عّما مّت �إجنازه يف مهمة �لإغالق.

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
1. در��شة �ملعاملة وتفّح�شها و��شتكمال متطلبات رفع �لتقرير �ل�شري.

2. العر�ص على جلنة اجلزاءات واملخالفات على املدار�ص الأجنبية.
3.  اقرتاح العقوبة املالئمة على املدار�ص.

4.  اإقرار جمل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية القرارات ال�ضادرة عن جلنة اجلزاءات واملخالفات.
5. اإ�ضدار قرار من جمل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية بالعقوبات املقّررة على املدار�ص.

6.  تبليغ القرار اإلى املنطقة اأو املحافظة التابعة لها املدر�ضة.

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
غ/ع/29/1/ ن11- ا�ضتمارة ر�ضد خمالفة على مدر�ضة )اأجنبي (

وكالة التعليم 
الأهلي

غ/ع/29/1/ ن22- حم�ضر ت�ضحيح خمالفة يف مدر�ضة )اأجنبي(
غ/ع/29/1/ ن33- ا�ضتمرار خمالفة يف مدر�ضة )اأجنبي(

غ/ع/29/1/ ن44- ا�ضتمارة اإيقاع عقوبة على مدر�ضة )اأجنبي(
غ/ع/29/1/ ن55- حم�ضر ت�ضحيح املخالفة حمّل العقوبة يف مدر�ضة )اأجنبي(

غ/ع/29/1/ ن66- حم�ضر عدم ت�ضحيح املخالفة حمّل العقوبة يف مدر�ضة )اأجنبي(
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ا�صم الوثيقة: الإغالق بناء على عقوبة
)مدر�صة اأجنبية(

التاريخ   
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)14( الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: غ/ع/29/1

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
غ/ع/29/1/ ن77- الإجراء الأّويل )تنبيه كتابي(

وكالة التعليم 
الأهلي

8- خطاب من مدير التعليم يف املنطقة اأو املحافظة اإلى مالك مدر�ضة/ 
غ/ع/29/1/ ن8مركز

غ/ع/29/1/ ن99 -  قرار اإغالق بناء على عقوبة
غ/ع/29/1/ ن1010- تقرير عن خمالفة مدر�ضة عاملية للعر�ص على جلنة اجلزاءات

غ/ع/29/1/ ن1111- منوذج رفع خطاب تقرير �شّري لأمني مل�ص �لإ�شر�ف
غ/ع/29/1/ ن 1212- منوذج تبليغ قرار اللجنة اإلى املناطق واملحافظات

غ/ع/29/1/ ن 1313- خطاب �إحلاقي ب�شاأن �جلز�ء�ت �ملقّررة على مدر�شة �أجنبية
14- خطاب ب�شاأن تقرير متابعة تاليف �ملخالفات بعد تطبيق �جلز�ء�ت 

غ/ع/29/1/ ن14على مدر�ضة اأجنبية
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ا�صم الوثيقة: الإغالق بدون اإ�صعار اإدارة التعليم من قبل املالك 
مع تعّذر �لتو��شل معه 

)مدر�شة �أهلية، مر�كز ومعاهد(
التاريخ   

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)1(
الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: غ/ع/30/1

�آلية �لإغالق بدون �إ�شعار �إد�رة �لتعليم من قبل �ملالك مع تعّذر �لتو��شل معه.1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية والأجنبية واملراكز واملعاهد.

3- املرجعية
القرار الوزاري رقم 351773777 وتاريخ 1435/10/8هـ املت�ضّمن اعتماد اإغالق مدر�ضة اأهلية اأو اأجنبية من قبل 

وزير التعليم.

4- تعليمات 
العمل

و�ضائل الت�ضال املتاحة واملعلومات.. 1
تكليف جلنة مكّونة من: الإ�ضراف الرتبوي، التعليم الأهلي، املتابعة، والقيام بالعمليات الإدارية املتعّلقة بنتائج . 2

الطالب / الطالبات – ملّفات املعلمني / املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهد وت�ضليمها اإلى اللجنة 
ة – الر�ضوم الدرا�ضية – اخلتم الر�ضمي للمدر�ضة – ال�ضجالت الإدارية الر�ضمية. املخت�ضّ

�إثبات تعّذر �لتو��شل مع �ملالك.. 3
حم�شر �للجنة �لفرعية مت�شّمًنا: خمالفة ثبوت �لإغالق بدون �إ�شعار �إد�رة �لتعليم )مدر�شة �أهلية، �أجنبية، . 4

مركز، معهد(.
اجتماعات اللجنة – املحا�ضر الر�ضمية – امل�ضتندات والثبوتيات – تقارير الزيارة.. 5
التقرير ال�ضّري )مدر�ضة اأجنبية(.. 6

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�لتو��شل مع �ملالك لبحث و�شع مدر�شته و�إعد�د حم�شر �إثبات لتعّذر �لتو��شل معه.. 1
�لرفع لوكالة �لتعليم �لأهلي عن و�شع �ملد�ر�ص مت�شّمًنا �لآتي:. 2

حما�ضر اللجنة الفرعية حيال الإفادة عن امللّفات – النتائج واحلقوق املالية للمعلمني – العقود املربمة • 
والر�ضوم الدرا�ضية لأولياء الأمور.

حما�شر �إثبات �لإغالق وتعّذر �لتو��شل.• 
مرئيات مدير التعليم واعتماده.• 

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
درا�ضة كامل حمتويات املعاملة وتفّح�ضها.. 1
اإعداد م�ضروع لقرار الإغالق.. 2
�لرفع ل�شاحب �ل�شالحية )مدر�شة �أهلية، �أجنبية، مركز، معهد(.. 3
رفع �لتقرير �ل�شّري للعر�ص على مل�ص �لإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �لأجنبية.. 4
خماطبة مدير التعليم بقرار الإغالق والتعليمات املتعّلقة به.. 5

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج      6- النماذج

وكالة التعليم الأهليغ/ع/30/1 / ن1منوذج قر�ر �لإغالق بدون �إ�شعار �إد�رة �لتعليم
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ا�صم الوثيقة:  الإغالق النهائي بناء على رغبة املالك )مدر�صة 
�أهلية، �أجنبية، معاهد �للغات ومر�كز �لتدريب ومر�كز 

الإ�صراف الرتبوي ومعاهد اخلط العربي(
التاريخ

1437
1438هـ

عدد 
ال�صفحات

)1(
الأولالإ�صداررمز الوثيقة: غ/ع/31/1

اآلية الإغالق النهائي بناء على رغبة املالك لـ)مدر�ضة اأهلية، اأجنبية، معاهد اللغات ومراكز التدريب والإ�ضراف الرتبوي(1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية، مراكز التدريب، معاهد اللغات.

3- املرجعية

لئحة تنظيم املدار�ص الأهلية �ضدرت مبوافقة مقام جمل�ص الوزراء بقرار رقم 1006 وتاريخ 1395/8/13هـ.. 1
لئحة تنظيم املدار�ص الأجنبية ال�ضادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم 26 وتاريخ 1418/2/4هـ.. 2
القرار الوزاري رقم 351773777 وتاريخ 1435/10/8هـ املت�ضّمن اعتماد اإغالق مدر�ضة اأهلية اأو اأجنبية من �ضمو . 3

وزير التعليم.

4- تعليمات 
العمل

خطاب طلب �ملو�فقة على �لإغالق �لنهائي للمدر�شة من �ملالك مو�شًحا فيه �لأ�شباب و�ملرّبر�ت لالإغالق، موّقًعا . 1
وخمتوًما باخلتم �لر�شمي للمن�شاأة.

�إقر�ر من �ملالك بعدم �لتز�مه مادًيا مع �أي من �جلهات �حلكومية �لأخرى.. 2
ت�ضكيل جلنة مكّونة من: الإ�ضراف الرتبوي، التعليم الأهلي، املتابعة.. 3
خطاب من مدير �لتعليم مذّياًل باملرئيات وكامل �مل�شفوعات و�مل�شتند�ت.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
درا�ضة املعاملة وتفّح�ضها.. 1
�لرفع �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي بكامل �ملعاملة مذّيلة مبرئيات �ملدير �لعام.. 2
تنفيذ مهمة الإغالق.. 3
ة: البلدية واجلوازات ومكتب العمل والتاأمينات الجتماعية . 4 اإعداد املخاطبات الالزمة للجهات احلكومية املخت�ضّ

و�جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة من قبل �لتعليم �لأهلي يف �إد�رة �لتعليم.
تنفيذ مهّمة �لإغالق )توزيع �لطالب / �لطالبات على �ملد�ر�ص وفًقا لرغبات �أولياء �لأمور – نتائج الطالب / . 5

ة – الر�ضوم  الطالبات – ملّفات املعلمني / املعلمات – احلقوق املالية – جرد العهدة وت�ضليمها اإلى اجلهة املخت�ضّ
الدرا�ضية – اخلتم الر�ضمي للمدار�ص – ال�ضجالت الإدارية الر�ضمية(.

�إ�شقاط ��شم �ملدر�شة من نظام نور.. 6
رفع تقرير عن تنفيذ مهّمة �لإغالق.. 7

يقوم �ملخت�ّص/ـة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
درا�ضة املعاملة وتفّح�ضها وا�ضتكمال متطلبات العملية والطلب كافة.. 1
اإعداد قرار اإغالق نهائي بناء على رغبة املالك.. 2
�لرفع ل�شاحب �ل�شالحية.. 3
العر�ص على جمل�ص الإ�ضراف على املدار�ص الأجنبية اإذا كانت املن�ضاأة )اأجنبية(.. 4
اإعداد خطاب ملدير التعليم لإبالغه بقرار الإغالق.. 5
متابعة و�ضول التقرير ودرا�ضته وا�ضتكمال عمليات الإغالق كافة.. 6
متابعة �إ�شقاط ��شم �ملن�شاأة من برنامج نور.. 7
حفظ معلومات �ملن�شاأة يف ملف ورقي و�إلكرتوين يف �لوز�رة.. 8

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج      6- النماذج

وكالة التعليم غ/ع/31/1/ ن 1منوذج قرار اإغالق بناء على رغبة املالك 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: اإغالق مرحلة درا�صية وف�صول ملحقة غري 
حا�صلة على موافقة )اأهلية واأجنبية(

التاريخ 
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: غ/ع/32/1

اإغالق مرحلة اأو ف�ضول غري حا�ضلة على موافقة1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية والأجنبية 

التعاميم واللوائح والأنظمة 3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

توثيق خمالفة �ملدر�شة و�قرت�ح �لعقوبة من �للجنة �لفرعية يف �إد�رة �لتعليم برئا�شة مدير �لتعليم وع�شوية كل . 1
من: �لتعليم �لأهلي و�ملتابعة و�لإ�شر�ف �لرتبوي للمد�ر�ص �لأهلية، ورفع �لتقرير �ل�شّري للمد�ر�ص �لأجنبية.

�لرفع للجنة �لرئي�شة يف �لوز�رة للدر��شة و�لعر�ص على �شاحب �ل�شالحية.. 2
در��شة �ملخالفة من �للجنة �لرئي�شة للمخالفات و�لعقوبات، و�إقر�ر �لعقوبات �لالزمة وفًقا لإطار �ملخالفات �لعام، . 3

ورفع �لتقرير �ل�شّري �إلى جلنة �لنظر يف �جلز�ء�ت و�ملخالفات ملجل�ص �لإ�شر�ف على �ملد�ر�ص �لأجنبية. 
اإ�ضدار عقوبة الإغالق من �ضاحب ال�ضالحية.. 4
ت�ضكيل جلنة مكّونة من الآتي: )الإ�ضراف الرتبوي – التعليم الأهلي – املتابعة( لزيارة املدر�ضة والقيام . 5

بالعمليات الإدارية التالية: نتائج الطالب / الطالبات - ملّفات املعلمني /املعلمات - احلقوق املالية - جرد العهد 
ة - الر�ضوم الدرا�ضية - اخلتم الر�ضمي للمدر�ضة - ال�ضجالت الإدارية الر�ضمية -  وت�ضليمها اإلى اللجنة املخت�ضّ

خماطبات اإبالغ اأولياء الأمور – توزيع �لطالب / �لطالبات على �ملد�ر�ص.
�لرفع للوز�رة بتقرير حيال تنفيذ مهمة �لإغالق.. 6

5- العملية

درا�ضة معاملة الإغالق من اللجنة الرئي�ضة يف الوزارة )التعليم الأهلي – الإ�ضراف – املتابعة( للمن�ضاآت الأهلية، . 1
ويف حالة �ملد�ر�ص �لأجنبية رفع �لتقرير �ل�شّري  �إلى جلنة �لنظر يف �جلز�ء�ت و�ملخالفات من مل�ص �لإ�شر�ف 

على املدار�ص الأجنبية.
�لرفع ل�شاحب �ل�شالحية )وزير �لتعليم( لإ�شد�ر عقوبة �لإغالق.. 2
�لرفع لإد�رة �لتعليم بقر�ر �لإغالق.. 3
حتديث �لقاعدة �لوز�رية.. 4

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج

منوذج قرار اإغالق مرحلة درا�ضية وف�ضول ملحقة غري حا�ضلة على 
موافقة 

وكالة التعليم غ/ع/32/1/ ن1
الأهلي
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التاريخا�صم الوثيقة: الإعانة ال�صنوية للمدار�س الأهلية
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)10( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: اإ /ع/33/1

تقييم املدار�ص الأهلية وتخ�ضي�ص ن�ضبة ال�ضرف لكل مدر�ضة 1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية املطّبقة للمنهج التعليمي احلكومي

قواعد �ضرف الإعانات املالية للمدار�ص الأهلية رقم 20/567/1/5/14 وتاريخ 1410/9/15هـ3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�ضجاّلت الإعانة ال�ضنوية.. 1
الت�ضنيف ال�ضنوي ملدار�ص الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة.. 2
ت�شكيل �للجان.. 3

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف مكتب التعليم الأهلي/ اإدارة التعليم الأهلي بـ:
 �لطالع على �لتعميم �لوز�ري ب�شاأن �آلية تعبئة �شجّل �لإعانة.. 1
 حتديد خمت�ّص م�شوؤول عن �لإعانة �ل�شنوية.. 2
 ت�شكيل جلنة �لإعانة �لأولى وتتكّون من عدد )2( م�ضرفني من التعليم الأهلي عدد )2( م�ضوؤولني عن تفريغ �ضجّل . 3

�لإعانة �إلكرتونًيا.
 ت�ضكيل اللجنة الفرعية الثانية للمدار�ص.. 4
 حتديد موعد لت�شليم �شجالت �لإعانة.. 5
 حتديد موعد رفع �لإعانة �إلى وكالة �لتعليم �لأهلي.. 6
 عقد �جتماع مع �للجان �مل�شّكلة.. 7
 �إ�شد�ر تعليمات لآلية تعبئة �ل�شجاّلت من �أجل توحيد �لعمل بني �للجان.  . 8
�إ�شد�ر تعميم للمد�ر�ص ب�شاأن �عتماد �أعد�د �لطالب / �لطالبات يف نظام نور ح�شب �لرت�خي�ص و�ملو�فقات.. 9

 رفع خطاب �إلى �ملدير �لعام م�شفوًعا بكامل �مللف للتوقيع عليه.. 10
توجيه خطابات �شكر ملاّلك �ملد�ر�ص �لتي ح�شلت على �لدرجة �لأولى.. 11
توجيه خطابات ملاّلك �ملد�ر�ص �لذين ح�شلت مد�ر�شهم على �لدرجة �لثانية و�لثالثة لتبليغهم بالدرجة.. 12

يقوم املخت�ّس بعمل الإعانة ال�صنوية يف امليدان بـ:
عمل خّطة زمنية لزيارة جلنة الإعانة الثانية اإلى املدار�ص.. 1
توزيع �ملد�ر�ص على �مل�شرفني و�مل�شرفات.. 2
توزيع �شجّل �لإعانة ح�شب مهام كل �إد�رة ومكتب لتعبئته وت�شليمه �إلى �لتعليم �لأهلي يف �لوقت �ملحّدد.. 3
حتديد موعد لت�شليم �شجاّلت �لإعانة من �للجنة �لفرعية �لثانية.. 4
ا�ضتالم �ضجاّلت الإعانة من الإدارات ومكاتب التعليم.. 5
ت�ضليم �ضجاّلت الإعانة بعد تعبئتها، اإلى اللجنة الفرعية الأولى.. 6
�إعد�د بيان تقييم �لإعانة �ل�شنوية للمد�ر�ص �لأهلية.. 7
عمل بيان باملد�ر�ص �حلا�شلة على �لدرجة �لأولى و�لثانية و�لثالثة والرابعة.. 8
ا�ضتكمال اخلتم والتوقيعات يف ال�ضجاّلت.. 9

 رفع �لتقارير �إلى مدير �ملكتب/ �لإد�رة لعتمادها ورفعها �إلى �ملدير �لعام.. 10
   تقوم اللجنة الفرعية الأولى بـ:

تعبئة بيانات املدار�ص الأ�ضا�ضية يف �ضجل الإعانة الإلكرتوين.. 1
تفريغ �ضجاّلت الإعانة الورقية يف �ضجل الإعانة الإلكرتوين.. 2
طباعة ال�ضجاّلت من ن�ضختني: ن�ضخة لوكالة التعليم الأهلي ون�ضخة ملكتب التعليم الأهلي.. 3

تقوم اللجنة الفرعية الثانية بـ:
اإر�ضال خطابات اإلى املدار�ص مبوعد الزيارة.. 1
زيارة املدار�ص زيارة تعريفية وا�ضتطالعية قبل موعد التقييم.. 2
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التاريخا�صم الوثيقة: الإعانة ال�صنوية للمدار�س الأهلية
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)10( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: اإ /ع/33/1

5- العملية

زيارة املدر�ضة للمرة الثانية من قبل اللجنة للتقييم. . 3
ر�ضد التقارير م�ضودة وتفريغها يف ال�ضجاّلت الورقية بعد اكتمال البيانات.. 4
تدقيق �ل�شجاّلت ومطابقتها مع �لرت�خي�ص و�ملو�فقات مع حتديد موعد �لت�شليم و�آليته.. 5
ت�ضليم ال�ضجاّلت الورقية بعد مراجعتها وتوقيعها، اإلى امل�ضوؤولني عن الإعانة.. 6

يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:
ت�شكيل جلنة رئي�شة يف وكالة �لتعليم تقوم بالعمل على �لإعانة �ملالية للمد�ر�ص �لأهلية يف جميع �ملناطق . 1

واملحافظات ومراجعتها وتدقيقها واإخراجها لعتمادها من �ضاحب ال�ضالحية.
خماطبة مناطق التعليم واإداراته بالعمل على الإعانة وتعبئة النماذج املرفقة )�ضجل تقييم الإعانة – بيان . 2

تقييم طالب / طالبات �لرتبية �خلا�شة(، وحتديد موعد ل�شتالم �شجالت �لإعانة.
��شتالم �ل�شجاّلت �لو�ردة من �ملناطق و�ملحافظات وتفّح�شها و�لتاأّكد من �كتمال جميع �ل�شجاّلت و�لبيانات . 3

املطلوبة.
�إدخال جميع �لبيانات يف �لنماذج �خلا�شة بالوز�رة.. 4
مر�جعة عملية �لإدخال مع �ل�شجاّلت �لورقية �لو�ردة وتدقيقها.. 5
احت�ضاب الإعانة املالية ال�ضنوية للمدار�ص امل�ضتحّقة لالإعانة وفق قواعد �ضرف الإعانات املالية للمدار�ص . 6

الأهلية لتعليم البنني والبنات.
�إعد�د بيان تف�شيلي باملد�ر�ص �مل�شتحّقة لالإعانة �ل�شنوية.. 7
�شة لكل منطقة وحمافظة.. 8 �إعد�د بيان ختامي باملبالغ �ملخ�شّ
�إعد�د بيان �شرف خا�ص بالإد�رة �ملالية باملد�ر�ص �مل�شتحّقة لالإعانة �ل�شنوية.. 9

�إعد�د بيان باملد�ر�ص �مل�شتبعدة من �لإعانة �ل�شنوية:. 10
�ملد�ر�ص �ملعانة من جهات �أخرى.أ. 
املدار�ص امل�ضتبعدة من الإعانة لنق�ص نقاطها.ب. 
مدار�ص غري مرّخ�ضة من وزارة التعليم.ج. 
مدار�ص اأوقف ن�ضاطها.د. 

�عتماد جميع �لبيانات، ورفع: �لبيانات �لتف�شيلية - بيان �لإد�رة �ملالية - بيان �مل�شتبعدين من �لإعانة �ل�شنوية . 11
- بيانات م�ضلحة الزكاة والدخل، اإلى وكيل التعليم لعتمادها.

�إعد�د خطاب لالإد�رة �ملالية مرفق بالبيان �خلا�ص بها.. 12
�إعد�د خطاب مل�شلحة �لزكاة و�لدخل مرفق بالبيان �خلا�ص بها.. 13
�إعد�د خطابات لإد�ر�ت �لتعليم يف �ملناطق و�ملحافظات ببيانات �ل�شرف �ملالية مرفق بالبيان �خلا�ص بها. . 14
اإعداد خطابات �ضكر لإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات املتمّيزة بالعمل على �ضجاّلت الإعانة والدّقة يف الجناز.. 15

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج
منوذج يو�ضح اجلهات املقّيمة للمدار�ص الأهلية وامل�ضادر املعتمد  -

اإ/ع/33/1 ن1عليها يف العمل على �ضجاّلت الإعانة ال�ضنوية.

وكالة التعليم 
الأهلي

بيان باملد�ر�ص و�ملر�حل �مل�شتحقة لالإعانة يف مناطق وحمافظات  -
اإ/ع/33/1 ن2اململكة للعام الدرا�ضي 14 / 14 هــ

بيان باملد�ر�ص و�ملر�حل �مل�شتبعدة من �لإعانة يف مناطق  -
اإ/ع/33/1 ن3وحمافظات اململكة للعام الدرا�ضي 14 / 14 هــ

منوذج زيارة امل�ضرف الرتبوي اإلى مدر�ضة ملتابعة مالحظات جلنة  -
اإ/ع/33/1 ن4التقييم ال�ضنوية 
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اإلصدار األول 1438هـ

ا�صم الوثيقة: ت�صنيف املدار�س الأجنبية لقبول الطالب 
والطالبات ال�صعوديني

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1(

الأولالإ�صداررمز الوثيقة: �س/ع/1/ 34

ت�ضنيف املدار�ص الأجنبية لقبول ال�ضعوديني1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

�أن يكون مالك/ـة �ملدر�شة م�شتثمًر� �شعودًيا.. 1
ح�شول �ملدر�شة على �عتماد �أكادميي.. 2
ح�ضول املدر�ضة على الفئة الأولى وفق تقييم املدار�ص الأجنبية ال�ضنوي.. 3
اللتزام بالئحة املدار�ص الأجنبية يف اململكة العربية ال�ضعودية، املادة 13 )تقوم كل مدر�ضة اأجنبية بتدري�ص . 4

مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية واحل�ضارة الإ�ضالمية وتاريخ اململكة وجغرافيتها مبا ل يقل عن �ضاعة واحدة 
يف الأ�ضبوع(.

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
ة.. 1 تعبئة �ضجل ت�ضنيف املدار�ص الأجنبية ال�ضنوي من قبل جلنة خمت�ضّ
مُينح �ملالك مو�فقة على قبول �لطالب/ �لطالبات �ل�شعوديني يف حال ح�شوله على �لفئة �لأولى يف �شجل تقييم . 2

�ملدر�شة �لأجنبية و�عتماد �أكادميي من جهة معتمدة.

6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج

منوذج موافقة للمدار�ص العاملية لقبول الطالب / 
مكتب التعليم �ص/ع /34/1/ ن1الطالبات ال�ضعوديني يف املدار�ص الأهلية

الأهلي
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ا�صم الوثيقة: طلب املوافقة على زيادة الر�صوم الدرا�صية 
للمن�شاآت �لتعليمية 

التاريخ 
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)4( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: ر/ع/ 35/1

�ضبط زيادة الر�ضوم الدرا�ضية يف املدار�ص الأهلية والأجنبية.1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية والأجنبية

القواعد املنّظمة للر�ضوم بقرار معايل الوزير رقم 148876 وتاريخ 1437/6/8هـ3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

اإدراج املدر�ضة يف نظام نور.. 1
)��شتكمال �لطلب( �إلكرتونًيا بالرجوع �إلى �لر�بط �لإلكرتوين https://fef.moe.gov.sa  وي�ضمل . 2

الرابط: ا�ضتمارة طلب زيادة الر�ضوم الدرا�ضية، ا�ضتمارة تظّلم مالك املدر�ضة، ا�ضتمارة تظّلم ويل الأمر.
امل�ضوغات وامل�ضتندات الثبوتية لطلب الزيادة.. 3
ت�شكيل �للجان �لفرعية.. 4
ت�شكيل �للجان �لتح�شريية و�لرئي�شة يف �لوز�رة.. 5
عقد اجتماعات اللجنة الرئي�ضة لإقرار الزيادة من عدمه.. 6
القرارات الوزارية باملوافقة )كاملة، جزئية، م�ضروطة( اأو رف�ص الطلب.. 7

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
الت�ضجيل يف نظام نور من قبل املالك.. 1
ت�شجيل طلبات زيادة �لر�شوم �لدر��شية عن طريق �ملاّلك و�إرفاق �مل�شوغات كافة على �لر�بط. 2

https://fef.moe.gov.sa
التاأّكد من �ضّحة املعلومات املدخلة يف النظام.. 3
در��شة �لطلبات وتدقيقها و�لتاأّكد من ��شتيفاء �مل�شوغات كافة و�إ�شد�ر �لر�أي حيالها ورفعها �إلكرتونًيا �إلى . 4

اللجنة التح�ضريية يف الوزارة.
يقوم �ملخت�ّص/ــة يف وكالة �لتعليم �الأهلي بـ:

درا�ضة الطلبات الواردة من اإدارات التعليم من قبل اللجنة التح�ضريية يف الوزارة واإ�ضدار قرارات ب�ضاأنها.. 1
اإ�ضدار تعميم من قبل الوكالة املنّظمة لآليات واإجراءات العمل بالر�ضوم الدرا�ضية والفرتات الزمنية ملختلف . 2

العمليات على الربنامج.
عر�ص نتائج طلبات الدرا�ضة على اللجنة الرئي�ضة.. 3
�إ�شد�ر �لقر�ر�ت من �للجنة �لرئي�شة و�إبالغها �إلى �إد�ر�ت �لتعليم وماّلك �ملد�ر�ص �لأهلية و�لأجنبية ون�شر . 4

�لر�شوم �لدر��شية على موقع �لوز�رة.
��شتقبال طلبات �لتظّلم على قر�ر�ت �لر�شوم �لدر��شية من خالل �لر�بط �لإلكرتوين ودر��شتها من �للجان . 5

الفرعية يف اإدارات التعليم.
تدقيق طلبات �لتظّلم �لو�ردة �إلكرتونًيا ودر��شتها من �للجنة �لتح�شريية يف �لوز�رة.. 6
�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لنهائية للر�شوم �لدر��شية و�إبالغها �إلى �إد�ر�ت �لتعليم وماّلك �ملد�ر�ص �إلكرتونًيا وكتابًيا.. 7
اإعداد بيانات م�ضتقّلة لكل الزيادة )الكاملة، اجلزئية( ورف�ص الطلب.. 8

      6- النماذج

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج
الدخول عرب ر/ع/ 35/1 ن1 تقدمي طلبات الر�ضوم )4 �ضا�ضات( -

البوابة الإلكرتونية 
اخلا�ضة بذلك يف 

نظام نور
ر/ع/ 35/1 ن2تقدمي طلبات التظّلم  -
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��شم �لوثيقة: طلب تاأييد �إ�شد�ر تاأ�شري�ت عمل للمن�شاآت 
التعليمية والتدريبية الأهلية والأجنبية 

التاريخ
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)1( الأولالإ�صداررمز الوثيقة: �س/ع/36/1

احل�ضول على تاأ�ضريات عمل.1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية والأجنبية 

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة للعمل3- املرجعية

4- تعليمات 
العمل

تعبئة منوذج ��شتقد�م موظفني/�ت للعمل يف �ملدر�شة.. 1
خطاب طلب �لتاأ�شري�ت من �ملالك �إلى �إد�رة �لتعليم يف �ملنطقة �أو �ملحافظة، مع �لإ�شارة �إلى �لعدد �ملطلوب . 2

ورقم �ملن�شاأة لدى وز�رة �لعمل.
خطاب من اإدارة تعليم املنطقة اأو املحافظة اإلى وكالة التعليم الأهلي يف الوزارة مرفق معها النموذج وطلب . 3

املالك.

5- العملية

�إدخال بيانات �ملن�شاأة على موقع وز�رة �لعمل يف �أيقونة �خلدمات �لإلكرتونية للمن�شاآت بح�شاب م�شتخدم جهة . 1
حكومية من قبل مدِخل البيانات يف وكالة التعليم الأهلي.

مر�جعة �لبيانات و�عتمادها على موقع وز�رة �لعمل من قبل مر�جع �لبيانات )معتمد �لبيانات( يف وكالة . 2
التعليم الأهلي.  

طباعة �لتاأييد للحفظ مع �ملعاملة يف ملّفات خا�شة بالتاأ�شري�ت.. 3
يتم اإبالغ املالك برقم التاأييد بالربيد الإلكرتوين واإدارة تعليم املنطقة اأو املحافظة، ويوّجه املالك باختيار . 4

اجلن�ضيات من وزارة العمل.

مكان احلفظرقم النموذجا�صم النموذج6- النماذج

مكتب التعليم �ص/ع/36/1/ ن 1منوذج ��شتقد�م موظفني للعمل يف �ملدر�شة 
الأهلي
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ا�صم الوثيقة: تكليف مدير/ة مدر�صة اأهلية اأو اأجنبية من 
من�صوبي الوزارة                                  

التاريخ  
1437

1438هـ
عدد 

ال�صفحات
)  3   ( الأولالإ�صدار رمز الوثيقة: ك/ع/37/1

املوافقة على تكليف مدير/ة مدر�ضة اأهلية من من�ضوبات الوزارة1- الهدف

2- جمال 
التطبيق

املدار�ص الأهلية/ الأجنبية

التعاميم واللوائح والأنظمة املنّظمة لرت�ضيح مدراء املدار�ص الأهلية وفق تعميم الإدارة املدر�ضية.3- املرجعية

4- تعليمات 
العملية

امل�ضوغات النظامية للرت�ضيح.. 1
املقابلة ال�ضخ�ضية.. 2
�لوثائق و�لثبوتيات للمر�شحة.. 3
خطاب طلب تر�ضيح من املالك.. 4

5- العملية

يقوم املخت�ّس/ــة يف اإدارة التعليم مبنطقة / حمافظة بـ:
�لتاأّكد من �نطباق �شروط �لرت�شيح للوظائف �لإ�شر�فية:. 1

موؤّهل جامعي.• 
خربة يف الإدارة املدر�ضية ل تقل عن عامني. • 
�أّل يقل تقييم �أد�ئها �لوظيفي يف �آخر عاميني عن )ممتاز(.• 
اجتياز املقابلة ال�ضخ�ضية املجراة لها من قبل الإ�ضراف الرتبوي يف مكتب التعليم. • 

يف حال عدم �نطباق �ل�شروط، يتم توجيه خطاب �إلى مدير مكتب �لتعليم من �ملخت�ّص يف �لتعليم �لأجنبي . 2
لإبالغ �ملالك و�ملر�ّشحة بعدم �ملو�فقة على �ملر�ّشحة، و�لتاأكيد عليه ب�شرورة �لبحث عمن تنطبق عليها �ل�شروط.

يف حال �نطباق �ل�شروط عليها يتم �إحالة �مللف �إلى رئي�شة جلنة �لرت�شيحات.    . 3
ة )مكتب، �لتعليم �لأهلي( ب�شورة من قر�ر �لتكليف �ملوّقع من . 4 بعد �شدور �ملو�فقة، يتم تزويد �جلهة �ملخت�شّ

�ملدير �لعام، ثم يتم حفظه يف ملف )مدير�ت مد�ر�ص �ملحافظات(.
يف حال عدم املوافقة، يتم اإبالغ مكتب التعليم الأهلي املخت�ص لإكمال الالزم.. 5

6- النماذج
رقم النموذجا�صم النموذج

مكان 
احلفظ

ك/ع/37/1/ ن 1منوذج طلب املوافقة على تر�ضيح مدير/ة للعمل يف مدر�ضة اأهلية -
مكتب 
التعليم 
الأهلي

ك/ع/37/1/ ن 2منوذج ا�ضتمارة بيانات تر�ضيح مدير/ة مر�ّضح/ـة من قبل املالك  -

ك/ع/37/1/ ن 3منوذج تقرير عن مر�ّضح/ـة لعمل مدير/ة يف مدر�ضة اأهلية. -



النماذج



70
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

خ/ع/1/1/ن1ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س ترخي�س جديد للمدار�س الأهلية -العملية )1(

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

ا�شم املن�ش�أةمع
)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

املنطقة اأو 
املح�فظة

الن�شاط

  تعليم ع�م                   تربية خ��شة
  حتفيظ القراآن          تعليم كب�ر/ كبريات

  ح�ش�نة                      رو�شة
  اأخرى      

احلي
)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
املوؤّهلالعمرامليالد

ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الرمز�س . ب الف�ك�س

الربيد الإلكرتوين
ت�ريخ الت�أ�شي�س

ح�ش�نة

ح�ش�نة

املراحل 
التعليمية

 ح�ش�نة    ابتدائي     ث�نوي
 رو�شة      متو�شط

رو�شة
ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

ة   
تي

لآ
ق ا

ائ
وث

 ال
اق

رف
اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب  املبنى
1-  اأن يكون �شعودي اجلن�شية اأو من دول جمل�س التع�ون اخلليجي.           

2-  األ يقّل عمره عن 25 �شنة.     

3- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون.

ة(.         4- �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ل يقّل عن الث�نوية الع�مة )اإذا ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة، يح�شر م� يع�دله من اجلهة املخت�شّ

5- بي�ن من الأحوال املدنية يثبت اأنه لي�س موظًف� حكومًي� )حديث(.

6- �شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، ا�شم املدر�شة، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(، احلي، املراحل التعليمية.  

7- �شورة طبق الأ�شــل من �شهــ�دة �ش�ريــة املفعـــول لأمـــن املن�شـــ�أة و�شالمتهــ� تت�شّمن: ا�شـــم امل�لك / ـة، الـحي، الط�قـة ال�شتيعــ�بية، نــــوع التعلـــيم )بنني /بن�ت(، ا�شم 
املن�ش�أة، املراحــــل التعليمية. 

8- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية تت�شّمن: ا�شم املن�ش�أة، ا�شم امل�لك / ـة.   

9- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّّ التج�ري اأو �شجّلّّ اجلمعية تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية، نوع التعليم )بنني /بن�ت(. 

10- اإذا ك�ن املتقّدم ل ي�شتطيع مب��شرة العمل بنف�شه، عليه توكيل من ينوب عنه على اأن تنطبق عليه ال�شوابط.

11- �شورة طبق الأ�شل ل�شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر.

12- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة ت�شجيل بي�ن�ت امل�شتثمر يف الربيد ال�شعودي تت�شّمن ا�شم امل�شتثمر وا�شم املدر�شة والعنوان الربيدي.

13- خط�ب ا�شتالم  الالئحة الداخلية )تذكرة مراجعة( للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�شّمًن� ا�شم امل�لك / ـة وا�شم املن�ش�أة.

14- اإذا ك�ن امل�لك �شركة: اأّل يقّل موؤّهل ممّثل ال�شركة عن البك�لوريو�س، واأن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �شعودي اأو خليجي، واأن يكون اأحد ن�ش�ط�ته� تعليمًي�، واأل يقّل عمر ممّثل 
ال�شركة عن 25 �شنة، وبي�ن من الأحوال املدنية يثبت اأن ممّثل ال�شركة لي�س موظًف� حكومًي�.

15- اإذا ك�ن الطلب يحتوي على جميع املراحل: توّفر مبنى ُمن�ش�أ لالأغرا�س التعليمية يحّدده تقرير فّني من اإدارة التعليم.

16- تعّهد االلتزام بال�شروط وال�شوابط.

17- موافقة املنطقة على مالءمة اال�شم للن�شاط تربوًيا.

18- تقرير توّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف ويت�شّمن الآتي:
ية

دان
ملي

ة ا
يار

لز
ا

من��شبةمدى توّفره�املرافق
كف�ية التجهيزاتمن��شبة امل�ش�حةمدى توّفره�املرافقكف�ية التجهيزات امل�ش�حة

ال�شالملالف�شول
املع�مل واملختربات

ف
ـــر

ـــــــ
ـــــــ

الغ

املكتبة )غرف امل�ش�در(
الأفنية

دورات املي�ه
املق�شف املدر�شي

غرف املواد 
العملية

الرتبية الفّنية
تربية اأ�شرية

امل�شتودع�ت

ت ال�شجاّلّ
الكتب الدرا�شية

الو�ش�ئل 
التعليمية

امل�شرف/ـة املخت�ّس/ـة       ال�شم:                                                                                               التوقيع:                                                  الت�ريخ:

م 
علي

لت
ا

لي
لأه

 ل مينح الرتخي�س  مينح الرتخي�سا
الأ�شب�ب:  مدير مكتب التعليم الأهلي:                                                       التوقيع:

ال�شم:                                                                                        الت�ريخ:

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة



الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
71اإلصدار األول 1438هـ

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

خ/ع/1/1/ن2ا�ستمارة طلب افتتاح مدر�سة اأهلية للرتبية اخلا�سة

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك / ـة
)وفًق� للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

 ح�ش�نة    ابتدائي     ث�نوياملراحل التعليمية
الربيد الإلكرتوينه�تف املدر�شة رو�شة      متو�شط

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
الرمز�س . برقم الف�ك�سامل�لك / ـة

فئ�ت الرتبية اخل��شة

ط
رو

ل�ش
ا

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب  املبنى
1 . اأن يكون ط�لب الرتخي�س �شعودي اجلن�شية اأو من دول جمل�س التع�ون اخلليجي
2 . س� � يف جم�ل الرتبية اخل��شة اأو اأن يلتزم بتعيني م�شرف مقيم متخ�شّ �شً اأن يكون متخ�شّ
3 . �األ يقل عمره عن 25 ع�ًم
4 . �األ يكون موظًف� حكومًي
5 . اإذا ك�ن املتقّدم ل ي�شتطيع مب��شرة العمل بنف�شه عليه توكيل �شخ�س ينوب عنه
6 .  شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون�
7 .  )شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي )ويف ح�ل ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة تتم مع�دلة ال�شه�دة�

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

8 . شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية تت�شّمن ا�شم امل�لك / ـة وا�شم املدر�شة ونوع التعليم )بنني/ بن�ت( وا�شم احلي واملراحل التعليمية�
�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة   ا�شم املدر�شة   احلي    املراحل التعليمية  الط�قة . 9

 )نوع التعليم )بنني/ بن�ت   ال�شتيع�بية
10 . ا�شم املدر�شة   شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة�
11 .    املراحل التعليمية   ا�شم املدينة    ا�شم املدر�شة    شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّّ التج�ري تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة�

 )نوع التعليم )بنني + بن�ت
�شورة طبق الأ�شل ل�شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر.. 12
�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة ت�شجيل بي�ن�ت امل�شتثمر يف الربيد ال�شعودي تت�شّمن ا�شم امل�شتثمر وا�شم املدر�شة والعنوان الربيدي.. 13
خط�ب ا�شتالم  الالئحة الداخلية )تذكرة مراجعة( للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�شّمًن� ا�شم امل�لك / ـة وا�شم املن�ش�أة.. 14
تقرير �شالحية املبنى املدر�شي من جلنة مكّونة من  التعليم الأهلي واإدارة الرتبية اخل��شة واإدارة املب�ين واإدارة ري��س الأطف�ل يف ح�ل ك�ن . 15

�شة، مع التاأّكد من توّفر  الن�شاط يف هذا املجال، للتاأّكد من منا�شبة امل�شتلزمات املكانية والتجهيزات ومطابقتها للموا�شفات واملعايري املتخ�شّ
 متطّلب�ت ال�شالمة املراعية لطبيعة طالب املدر�شة

تقرير ا�شتكمال التجهيزات، وتوفري امل�شتلزمات املكانية والو�شائل التعليمية اخلا�شة قبل بداية الن�شاط وفًقا ملا هو من�شو�ص عليه يف القواعد . 16
التنظيمية ملع�هد وبرامج الرتبية اخل��شة.

ملحوظ�ت م�شريف الرتبية اخل��شة:
ال�شم:                                                                                                         التوقيع:                                                                                         الت�ريخ:

ملحوظ�ت م�شريف التعليم الأهلي:
ال�شم:                                                                                                         التوقيع:                                                                                         الت�ريخ:

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

ا

الأ�شب�ب:     مينح الرتخي�س                                                  ل مينح الرتخي�س
 مدير مكتب التعليم الأهلي:                               التوقيع:

ال�شم:                                                                                 الت�ريخ:
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خ/ع/1/1/ن3معاهد ومراكز اأهلية )ترخي�ص جديد، افتتاح فرع، اإ�شافة واإ�شراك ن�شاط(

ر 
ثم

�ست
 امل

عن
ة 

ام
 ع

ت
ما

لو
مع

اأة
ن�س

وامل

ا�شم املن�ش�أة
املنطقة اأو املح�فظة

احلي
املوؤّهلالعمرت�ريخ امليالدا�شم امل�لك / ـة

ه�تف املعهد/ م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية
املركز

جّوال امل�لك / ـة
الرمز�س . برقم الف�ك�س

ه�تف امل�لك / ـة

  معهد لغة اإجنليزية          مركز تدريب تربويالن�شاطالربيد الإلكرتوين
  مركز اإ�شراف تربوي       معهد خط عربي         اأخرى

 افتت�ح جديد               افتت�ح فرع              اإ�شافة ن�شاط اآخرنوع الطلب

بة
لو

ط
 امل

ئق
ثا

لو
وا

ت 
طا

رتا
ل�س

وا
ط 

اب
سو

ل�
ا

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى    
 1- اأن يكون �شعودي اجلن�شية اأو من دول جمل�س التع�ون اخلليجي

 )2- بي�ن من الأحوال املدنية يثبت اأنه لي�س موظًف� حكومًي� )حديث
 3- األ يقّل عمر امل�شتثمر عن 25 �شنة

  4- اإذا ك�ن املتقّدم ل ي�شتطيع مب��شرة العمل بنف�شه، عليه توكيل من ينوب عنه
  5- يف ح�ل ك�ن امل�لك / ـة �شركة، ينطبق على ممّثل ال�شركة م� ينطبق على امل�شتثمر

  6- اإح�ش�ر موافقة املن�هج معتمدة من الإدارة الع�مة للمن�هج
  7- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون اخلليجي

 �8- اأن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �شعودي اأو خليجي وفًق� لل�شجّلّّ التج�ري، واأن يكون اأحد ن�ش�ط�ته� تدريبًي
 )ة 9- �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ل يقّل عن البك�لوريو�س )اإذا ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة، ُيح�شر م� يع�دله من اجلهة املخت�شّ

10- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة   احلي  ا�شم املن�ش�أة  نوع الن�شاط  الط�قة 
ال�شتيع�بية  نوع التعليم )بنني/ بن�ت(

 ا�شم املن�ش�أة   11- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّّ التج�ري اأو �شجّلّّ ال�شركة تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة
 التاأّكد من مالئمة اال�شم للن�شاط  )نوع التعليم )بنني/ بن�ت    نوع الن�شاط

   ا�شم امل�لك / ـة         12- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية تت�شّمن:  ا�شم املن�ش�أة
 نوع الن�شاط     ا�شم املن�ش�أة     تقرير �شالحية املبنى من اإدارة �شوؤون املب�ين يف اإدارة التعليم يت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة
15- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر.

16- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة ت�شجيل بي�ن�ت امل�شتثمر يف الربيد ال�شعودي تت�شّمن ا�شم امل�شتثمر وا�شم املدر�شة والعنوان الربيدي.
17- خط�ب ا�شتالم الالئحة الداخلية )تذكرة مراجعة( للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�شّمًن� ا�شم امل�لك / ـة وا�شم املن�ش�أة.

 )18- اأن تتوّفر يف املبنى اإمكانية الف�شل الداخلي بني املرافق وقاعات االأن�شطة لت�شهيل عملية املتابعة واالإ�شراف )يف حال طلب اإ�شافة واإ�شراك ن�شاط اآخر

)X( اأو )√( تتم تعبئة املرّبعات اأدناه باإ�سارة

ق 
ائ

وث
وال

ت 
طا

رتا
ل�س

وا
ط 

اب
سو

ل�
ا

بة
لو

ط
امل

19- تقرير توّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف يت�شّمن الآتي:
كف�ية التجهيزاتمن��شبة امل�ش�حةمدى توّفره�املرافق

الق�ع�ت
املع�مل واملختربات

�ش�لت النتظ�ر
دورات املي�ه

مك�تب ال�شتقب�ل
البوفيه
امل�شّلى

ال�شالمل

الغرف
املديرة

الإداري�ت
هيئة التدري�س

مالحظة:  * اإ�شدار ترخي�ص م�شتقّل لكل ن�شاط.
امل�شرف/ـة املخت�ّس/ـة

ال�شم:                                                        التوقيع:                                                  
الت�ريخ:

الأ�شب�ب لعدم منح الرتخي�س:       مُينح الرتخي�س ملدة: �شنة واحدة         ل مينح الرتخي�س

    مدير مكتب التعليم الأهلي:
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خ/ع/1/1/ن4ا�ستمارة طلب ترخي�س لفتح مرحلة جديدة ملدر�سة قائمة

)X( اأو )√( تتم تعبئة املرّبعات اأدناه باإ�سارة

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّلّّّ 

التج�ري(

املنطقة اأو 
الن�شاطاملح�فظة

 تعليم ع�م                 تربية خ��شة
 حتفيظ القراآن         تعليم كب�ر/ كبريات

 ح�ش�نة                  رو�شة  
 اأخرى   احلي 

)وفًق� 
للبلدية(

الربيد 
الإلكرتوين ا�شم امل�لك / ـة 

)وفًق� للهوية الوطنية(

ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
�س . رقم الف�ك�سامل�لك / ـة

ب.
الرمز 

الربيدي

املراحل التعليمية
الق�ئمة )وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة    رو�شة     ابتدائي
 ح�ش�نة    رو�شة     ابتدائياملراحل التعليمية املطلوبة متو�شط   ث�نوي

 متو�شط   ث�نوي

ت�ريخ الت�أ�شي�س
للمراحل الق�ئمة

احل�ش�نة

رقم 
الرتخي�س 

للمراحل

احل�ش�نة

الرو�شةالرو�شة

البتدائيالبتدائي

املتو�شطاملتو�شط

الث�نويالث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1- �شورة طبق الأ�شل من موافقة الأم�نة اأو البلدية على املبنى تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املرحلة التعليمية اجلديدة، نوع 
التعليم )بنني/ بن�ت(.

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية، الط�قة 
ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(.

3- تقرير توّفر التجهيزات اخل��شة ب�ملرحلة امل�ش�فة معتمد من جهة الإ�شراف.                             

4- خط�ب يفيد ب�أن املرحلة الق�ئمة للمدار�س ل يقل تقييمه� عن الدرجة الأولى اأو الث�نية يف �شجّلّّ تقييم املدر�شة ال�شنوية، للع�م الدرا�شي الذي 
ي�شبق طلب احل�شول على الرتخي�س.  

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

  مدير مكتب التعليم الأهلي:ا

ال�شم:                                                                 التوقيع:                                                                 الت�ريخ:

يف ح�ل التو�شية بعدم منح الرتخي�س، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.
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خ/ع/1/1/ن5حم�سر معاينة التجهيزات املدر�سية ملدر�سة اأهلية )بنني - بنات(

بناء على تكليف من مدير مكتب اإدارة التعليم االأهلي واالأجنبي رقم ................ وتاريخ .../..../...143هـ والق��شــي مبع�ينـة التجهـيزات املدر�شـــــية ملــدار�س 
...................................................... الأهلية للمرحلة ................ والذي يقع يف ................ الت�بع ملكتب التعليم .............................

ا�شم امل�شتثمر .................................................... فقد مت بعون اهلل تع�لى قي�م جلنة مكّونة من التعليم الأهلي واإدارة �شوؤون املب�ين، ب�لوقوف على 
املوقع وذلك يف يوم .............. بت�ريخ  .../..../...143هـ ووجد الآتي: 

منا�سبة موقعهعدد الأدوارم�ساحتهنوع املبنى

ال�سوارع املحيطة باملبنى

اأقرب مدر�سة اأهلية
اأقرب مدر�سة 

حكومية )بنني(
اأقرب مدر�سة 

حكومية )بنات(

 التقنية احلديثة    االإ�شاءة    التكييف     من��شبة الف�شول الدرا�شية:  التهوية
 شالل املهمالت�        ال�شبورة   كرا�شي الطالب   ط�ولت الطالب  

    التقنية احلديثة    االإ�شاءة    التكييف      منا�سبة الغرف الإدارية:                    التهوية
  الدواليب                                                                            

      الأدوات                 االإ�شاءة   التكييف     التهوية منا�سبة مقّر الرتبية الفّنية:   
          الط�ولت املن��شبة     حو�س الغ�شيل     مراوح ال�شفط          الدواليب    و�ش�ئل ال�شالمة         

         الأدوات                االإ�شاءة   التكييف     التهوية منا�سبة مقّر الرتبية البدنية: 
           ال�شبورة              الأجهزة   الإ�شع�ف�ت الأولية      و�ش�ئل ال�شالمة         

 وجود الإنرتنت           اأجهزة احل��شب    االإ�شاءة                    التكييف     التهوية منا�سبة مقّر م�سادر التعليم:  
    الط�ولت املن��شبة     )جه�ز العر�س )الدات��شو       ال�شبورة    الكتب املن��شبة          

         متديدات ال�شبكة                    و�ش�ئل ال�شالمة        التكييف    منا�سبة معمل احلا�سب وال�سوتيات:عدد الأجهزة
           الأجهزة احلديثة             االإ�شاءة               شت�ئر النوافذ�           شبكة الإنرتنت�           ال�شبورة الدرا�شية املمغنطة      
 الط�ولت           مراوح ال�شفط       و�ش�ئل ال�شالمة        االإ�شاءة    منا�سبة مقّر املق�سف املدر�سي:ال�شه�دات ال�شحية

     اأر�شي�ت املق�شف    ش�ئد احل�شرات�    التكييف    فرن الت�شخني             ك��شف دخ�ن وغ�ز    
 التكييف     مراوح ال�شفط     و�ش�ئل ال�شالمة    الثالجة    �منا�سبة مقّر املختربات العلمية:   عدده

  ال�شبورة       االإ�شاءة         خم�رج الطوارئ    الط�ولت املجهزة   دولب حفظ الكيم�وي�ت
  الإ�شع�ف�ت الأولية        ك��شف دخ�ن وغ�ز           مقّر ملح�شر املخترب        دولب حفظ الزج�ج    

              مكرّبات ال�شوت                فر�س ال�شالة      االإ�شاءة    التكييف منا�سبة مقر ال�سالة:  

    التهوية               و�ش�ئل الأمن وال�شالمة           خم�رج الطوارئ      �منا�سبة ال�ساحة:   عدده
   اللوح�ت الإر�ش�دية              شالل نف�ي�ت الطع�م�             التكييف     مق�عد الطالب       

    اأم�كن الغ�شيل    اأماكن ملزاولة اأكرث من ن�شاط                   مفرو�س اأو مزروع    م�ش�حته منا�سبة امللعب: 
 خزان�ت للمالب�س     

               و�ش�ئل ال�شالمة    مكّيفة    معزولة    �منا�سبة املظّلة:      م�ش�حته

 الإ�شع�ف�ت الأولية    شطول الرمل�        بط�ني�ت                 و�سائل ال�سالمة:                 توزيع طف�ية احلريق

        حفظ الو�ش�ئل          الط�ولت                                 التكييف                  االإ�شاءة                  م�ش�حته مقّر املعلمني: 
                        الأث�ث      الثالجة   

                          وجود مراوح ال�شفط    �نظ�فته    �عدده منا�سبة دورات املياه:  

                         الدواليب             اله�تف           االإ�شاءة     التكييف    الأث�ث منا�سبة مقّر املر�سد الطالبي:  

   �نظ�فته              عدد �شن�بري املوا�شئ         عدد برادات املي�ه    مفلرتة منا�شبة الرّبادات/ املوا�شئ:  
               �من��شبة موقعه        

                     الأر�شي�ت خرا�ش�نية    الأر�شي�ت �شرياميك        وجود ارتف�ع�ت يف الأر�شي�ت                    من��شبة اأر�شي�ت املبنى            
     وجود مواقف لل�شي�رات                 )عدد الدرج )ال�شالمل    من��شبة ارتف�ع حواجز الدرج    من��شبة ارتف�ع �شواتر اجلريان

                         عدد مواقف ال�شي�رات              من��شبة موقع اخلزان الأر�شي 

  شه�دة بنظ�فة اخلّزان�ت الأر�شية�             نظ�فة املبنى                                       من��شبة خمرج املبنى                  من��شبة مدخل املبنى
                        نظ�فة املبنى من الأث�ث الزائد   شه�دة بنظ�فة اخلّزان�ت العلوية�
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* هذا اجلزء خا�س مبدار�س البنات:
 الفرن    الثالجة    التهوية    ال�شبورة    التكييف    االإ�شاءة منا�شبة مقّر التدبري:  

   الإ�شع�ف�ت الأولية   و�ش�ئل الأمن وال�شالمة                 مراوح ال�شفط           حو�س الغ�شيل           الأجهزة الكهرب�ئية   الط�ولت

    م�كين�ت اخلي�طة     ال�شبورة    االإ�شاءة    التكييف    من��شبة مقر التف�شيل واخلي�طة:  التهوية
   الدواليب اخل��شة     ط�ولة الكي مع املكواة                                    الإ�شع�ف�ت الأولية     اأدوات اخلي�طة        

  التكييف           االإ�شاءة    و�ش�ئل الأمن وال�شالمة         من��شبة مقّر احل�ر�س:       ه�تف الت�ش�ل
     وجود مكرّب �شوت     قربه من البوابة    

وحتى يكون املبنى املقرتح الذي مّتت مع�ينته يوم ........... بت�ريخ      /    /    143هـ من اللجنة �ش�حًل� ومن��شًب� للمرحلة ................... ملدر�شة........ 
)الأهلية – الع�ملية(، عليكم تعديل املالحظ�ت اأدن�ه خالل �شهر من ت�ريخ زي�رة املبنى املقرتح واإ�شع�رن� خطًي� مب� مت وذلك ملت�بعة املالحظ�ت وا�شتكم�ل 

االإجراءات النظامية حتى تتم املوافقة على مزاولة الن�شاط التعليمي للمرحلة ................. واملالحظات كالتايل:
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

كما ناأمل اللتزام بالآتي:
�س لكل ط�لب )مرت ون�شف م2(.. 1 التقّيد ب�لط�قة ال�شتيع�بية للمبنى على اأن يخ�شّ
عدم ا�شتحداث اأي مب�ٍن جديدة بدون اأخذ موافقة الإدارة.. 2
عدم ا�شتخدام املبنى اأو اأي جزء منه الأغرا�ص �شكنية اأو جتارية اأو اأي ن�شاط اآخر.. 3
اإح�ش�ر �شه�دة من مكتب هند�شي تفيد ب�شالمة املبنى والتمديدات الكهرب�ئية.. 4
اإح�شار �شهادة من الدفاع املدين تفيد بتوّفر �شروط االأمن وال�شالمة.. 5
اإح�ش�ر �شه�دة البلدية )رخ�شة حمل( تن�ّس على املراحل الدرا�شية وحتّدد )بنني اأو بن�ت(.. 6
اإح�ش�ر �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية.. 7
اإح�شار �شجّلّّ جتاري �شاري املفعول با�شم املدار�ص اأو خطاب حجز اال�شم.. 8
عدم ا�شتخدام القبو كف�شول درا�شية ول م�نع من ا�شتخدامه لالأن�شطة اأو كغرف م�ش�ندة. . 9

مراع�ة م� ورد يف التعميم  الوزاري رقم 20/786 وبت�ريخ 1419/10/17هـ حول الإط�ر الع�م للتجهيزات املدر�شية.. 10
مراع�ة م� ورد يف التعميم الوزاري رقم 20/498 بت�ريخ 1421/3/30هـ برفع ال�شواتر على االأ�شوار مبا يتالءم مع ا�شتقاللية املبنى وعدم و�شع مكّبات . 11

الأ�شوات وفتح الأبواب اخل�رجية مق�بل �شكن جم�ور للمدار�س.
         ط�قة املبنى ال�شتيع�بية من الف�شول )        ( ومن الطالب/ الط�لب�ت )      (.

        املبنى �شكني معّدل و�ش�لح لال�شتعم�ل ملدة )       ( �شنة.
         املبنى �شكني جتاري و�شالح لال�شتعمال ملدة )        ( �شنة.

         املبنى مدر�شي و�ش�لح لال�شتعم�ل.
         املبنى غري �شالح ويتم اإ�شعار امل�شتثمر بالبحث عن مبًنى بديل م�شتوٍف لل�شروط.

راأي اللجنة:            ُي�سمح                           ل ُي�سمح                                          الأ�سباب:  

ع�سو اإدارة �سوؤون املباين
ال�شم: ................................................

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

ع�سو التعليم الأهلي
ال�شم: ................................................

التوقيع: ...............................................
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خ/ع/1/1/ن6ا�شتمارة تقييم مبنى مركز/ معهد تدريب ل�شت�شدار ترخي�ص ممار�شة

اأوق�ت التدريبا�شم املعهد/ املركز

املدينة/ املح�فظةاحلي/ ب�لقرب منا�شم امل�لك / ـة

معلومات املبنى 

اأقرب معهد اأهلي )اإن وجد(امل�ش�حة الإجم�لية للمبنىمعلوم�ت عن املبنىنوع املبنى

1....................... يقع على بعد )    ( .........م يقع على �ش�رع    )     ( معمر املبنى )         ( �شنة منوذجي للتدريب

2....................... يقع على بعد )    ( .........م يقع على �ش�رعني )     ( م م�شت�أجر  ملك 

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

عدد املداخل )         (عدد الأدوار )         ( دور �شقة/ دور من بناء

اأقرب مط�بخ ع�مة )        ( م اأقرب حمل توزيع غ�ز )        ( م    اأقرب حمطة وقود )        ( م   

معلومات الغرف

ق�ع�ت التدريبالغرف الإدارية  العدد الإجم�يل لغرف املبنى

م�ش�حة )        ( م42م�ش�حة )        ( م12 غرفة املدير/ املديرة )        ( م2)        ( غرفة

م�ش�حة )        ( م52م�ش�حة )        ( م22 غرفة الإداريني/ الإداري�ت )        ( م2الدور الأر�شي )       ( غرفة

م�ش�حة )        ( م62م�ش�حة )        ( م32 غرفة املعلمني/ املعلم�ت )        ( م2الدور الأول   )       ( غرفة

عدد )        (  معمل         م�ش�حة )        ( م2  م�ش�حة )        ( م2   م�ش�حة )        ( م2مع�مل اللغة الإجنليزية

 �ش�لة ا�شتقب�ل م�ش�حة )        ( م2ال�شتقب�ل

 م�شتودعالغرف امل�ش�ندة  ك�فتريي�   مكتبة مب�ش�حة )        ( م2    م�شّلى مب�ش�حة )        ( م2  

دورات املياه

الدور الأول )         ( الدور الأر�شي )          (   العدد الإجم�يل لدورات املي�ه )         (  

راأي جلنة معاينة املباين  -  تاريخ    /     /   14هـ

 مرفق �شورة خمّطط املبنى              عقد اإيج�ر �ش�ري املفعول  مرفق �شورة �شّك ملكية الأر�س    املبنى من��شب و�ش�لح اإن�ش�ئًي�  

 املبنى غري من��شب لالأ�شب�ب الت�لية:
 ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 املبنى ي�شبح �ش�حًل� اإن�ش�ئًي� ومن��شًب� بعد عمل التعديالت الت�لية:
........................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................ -2

اأع�ساء اللجنة:

ال�شم: ...................................................                                                                                 ال�شم: ................................................

التوقيع: ..................................................          التوقيع: ...............................................
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خ/ع/1/1/ن7بطاقة زيارة م�شرف التعليم الأهلي للمراكز واملعاهد الأهلية

ا�شم املركز واملعهد
تاريخ االنتهاء/    /رقم الرتخي�س
موافقة الدبلوم

ال�ش�رع
ت�ريخ الت�أ�شي�س

املح�فظة
احلي

ف�ك�س ا�شم
امل�لك / ـة

جّوال
ه�تف

وقت جّوالت�ريخهاملوؤّهلا�شم املدير/ة
دوامه

 �شب�حياأوق�ت دوام املعهد
 م�ش�ئي

عدد 
الأي�م

الربيد �س . ب.
الإلكرتوين الرمزالربيدي

رقم وت�ريخ املرجعية الأك�دميية
املرجعية

بيان بالدورات التي يقّدمها

رقم املوافقة وت�ريخه�وقت تقدميه�مدته�ا�شم الدورة

املبنى والتجهيزات

غرفة عدد الق�ع�ت الدرا�شيةم�ش�حتهنوع املبنى
املدير/ة

غرفة 
املعلمني

عدد م�شّلىا�شتقب�ل
املع�مل

عدد 
الأجهزة

توّفر املواد والو�ش�ئل 
والأجهزة التعليمية

دورات 
املي�ه

املتطلبات الر�سمية

النظ�م الداخلي 
املعتمد

ال�شجّلّ 
لئحة النظ�م الت�أمين�تالتج�ري

الداخلي

�شه�دة 
الدف�ع 
املدين

ملف التعليم 
الأهلي

املناهج الدرا�سيةالعاملني

ا�شم املنهج الإجم�يلاحل�ر�س والعم�لالإداريوناملعلمون
موافقة الوزارةجهة الإ�شدار)الكتب(

غ �س�سغ �س�سغ �س�سغ �س�س

العدد

الكف�لت

مالحظ�ت امل�شرف/ـة الزائر/ة الزي�رة:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ا�شم امل�شرف/ـةا�شم املدير/ة
الت�ريخ:     /      /   14هـ

التوقيعالتوقيع
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ت�ريخ ومك�ن امليالد: ال�شم رب�عًي�:      
رقم ال�شجّلّ التج�ري: رقم ال�شجّلّ املدين:      

الرمز الربيدي: املدينة:     العنوان �س.ب:      
اأرق�م الهواتف: العمل )                             (   املنزل )                             (  اجلّوال )                             ( الف�ك�س )                             (

�س: التخ�شّ املوؤّهل العلمي وت�ريخه:     
الدورات التدريبية ومدة كل منه�:

...........................................................................................................................................)1

...........................................................................................................................................)2

...........................................................................................................................................)3

اللغة اأو اللغ�ت التي يجيده�:
مقّره: العمل احل�يل:      

• اخلربات والأعم�ل ال�ش�بقة:	
• موقعه�:	 ا�شم املدر�شة:      
• احلي:	 املدينة:     املنطقة:      
• اللغة التي ُيدّر�س به� املنهج:	 املنهج املراد تدري�شه:     
• 	  )              ( عدد املدار�س املم�ثلة يف املنطقة:    
• 	)              ( �شت لها املدر�شة:   العدد التقديري الأبناء اجلالية التي خ�شّ
• 	)              ( ن�شبة النمو املتوّقعة �شنوًي� يف عدد الطالب/ الط�لب�ت:  
• )                                         (      ي�شفع م� يثبت ذلك.	 �س للم�شروع:    مقدار الر�شيد املخ�شّ
• العدد التقديري للع�ملني الذين حتت�ج اإليهم املدر�شة يف الع�م الأول: 	
• املعلمون )                      (   الإداريون )                        (   العّم�ل وال�ش�ئقون )                     (	
• الن�شبة املقّررة للع�ملني ال�شعوديني )                  (	

ال�سم:..................................................................... التوقيع:....................................................  

تنبيه:
• ل يجوز ا�شتقدام معلمني عرب اإل يف اأ�شيق احلدود لتدري�س مواد اللغة العربية واحل�ش�رة الإ�شالمية وت�ريخ اململكة وجغرافيته� بعد 	

الإعالن عن اإ�شغ�له� مبواطنني �شعوديني.
• ل يجوز ا�شتقدام العّم�ل واحلّرا�س ورج�ل الأمن للمدر�شة الأجنبية، ويجب توظيف �شعوديني وفًق� للتعليم�ت اخل��شة ب�شعودة املهن 	

�شة. والوظ�ئف، كم� ميكن التع�قد مع موؤ�ّش�ش�ت �شعودية متخ�شّ

العملية )2(
خ/ع/2/1/ن1بيانات طالب الرتخي�س )الأفراد(
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• موقعه�:	 ا�شم ال�شركة اأو املوؤ�ّش�شة:     
• الرمز الربيدي:	 املدينة:    العنوان: �س. ب.:      
• رقم ال�شجّلّ التج�ري: 	 ا�شم املدر�شة:      
• احلي:	 املدينة:     املنطقة:       
• اللغة التي يدر�س به� املنهج:	 املنهج املراد تدري�شه:     
• 	  )                  ( عدد املدار�س املم�ثلة يف املنطقة:    
• 	)                  ( �شت لها املدر�شة:   العدد التقديري الأبناء اجلالية التي خ�شّ
• 	)                  ( ن�شبة النمو املتوّقعة �شنوًي� يف عدد الطالب/ الط�لب�ت:  
• )                  ( ي�شفع م� يثبت ذلك.	 �س للم�شروع:     مقدار الر�شيد املخ�شّ
• العدد التقديري للع�ملني الذين حتت�ج اإليهم املدر�شة يف الع�م الأول: 	
• العّم�ل وال�ش�ئقون )                  (	 الإداريون )                  (    املعلمون )                  (   
• الن�شبة املقّررة للع�ملني ال�شعوديني )                  (	

ال�سم:..................................................................... التوقيع:....................................................  

تنبيه:

• ل يجوز ا�شتقدام معلمني عرب اإل يف اأ�شيق احلدود لتدري�س مواد اللغة العربية واحل�ش�رة الإ�شالمية وت�ريخ اململكة وجغرافيته� بعد 	
الإعالن عن اإ�شغ�له� مبواطنني �شعوديني.

• ل يجوز ا�شتقدام العّم�ل واحلّرا�س ورج�ل الأمن للمدر�شة الأجنبية، ويجب توظيف �شعوديني وفًق� للتعليم�ت اخل��شة ب�شعودة املهن 	
�شة. والوظ�ئف، كم� ميكن التع�قد مع موؤ�ّش�ش�ت �شعودية متخ�شّ

خ/ع/2/1/ن2بيانات طلب الرتخي�ص )ال�شركات واملوؤ�ّش�شات(



80
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

• ا�شم اإدارة التعليم:	
• ا�شم ط�لب الرتخي�س رب�عًي�:	
• ا�شم املدر�شة املطلوب الرتخي�س له�:	
• مقّره�:	
• املنهج املراد تدري�شه:	
• اللغة التي ُيدر�س املنهج فيه�:	
• 	)                                ( العدد الق�ئم من املدار�س املم�ثلة يف املقّر املذكور: 
• 	)                                ( العدد املحت�ج اإلى اإحداثه من املدار�س هذا الع�م: 
• تو�شية الإدارة ب�ش�أن منح الرتخي�س ل�ش�حب الطلب:	

   تو�شي الإدارة مبنحه الرتخي�س.
  ل تو�شي الإدارة مبنحه الرتخي�س.

م�سوغات التو�سية:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

مدير مكتب التعليم الأهلي يف اإدارة التعليم امل�سرف/ـة على التعليم الأجنبي يف الإدارة  

ال�شم: ال�شم:        
التوقيع: التوقيع:       

يعتمد، مدير ع�م التعليم يف .................................................................................................................

ي�ستكمل هذا البيان من قبل اإدارة التعليم فقط
خ/ع/2/1/ن3

راأي اإدارة التعليم ب�ساأن منح الرتخي�س
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خ/ع/2/1/ن4ا�ستمارة طلب ال�سماح للمواطنني بال�ستثمار يف التعليم الجنبي

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ر 
ثم

�ست
 امل

عن
ة 

ام
 ع

ت
ما

لو
مع

اأة
ن�س

وامل

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
 ح�ش�نةالن�شاط  تعليم اأجنبي  

 اأخرى  رو�شة    احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
املوؤّهلالعمرت�ريخ امليالدللهوية الوطنية(

ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الرمز�س . ب الف�ك�س

املراحل املنهجالربيد الإلكرتوين
التعليمية

 ح�ش�نة    ابتدائي     ث�نوي
 رو�شة      متو�شط

ة   
تي

لآ
ق ا

ائ
وث

 ال
اق

رف
اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب  املبنى

يف حال كان امل�شتثمر فرًدا:

1-  اأن يكون �شعودي اجلن�شية اأو من دول جمل�س التع�ون اخلليجي.         

2- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية.

3- األ يقّل عمره عن 25 �شنة.

4- بي�ن من الأحوال املدنية يثبت اأنه لي�س موظًف� حكومًي�.

ة(. 5- �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ل يقّل عن البك�لوريو�س )اإذا ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة، ُيح�شر م� يع�دله من اجلهة املخت�شّ

6 ـ �شمان بنكي من اأحد البنوك بقيمة 100 األف ري�ل.

7- اإذا كان املتقّدم ال ي�شتطيع مبا�شرة العمل بنف�شه، عليه توكيل �شخ�ص ينوب عنه اأمام الوزارة تنطبق عليه ال�شروط املذكورة اأعاله.

يف حال كان املالك /ـة �شركة:

1- اأن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �شعودي اأو خليجي وفًق� لل�شجّلّ التج�ري واأن يكون اأحد ن�ش�ط�ته� تعليمًي�.

2- خط�ب تفوي�س �ش�مل ملمّثل ال�شركة على اأن يكون اأحد موظفيه� ول تقّل درجته عن مدير ع�م فيه�.

 3- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية ملمّثل ال�شركة.

4- األ يقّل عمر ممّثل ال�شركة عن 25 �شنة.

 5- بي�ن من الأحوال املدنية يثبت اأن ممّثل ال�شركة لي�س موظًف� حكومًي�.

ة(.  6- �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ملمّثل ال�شركة ل يقّل عن البك�لوريو�س )اإذا ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة، ُيح�شر م� يع�دله من اجلهة املخت�شّ

7- �شمان بنكي من اأحد البنوك بقيمة 200 األف ري�ل.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

م 
علي

لت
ا

بي
جن

لأ
التو9؛قيع:ا مدير مكتب التعليم الأهلي:      

الت�ريخ: ال�شم:        
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خ/ع/2/1/ن5ا�ستمارة طلب افتتاح مدار�س )ترخي�س جديد( للمدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّلّّ 

التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
 ح�ش�نةالن�شاط  تعليم اأجنبي  

 اأخرى  رو�شة          احلي )وفًق� للبلدية(
ا�شم امل�لك / ـــة 

)وفًق� للهوية الوطنية(
املوؤّهلالعمرت�ريخ امليالد

ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

جّوال امل�لك / ـــة
ه�تف

امل�لك / ـــة
�س. برقم الف�ك�س

الرمز
الربيدي

املنهجالربيد الإلكرتوين
املراحل 

التعليمية
 ح�ش�نة                رو�شة              ابتدائي

  متو�شط             ث�نوي

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب  املبنى

1- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية.          

2- موافقة البلدية تت�شّمن ا�شم امل�لك / ـــة وا�شم املدر�شة ونوع التعليم )بنني/ بن�ت( وا�شم احلي واملراحل التعليمية.

3- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن ا�شم املدر�شة وامل�لك / ـــة واحلي والط�قة ال�شتيع�بية  ونوع 
التعليم )بنني/ بن�ت( واملراحل التعليمية. 

4- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّّ التج�ري اأو �شجّلّ اجلمعي�ت مت�شّمًن� ا�شم املدر�شة وامل�لك / ـــة واملدينة ونوع التعليم 
)بنني/ بنات( واملراحل التعليمية والتاأّكد من مالئمة اال�شم للن�شاط تربوًيا.

5- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية تت�شّمن ا�شم املدر�شة وا�شم امل�لك / ـــة.

6- �شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر.

7- �شه�دة ت�شجيل بي�ن�ت امل�شتثمر يف الربيد ال�شعودي تت�شّمن ا�شم امل�شتثمر وا�شم املدر�شة والعنوان الربيدي.

8- خط�ب ا�شتالم الالئحة الداخلية )تذكرة مراجعة( للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�شّمًن� ا�شم امل�لك / ـــة وا�شم املن�ش�أة.

9-عقد �ش�ري املفعول للحرا�ش�ت الأمنية.

10- تعّهد االلتزام بال�شروط وال�شوابط.

11- اإذا ك�ن الطلب يحتوي على جميع املراحل: توّفر مبنى من�ش�أ لالأغرا�س التعليمية يحّدده تقرير فني من اإدارة التعليم. 

12- �شورة طبق الأ�شل من موافقة جمل�س الإ�شراف على ال�شم�ح للمواطنني ب�ل�شتثم�ر يف التعليم الأجنبي.

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

14- تعبئة منوذج ا�شتم�رة تقرير يو�شح تك�مل التجهيزات املدر�شية مبدر�شة ع�ملية قبل الرتخي�س النه�ئي ب�فتت�حه�.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

م 
علي

لت
ا

بي
جن

لأ
ا

التوقيع:  مدير مكتب التعليم الأهلي:    
الت�ريخ: ال�شم:      
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خ/ع/2/1/ن6ا�ستمارة طلب ترخي�س لفتح مرحلة جديدة ملدر�سة قائمة

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّلّّ 

التج�ري(

الن�شاطاملنطقة اأو املح�فظة
 تعليم ع�م                 تربية خ��شة

 حتفيظ القراآن        ح�ش�نة
 رو�شة

احلي )وفًق� للبلدية(
الربيد 

الإلكرتوين
ا�شم امل�لك / ـة 

)وفًق� للهوية الوطنية(
ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

الرمز �س . برقم الف�ك�سه�تف امل�لك / ـةجّوال امل�لك / ـة
الربيدي

املراحل التعليمية
الق�ئمة )وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة    ابتدائي     ث�نوي
 ح�ش�نة    ابتدائي     ث�نوياملراحل التعليمية املطلوبة رو�شة      متو�شط

 رو�شة      متو�شط

ت�ريخ الت�أ�شي�س
للمراحل الق�ئمة

احل�ش�نة
رقم 

الرتخي�س 
للمراحل 

الق�ئمة

احل�ش�نة
الرو�شةالرو�شة

البتدائيالبتدائي
املتو�شطاملتو�شط
الث�نويالث�نوي

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب  املبنى

1- �شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية تت�شّمن ا�شم امل�لك / ـة وا�شم املدر�شة وا�شم احلي ونوع التعليم )بنني/ بن�ت(.

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية.

3- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّ التج�ري تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية. 

4- �شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر.

5- تقرير توّفر التجهيزات اخل��شة ب�ملرحلة امل�ش�فة معتمد من جهة الإ�شراف.

6- اإيج�د مبنى م�شتقل للمرحلة اجلديدة.

7- خط�ب يفيد ب�أن املرحلة الق�ئمة للمدار�س ل يقل تقييمه� عن الدرجة الأولى اأو الث�نية يف �شجّلّ تقييم املدر�شة.

8- اعتم�د اأك�دميي يف ح�ل اإ�ش�فة املرحلة الث�نوية.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

 مدير مكتب التعليم الأهلي:ا

ال�شم:                                                                 التوقيع:                                                                 الت�ريخ:

يف ح�ل التو�شية بعدم منح الرتخي�س، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.
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خ/ع/2/1/ن7حم�سر معاينة التجهيزات املدر�سية ملدر�سة اأهلية )بنني - بنات(

بناء على تكليف من مدير مكتب اإدارة التعليم االأهلي واالأجنبي رقم ................ وتاريخ .../..../...143هـ والق��شــي مبع�ينـة التجهـيزات املدر�شـــــية ملــدار�س 
...................................................... الأهلية للمرحلة ................ والذي يقع يف ................ الت�بع ملكتب التعليم .............................
ا�شم امل�شتثمر .................................................... فقد مت بعون اهلل تع�لى قي�م جلنة مكّونة من التعليم الأهلي واإدارة �شوؤون املب�ين، ب�لوقوف على 

املوقع وذلك يف يوم .............. بت�ريخ  ..../..../...143هـ ووجد الآتي: 

اأقرب مدر�سة اأهلية
اأقرب مدر�سة 

حكومية )بنني(
اأقرب مدر�سة 

حكومية )بنات(
ال�سوارع املحيطة باملبنى

 التقنية احلديثة    االإ�شاءة    التكييف     من��شبة الف�شول الدرا�شية:  التهوية
 شالل املهمالت�        ال�شبورة   كرا�شي الطالب   ط�ولت الطالب  

    التقنية احلديثة    االإ�شاءة    التكييف      منا�سبة الغرف الإدارية:                    التهوية
 الدواليب                                                                            

      الأدوات                 االإ�شاءة   التكييف     التهوية منا�سبة مقر الرتبية الفنية:   
         الط�ولت املن��شبة     حو�س الغ�شيل     مراوح ال�شفط          الدواليب    و�ش�ئل ال�شالمة         

         الأدوات                االإ�شاءة   التكييف     التهوية منا�سبة مقّر الرتبية البدنية: 
          ال�شبورة              الأجهزة   الإ�شع�ف�ت الأولية      و�ش�ئل ال�شالمة         

 وجود الإنرتنت           اأجهزة احل��شب    االإ�شاءة                    التكييف     التهوية منا�سبة مقّر م�سادر التعليم:  
   الط�ولت املن��شبة     )جه�ز العر�س )الدات��شو       ال�شبورة    الكتب املن��شبة          

         متديدات ال�شبكة                    و�ش�ئل ال�شالمة        التكييف    منا�سبة معمل احلا�سب وال�سوتيات:عدد الأجهزة
          الأجهزة احلديثة             االإ�شاءة               شت�ئر النوافذ�           شبكة الإنرتنت�           ال�شبورة الدرا�شية املمغنطة      

 الط�ولت           مراوح ال�شفط       و�ش�ئل ال�شالمة        االإ�شاءة    منا�سبة مقر املق�سف املدر�سي:ال�شه�دات ال�شحية
     اأر�شي�ت املق�شف    ش�ئد احل�شرات�    التكييف    فرن الت�شخني             ك��شف دخ�ن وغ�ز    

 التكييف     مراوح ال�شفط     و�ش�ئل ال�شالمة    الثالجة    �منا�سبة مقر املختربات العلمية:   عدده
  ال�شبورة       االإ�شاءة         خم�رج الطوارئ    الط�ولت املجهزة   دولب حفظ الكيم�وي�ت

   الإ�شع�ف�ت الأولية        ك��شف دخ�ن وغ�ز           مقّر ملح�شر املخترب        دولب حفظ الزج�ج    

               مكرّبات ال�شوت                فر�س ال�شالة      االإ�شاءة    التكييف منا�سبة مقر ال�سالة:  

    التهوية               و�ش�ئل الأمن وال�شالمة           خم�رج الطوارئ      �منا�سبة ال�ساحة:   عدده
    اللوح�ت الإر�ش�دية              شالل نف�ي�ت الطع�م�             التكييف     مق�عد الطالب       

    اأم�كن الغ�شيل    اأماكن ملزاولة اأكرث من ن�شاط                   مفرو�س اأو مزروع    م�ش�حته منا�سبة امللعب: 
 خزان�ت للمالب�س     

                و�ش�ئل ال�شالمة    مكّيفة    معزولة    �منا�سبة املظلة:      م�ش�حته

  الإ�شع�ف�ت الأولية    شطول الرمل�        بط�ني�ت                 و�سائل ال�سالمة:                 توزيع طف�ية احلريق

        حفظ الو�ش�ئل          الط�ولت                                 التكييف                  االإ�شاءة                  م�ش�حته مقّر املعلمني: 
                         الأث�ث      الثالجة   

                           وجود مراوح ال�شفط    �نظ�فته    �عدده منا�سبة دورات املياه:  

                          الدواليب             اله�تف           االإ�شاءة     التكييف    الأث�ث منا�سبة مقّر املر�سد الطالبي:  

   �نظ�فته              عدد �شن�بري املوا�شئ         عدد برادات املي�ه    مفلرتة منا�شبة الرّبادات/ املوا�شئ:  
                �من��شبة موقعه        

                      الأر�شي�ت خرا�ش�نية    الأر�شي�ت �شرياميك      وجود ارتف�ع�ت يف الأر�شي�ت             من��شبة اأر�شي�ت املبنى
     وجود مواقف لل�شي�رات                 )عدد الدرج )ال�شالمل                 من��شبة ارتف�ع حواجز الدرج    من��شبة ارتف�ع �شواتر اجلريان

                          عدد مواقف ال�شي�رات              من��شبة موقع اخلزان الأر�شي 
  شه�دة بنظ�فة اخلّزان�ت الأر�شية�             نظ�فة املبنى                                    من��شبة خمرج املبنى             من��شبة مدخل املبنى

                       نظ�فة املبنى من الأث�ث الزائد              شه�دة بنظ�فة اخلّزان�ت العلوية�
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* هذا اجلزء خا�س مبدار�س البنات:
 الفرن    الثالجة    التهوية    ال�شبورة    التكييف    االإ�شاءة منا�شبة مقر التدبري:  

   الإ�شع�ف�ت الأولية   و�ش�ئل الأمن وال�شالمة                 مراوح ال�شفط           حو�س الغ�شيل           الأجهزة الكهرب�ئية   الط�ولت

    م�كين�ت اخلي�طة     ال�شبورة    االإ�شاءة    التكييف    من��شبة مقر التف�شيل واخلي�طة:  التهوية
   الدواليب اخل��شة     ط�ولة الكي مع املكواة                                    الإ�شع�ف�ت الأولية     اأدوات اخلي�طة        

  التكييف           االإ�شاءة    و�ش�ئل الأمن وال�شالمة         من��شبة مقّر احل�ر�س:       ه�تف الت�ش�ل
     وجود مكرّب �شوت     قربه من البوابة    

وحتى يكون املبنى املقرتح الذي متت مع�ينته يوم ........... بت�ريخ      /    /    143هـ من اللجنة �ش�حًل� ومن��شًب� للمرحلة ................... ملدر�شة........ 
)الأهلية – الع�ملية(، عليكم تعديل املالحظ�ت اأدن�ه خالل �شهر من ت�ريخ زي�رة املبنى املقرتح واإ�شع�رن� خطًي� مب� مت وذلك ملت�بعة املالحظ�ت وا�شتكم�ل 

االإجراءات النظامية حتى تتم املوافقة على مزاولة الن�شاط التعليمي للمرحلة ................. واملالحظات كالتايل:
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

كما ناأمل اللتزام بالآتي:
�س لكل ط�لب )مرت ون�شف م2(.. 1 التقّيد ب�لط�قة ال�شتيع�بية للمبنى على اأن يخ�شّ
عدم ا�شتحداث اأي مب�ين جديدة بدون اأخذ موافقة الإدارة.. 2
عدم ا�شتخدام املبنى اأو اأي جزء منه الأغرا�ص �شكنية اأو جتارية اأو اأي ن�شاط اآخر.. 3
اإح�ش�ر �شه�دة من مكتب هند�شي تفيد ب�شالمة املبنى والتمديدات الكهرب�ئية.. 4
اإح�شار �شهادة من الدفاع املدين تفيد بتوّفر �شروط االأمن وال�شالمة.. 5
اإح�ش�ر �شه�دة البلدية )رخ�شة حمل( تن�ّس على املراحل الدرا�شية وحتّدد )بنني اأو بن�ت(.. 6
اإح�ش�ر �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية.. 7
اإح�شار �شجّلّّ جتاري �شاري املفعول با�شم املدار�ص اأو خطاب حجز اال�شم.. 8
عدم ا�شتخدام القبو كف�شول درا�شية ول م�نع من ا�شتخدامه لالأن�شطة اأو كغرف م�ش�ندة. . 9

مراع�ة م� ورد يف التعميم  الوزاري رقم 20/786 وبت�ريخ 1419/10/17هـ حول الإط�ر الع�م للتجهيزات املدر�شية.. 10
مراع�ة م� ورد يف التعميم الوزاري رقم 20/498 بت�ريخ 1421/3/30هـ برفع ال�شواتر على االأ�شوار مبا يتالءم مع ا�شتقاللية املبنى وعدم و�شع مكّبات . 11

الأ�شوات وفتح الأبواب اخل�رجية مق�بل �شكن جم�ور للمدار�س.
         ط�قة املبنى ال�شتيع�بية من الف�شول )        ( ومن الطالب/ الط�لب�ت )      (.

        املبنى �شكني معّدل و�ش�لح لال�شتعم�ل ملدة )       ( �شنة.
         املبنى �شكني جتاري و�شالح لال�شتعمال ملدة )        ( �شنة.

         املبنى مدر�شي و�ش�لح لال�شتعم�ل.
         املبنى غري �شالح ويتم اإ�شعار امل�شتثمر بالبحث عن مبًنى بديل م�شتوٍف لل�شروط.

راأي اللجنة:            ُي�سمح                           ل ُي�سمح                                          الأ�سباب:  

ع�سو اإدارة �سوؤون املباين
ال�شم: ................................................

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

ع�سو التعليم الأهلي
ال�شم: ................................................

التوقيع: ...............................................
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خ/ع/2/1/ن8تقرير يو�شح تكامل التجهيزات املدر�شية مبدر�شة عاملية قبل الرتخي�ص النهائي بافتتاحها

تلفون املدر�شة: ................................................ ا�شم املدر�شة الع�ملية: ............................................   

املوقع/ احلي: ................................................. املدينة: ...........................................................   
املراحل الدرا�شية: ............................................. ا�شم امل�لك / ـة: ......................................................   

مرئيات اللجنةغري متوّفرمتوّفرالعنا�سرم
مبنى مدر�شي.1
مبنى مدر�شي منوذجي.2
مبنى �شكني من��شب.3
ا�شتقالل مبنى ري��س الأطف�ل عن املب�ين الأخرى ببوابة خ��شة.4
اكتمال جتهيز ف�شول ريا�ص االأطفال باأثاث منا�شب.5
توّفر دورات مي�ه من��شبة للخ�ش�ئ�س العمرية ملرحلة ري��س الأطف�ل.6
توّفر �ش�لة اآمنة لألع�ب الأطف�ل.7
اكتمال جتهيز الف�شول الدرا�شية باالأثاث املدر�شي.8
توّفر مع�مل لغة ك�فية وجمّهزة.9

توّفر مع�مل علمية ك�فية وجمّهزة.10
توّفر مركز م�ش�در تعّلم جمّهز.11
اكتم�ل حمتوى م�ش�در التعّلم ح�شب موا�شف�ت جه�ت الإ�شراف.12

توّفر غرفة ملدير/ة املدر�شة جمّهزة وموؤّثثة ومزّودة بجه�ز ه�تف وف�ك�س 13
وح��شب اآيل وط�بعة.

توّفر غرفة جمّهزة وموؤّثثة لإداري�ت املدر�شة.14
توّفر غرفة جمّهزة وموؤّثثة للمعّلم�ت.15
توّفر غرفة طّبية جمّهزة وموؤّثثة.16
توّفر دورات مي�ه ك�فية لأعداد الط�لب�ت.17
توّفر بّرادات مي�ه ك�فية لأعداد الط�لب�ت.18
توّفر �ش�حة مظّللة وجمّهزة ب�ملق�عد جللو�س الط�لب�ت.19
توّفر م�شّلى يت�شع الأعداد الطالبات الأداء ال�شالة.20
توّفر مق�شف مدر�شي مبوقع من��شب من املدر�شة مع �ش�لة للطع�م.21
توّفر �ش�لة جمّهزة لالأن�شطة املدر�شية.22
توّفر م�شتودع منّظم وجمّهز للكتب املدر�شية.23
توّفر اأر�شيف مدر�شي منّظم.24
توّفر خم�رج طوارئ اآمنة وف�علة.25
توّفر نظ�م ف�عل لالإنذار وقت الطوارئ.26
�شالمة التمديدات الكهربائية وتغطية اأفيا�ص الكهرباء.27

التوجيهات:
...................................................................................................................................... .1
...................................................................................................................................... .2
...................................................................................................................................... .3

التو�سيات- تو�سي اللجنة بعد معاينة املبنى املدر�سي بالآتي:
� نه�ئًي� ب�فتت�ح مدار�س .............................................................................. الع�ملية.  منح امل�شتثمر ترخي�شً

 ت�أجيل منح امل�شتثمر الرتخي�س النه�ئي اإلى حني تاليف املالحظ�ت ومع�جلة الأو�ش�ع احل�لية ب�ملدر�شة.

مدير مكتب التعليم الأهلي:اأع�ساء اللجنة

ال�سمال�سم

التوقيع

التوقيع ال�سم

التوقيع
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العملية )3(
خ/ع/3/1/ن1ا�شتمارة طلب افتتاح مدار�ص )تعليم كبريات/ ليلي( للمدار�ص الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

املنطقة اأو 
الن�شاط القائماملح�فظة

 تربية خ��شة  ع�م  
 ح�ش�نة  حتفيظ القراآن 

 رو�شة

احلي
)وفًق� للبلدية(

الن�شاط املطلوب 
 كبرياتالرتخي�س له  ليلي  

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
املوؤّهلالعمرت�ريخ امليالدللهوية الوطنية(

ه�تف م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية
املدر�شة

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم 
الرمز �س. بالف�ك�س

الربيدي

 رو�شة             ابتدائي املراحل التعليمية الربيد الإلكرتوين  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

املراحل التعليمية 
ملراحل مم�ثلة

    ابتدائي     ث�نوي
     متو�شط

رقم ترخي�س 
املرحلة املم�ثلة

ت�ريخ الت�أ�شي�س
تاريخ انتهاء الرتخي�ص

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1 .  شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون اخلليجي اأو ال�شجّلّ التج�ري لل�شركة�

2 . شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمرحلة النه�رية املم�ثلة�

3 .  اأن تكون للمرحلة املطلوبة مرحلة نه�رية مم�ثلة يف التعليم

4 .  اأن تكون املدر�شة م�شّنفة من الدرجة الأولى اأو الث�نية للع�م الذي �شبق ع�م الرتخي�س

5 .  تعّهد االلتزام بال�شروط وال�شوابط

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن:. 6
 )نوع التعليم )بنني/ بن�ت            الط�قة ال�شتيع�بية            املراحل التعليمية              ا�شم املن�ش�أة              احلي             ا�شم امل�لك / ـة

7 ..شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر�

لي
لأه

م ا
علي

لت
ا

التوقيع:        الت�ريخ: ا�شم امل�شرف / ـة، املخت�س / ـة    
 ل مينح الرتخي�س     مُينح الرتخي�س      

الأ�شب�ب:     

التوقيع:  مدير مكتب التعليم الأهلي:    
الت�ريخ: ال�شم:      



88
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

العملية )4(
خ/ع/4/1/ن1ا�ستمارة طلب جتديد ترخي�س للمدار�س الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
الن�شاط

 تربية خ��شة  تعليم ع�م 
 ح�ش�نة  حتفيظ القراآن 

 رو�شة                             تعليم كب�ر/ كبريات احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم
امل�لك / ـة )وفًق� 

للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احل�ش�نة

الربيد 
الإلكرتوين

الرو�شة
البتدائي
املتو�شط
الث�نوي

رقم الهوية 
ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
الرمز �س. برقم الف�ك�سامل�لك / ـة

الربيدي

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 رو�شة             ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

رقم 
الرتخي�س 

القدمي

ح�ش�نة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
1- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة،  املراحل 
التعليمية، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(.

3- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّ التج�ري تت�شّمن:  ا�شم امل�لك / ـة، ا�شم املدينة، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية، نوع 
التعليم )بنني/ بن�ت(.

4-  �شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املدار�س ب�لن�شبة املطلوبة منه�.

5- اأ�شل الرتخي�س املنتهي.

6- تقرير عن املدر�شة.

تقييم املدر�سة ال�سنوي:

 م�شتبعدة  الدرجة الث�لثة    الدرجة الث�نية       الدرجة الأولى     

الت�ريخ: التوقيع:     ا�شم امل�شرف/ـة املخت�ّس/ـة:     

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

مينح التجديد ملدة:
 ل مينح التجديد   �شنة واحدة    خم�س �شنوات                               ثالث �شنوات     

لالأ�سباب التالية:     

  مدير مكتب التعليم الأهلي:

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

* يف ح�لة عدم منحه التجديد ل ترفع املع�ملة، وتتم مع�جلة الأ�شب�ب اأو التو�شية ب�لإغالق 

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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العملية )4(
خ/ع/4/1/ن2ا�ستمارة طلب )جتديد ترخي�س( للمدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
 اأخرى الن�شاط  تعليم اأجنبي 

احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم
امل�لك /ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احل�ش�نة

الربيد 
الإلكرتوين

الرو�شة
البتدائي
املتو�شط
الث�نوي

رقم الهوية 
ه�تف املدر�شةم�شدره�ت�ريخه�الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك /ـة
الرمز �س. برقم الف�ك�سامل�لك /ـة

الربيدي

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 رو�شة             ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

رقم 
الرتخي�س 

القدمي

ح�ش�نة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
1-�شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية.

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة،  املراحل 
التعليمية، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/بن�ت(.

3- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املعهد/ املركز ب�لن�شبة املطلوبة منه�.

4- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّل التج�ري تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، ا�شم املدينة، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية، نوع 
التعليم )بنني/بن�ت(.

5- اأ�شل الرتخي�س املنتهي.

6ـ تعبئة منوذج تقييم مدر�شة عاملية بغر�ص جتديد ترخي�شها.

تقييم املدر�سة ال�سنوي:

 املرحلة الرابعة  الدرجة الث�لثة    الدرجة الث�نية       الدرجة الأولى     

الت�ريخ: التوقيع:    ا�شم امل�شرف / ـة، املخت�س / ـة:     

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

مينح التجديد ملدة:
 ل مينح التجديد   �شنة واحدة    خم�س �شنوات                               ثالث �شنوات     

لالأ�سباب التالية:     

  مدير مكتب التعليم الأهلي:

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

* يف ح�لة عدم منحه التجديد ل ترفع املع�ملة، وتتم مع�جلة الأ�شب�ب اأو التو�شية ب�لإغالق 

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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خ/ع/4/1/ن3 ا�شتمارة جتديد تراخي�ص املعاهد ومراكز الإ�شراف والتدريب الرتبوي الأهلية

رقم الرتخي�سالن�شاطا�شم املن�ش�أة

املنطقة اأو املح�فظة ا�شم امل�لك /ـة 

ت�ريخه� م�شدره� رقم بط�قة الأحوال

الربيد الإلكرتوين الرمز الربيدي ال�شندوق الربيدي 

تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة )√( اأو  )×(

 من�ش�أة تعليمية          �شكني          مركز          �شقة اأو دور          م�شتقل          من��شب          غري من��شب   املبنى 

اإرفاق الوثائق التالية: 

1 .   شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول اخلليج�

2 .   ا�شم املن�ش�أة     احلي     شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة�

�شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املعهد/ املركز ب�لن�شبة املطلوبة منه�.. 3

4 .   ا�شم املن�ش�أة    احلي   شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّل التج�ري اأو �شجّل ال�شركة تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة�

  )نوع التعليم )بنني/ بن�ت     نوع الن�شاط

5 . اأ�شل الرتخي�س املنتهي

6 .  تقرير عن توّفر التجهيزات الفنية والإدارية والكوادر الب�شرية

ملحوظ�ت: 

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح التجديد  خم�س �شنوات    ثالث �شنوات      مينح التجديد ملدة �شنة  

اأ�شباب عدم منح جتديد الرتخي�ص: 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

مدير مكتب التعليم الأهلي:
 التوقيع:..........................................................................................الت�ريخ:     /       /   14هـ
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خ/ع/4/1/ن4منوذج تقييم مدر�شة عاملية بغر�ص جتديد ترخي�شها

- بيانات عامة عن املدر�سة: اأولاً
مقّر املدر�شة/ املدينة/ احليا�شم املدر�شة

ا�شم م�لك املدر�شةاله�تف
املنهج املعتمدرقم الرتخي�س وت�ريخه

املراحل الدرا�شية التي تطّبقه� 
املدر�شة

ا- عنا�سر التقييم: ثانياً
الدرجة امل�ستحّقةاملالحظات واملرئياتالدرجة املقّررةالعنا�سرم
10التزام املدر�شة ب�لقيم الدينية والجتم�عية والأخالقية للمملكة.1
التزام املدر�شة بتدري�س ال�شريعة الإ�شالمية واللغة العربية وت�ريخ اململكة 2

10وجغرافيته�.

10التزام املدر�شة بتحقيق نظ�م الكف�لة والإق�مة املعمول بهم� يف اململكة.3

التزام املدر�شة بتدري�س املنهج املرّخ�س له� وح�شوله� على اعتم�د 4
5اأك�دميي من جهة ر�شمية للمرحلة الث�نوية.

10التزام املدر�شة ب�شعودة الهيئة الإدارية وتعيني مدير/ة �شعودي/ة5

التزام املدر�شة ب�أنظمة القبول للطالب ال�شعوديني ح�شب م� ورد يف 6
10التعميم 1/30354511 يف 1430/8/4هـ.

10التزام املدر�شة بتطبيق اللوائح والأنظمة اخل��شة ب�لتعليم الأجنبي.7
10تع�ون املدر�شة مع جه�ت الإ�شراف يف تطبيق التعليم�ت من دون ته�ون.8

�شالحية املبنى من الناحية االإن�شائية وتكامل جتهيزاته املدر�شية9
10)جتديد الرتاخي�ص بهذا ال�شاأن(.

�شالمة البيئة املدر�شية ومالءمتها للطالبات10
8)النظافة - االأمن وال�شالمة - الهدوء واال�شتقرار(.

ت الإدارية وحفظ التع�ميم واللوائح يف ملف�ت مفهر�شة يف 11 تنظيم ال�شجاّلّ
3الإدارة.

4تن��ُشب اأعداد الطالب / الط�لب�ت يف الف�شول مع م�ش�حة الف�شل.12
100  املجموع النهائي

ا- تو�سيات اإدارة التعليم مبنطقة/ حمافظة ............................... ثالثاً

• يجّدد الرتخي�ص للمدر�شة مدة .............. بناء على ح�شولها على درجة .............. من جمموع 100 درجة.	
• ل يجّدد ترخي�س املدر�شة لالأ�شب�ب الت�لية:	

1 ..........................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................

مدير عام التعليم مبنطقة/ حمافظة ............... مدير مكتب التعليم الأهلي    م�سرف/ة التعليم الأجنبي  

ال�شم: ..................................................... ال�شم: ................................   ال�شم: .............................. 

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

اخلــتـــم

مالحظة:
جمموع عن��شر التقييم 100 درجة.. 1
يجّدد الرتخي�س للمدر�شة �شنوًي� يف ح�ل ح�شوله� على جمموع 70 درجة فم� فوق فقط.. 2
ُيعمل بهذا النموذج عند طلب املدر�شة جتديد الرتخي�ص.. 3
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العملية )5(
خ/ع/5/1/ن1ا�شتمارة طلب ا�شتخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�ص الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

املنطقة اأو املح�فظة

احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ه�تف 
املدر�شة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

رقم ه�تف امل�لك / ـةجّوال امل�لك / ـة
الف�ك�س

�س. 
ب.

الرمز
الربيدي

الن�شاط
    تربية خ��شة  تعليم ع�م 

 ح�ش�نة  حتفيظ القراآن 
 رو�شة                          اأخرى

املراحل 
التعليمية

)وفًق� للبلدية(

 رو�شة            ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنىرف

1. �شورة من الإعالن يف ال�شحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�س.                                                 

2. تعّهد من امل�لك / ـة  يف ح�ل اإيج�د الرتخي�س املفقود بت�شليمه لإدارة التعليم مع اللتزام ب�ملح�فظة على الرتخي�س البديل.

3. �شورة من الرتخي�س املفقود.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي:   

ال�شم:...........................................................

الت�ريخ:..........................................................

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

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1. �شورة من الإعالن يف ال�شحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�س.                                                 

2. تعّهد من امل�لك / ـة  يف ح�ل اإيج�د الرتخي�س املفقود بت�شليمه لإدارة التعليم مع اللتزام ب�ملح�فظة على الرتخي�س البديل.

3. �شورة من الرتخي�س املفقود.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي:   

ال�شم:...........................................................

الت�ريخ:..........................................................

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

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

خ/ع/5/1/ن2ا�شتمارة طلب ا�شتخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملدار�ص الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

املنطقة اأو املح�فظة

احلي
)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ه�تف 
املدر�شة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

جّوال امل�لك / ـة
ه�تف 
امل�لك 

/ ـة

رقم 
 الف�ك�س

الرمز�س. ب

الن�شاط
 ح�ش�نة  تعليم اأجنبي   

 اأخرى  رو�شة    

املراحل 
التعليمية

)وفًق� للبلدية(

 رو�شة            ابتدائي  ح�ش�نة 

 ث�نوي  متو�شط  
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ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

�شورة من الرتخي�س املفقود.. 1

�شورة من الإعالن يف ال�شحف املحلية يفيد بفقدان الرتخي�س.. 2

تعّهد من امل�لك / ـة يف ح�ل اإيج�د الرتخي�س املفقود بت�شليمه لإدارة التعليم مع اللتزام ب�ملح�فظة على الرتخي�س البديل.. 3

يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ُترفع ا�شتمارة جتديد الرتخي�ص  وم�شوغاته.. 4

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
مدير مكتب التعليم الأهلي:م

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

خ/ع/5/1/ن3طلب ا�شتخراج بدل فاقد للرتخي�ص باملراكز واملعاهد الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة

احلي
)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ه�تف 
املن�ش�أة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

جّوال امل�لك / ـة
ه�تف 
امل�لك 

/ ـة

رقم 
 الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

الن�شاط
 اأخرى  مركز تدريب تربوي    معهد لغة اإجنليزية    

 معهد خط عربي  مركز اإ�شراف تربوي    
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العملية )6(
خ/ع/6/1/ن1ا�ستمارة طلب افتتاح فروع للمدار�س الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ت�ريخ
الت�أ�شي�س

ح�ش�نة
املنطقة اأو 

املح�فظة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
ا�شم املن�ش�أة

)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(
املراحل

 التعليمية
 ح�ش�نة     رو�شة     ابتدائي

 متو�شط      ث�نوي
احلي

)وفًق� للبلدية(

ا�شم املن�ش�أة ال�ش��شية 
)وفًق� لل�شجّلّّ التج�ري(

ه�تف 
الربيد الإلكرتويناملدر�شة

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

الن�شاط
    تربية خ��شة  تعليم ع�م  

 ح�ش�نة  حتفيظ القراآن  
 رو�شة                                                تعليم كب�ر / ات

رقم الرتخي�س

ح�ش�نة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

 1. ح�شول املدر�شة الأ�ش��شية على الدرجة الأولى اأو الث�نية يف تقييم املدر�شة ال�شنوي
 2. �شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة التعليمية

3. موافقة البلدية تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، ا�شم املدر�شة، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(، احلي، املراحل التعليمية.    
4. �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(، ا�شم 

املن�ش�أة، املراحل التعليمية.
  ا�شم املدينة                                 ا�شم املدر�شة     5. �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّ التج�ري تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة
 )نوع التعليم )بنني/ بن�ت              املراحل التعليمية          ا�شم احلي              

6. تعّهد االلتزام بال�شروط وال�شوابط.

7. تقرير توّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف يت�شّمن الآتي:

من��شبة مدى توّفره�املرافق
امل�ش�حة

كف�ية 
من��شبة مدى توّفره�املرافقالتجهيزات

امل�ش�حة
كف�ية 

التجهيزات
ال�شالملالف�شول

املع�مل واملختربات

الغرف

املدير/ة
امل�ش�عد/ةاملكتبة )غرف امل�ش�در(

الإداريون/اتالأفنية
املعلمون/اتدورات املي�ه

املر�شد/ةاملق�شف املدر�شي
امل�شتخدمون/اتالرتبية الفنيةغرف املواد العملية

احل�ر�سالرتبية الأ�شرية
يف ح�ل وجود مالحظ�ت:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي:                

                  ال�شم:                                                                                    التوقيع:                                               الت�ريخ:

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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خ/ع/6/1/ن2ا�ستمارة طلب افتتاح فروع للمدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ت�ريخ
الت�أ�شي�س

ح�ش�نة
املنطقة اأو 

املح�فظة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
ا�شم املن�ش�أة

)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(
املراحل

 التعليمية
 ح�ش�نة     رو�شة     ابتدائي

 متو�شط      ث�نوي
احلي

)وفًق� للبلدية(

ا�شم املن�ش�أة ال�ش��شية 
)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

ه�تف 
الربيد الإلكرتويناملدر�شة

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

الن�شاط
 تعليم اأجنبي

 ح�ش�نة
 رو�شة
 اأخرى 

 املنهج

رقم الرتخي�س

ح�ش�نة

رو�شة

ابتدائي

متو�شط

ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1 .  ح�شول املدر�شة الأ�ش��شية على الدرجة الأولى يف �شجّلّ تقييم املدر�شة الع�ملية
2 . شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة التعليمية�
موافقة البلدية تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، ا�شم املدر�شة، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(، احلي، املراحل التعليمية.. 3
�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(، . 4

ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية.
5 .  ا�شم املدينة                  ا�شم املدر�شة   شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّ التج�ري تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة�

 )نوع التعليم )بنني/ بن�ت              املراحل التعليمية        ا�شم احلي         
تعّهد االلتزام بال�شروط وال�شوابط.. 6

تقرير توّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف.. 7

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س ملدة �شنة واحدة     

الأ�شب�ب:

 مدير مكتب التعليم الأهلي:                

التوقيع:                                                    الت�ريخ: ال�شم:                                                          

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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خ/ع/6/1/ن3معاهد ومراكز اأهلية )ترخي�ص جديد، افتتاح فرع، اإ�شافة واإ�شراك ن�شاط(

ش�أة
ملن�

 وا
مر

شتث
امل�

ن 
ة ع

ع�م
ت 

وم�
املنطقة اأو املح�فظةا�شم املن�ش�أةمعل

احلي
املوؤّهلالعمرت�ريخ امليالدا�شم امل�لك / ـة

رقم الهوية 
ه�تف املعهد/ م�شدره�ت�ريخه�الوطنية

املركز
الرمز الربيدي�س. برقم الف�ك�سجّوال امل�لك / ـة
ه�تف امل�لك / ـة

الن�شاطالربيد الإلكرتوين
 معهد اللغة الإجنليزية  مركز تدريب تربوي  مركز اإ�شراف تربوي

 معهد خط عربي          اأخرى
 افتت�ح جديد              افتت�ح فرع              اإ�شافة ن�شاط اآخر نوع الطلب

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب    املبنى

بة
لو

ط
 امل

ئق
ثا

لو
وا

ت 
طا

رتا
ل�س

وا
ط 

اب
سو

ل�
ا

 1- اأن يكون �شعودي اجلن�شية اأو من دول جمل�س التع�ون اخلليجي
 )2- بي�ن من الأحوال املدنية يثبت اأنه لي�س موظًف� حكومًي� )حديث

3- األ يقل عمر امل�شتثمر عن 25 �شنة. 
 4- اإذا ك�ن املتقّدم ل ي�شتطيع مب��شرة العمل بنف�شه، عليه توكيل من ينوب عنه

5- يف ح�ل ك�ن امل�لك / ـة �شركة، ينطبق على ممّثل ال�شركة م� ينطبق على امل�شتثمر.
  6- اإح�ش�ر موافقة املن�هج معتمدة من الإدارة الع�مة للمن�هج

  7- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية اأو جواز ال�شفر ملواطني دول اخلليج
  �8- اأن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �شعودي اأو خليجي وفًق� لل�شجّلّ التج�ري واأن يكون اأحد ن�ش�ط�ته� تدريبًي

 )ة 9- �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ل يقل عن البك�لوريو�س )اإذا ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة، ُيح�شر م� يع�دله من اجلهة املخت�شّ
 نوع الن�شاط   ا�شم املن�ش�أة    احلي    10- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة

 )نوع التعليم )بنني/ بن�ت    الط�قة ال�شتيع�بية

  ا�شم املن�ش�أة    احلي    11- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لل�شجّلّ التج�ري اأو �شجّلّ ال�شركة تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة
 التاأّكد من مالئمة اال�شم للن�شاط     )نوع التعليم )بنني/ بن�ت      نوع الن�شاط

 ا�شم امل�لك / ـة       12- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للت�أمين�ت الجتم�عية تت�شّمن: ا�شم املن�ش�أة
 نوع الن�شاط     ا�شم املن�ش�أة     13- تقرير �شالحية املبنى من �شوؤون املب�ين يف الإدارة يت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة

14- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول من م�شلحة الزك�ة والدخل تفيد بعدم وجود م�شتحّق�ت م�لية على امل�شتثمر.
15- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة ت�شجيل بي�ن�ت امل�شتثمر يف الربيد ال�شعودي تت�شّمن ا�شم امل�شتثمر وا�شم املدر�شة والعنوان الربيدي.

16- خط�ب ا�شتالم الالئحة الداخلية/ تذكرة مراجعة للمن�ش�أة التعليمية من وزارة العمل مت�شّمًن� ا�شم امل�لك / ـة وا�شم املن�ش�أة.
 )17- اأن تتوّفر يف املبنى اإمكانية الف�شل الداخلي بني املرافق وقاعات االأن�شطة لت�شهيل عملية املتابعة واالإ�شراف )يف حال طلب اإ�شافة واإ�شراك ن�شاط اآخر

18- تقرير توّفر التجهيزات معتمد من جهة الإ�شراف يت�شّمن الآتي:
كف�ية التجهيزات من��شبة امل�ش�حة مدى توّفره� املرافق

الق�ع�ت
املع�مل واملختربات

�ش�لت النتظ�ر
دورات املي�ه

مك�تب ا�شتقب�ل
البوفيه
امل�شّلى

ال�شالمل
املدير/ة

الإداريون/اتالغرف
هيئة التدري�س

مالحظة:  * اإ�شدار ترخي�ص م�شتقل لكل ن�شاط.
:ال�شم:                                                                           التوقيع:                                                       الت�ريخ: امل�شرف/ة املخت�ّس/ة  

الأ�شب�ب لعدم منح الرتخي�س:  مينح الرتخي�س ملدة:
 �شنة واحدة         ل مينح الرتخي�س

مدير مكتب التعليم الأهلي:
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العملية )7(
خ/ع/7/1/ن1ا�شتمارة اإ�شافة منهج اآخر اإلى املنهج املطّبق يف املدار�ص الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احلي 
)وفًق� 

للبلدية(
الربيد الإلكرتوينه�تف املدر�شة

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم 
الرمز�س. ب.الف�ك�س

الربيدي

 ح�ش�نة الن�شاط  تعليم اأجنبي 
 اأخرى    رو�شة        

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة     رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

املنهج امل�ش�فاملنهج احل�يل

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1- اأ�شل �ش�ري املفعول لرتخي�س املن�ش�أة التعليمية.

2- ح�شول املدر�شة على الدرجة الأولى يف �شجّلّ تقييم املدار�س الأجنبية.

3- اإح�ش�ر �شه�دة اعتم�د اأك�دميي.

4- تقرير ومرئي�ت املنطقة حي�ل اإ�ش�فة املنهج.

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
امل�شرف/ة املخت�س/ة:م

الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

يعتمد مدير مكتب التعليم الأهلي:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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العملية )8(
خ/ع/8/1/ن1ا�ستمارة طلب حتويل مدر�سة اأهلية مطّبقة برنامج دويل اإلى مدر�سة اأجنبية

ل 
قب

ن 
ل م

كم
�ست

ي
ية

هل
لأ

ة ا
ر�س

ملد
ا

املنطقة/ املح�فظةا�شم املدر�شة
الهوية الوطنيةا�شم امل�لك / ـة

املراحل الدرا�شية الق�ئمة
الث�نويةاملتو�شطةالبتدائيةالرو�شة

�شري�ن الرتخي�سرقم الرتخي�س
جهة العتم�داملنهج املطّبق

 ث�نوياملراحل الدرا�شية   متو�شط    ابتدائي    رو�شة    ح�ش�نة  

يم
تعل

 ال
رة

دا
يف اإ

ي 
نب

ج
لأ

وا
ي 

هل
لأ

م ا
علي

لت
ة ا

دار
ن اإ

ل م
كم

�ست
احل�شول على موافقة جمل�س الإ�شراف على املدار�س ي

ت�ريخه�رقم املوافقةالأجنبية

عدم املوافقةاملوافقةاملرئي�ت غري منطبقة منطبقةانطب�ق ال�شوابط

1/2/3/م�شوغ�ت املوافقة من عدمه�

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

)                        ( الت�ريخ:التوقيع:مدير مكتب التعليم الأهلي     

الت�ريخ:التوقيع:مدير ع�م التعليم مبنطقة/ حم�فظة                )                        (
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العملية )9(
خ/ع/9/1/ن1ا�ستمارة طلب حتويل مدر�سة اأجنبية اإلى مدر�سة اأهلية مطّبقة برنامج دويل

ة 
ر�س

ملد
ل ا

قب
ن 

ل م
كم

�ست
ي

ية
نب

ج
لأ

ا

املنطقة/ املح�فظةا�شم املدر�شة
الهوية الوطنيةا�شم امل�لك / ـة

املراحل الدرا�شية الق�ئمة
الث�نويةاملتو�شطةالبتدائيةالرو�شة

�شري�ن الرتخي�سرقم الرتخي�س
جهة العتم�دالربن�مج املطلوب تطبيقه

املراحل الدرا�شية املطلوب 
 ث�نويالتطبيق فيه�   متو�شط    ابتدائي    رو�شة    ح�ش�نة  

* يرفق تو�شيف للمنهج املراد تطبيقه ي�شتمل على اخلطة الدرا�شية واآلية تقييم الطالب/الط�لب�ت.
* اأتعّهد ب�للتزام ب�شوابط تنظيم الربامج التعليمية الدولية يف املدار�س الأهلية:

التوقيع: ا�شم امل�لك / ـة:     

ختم املدر�شة:

يم
تعل

 ال
رة

دا
يف اإ

ي 
نب

ج
لأ

وا
ي 

هل
لأ

م ا
علي

لت
ة ا

دار
ن اإ

ل م
كم

�ست
تقييم املدر�شة لآخر ع�منيي

عدم املوافقةاملرئي�ت
املوافقة  غري منطبقة منطبقةانطب�ق ال�شوابط

1/2/3/م�شوغ�ت املوافقة من عدمه�

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س   

الأ�شب�ب:

)                        ( الت�ريخ:التوقيع:مديرة مكتب التعليم الأهلي بتعليم  

الت�ريخ:التوقيع:مدير ع�م التعليم مبنطقة/ حم�فظة                )                        (
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العملية )10(
خ/ع/10/1/ن1ا�ستمارة طلب )تغيري ا�سم املدر�سة( للمدار�س الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم املن�ش�أة الق�ئم
ت�ريخ)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

الت�أ�شي�س

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة اجلديد
)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

احلي
)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة
)وفًق� للهوية الوطنية(

ه�تف 
املدر�شة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

الن�شاط
 تعليم ع�م               تربية خ��شة                       ح�ش�نة

 حتفيظ القراآن    تعليم كب�ر / كبريات          رو�شة 

املراحل
 التعليمية )وفًق� 

للبلدية(

 ح�ش�نة     رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

اأ�شل الرتخي�س �ش�ري املفعول. . 1

�شورة من حجز اال�شم التجاري لال�شم اجلديد اأو تقدمي �شجّلّ جتاري باال�شم اجلديد.. 2

موافقة املنطقة على مالءمة اال�شم للن�شاط تربوًيا وتعليمًيا.. 3

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم ال�شركة امل�لكة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية.        . 4

يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ُيرفع طلب جتديد ترخي�ص باال�شم اجلديد.                 . 5

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

 مدير مكتب التعليم الأهلي:   
                

التوقيع: الت�ريخ:      ال�شم:     

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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خ/ع/10/1/ن2ا�ستمارة طلب )تغيري ا�سم املدر�سة( للمدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم املن�ش�أة الق�ئم
ت�ريخ)وفًق� لل�شجّلّ التج�ري(

الت�أ�شي�س

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة اجلديد
)وفًق� لل�شجّلّّ التج�ري(

احلي
)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة
)وفًق� للهوية الوطنية(

ه�تف 
املدر�شة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

الن�شاط
 تعليم ع�م      ح�ش�نة

 حتفيظ القراآن   رو�شة                 تربية خ��شة

املراحل
 التعليمية )وفًق� 

للبلدية(

 ح�ش�نة     رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

طلب امل�لك / ـة تغيري ال�شم.. 1

حجز ال�شم التج�ري.. 2

موافقة املنطقة على مالءمة اال�شم للن�شاط تربوًيا وتعليمًيا.. 3

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته�.. 4

اأ�شل الرتخي�س �ش�ري املفعول.. 5

يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ُيرفع طلب جتديد ترخي�ص باال�شم اجلديد.. 6

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي:

التوقيع: الت�ريخ:      ال�شم:     

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1 . اأ�شل الرتخي�س �ش�ري املفعول
2 . التاأّكد من مالءمة اال�شم للن�شاط
�شورة طبق االأ�شل من �شهادة �شارية املفعول لل�شجّلّ التجاري تت�شّمن )ا�شم املن�شاأة اجلديد/ ا�شم امل�شتثمر/ نوع الن�شاط( اأو �شورة من �شهادة حجز . 3

 ال�شم التج�ري لال�شم اجلديد
4 . شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول للدف�ع املدين�
5 . يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ُترفع ا�شتمارة جتديد الرتخي�ص  وم�شوغاته با�شم املن�شاأة اجلديدة

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
 مدير مكتب التعليم الأهلي :م

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

خ/ع/10/1/ن3طلب تغيري ا�شم مركز اأو معهد اأهلي

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّلّ 

التج�ري(

املنطقة اأو 
املح�فظة

احلي
)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ه�تف 
املدر�شة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

جّوال امل�لك / ـة
 رقم الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

ه�تف امل�لك / ـة

الن�شاط
  معهد لغة اإجنليزية    مركز تدريب تربوي

 اأخرى   مركز اإ�شراف تربوي    معهد خط عربي  
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العملية )11(
خ/ع/11/1/ن1ا�ستمارة طلب نقل ملكية )من فرد اإلى فرد( للمدار�س الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة )وفًق� 
لل�شجّلّ التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة

الن�شاط

 تعليم ع�م   تربية خ��شة
 حتفيظ القراآن   ح�ش�نة
 تعليم كب�ر/ كبريات        رو�شة

 اأخرى 
احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك / ـة احل�يل 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

ح�ش�نة
رقم 

الرتخي�س 
القدمي

ح�ش�نة
رو�شةرو�شة

ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي
ا�شم امل�لك / ـة اجلديد 

)وفًق� للهوية الوطنية(
املوؤّهلالعمر

م�شدرهت�ريخ امليالد
رقم الهوية للم�لك / ـة 

ه�تف م�شدره�ت�ريخه�اجلديد
املدر�شة

الرمز�س. برقم الف�ك�سجّوال امل�لك / ـة اجلديد
ه�تف امل�لك / ـة اجلديد

املراحل 
التعليمية

 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط   الربيد الإلكرتوين

للم�لك / ـة اجلديد

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
  األ يقل عمر امل�لك /ـة اجلديد عن 25 �شنة.. 1
�شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك اجلديد اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون. . 2

 بي�ن من الأحوال املدنية يثبت ب�أنه لي�س موظًف� حكومًي�.. 3

�شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي للم�لك اجلديد ل يقل عن الث�نوية الع�مة )اإذا ك�ن من خ�رج اململكة، اإح�ش�ر م� يع�دله من اجلهة . 4
ة(.           املخت�شّ

 الأ�شل من عقد التن�زل للمن�ش�أة التعليمية م�شدق من اإدارة التعليم.. 5

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، . 6
املراحل التعليمية، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(.

�شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املدار�س ب�لن�شبة املطلوبة منه�.. 7

اأ�شل ترخي�س املن�ش�أة. . 8

 تعّهد من امل�شتثمر اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�شودة على املدر�شة والوفاء مب�شتحّقات التاأمينات االجتماعية والعاملني يف . 9
املدر�شة وم�شلحة الزك�ة والدخل.                                                  

يف حال امتالك امل�شتثمر اجلديد ملدار�ص اأخرى، التاأّكد من اأن م�شتواها ال يقّل عن الدرجة الثانية يف �شجّل التقييم ال�شنوي.        . 10

 يف حال كان الرتخي�ص منتهًيا، ُترفع م�شوغات جتديد الرتخي�ص با�شم املالك /ـة اجلديد.. 11

امل�شرف/ة املخت�س/ة:

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

 مينح الرتخي�س                                ل مينح الرتخي�س

الأ�شب�ب:      

مدير مكتب التعليم الأهلي: 
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

* يف ح�ل التو�شية بعدم املوافقة، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة



الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام
105اإلصدار األول 1438هـ

خ/ع/11/1/ن2ا�شتمارة طلب حتويل ملكية يف حالة وفاة املالك /ـة للمدار�ص الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة )وفًق� 
لل�شجّل التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
الن�شاط

 تعليم ع�م   تربية خ��شة
 حتفيظ القراآن   ح�ش�نة
 تعليم كب�ر/ كبريات        رو�شة

 اأخرى 
احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك /ـة احل�يل 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

ح�ش�نة
رقم 

الرتخي�س 
القدمي

ح�ش�نة
رو�شةرو�شة

ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي
ا�شم ممّثل الورثة 

)وفًق� للهوية(
املوؤّهلالعمر

م�شدرهت�ريخ امليالد
رقم الهوية ملمّثل 

ه�تف م�شدره�ت�ريخه�الورثة
املدر�شة

الرمز�س. برقم الف�ك�سجّوال ممّثل الورثة
ه�تف ممّثل الورثة

املراحل 
التعليمية

 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط   الربيد الإلكرتوين 

للم�لك اجلديد

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
 �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية ملمّثل الورثة.. 1
�شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ملمّثل الورثة ل يقل عن الث�نوية الع�مة )اإذا ك�ن املوؤّهل من خ�رج اململكة، تتم مع�دلته من اجلهة . 2

ة(. املخت�شّ

بي�ن من الأحوال املدنية يثبت ب�أنه لي�س موظًف� حكومًي�.. 3

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة الوف�ة.. 4

�شورة طبق الأ�شل من �شّكّ ح�شر الورثة.. 5

�شورة طبق الأ�شل من وك�لة �شرعية من الورثة للم�لك اجلديد ب�إدارة املدار�س ومتثيلهم اأم�م اجله�ت املخت�شة.. 6

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة/ الورثة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية.. 7

�شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املدار�س ب�لن�شبة املطلوبة منه�.. 8

تعّهد من ممّثل الورثة مبعاجلة جميع املخالفات املر�شودة على املدر�شة والوفاء مب�شتحّقات التاأمينات االجتماعية والعاملني يف املدر�شة . 9
وم�شلحة الزك�ة والدخل.

اأ�شل الرتخي�س للمن�ش�أة التعليمية.. 10

يف حال كان الرتخي�ص منتهًيا ترفع م�شوغات جتديد ترخي�ص با�شم املالك /ـة اجلديد.. 11

امل�شرف/ة املخت�س/ة:

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

 مينح الرتخي�س                                ل مينح الرتخي�س

الأ�شب�ب:      

مدير مكتب التعليم الأهلي: 
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

* يف ح�ل التو�شية بعدم املوافقة، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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خ/ع/11/1/ن3ا�شتمارة طلب نقل ملكية )حتويل اإلى �شركة( للمدار�ص الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة   
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

املنطقة اأو 
املح�فظة

الن�شاط

 تعليم ع�م   تربية خ��شة
 حتفيظ القراآن   ح�ش�نة
 تعليم كب�ر/ كبريات        رو�شة

 اأخرى 
احلي )وفًق� 

للبلدية(
ا�شم امل�لك /ـة احل�يل 

ا�شم ال�شركة امل�لكة)وفًق� للهوية(

رقم ال�شجّل التج�ري 
ه�تف املدر�شةم�شدرهت�ريخهلل�شركة

الرمز�س. بجّوال ممّثل ال�شركة
رقم الف�ك�سالربيدي

ه�تف ال�شركة امل�لكة
ا�شم ممّثل ال�شركة 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخه�م�شدره�رقم الهوية
  

ه�تف املدر�شةالعمرت�ريخ امليالداملوؤّهل

املراحل الربيد الإلكرتوين
التعليمية

 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

ت�ريخ الت�أ�شي�س

ح�ش�نة

رقم الرتخي�س

ح�ش�نة
رو�شةرو�شة

ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
 اأن تكون ال�شركة ذات من�ش�أ �شعودي اأو خليجي.  . 1
�شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية ملمّثل ال�شركة.. 2

ة(.   . 3 �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي ملمّثل ال�شركة ل يقل عن البك�لوريو�س )اإذا ك�ن من خ�رج اململكة، ُيح�شر م� يع�دله من اجلهة املخت�شّ

بي�ن من الأحوال املدنية يثبت ب�أنه لي�س موظًف� حكومًي�. . 4

الأ�شل من عقد التن�زل للمن�ش�أة التعليمية م�شّدق من اإدارة التعليم وعقد ت�أ�شي�س ال�شركة.             . 5

اأ�شل �شه�دة الرتخي�س للمن�ش�أة �ش�ري املفعول.. 6

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم ال�شركة امل�لكة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية.. 7

�شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املدار�س ب�لن�شبة املطلوبة منه�.. 8

�شورة طبق االأ�شل من �شهادة �شارية املفعول لل�شجّل التجاري تت�شّمن: ا�شم ال�شركة املالكة، احلي، ا�شم املن�شاأة، املراحل التعليمية، ن�شاط . 9
ال�شركة )تعليمي(.

تعّهد من املالك /ـة اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�شودة على املدر�شة والوفاء مب�شتحّقات التاأمينات االجتماعية والعاملني يف . 10
املدر�شة وم�شلحة الزك�ة والدخل.

يف حال امتالك ال�شركة ملدار�ص اأخرى، التاأّكد من اأن م�شتواها ال يقّل عن الدرجة الثانية يف �شجّل تقييم املدر�شة.. 11

يف حال كان الرتخي�ص منتهًيا، ُترفع م�شوغات جتديد ترخي�ص با�شم املالك /ـة اجلديد.. 12

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س   

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي: 
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     
* يف ح�ل التو�شية بعدم املوافقة، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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خ/ع/11/1/ن4طلب نقل ملكية مركز اأو معهد اأهلي

ب
طل

 ال
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

اأ�شب�ب نقل امللكية
 تن�زل من �شخ�س لآخر                            تن�زل من �شخ�س اإلى �شركة                             وف�ة م�لك املركز

بي�ن�ت املركز/ املعهد
ت�ريخ الرتخي�سرقم الرتخي�س ا�شم املركز 

 اأخرى )..............(نوع الن�شاط املرّخ�ص  تدريب تربوي   اإ�شراف تربوي    لغة اإجنليزية  
بي�ن�ت امل�شتثمر اجلديد 

 �شركة  فرد    
ت�ريخهرقم ال�شجّل التج�ريا�شم ال�شركة

ا�شم الفرد/ ممّثل 
م�شدرهاملوؤّهلال�شركة

م�شدره�ت�ريخه�رقم البط�قة الوطنية
ف�ك�سث�بتجّوالاجلن�شية

الرمز �س. ب.الربيد الإلكرتوين
الربيدي

يد
جلد

ر ا
ثم

�شت
 امل

من
ة 

وب
طل

 امل
ئق

ثا
لو

وا
ط  

رو
ل�ش

ا

للم�شتثمر اجلديد
1- اأن يكون ط�لب الرتخي�س �شعودًي� اأو اأن يكون اأحد مواطني دول جمل�س التع�ون.

2-األ يقّل موؤهّله عن ال�شه�دة اجل�معية )البك�لوريو�س(.
3- األ يكون موظًف� حكومًي�.

4- األ يقّل عمره عن 25 �شنة.
الوث�ئق
• ة. 	 �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية + املوؤّهل الدرا�شي، ويف ح�ل ك�ن املوؤّهل من دولة اأخرى، تتم مع�دلته من اجلهة املخت�شّ
• اإثب�ت عدم العمل بوظيفة حكومية )�شه�دة �ش�درة من الأحوال املدنية(.	
• ة يف 	 عقد التن�زل من من�ش�أة اأهلية موّقع من قبل الطرف الأول )م�لك / ـة املركز( والطرف الث�ين )امل�لك /ـة اجلديد( بعد �شخو�شهم� اإلى اجلهة املخت�شّ

الإدارة واعتم�ده. 
• اأ�شل الرتخي�س �ش�ري املفعول.	
• �شورة طبق االأ�شل من �شهادة �شارية املفعول للدفاع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�شتثمر اجلديد، ا�شم املن�شاأة، نوع الن�شاط، الطاقة اال�شتيعابية، فئة التدريب 	

)بنني، بن�ت(.
• اإح�ش�ر �شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املعهد/ املركز ب�لن�شبة املطلوبة منه�.	
• تعّهد من املالك /ـة اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�شودة على املن�شاأة والوفاء مب�شتحّقات التاأمينات االجتماعية والعاملني يف املن�شاأة وم�شلحة الزكاة والدخل.	
• خ��س ب�ل�شرك�ت )�شورة طبق الأ�شل من ال�شجّل التج�ري + خط�ب من رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة يو�شح رغبته� يف نقل ملكية املعهد حلوزته� ب��شم 	

ممّثل ال�شركة املذكور يف ال�شجّل + �شورة طبق الأ�شل من الت�أمين�ت الجتم�عية ب��شم امل�لك /ـة اجلديد(.
• خ��س مبراكز اللغ�ت )عند التقدم بطلب تغيري املن�هج، يرجى تعبئة من�ذج الإدارة الت�لية: بي�ن مب�شتوى الدورات، وتعّهد فح�س الكتب(. 	

يف حال كان املالك /ـة متوّفى، ُيطلب اإرفاق الآتي:
• ة.	 �شورة طبق الأ�شل من وك�لة �شرعية من الورثة للم�لك اجلديد موّثقة من اجلهة الر�شمية املخت�شّ
• �شورة طبق الأ�شل من �شّكّ ح�شر الورثة.	
• �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة الوف�ة.	
• ويكون اأمام الورثة خياران: اإما تقدمي تنازل من الورثة عن ملكية املدار�ص الأحدهم اأو الأي �شخ�ص اآخر ممن تنطبق عليهم ال�شروط وال�شوابط، وُتّول اإلى 	

موؤ�ّش�شة فردية اأو �شركة، على اأن يكون اأحد ن�ش�ط�ته� تعليمًي�.
يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ُترفع ا�شتمارة جتديد الرتخي�ص وم�شوغاته با�شم املالك /ـة اجلديد.

�شالحية الرتخي�ص مدة �شنة حلني نقل م�شوغات الرتخي�ص من اجلهات ذات العالقة با�شم امل�شتثمر اجلديد.

يل 
حلا

ز ا
رك

 امل
ك

مال

تعّهد
اأتعّهد اأنا املوقع/ة اأدناه با�شتمرار م�شوؤوليتي عن املركز اأمام اجلهات الر�شمية حتى انتهاء كامل اإجراءات نقل امللكية اإلى املالك /ـة اجلديد.

الت�ريخ:    /      /    14هـالتوقيع:ال�شم:
مدير مكتب اإدارة التعليم 

مدير )ع�م( التعليم:الأهلي والأجنبي:

مالحظة: يجب قراءة ال�شروط املو�شحة اأعاله قبل تعبئة النموذج وتزويد االإدارة به مع اإرفاق جميع الوثائق االأ�شلية املطلوبة لكي تتم مطابقتها مع ال�شور.



108
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

خ/ع/11/1/ن5عقد تنازل عن مدر�شة اأهلية

اأنه يف يوم:                                                      بت�ريخ      /       /    14هـ
جن�شيته:الطرف الأول )املتن�زل(:

          :رقم ال�شجّل املدين يقيم يف مدينة:   
م�شدره: ت�ريخه:     /   /      14هـ  

جن�شيته:الطرف الث�ين )املتن�زل له(:
          :رقم ال�شجّل املدين يقيم يف مدينة:   

م�شدره: ت�ريخه:     /   /      14هـ  
ا�شم املدر�شة الأهلية

ت�ريخ الت�أ�شي�سرقم الرتخي�ساملرحلة
ح�ش�نة

رو�شة
ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

)واأقّر كل منهما مبا يلي( 
- اأقّر الطرف الأول م�لك ........................................................   يف مدينة: اأولاً

واملُ�شّرح له/ له� ب�لعمل مبوجب الرتاخي�س املبّينة اأرق�مه� اأعاله،
( للطرف الث�ين، وي�شمل هذا التن�زل م� يلي: ب�أنه قد تن�زل عن ملكية )                                                          

- الرتاخي�س، املبنى وتبع�ته )م� بداخله(، الأث�ث والتجهيزات.
- عقود الع�ملني/ الع�مالت، مب� يف ذلك التن�زل عن كف�لة غري ال�شعوديني/ غري ال�شعودي�ت، مع موافقة خطية من جميع الع�ملني على نقل كف�لتهم وعقودهم.

- الإع�نة ال�شنوية للع�م الدرا�شي )            14/           14هـ( التي ُت�شرف من الوزارة.
- الر�شوم امل�شتحّقة على اأولياء اأمور الطالب/ الطالبات، املتدّربني/ املتدّربات.

ا- اأقّر الطرف الث�ين ن�فًي� اجله�لة ب�أنه: ثانياً
- اطلع على احل�ش�ب�ت وامليزانية وك�فة الديون واملديوني�ت على املن�ش�أة التعليمية.

- التزم بحقوق جميع العاملني والعامالت باملن�شاأة ورواتبهم، وبنقل كفالة الذين تقت�شي م�شلحة العمل جتديد عقودهم، ومن ال ُيحتاج اإليه �شيتم اإعطاوؤه تاأ�شرية 
خروج نه�ئي.

- اأنه على علم ب�لفرتة الزمنية املتبّقية من عمر املبنى اإذا ك�ن م�شت�أجًرا والط�قة ال�شتيع�بية من الطالب / الط�لب�ت.
- التزم بحقوق الع�ملني والع�مالت ب�ملن�ش�أة وواجب�تهم وم�شوؤولي�تهم )القدمي واجلديد منه�(. 

- التزم باال�شرتاك يف التاأمينات االجتماعية.
- التزم بتجديد �شه�دة الأمن وال�شالمة من الدف�ع املدين �شنوًي� والت�أّكد من �شالمة جميع اأدوات الأمن وال�شالمة ومت�بعة �شي�نته� ب��شتمرار.

ا- تعّهد الطرف الثاين با�شتيفاء جميع امللحوظات امل�شّجلة على املن�شاأة من قبل جهة االإ�شراف، والتقّيد بالئحة وتعليمات تنظيم املدار�ص واملعاهد االأهلية وما  ثالثاً
قد يِرد عليه� من تعديالت، ويتحّمل امل�شوؤولية ك�ملة عند خم�لفته�.

الطرف الثاين )املتناَزل له(  الطرف الأول )املتنازل(     
ال�شم رب�عًي�: ال�شم رب�عًي�:      

التوقيع: التوقيع:       
الت�ريخ:        /   /    14هـ الت�ريخ:     /    /      14هـ     

مدير عام اإدارة التعليم مبنطقة: مدير مكتب التعليم الأهلي:     
ال�شم: ال�شم:       

التوقيع: التوقيع:       
الت�ريخ: الت�ريخ:       

اخلتم:

))مالحظة ه�مة((
اإذا ك�ن م�لك املدار�س/ املعهد الذي �شيتم التن�زل عن ملكيته� اأو املتن�َزل له امراأة، يتم توقيعه� على عقد التن�زل بح�شوره� �شخ�شًي� اأم�م مديرة التعليم الأهلي.
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اأنه يف يوم:                                                      بت�ريخ      /       /    14هـ
جن�شيته:الطرف الأول )املتن�زل(:

          :رقم ال�شجّل املدين يقيم يف مدينة:   
م�شدره: ت�ريخه:     /   /      14هـ  

جن�شيته:الطرف الث�ين )املتن�زل له(:
          :رقم ال�شجّل املدين يقيم يف مدينة:   

م�شدره: ت�ريخه:     /   /      14هـ  

ا�شم املن�ش�أة
ت�ريخ الت�أ�شي�سرقم الرتخي�سالن�شاط

معهد لغة
مركز اإ�شراف تربوي 

مركز تدريب تربوي
اأخرى

)واأقّر كل منهما مبا يلي( 
- اأقّر الطرف الأول م�لك ........................................................   يف مدينة: اأولاً

واملُ�شّرح له/ له� ب�لعمل مبوجب الرتاخي�س املبّينة اأرق�مه� اأعاله،
( للطرف الث�ين، وي�شمل هذا التن�زل م� يلي: ب�أنه قد تن�زل عن ملكية )                                                          

- الرتاخي�س، املبنى وتبع�ته )م� بداخله(، الأث�ث والتجهيزات.
- عقود الع�ملني/ الع�مالت، مب� يف ذلك التن�زل عن كف�لة غري ال�شعوديني/ غري ال�شعودي�ت، مع موافقة خطية من جميع الع�ملني على نقل كف�لتهم وعقودهم.

- الإع�نة ال�شنوية للع�م الدرا�شي )         14/         14هـ( التي ُت�شرف من الوزارة.
- الر�شوم امل�شتحّقة على اأولياء اأمور الطالب/ الطالبات، املتدّربني/ املتدّربات.

ا- اأقّر الطرف الث�ين ن�فًي� اجله�لة ب�أنه: ثانياً
- اطلع على احل�ش�ب�ت وامليزانية وك�فة الديون واملديوني�ت على املن�ش�أة التعليمية.

- التزم بحقوق جميع العاملني والعامالت باملن�شاأة ورواتبهم، وبنقل كفالة الذين تقت�شي م�شلحة العمل جتديد عقودهم، ومن ال ُيحتاج اإليه �شيتم اإعطاوؤه تاأ�شرية 
خروج نه�ئي.

- اأنه على علم ب�لفرتة الزمنية املتبّقية من عمر املبنى اإذا ك�ن م�شت�أجًرا والط�قة ال�شتيع�بية من الطالب / الط�لب�ت.
- التزم بحقوق الع�ملني والع�مالت ب�ملن�ش�أة وواجب�تهم وم�شوؤولي�تهم )القدمي واجلديد منه�(. 

- التزم باال�شرتاك يف التاأمينات االجتماعية.
- التزم بتجديد �شه�دة الأمن وال�شالمة من الدف�ع املدين �شنوًي� والت�أّكد من �شالمة جميع اأدوات الأمن وال�شالمة ومت�بعة �شي�نته� ب��شتمرار.

ا- تعّهد الطرف الثاين با�شتيفاء جميع امللحوظات امل�شّجلة على املن�شاأة من قبل جهة االإ�شراف، والتقّيد بالئحة وتعليمات تنظيم املدار�ص واملعاهد االأهلية وما  ثالثاً
قد يِرد عليه� من تعديالت، ويتحّمل امل�شوؤولية ك�ملة عند خم�لفته�.

الطرف الثاين )املتناَزل له(  الطرف الأول )املتنازل(     
ال�شم رب�عًي�: ال�شم رب�عًي�:      

التوقيع: التوقيع:       
الت�ريخ:        /   /    14هـ الت�ريخ:     /    /      14هـ     

مدير عام اإدارة التعليم مبنطقة: مدير مكتب التعليم الأهلي:     
ال�شم: ال�شم:       

التوقيع: التوقيع:       
الت�ريخ: الت�ريخ:       

اخلتم:

))مالحظة ه�مة((
اإذا ك�ن م�لك املعهد الذي �شيتم التن�زل عن ملكيته� اأو املتن�َزل له امراأة، يتم توقيعه� على عقد التن�زل بح�شوره� �شخ�شًي� اأم�م مديرة التعليم الأهلي.

خ/ع/11/1/ن6عقد تنازل عن املعاهد اأو املراكز الأهلية
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العملية )12(
ا�ستمارة طلب نقل ملكية للمدار�س الأجنبية

قبل ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�سراف على املدار�س الأجنبية
خ/ع/12/1/ن1

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة )وفًق� لل�شجّل 
التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
 تعليم اأجنبي          ح�ش�نة  الن�شاط

 رو�شة                    اأخرى احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك /ـة احل�يل 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

رو�شة
رقم 

الرتخي�س 
القدمي

رو�شة
ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي
ا�شم امل�لك /ـة/ ال�شركة 

)اجلديد( 
)وفًق� للهوية الوطنية اأو 

ال�شجّل التج�ري(

املوؤّهلالعمر

م�شدرهت�ريخ امليالد

رقم الهوية للم�لك / ـة 
ه�تف م�شدره�ت�ريخه�اجلديد/ممّثل ال�شركة

املدر�شة
جّوال امل�لك /ـة اجلديد/ 

الرمز�س. برقم الف�ك�سممّثل ال�شركة

ه�تف امل�لك /ـة اجلديد/ 
ممّثل ال�شركة

املراحل 
التعليمية

 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط   الربيد الإلكرتوين

للم�لك  / ـة اجلديد/ 
ممّثل ال�شركة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
 1 - األ يقّل عمر امل�لك /ـة اجلديد/ ممّثل ال�شركة عن 25 �شنة.

2- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك اجلديد/ ممّثل ال�شركة.

3- بي�ن من الأحوال املدنية يثبت ب�أن امل�لك /ـة اجلديد/ ممّثل ال�شركة لي�س موظًف� حكومًي�.

4- �شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي للم�لك اجلديد/ ممّثل ال�شركة ل يقل عن البك�لوريو�س )اإذا ك�ن من خ�رج اململكة، اإح�ش�ر م� يع�دله 
ة(. من اجلهة املخت�شّ

5- الأ�شل من عقد التن�زل للمن�ش�أة التعليمية م�شّدق من اإدارة التعليم.

6- اأ�شل ترخي�س املن�ش�أة �ش�ري املفعول.

7- اأن يكون التنازل عن كامل حمتويات مدر�شة قائمة وجتهيزاتها، وال ُيقبل التنازل عن ترخي�ص غري مفّعل.

8- تعّهد من امل�شتثمر اجلديد مبعاجلة جميع املخالفات املر�شودة على املدر�شة والوفاء مب�شتحّقات التاأمينات االجتماعية والعاملني يف املدر�شة 
وم�شلحة الزك�ة والدخل.

خ��س مبمّثل ال�شركة:
 خط�ب تفوي�س �ش�مل ملمّثل ال�شركة على اأن يكون اأحد موظفيه� ول تقّل درجته عن مدير ع�م فيه�.

خ��س يف ح�لة وف�ة امل�لك /ـة:
- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة الوف�ة.

- �شورة طبق الأ�شل من �شّكّ ح�شر الورثة.

- �شورة طبق الأ�شل م�شّدقة من الوك�لة ال�شرعية.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

ا

 عدم املوافقة  املوافقة على نقل امللكية     
الأ�شب�ب:      

مدير ع�م التعليم:   
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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ا�ستمارة طلب نقل ملكية )من فرد اإلى فرد(
خ/ع/12/1/ن2بعد ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�سراف على املدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة )وفًق� لل�شجّل 
التج�ري(

 تعليم اأجنبي      ح�ش�نة  الن�شاطاملنطقة اأو املح�فظة
 رو�شة                   اأخرى احلي )وفًق� للبلدية(

ح�ش�نةح�ش�نة

ا�شم امل�لك /ـة احل�يل 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

رو�شة
رقم 

الرتخي�س 
القدمي

رو�شة
ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي

ا�شم امل�لك /ـة )اجلديد( 
)وفًق� للهوية الوطنية

املوؤّهلالعمر
م�شدرهت�ريخ امليالد

ه�تف م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية للم�لك اجلديد
املدر�شة

الرمز �س. برقم الف�ك�سجّوال امل�لك /ـة اجلديد
الربيدي

ه�تف امل�لك /ـة اجلديد
املراحل 

التعليمية
 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 

 ث�نوي  متو�شط   الربيد الإلكرتوين
للم�لك /ـة اجلديد

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
1- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك اجلديد.

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة اجلديد، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل 
التعليمية.

3- اأ�شل ترخي�س املن�ش�أة.

4- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املعهد/ املركز ب�لن�شبة املطلوبة منه�.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

ا
 عدم املوافقة    املوافقة على نقل امللكية     

الأ�شب�ب:      

مدير ع�م التعليم:   
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

يف ح�ل التو�شية بعدم املوافقة، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة



112
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

ا�شتمارة طلب حتويل ملكية )يف حالة وفاة املالك /ـة(
خ/ع/12/1/ن3بعد ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�سراف على املدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة )وفًق� 
لل�شجّل التج�ري(

املنطقة اأو املح�فظة
 تعليم اأجنبي        ح�ش�نة  الن�شاط

 رو�شة                  اأخرى احلي )وفًق� للبلدية(

ح�ش�نةح�ش�نة

ا�شم امل�لك /ـة احل�يل 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

رو�شة
رقم 

الرتخي�س 
القدمي

رو�شة
ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي

ا�شم ممّثل الورثة 
)وفًق� للهوية(

املوؤّهلالعمر
م�شدرهت�ريخ امليالد

رقم الهوية ملمّثل 
ه�تف م�شدره�ت�ريخه�الورثة

املدر�شة

الرمز �س. برقم الف�ك�سجّوال ممّثل الورثة
الربيدي

ه�تف ممّثل الورثة
املراحل 

التعليمية
 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 

 ث�نوي  متو�شط   الربيد الإلكرتوين 
للم�لك اجلديد

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
 1- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك اجلديد.

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة اجلديد، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل 
التعليمية.

3- اأ�شل ترخي�س املن�ش�أة.

4- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املعهد/ املركز ب�لن�شبة املطلوبة منه.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

ا
 ل مينح املوافقة على حتويل امللكية    مينح املوافقة على حتويل امللكية     

الأ�شب�ب:      

مدير ع�م التعليم:   
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

يف ح�ل التو�شية بعدم املوافقة، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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ا�شتمارة طلب نقل ملكية )حتويل اإلى �شركة(
خ/ع/12/1/ن4بعد ورود موافقة اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإ�سراف على املدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة   
)وفًق� لل�شجّل التج�ري(

املنطقة اأو 
 تعليم اأجنبي   الن�شاطاملح�فظة

 اأخرى احلي )وفًق� 
للبلدية(

ا�شم امل�لك /ـة احل�يل 
ا�شم ال�شركة امل�لكة)وفًق� للهوية(

رقم ال�شجّل التج�ري 
ه�تف املدر�شةم�شدرهت�ريخهلل�شركة

رقم الف�ك�سالرمز الربيدي�س. بجّوال ممّثل ال�شركة ه�تف ال�شركة امل�لكة
ا�شم ممّثل ال�شركة 
)وفًق� للهوية الوطنية(

ت�ريخه�م�شدره�رقم الهوية
  

ه�تف املدر�شةالعمرت�ريخ امليالداملوؤّهل

املراحل الربيد الإلكرتوين
التعليمية

 رو�شة       ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

ت�ريخ الت�أ�شي�س

احل�ش�نة

رقم الرتخي�س

احل�ش�نة
الرو�شةالرو�شة

البتدائيالبتدائي
املتو�شطاملتو�شط
الث�نويالث�نوي

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
 1- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية ملمثل اجلديد.

2- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة اجلديد، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل 
التعليمية.

3- اأ�شل ترخي�س املن�ش�أة.

4- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �شعودة من وزارة العمل تفيد ب�لتزام املعهد/ املركز ب�لن�شبة املطلوبة منه.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

ا
 ل مينح املوافقة على حتويل امللكية    مينح املوافقة على حتويل امللكية     

الأ�شب�ب:      

مدير ع�م التعليم:   
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

يف ح�ل التو�شية بعدم املوافقة، حُتفظ املع�ملة يف اإدارة التعليم.
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اأنه يف يوم:                                                      بت�ريخ      /       /    14هـ
جن�شيته:الطرف الأول )املتن�زل(:

          :رقم ال�شجّل املدين يقيم يف مدينة:   
م�شدره: ت�ريخه:     /   /      14هـ  

جن�شيته:الطرف الث�ين )املتن�زل له(:
          :رقم ال�شجّل املدين يقيم يف مدينة:   

م�شدره: ت�ريخه:     /   /      14هـ  

ا�شم املدر�شة
ت�ريخ الت�أ�شي�سرقم الرتخي�ساملرحلة
ح�ش�نة

رو�شة
ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

)واأقّر كل منهما مبا يلي( 
- اأقّر الطرف الأول م�لك ........................................................................  يف مدينة:................................................. اأولاً

واملُ�شّرح له/ له� ب�لعمل مبوجب الرتاخي�س املبّينة اأرق�مه� اأعاله،
( للطرف الث�ين، وي�شمل هذا التن�زل م� يلي: ب�أنه قد تن�زل عن ملكية )                                                          

- الرتاخي�س، املبنى وتبع�ته )م� بداخله(، الأث�ث والتجهيزات.
- عقود الع�ملني/ الع�مالت، مب� يف ذلك التن�زل عن كف�لة غري ال�شعوديني/ غري ال�شعودي�ت، مع موافقة خّطية من جميع الع�ملني على نقل كف�لتهم وعقودهم.

- الإع�نة ال�شنوية للع�م الدرا�شي )         14/         14هـ( التي ُت�شرف من الوزارة.
- الر�شوم امل�شتحّقة على اأولياء اأمور الطالب/ الطالبات، املتدّربني/ املتدّربات.

ا- اأقّر الطرف الث�ين ن�فًي� اجله�لة ب�أنه: ثانياً
- اطلع على احل�ش�ب�ت وامليزانية وك�فة الديون واملديوني�ت على املن�ش�أة التعليمية.

- التزم بحقوق جميع العاملني والعامالت باملن�شاأة ورواتبهم، وبنقل كفالة الذين تقت�شي م�شلحة العمل جتديد عقودهم، ومن ال ُيحتاج اإليه �شيتم اإعطاوؤه تاأ�شرية 
خروج نه�ئي.

- اأنه على علم ب�لفرتة الزمنية املتبّقية من عمر املبنى اإذا ك�ن م�شت�أجًرا والط�قة ال�شتيع�بية من الطالب / الط�لب�ت.
- التزم بحقوق الع�ملني والع�مالت ب�ملن�ش�أة وواجب�تهم وم�شوؤولي�تهم )القدمي واجلديد منه�(. 

- التزم باال�شرتاك يف التاأمينات االجتماعية.
- التزم بتجديد �شه�دة الأمن وال�شالمة من الدف�ع املدين �شنوًي� والت�أّكد من �شالمة جميع اأدوات الأمن وال�شالمة ومت�بعة �شي�نته� ب��شتمرار.

ا- تعّهد الطرف الثاين با�شتيفاء جميع امللحوظات امل�شّجلة على املن�شاأة من قبل جهة االإ�شراف، والتقّيد بالئحة وتعليمات تنظيم املدار�ص واملعاهد االأهلية وما  ثالثاً
قد يِرد عليه� من تعديالت، ويتحّمل امل�شوؤولية ك�ملة عند خم�لفته�.

الطرف الثاين )املتناَزل له(  الطرف الأول )املتنازل(     
ال�شم رب�عًي�: ال�شم رب�عًي�:      

التوقيع: التوقيع:       
الت�ريخ:        /   /    14هـ الت�ريخ:     /    /      14هـ     

مدير عام اإدارة التعليم مبنطقة: مدير مكتب التعليم الأهلي:     
ال�شم: ال�شم:       

التوقيع: التوقيع:       
الت�ريخ: الت�ريخ:       

اخلتم:

))مالحظة ه�مة((
اإذا ك�ن م�لك املعهد الذي �شيتم التن�زل عن ملكيته� اأو املتن�َزل له امراأة، يتم توقيعه� على عقد التن�زل بح�شوره� �شخ�شًي� اأم�م مديرة التعليم الأهلي.

خ/ع/12/1/ن5عقد تنازل عن مدر�شة اأجنبية
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العملية )13(
خ/ع/13/1/ن1ا�ستمارة تغيري املنهج املعتمد يف املدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك /ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احلي 
)وفًق� للبلدية(

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية
الربيد اللكرتوينرقم اله�تف

ه�تف جّوال امل�لك /ـة
امل�لك /ـة

رقم 
الرمز �س. ب.الف�ك�س

الربيدي

 ح�ش�نة الن�شاط  تعليم اأجنبي 
 اأخرى   رو�شة   

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

املنهج اجلديداملنهج احل�يل

ق 
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ
ية

لآت
ا

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1- اأ�شل ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.

2- خطاب يفيد مبوافقة اأولياء االأمور على تغيري املنهج.

3- التاأّكد من انتهاء ال�شنة الدرا�شية للمنهج احلايل وبداية �شنة درا�شية جديدة للمنهج اجلديد.

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

يعتمد مدير مكتب التعليم الأهلي:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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العملية )14(
بيانات ممّثلي اجلالية املتقّدمني بطلب الرتخي�س

جن�سية اجلالية )                         (     مقّر املدر�سة املطلوبة )                       (
خ/ع/14/1/ن1

املوؤّهل الدرا�شيال�شم

ت�ريخه�م�شدره�رقم الإق�مة

جهة العملالعمل

العنوانا�شم الكفيل

جّوالف�ك�سه�تف

التوقيع

املوؤّهل الدرا�شيال�شم

ت�ريخه�م�شدره�رقم الإق�مة

جهة العملالعمل

العنوانا�شم الكفيل

جّوالف�ك�سه�تف

التوقيع

املوؤّهل الدرا�شيال�شم

ت�ريخه�م�شدره�رقم الإق�مة

جهة العملالعمل

العنوانا�شم الكفيل

جّوالف�ك�سه�تف

التوقيع
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خ/ع/14/1/ن2بيانات املدر�سة املطلوب الرتخي�س بفتحها 

موقعه�:ا�شم املدر�شة:

احلي:املدينة:املنطقة:                        

اللغة التي ُيدّر�س به� املنهج:املنهج املراد تدري�شه:

عدد املدار�س املم�ثلة يف املنطقة:

�شت لها املدر�شة: العدد التقديري الأبناء اجلالية التي خ�شّ

ن�شبة النمو املتوّقعة �شنوًي� يف عدد الطالب/ الط�لب�ت: 

تقدير التكلفة الإجم�لية للم�شروع: 

�س للم�شروع:                 )ي�شفع م� يثبت ذلك( مقدار الر�شيد املخ�شّ

العدد التقديري للع�ملني الذين حتت�ج اإليهم املدر�شة يف الع�م الأول:

العّم�ل وال�ش�ئقون )               ( الإداريون/ الإداري�ت )               (     املعّلمون/ املعّلم�ت )               (   

الن�شبة املقّررة للع�ملني ال�شعوديني: 

التوقيع: ال�شم:

تنبيه: ا�شتقدام العّم�ل واحلرا�س ورج�ل الأمن للمدر�شة الأجنبية، ويجب توظيف �شعوديني وفًق� للتعليم�ت اخل��شة ب�شعودة املهن والوظ�ئف، كم� ميكن التع�قد مع 
�شة. موؤ�ّش�ش�ت �شعودية متخ�شّ
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نتعّهد نحن ط�لبي الرتخي�س بفتح مدر�شة للج�لية )                                                      ( يف مدينة )                                                      (، اأن نكون م�شوؤولني م�شوؤولية 
ك�ملة عن هذه املدر�شة ب�شوؤونه� احلكومية ذات العالقة، ونتعّهد على وجه اخل�شو�س ب�أن نلتزم مب� ي�أتي:

1. تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليم�ت والقرارات والتوجيه�ت اخل��شة ب�ملدار�س الأجنبية.
2. اأن حترتم املدر�شة الأحك�م الإ�شالمية والقيم الأخالقية وال�شي��شية للمملكة، واأل تتعّر�س يف من�هجه� اأو تدري�شه� اأو كتبه� اأو م�ش�در التعلُّم فيه� مل� مي�ّس هذه 

القيم.
3. اأن ت�شتمل من�هج املدر�شة على القدر املن�شو�س عنه يف لئحة املدار�س الأجنبية ب�ش�أن تدري�س مواد لتعّلم اللغة العربية واحل�ش�رة الإ�شالمية وت�ريخ اململكة 

وجغرافيته�.
4. اأن يقت�شر القبول يف املدر�شة على اأبناء اجلالية الذين لديهم اإقامات نظامية، واأن تلتزم املدر�شة بعدم قبول اأي طالب من جالية اأخرى اإاّل مبوافقة م�شبقة من 
ة، واأاّل تقبل املدر�شة اأي طالب �شعودي واأاّل تتخذ اأي اإجراء لت�شجيله اأو ا�شتالم ر�شوم درا�شية منه اإال بعد اأن ت�شل املوافقة الر�شمية على قبوله  اجلهة املخت�شّ

عن طريق الإدارة الع�مة للتعليم الأجنبي )بنني( يف وزارة التعليم، واأن تلتزم املدر�شة ب�ملدة التي تقّرره� الوزارة للط�لب.
5. اأن تتقّيد املدر�شة ب�لنظ�م واملن�هج التعليمية واللغة املطّبقة يف بلده� ليتمّكن طالبه� من ال�شتمرار يف الدرا�شة عند عودتهم اإلى بالدهم، وتتعّهد ب�أن تقّدم م� 

ة يف �شف�رة اجل�لية. يثبت ذلك من اجلهة املخت�شّ
6. اأن تخ�شع املدر�شة لإ�شراف وزارة التعليم ممّثلة ب�إدارة التعليم يف جميع النواحي امل�لية والإدارية والجتم�عية، واأن تلتزم بتنفيذ جميع التعليم�ت ال�ش�درة عنه�.

7. اأّل تقبل املدر�شة هب�ت اأو اإع�ن�ت نقدية اأو عينية اإّل وفًق� للتعليم�ت املبّلغة له� من قبل وزارة التعليم.
الإيرادات  فيه�  مو�شًح�  العربية  ب�للغة  ع�م  لكل  املدر�شة  مبيزانية  الأجنبي(  للتعليم  الع�مة  )الإدارة  الوزارة  توايف  واأن  ق�نونًي�،  حم��شًب�  املدر�شة  تعنّي  اأن   .8

وامل�ش�ريف.
9. اأن يكون جميع الع�ملني غري ال�شعوديني على كف�لة املدر�شة، واأن يكون لديهم اإق�م�ت نظ�مية �ش�رية املفعول. 

10.اأن ت�شّكل املدر�شة جمل�ًشا الإدارتها يتم اختيار اأع�شائه من قبل اأولياء اأمور الطالب/ الطالبات وفًقا لتعليمات الوزارة واإدارة التعليم، واأن يكون للوزارة واإدارة 
التعليم حق امل�ش�ركة يف املجل�س وح�شور اجتم�ع�ته وفق م� تراه.

11. اأن تفتح املدر�شة اأبوابه� يف اأي وقت اأم�م زي�رات امل�شرفني الرتبويني الت�بعني لوزارة التعليم لالطالع على جميع �شوؤون املدر�شة وتزويده� ب�لتوجيه�ت الالزمة.
ة يف اململكة وتعليم�ته�. 12. اأن تكون يف املدر�شة ن�شبة من الع�ملني ال�شعوديني ح�شب نظ�م اجله�ت املخت�شّ

ت عليه لئحة املدار�س الأجنبية يف م�دته�  13. اأن نلتزم ب�مل�شتوى الدرا�شي للمدر�شة التي رّخ�س لن� بفتحه� ول نقوم ب��شتحداث م�شتوي�ت اأدنى اأو اأعلى مم� ن�شّ
ال�ش�بعة.

14. اأّل نقوم ب��شتخدام املبنى اإل بعد موافقة اإدارة التعليم، البلدية، الدف�ع املدين.
15. اأاّل نقوم باإن�شاء اأي فروع اأو مالحق للمدر�شة اإال مبوافقة اإدارة التعليم ووفًقا لل�شروط وال�شوابط اخلا�شة بذلك.

16. اأن نلتزم بجميع �شروط الرتخي�ص املمنوح لنا وبنوده.

ممّثلو اجلالية

ال�شم: ال�شم:      ال�شم:     
التوقيع: التوقيع:      التوقيع:     

م�سادقة ال�سفارة:

خ/ع/14/1/ن3تعّهد ممّثلي جالية اأجنبية لفتح مدر�سة لأبناء اجلالية
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- تكون مع�يري اختي�ر املبنى املدر�شي - بحد اأدنى - وفق الآتي: اأولاً

1- اأن يكون املبنى بجميع مرافقه مبنًي� من اخلر�ش�نة امل�شلحة واأن يكون جيد »الت�شطيب« خ�لًي� من العيوب الفنية و�شليًم� اإن�ش�ئًي�.

2- اأن يوجد يف املبنى عدد ك�ٍف من الغرف واملرافق وال�ش�ح�ت املحّققة لحتي�ج�ت العملية التعليمية والرتبوية.

3- اأن يكون امل�شّلى لئًق� وتكون �شعته متن��شبة مع عدد الطالب/ الط�لب�ت امل�شلمني يف املدر�شة.

4- اأّل يقل الف�شل الدرا�شي عن اثنني واأربعني )42( مرًتا مرّبًع�.

5- اأن تكون �شعة املكتبة واملخترب واملعمل متن��شبة مع اأعداد الطالب/ الط�لب�ت واملراحل الدرا�شية، وحمّققة لأغرا�س املنهج املقّرر.

اإذا كان الرتخي�ص ملدر�شة ي�شمل الق�شم الثانوي، على املتقّدم جتهيز 3 خمتربات، اأحدها للكيمياء والآخر لالأحياء والثالث للفيزياء، مع 
مالحظة اأن تكون و�شائل ال�شالمة متوّفرة يف كل منها.

6- اأن تتحّقق التهوية اجليدة واالإ�شاءة الوافية والتكييف املنا�شب لظروف البيئة يف جميع الغرف واملرافق.

7- اأن تراعى يف املبنى الظروف اجلوية التي تتطّلب اإيج�د مظّلة من��شبة معزولة حرارًي� للوق�ية من ال�شم�س، اأو �ش�لت مغلقة لهذا الغر�س.

8- اأن تتن��شب الأفنية واملرافق مع عدد الطالب/ الط�لب�ت ومراحلهم العمرية.

9- اأن يحيط ب�ملبنى واملرافق امل�ش�ندة �شور اأو �شي�ج من��شب لتنظيم حركة العملية الرتبوية يف حميطه.

10- اأن ُيجّهز املبنى بدورات مي�ه �شحّية ومزّودة ب�ملتطّلب�ت الالزمة لال�شتعم�ل وجيدة التهوية، واأن يكون عدده� من��شًب� لعدد الطالب/ الط�لب�ت مب� ل يقل عن 
دورة مياه واحدة لكل خم�شة وع�شرين طالًبا )اأو طالبة(، ي�شاف اإلى ذلك وجود موا�شيء ومغا�شل م�شاندة يف كل مكان منا�شب.

11- اأن توجد داخل املبنى ويف الق�شم املحيط به اأدوات الأمن وال�شالمة ال�شحية والأمنية واملرورية والبيئية.

12- اأن يكون املوقع على �ش�رعني ل يقل عر�س اأحدهم� عن ع�شرين مرًتا، مع اأهمية وجود املواقف املن��شبة لل�شي�رات حول املبنى.

ا- احل�شول على موافقة البلدية على املوقع، واحل�شول على �شه�دة الدف�ع املدين بتحّقق ا�شرتاط�ت ال�شالمة ومتطّلب�ته�. ثانياً

ا للمدر�شة، وتراعي اللجنة يف ذلك ال�شروط وال�شوابط املذكورة ب�شاأن املباين  ا- تقوم جلنة من اإدارة التعليم بالك�شف على املبنى املراد ا�شتخدامه مقرًّ ثالثاً
املدر�شية، ويلتزم طالب الرتخي�ص باإجراء ما تطلبه اللجنة من تعديالت.

ا- يف ح�ل احتي�ج املدر�شة اإلى اإ�ش�فة من�ش�آت على املبنى اأو ا�شتعم�ل مرافق اأخرى لتلبية احل�جة اأو النمو، على �ش�حب املدر�شة تقدمي عر�س اإلى اإدارة  رابعاً
ة لأخذ املوافقة على ذلك. التعليم للمع�ينة من اللجنة املخت�شّ

ة يف اإدارة التعليم قبل النتق�ل بوقٍت ك�ف، واأخذ  ا- يف ح�ل رغبة م�لك املدر�شة النتق�ل اإلى مبنى اآخر، على رئي�س جمل�س اإدارته� اإ�شع�ر اجلهة املخت�شّ خام�ساً
املوافقة اخلّطية امل�شبقة من اإدارة التعليم يف املنطقة اأو املح�فظة قبل ا�شتخدامه.

ممّثلو اجلالية

ال�شم: ال�شم:      ال�شم:     
التوقيع: التوقيع:      التوقيع:     

م�سادقة ال�سفارة:

خ/ع/14/1/ن4املوا�شفات وال�شروط الالزمة يف مباين املدار�ص الأجنبية
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ا�شم اإدارة التعليم:...................................................................................................................................................

ا�شم اجل�لية ط�لبة الرتخي�س:.......................................................................................................................................

ا�شم املدر�شة املطلوب الرتخي�س له�:................................................................................................................................

مقّره�:...............................................................................................................................................

................

املنهج املُراد تدري�شه:................................................................................................................................................

اللغة التي ُيدّر�س به� املنهج:.........................................................................................................................................

العدد الق�ئم من املدار�س املم�ثلة يف املقّر املذكور:     )                       (

العدد املحت�ج اإلى اإحداثه من املدار�س هذا الع�م:      )                       (

تو�شية الإدارة ب�ش�أن منح الرتخي�س للج�لية:

             تو�شي الإدارة مبنح الرتخي�س

             ل تو�شي الإدارة مبنح الرتخي�س

م�شوغ�ت التو�شية:..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...

مكتب التعليم الأهلي يف اإدارة التعليم امل�سرف على التعليم الأجنبي يف الإدارة     

ال�سم:..................................................... ال�سم:...................................................    

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

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

خ/ع/14/1/ن5راأي اإدارة التعليم ب�ساأن منح الرتخي�س

ُي�شتكمل هذا البي�ن من قبل اإدارة التعليم فقط
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العملية )15(
م/ع/15/1/ن1ا�شتمارة طلب فتح ف�شول ملحقة للمدار�ص الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ت�ريخ
الت�أ�شي�س

ح�ش�نة
املنطقة اأو 

املح�فظة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
ا�شم املن�ش�أة

)وفًق� لل�شجّل التج�ري(
املراحل

 التعليمية
 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائي

 متو�شط      ث�نوي
احلي

)وفًق� للبلدية(

الف�شول املطلوب 
اإحل�قه�

ه�تف 
الربيد الإلكرتويناملدر�شة

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز �س. ب
الربيدي

الن�شاط
  تربية خ��شة  تعليم ع�م  

 رو�شة  حتفيظ القراآن  
 اأخرى  ح�ش�نة   

رقم الرتخي�س

ح�ش�نة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
1 . ح�شول املرحلة الق�ئمة على الدرجة الأولى اأو الث�نية يف تقييم املدر�شة ال�شنوي
2 .  تعّهد ب�للتزام ب�ل�شوابط واملدة املحّددة للف�شول امللحقة
3 . شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة التعليمية�
�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة،  املراحل التعليمية، . 4

  )الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت
5 .  تقرير عن توّفر التجهيزات والأث�ث املدر�شي املن��شب

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

 مدير مكتب التعليم الأهلي:                

الت�ريخ:                                   التوقيع:       ال�شم:     

 مدير ع�م التعليم :                

التوقيع:                                                    الت�ريخ: ال�شم:                                                          

يكون الإحل�ق وفًق� لل�شوابط املحّددة من الوزارة

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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العملية )16(
م/ع/16/1/ن1ا�شتمارة طلب فتح ف�شول ملحقة للمدار�ص الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ت�ريخ
الت�أ�شي�س

ح�ش�نة
املنطقة اأو 

املح�فظة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
ا�شم املن�ش�أة

)وفًق� لل�شجّل التج�ري(
املراحل

 التعليمية
 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائي

 متو�شط      ث�نوي
احلي

)وفًق� للبلدية(

الف�شول املطلوب 
اإحل�قه�

ه�تف 
الربيد الإلكرتويناملدر�شة

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز�س. ب
الربيدي

الن�شاط

 تعليم اأجنبي
 ح�ش�نة

 رو�شة
 اأخرى 

 املنهج 

رقم الرتخي�س

ح�ش�نة
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى
 خط�ب بطلب اإ�ش�فة ف�شول درا�شية ملحقة ب�ملرحلة الق�ئمة.      . 1
�شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة التعليمية.. 2

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة،  . 3
املراحل التعليمية، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(.

تعّهد خطي من امل�شتثمر ب�للتزام ب�شوابط الإحل�ق ومدته.. 4

توّفر ف�شول وجتهيزات ودورات مياه.. 5

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

م 
علي

لت
ب ا

كت
م

لي
لأه

ا

 مدير مكتب  التعليم الأهلي:                

الت�ريخ:                                  التوقيع:       ال�شم:     

مدير ع�م التعليم:   
                                                                          

الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

يكون الإحل�ق وفًق� لل�شوابط املحّددة من الوزارة
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العملية )17(
م/ع/17/1/ن1ا�ستمارة طلب اإحلاق برنامج تربية خا�سة للمدار�س الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك / ـة
املنطقة اأو املح�فظة)وفًق� للهوية الوطنية(

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل التج�ري(

رقم ت�ريخ الت�أ�شي�س
الرتخي�س

تاريخ انتهاء الرتخي�ص

 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائياملراحل التعليمية
 متو�شط      ث�نوي

الربيد الإلكرتوينه�تف املدر�شة

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
الرمز �س. برقم الف�ك�سامل�لك / ـة

الربيدي
برامج الرتبية 

اخل��شة امللحقة 
ب�ملدار�س

رقم املوافقة وت�ريخه�املرحلةا�شم الربن�مج امللحق

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1 .  اأن يكون م�شى على ت�شغيل املدر�شة ع�م�ن درا�شي�ن
2 .  اأن تكون املدر�شة م�شنفة يف الدرجة الأولى اأو الث�نية لآخر ع�مني درا�شيني
3 .  األ تكون املدر�شة قد ارتكبت اأي خم�لفة نظ�مية خالل الع�م ال�ش�بق لطلب ترخي�س الربن�مج
4 .  األ يزيد عدد اإجم�يل طالب الرتبية اخل��شة عن 20% من اإجم�يل عدد طالب التعليم الع�م
عدد طالب وط�لب�ت التعليم الع�م ).....(                عدد طالب وط�لب�ت الرتبية اخل��شة يف املدار�س، اإن وجد ).....(. 5
ن�شبة طالب وط�لب�ت الرتبية اخل��شة لطالب وط�لب�ت التعليم الع�م )...... %(.. 6
7 . تعّهد اللتزام ب�للوائح والأنظمة اخل��شة ب�لرتبية اخل��شة
8 . شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة التعليمية�
�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك / ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة،  املراحل التعليمية، . 9

    )الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت
تقرير �شالحية املبنى املدر�شي من قبل جلنة مكّونة من اإدارة التعليم الأهلي واإدارة الرتبية اخل��شة واإدارة املب�ين واإدارة ري��س الأطف�ل يف ح�ل ك�ن . 10

�شة، مع التاأّكد من توّفر متطّلبات  الن�شاط يف هذا املجال، للتاأّكد من منا�شبة امل�شتلزمات املكانية والتجهيزات ومطابقتها للموا�شفات واملعايري املتخ�شّ
 ال�شالمة املراعية لطبيعة طالب املدر�شة

11 . توفري امل�شتلزمات املكانية والتجهيزات والو�شائل التعليمية اخلا�شة قبل بداية الن�شاط
12 . شة من معلمني واأخ�ش�ئيي اخلدم�ت امل�ش�ندة� توّفر الكوادر املتخ�شّ

مالحظة: ال�شروط )1 – 2 – 3 – 4( ل تطّبق على برنامج �سعوبات التعّلم.
مدة املوافقة حمّددة بثالث �سنوات فقط 

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

برن�مج الرتبية اخل��شة الذي يتقّدم امل�لك / ـة بطلب 
املوافقة له كربن�مج ملحق ب�ملدار�س

املرحلةبرن�مج تربية خ��شة )فئة(

ملحوظ�ت م�شريف الرتبية اخل��شة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:      

ملحوظ�ت م�شريف التعليم الأهلي :
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:      

الأ�شب�ب  مينح الرتخي�س                                                 ل مينح الرتخي�س    
 مدير مكتب التعليم الأهلي:

التوقيع: ال�شم:    
الت�ريخ:     

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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م/ع/17/1/ن2�سجّلّ طلب اإحلاق برنامج للرتبية اخلا�سة

رقم الرتخي�س:املرحلة:ا�شم املدر�شة: 
اجلّوال:الربيد الإلكرتوين:ف�ك�س: ه�تف املدر�شة:

 �شكني  نوع املبنى: احلي:املدينة:  مدر�شي   

برن�مج الرتبية اخل��شة املطلوب اإحل�قه:
 اإع�قة عقلية  ا�شطراب�ت �شلوكية وانفع�لية        اإع�قة �شمعية     اإع�قة ب�شرية    

 �شعوب�ت تعّلم  تعّدد الإع�ق�ت     ا�شطراب التوحد    

   تعّهد امل�لك / ـة: 
اأ- اللتزام ب�لقواعد التنظيمية ملع�هد وبرامج الرتبية اخل��شة ال�ش�در ب�لقرار الوزاري رقم 10674 وت�ريخ 1422/4/5هـ.

ب- اللتزام ب�لقواعد التنظيمية ملدار�س وبرامج الرتبية اخل��شة الأهلية ال�ش�درة ب�لقرار الوزاري رقم 33155156 وت�ريخ 1433/1/22هـ.
.� �شً �س/ة يف الرتبية اخل��شة يف ح�ل مل اأكن متخ�شّ ج-  اللتزام بتعيني م�شرف/ة متخ�شّ

د- عدم قبول فئ�ت من طالب الرتبية اخل��شة غري الفئ�ت الواردة يف موافقة الربن�مج.
هـ- اأّل يزيد عدد اإجم�يل طالب برامج الرتبية اخل��شة عن 20% من عدد اإجم�يل طالب التعليم الع�م.

و- اللتزام بتخفي�س طالب التعليم الع�م يف الف�شول املدمج به� طالب تربية خ��شة وفق م� حتّدده جهة الإ�شراف.

واأقّر باأنني اأطلعت على هذا التعّهد وقراأت ما فيه وفهمته واأنه ملزم يل، وللوزارة احلق يف اإلغاء املوافقة وفًقا الأنظمتها وتنظيماتها بدون اأي م�شوؤولية اأو تبعة 
ق�نونية عليه�.

الت�ريخ  التوقيع      ا�شم امل�لك / ـة      
.................................    ..........................................     ..........................................

بعد الطالع على �شوابط املوافقة على اإحل�ق برامج الرتبية اخل��شة، وبعد الت�أّكد من �شالحية املبنى املدر�شي، وتوّفر امل�شتلزم�ت املك�نية والتجهيزات 
�شة، واللتزام مبتطلب�ت ال�شالمة املراعية لطبيعة الطالب/ الط�لب�ت. ومط�بقته� للموا�شف�ت واملع�يري املتخ�شّ

نو�شي مبنح املوافقة على اإحل�ق برن�مج:
.................................................................... -1 
.................................................................... -2 
 .................................................................... -3 
للرتبية اخل��شة يف مدر�شة ................................... الأهلية.

مدير ع�م التعليم  مدير مكتب التعليم الأهلي       
ال�شم: ال�شم:         

التوقيع: التوقيع:         
الت�ريخ:
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م/ع/17/1/ن3)موافقة اإحلاق برنامج تربية خا�سة(

بناًء على ال�شالحيات املخّولة لنا نظاًما،
مّتت املوافقة على اإحل�ق برن�مج الرتبية اخل��شة وفق الآتي:

ا�شم املدر�شة:                                                             املرحلة:
رقم الرتخي�س:

ا�شم الربن�مج:

ت�ريخ ت�أ�شي�شه:

رقم املوافقة:

وملدة ثالث �شنوات تبداأ من     /     /        هـ   اإلى نه�ية     /     /        هـ.

مدير )ع�م( التعليم اخلتم       
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العملية )18(
م/ع/18/1/ن1منوذج طلب املوافقة على تطبيق برنامج تعليمي دويل يف مدر�شة اأهلية

ية
هل

لأ
ة ا

ر�س
ملد

ل ا
قب

ن 
ل م

كم
�ست

ي

املدينة:امل�لك / ـة:املدر�شة:                                                                 

املراحل الدرا�شية الق�ئمة 
واأرق�م تراخي�شه�

الث�نويةاملتو�شطةالبتدائيةري��س الأطف�ل

�شري�ن 
الرتخي�س

من:
اإلى:  

�شري�ن 
الرتخي�س

من:
اإلى:  

�شري�ن 
الرتخي�س

من:
اإلى:  

�شري�ن 
الرتخي�س

من:
اإلى:   

جهة العتم�دالربن�مج املطلوب تطبيقه *

املرحلة )املراحل( الدرا�شية 
املطلوب التطبيق فيه�

 ري��س الأطف�ل  ح�ش�نة  
 املتو�شطة   البتدائية 

 الث�نوية

ا�شم امل�لك / ـة:

التوقيع: * يرفق تو�شيف للمنهج املراد تطبيقه ي�شتمل على اخلطة الدرا�شية واآلية تقييم الطالب/ الط�لب�ت واأ�شل 
املوافقة ال�ش�بقة على الربن�مج واملوافقة على ال�شال�شل الدرا�شية.

ي 
نب

ج
لأ

وا
ي 

هل
لأ

م ا
علي

لت
ة ا

دار
ل اإ

قب
ن 

ل م
كم

�ست
ي

يم
تعل

 ال
رة

دا
باإ

تقييم املدر�شة لآخر ع�مني
 عدم املوافقةاملرئي�ت  املوافقة  

 منطبقة           غري منطبقةانطب�ق ال�شوابط

3-2-1-م�شوغ�ت املوافقة اأو عدمه�

-4-5-6

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم )                        (

.................................................................
الت�ريخ:     /      /       14هـالتوقيع:

ة 
ام

لع
ة ا

دار
لإ

ل ا
قب

ن 
ل م

كم
�ست

ي
رة

وزا
بال

ي 
هل

لأ
م ا

علي
للت

انطب�ق مراجعة الطلب
ال�شرتاط�ت

ا�شتكم�ل 
مرفق�ت املنهج

الت�ريخ:     /      /    14هـالتوقيعامل�شرف املراجع

 حت�ل اإلى اللجنة التح�شريية لدرا�شة طلب�ت تطبيق الربامج 
الت�ريخ:     /      /    14هـ تع�د اإلى اإدارة التعليم لإكم�ل امل�شوغ�تالتعليمية الدولية

اعتم�د مدير ع�م التعليم الأهلي الع�م
ال�شم: 

التوقيع:
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العملية )19(
م/ع/19/1/ن1ا�ستمارة جتديد تطبيق برنامج دويل يف املدار�س الأهلية 

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع
   

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
ت�ريخللهوية الوطنية(

الت�أ�شي�س

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل التج�ري(

احلي
)وفًق� للبلدية(

الربيد الإلكرتوينه�تف املدر�شة
م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم
الف�ك�س

الرمز �س. ب
الربيدي

املراحل
 التعليمية )وفًق� للبلدية(

 متو�شط  ح�ش�نة  
 ث�نوي  رو�شة  
 اأخرى  ابتدائي  

رقم املوافقة على تطبيق 
الربن�مج وت�ريخه�

جهة العتم�دالربن�مج املطبق

ية
لآت

ط ا
اب

شو
ل�

وا
ط 

رو
ل�ش

ق ا
طب

 ان
من

د  
اأّك

لت
ا

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1- اإرف�ق )تقرير/ ا�شتم�رة( حي�ل اكتم�ل )املبنى – التجهيزات املدر�شية – الهيئة التعليمية واالإدارية( وفق ال�شروط وال�شوابط املنّظمة لذلك.

2- �شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمدر�شة الأهلية.

3- احل�شول على املوافقة النه�ئية من جهة العتم�د للربن�مج املطلوب تطبيقه.

4- �شورة طبق الأ�شل من املوافقة على تطبيق الربن�مج الدويل.

5- �شورة من اخلطة الدرا�شية.

6- �شور من املوافقة على ال�شال�شل التعليمية املطّبقة من الإدارة الع�مة للمن�هج.

7- اللتزام بتدري�س املواد الإلزامية )امل�دة 13( من لئحة التعليم الأجنبي
 الرتبية الإ�شالمية

 اللغة العربية 
 الجتم�عي�ت   

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:      ال�شم:     

 جُتّدد املوافقة

مدة جتديد املوافقة:
 ثالثة اأعوام    ع�م�ن      ع�م  

 ال جُتّدد املوافقة
الأ�شب�ب:

يعتمد مدير مكتب التعليم الأهلي:   
                

التوقيع: الت�ريخ:      ال�شم:     

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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العملية )20(
ى مدر�سي يف املدار�س الهلية م/ع/20/1/ن1ا�ستمارة اإن�ساء مبناً

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك / ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احلي 
)وفًق� للبلدية(

الربيد اللكرتوينه�تف املدر�شة
م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تفجّوال امل�لك / ـة
امل�لك / ـة

رقم 
�س. ب.الف�ك�س

الرمز 
الربيدي

الن�شاط
 حتفيظ القراآن  تعليم ع�م  

 رو�شة  ح�ش�نة   
 اأخرى  تعليم كب�ر / كبريات         

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

�شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك اأو جواز ال�شفر ملواطني دول جمل�س التع�ون.. 1

�شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية، نوع التعليم )بنني/ . 2
بن�ت(.

�شورة طبق االأ�شل من اإرفاق ف�شح البناء.. 3

�شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد يت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، ا�شم احلي، املراحل التعليمية.. 4

�شورة طبق الأ�شل من املخّطط الهند�شي للمبنى.. 5

اإرف�ق م� يثبت متّلك الأر�س اأو ا�شتئج�ره� ملدة طويلة.. 6

اإرف�ق موافقة اإدارة املب�ين يف اإدارة التعليم على املخّطط�ت الت�شميمية والإن�ش�ئية يت�شّمن: ا�شم امل�شتثمر، املراحل التعليمية، احلي، نوع . 7
التعليم )بنني/ بن�ت(.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

يعتمد مدير عام التعليم:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

* �شورة لالإدارة الع�مة للتعليم الأهلي الع�م لالإح�طة

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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م/ع/20/1/ن2ا�ستمارة اإن�ساء مبنى مدر�سي يف  املدار�س الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك /ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احلي 
)وفًق� للبلدية(

الربيد اللكرتوينه�تف املدر�شة
م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك /ـة
امل�لك /ـة

رقم 
الرمز �س. ب.الف�ك�س

الربيدي

الن�شاط

 تعليم اأجنبي
 ح�ش�نة 

 رو�شة 
 اأخرى

 املنهج
املراحل التعليمية

)وفًق� للبلدية(
 ح�ش�نة     رو�شة     ابتدائي

 متو�شط      ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

�شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك.. 1

�شورة طبق الأ�شل من املوؤّهل العلمي.. 2

اإرفاق ف�شح البناء.. 3

�شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد يت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، ا�شم احلي، املراحل التعليمية.. 4

اإرف�ق �شورة املخّطط الهند�شي للمبنى.. 5

اإرف�ق م� يثبت متّلك الأر�س اأو ا�شتئج�ره� ملدة طويلة.. 6

اإرف�ق موافقة الإدارة الهند�شية يف اإدارة التعليم على املخّطط�ت الت�شميمية والإن�ش�ئية يت�شّمن: ا�شم امل�شتثمر، املراحل التعليمية، احلي.. 7

تديد مدة االإن�شاء.. 8

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

مدير مكتب التعليم الأهلي:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

يعتمد مدير عام التعليم:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

�شورة اإلى الإدارة الع�مة للتعليم الأهلي الع�م لالإح�طة.

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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العملية )21(
م/ع/21/1/ن1ا�ستمارة تغيري مبنى املدر�سة الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك /ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احلي 
)وفًق� للبلدية(

الربيد اللكرتوينه�تف املدر�شة
م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك /ـة
امل�لك /ـة

رقم 
الرمز �س. ب.الف�ك�س

الربيدي

الن�شاط

 حتفيظ القراآن  تعليم ع�م  
 رو�شة  ح�ش�نة   

 تربية خ��شة  تعليم كب�ر / كبريات          
 اأخرى

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

�شورة طبق الأ�شل من ترخي�س �ش�ري املفعول للمن�ش�أة.. 1

موافقة اللجنة امل�شّكلة على �شالمة املبنى اإن�شائًيا ومالءمته تربوًيا.. 2

�شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية على املوقع اجلديد تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة، املراحل التعليمية، نوع التعليم . 3
)بنني/ بن�ت(.  

�شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� من الدف�ع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة، احلي، ا�شم املن�ش�أة،  . 4
املراحل التعليمية، الط�قة ال�شتيع�بية، نوع التعليم )بنني/ بن�ت(. 

تقرير بتوّفر التجهيزات املدر�شية والأث�ث والو�ش�ئل التعليمية واملختربات واملع�مل.. 5

�شورة من �شه�دة �شالمة املبنى اإن�ش�ئًي� من مكتب هند�شي معتمد.. 6

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

مدير مكتب التعليم الأهلي: 
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

يعتمد مدير عام التعليم:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

م/ع/21/1/ن2ا�ستمارة تغيري مبنى املدر�سة الأجنبية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

املنطقة اأو املح�فظة

احلي )وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك /ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

ه�تف 
املدر�شة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

رقم ه�تف امل�لك /ـةجّوال امل�لك /ـة
�س. بالف�ك�س

الرمز 

الربيدي

الن�شاط

 تعليم اأجنبي
 ح�ش�نة 

 رو�شة 
 اأخرى

 املنهج
املراحل 

التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 رو�شة            ابتدائي  ح�ش�نة 
 ث�نوي  متو�شط  

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

1- �شورة طبق الأ�شل من الهوية الوطنية للم�لك. 

2- �شورة طبق الأ�شل من موافقة البلدية على املن�ش�أة التعليمية تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة وا�شم املدر�شة ونوع التعليم )بنني/ بن�ت( وا�شم احلي 
واملراحل التعليمية.

3- �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة �ش�رية املفعول لأمن املن�ش�أة و�شالمته� تت�شّمن: ا�شم املدر�شة وا�شم امل�لك /ـة وا�شم احلي والط�قة ال�شتيع�بية 
واملراحل التعليمية ونوع التعليم )بنني/ بن�ت(.

4- تقرير �شالحية املبنى والتجهيزات املدر�شية والأث�ث والو�ش�ئل التعليمية واملختربات واملع�مل والتجهيزات الفنية والدارية والت�أّكد من 
من��شبته للعمل الرتبوي ومط�بًق� للموا�شف�ت.

5- �شورة طبق الأ�شل من ترخي�س املن�ش�أة.

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

مدير مكتب التعليم الأهلي:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

يعتمد مدير عام التعليم:  
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    
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م/ع/21/1/ن3ا�شتمارة لتغيري مبنى مركز اأو معهد اأهلي 

ا�شم امل�لك /ـة: .......................................... املدينة/ املح�فظة: ............................... احلي: ......................... ب�لقرب من: ..............
موقع املقّر احل�يل: ............................................................. املوقع املقرتح: ..........................................................................

معلومات املبنى 

اأقرب معهد اأهلي )اإن وجد(امل�ش�حة الإجم�لية للمبنىمعلوم�ت عن املبنىنوع املبنى

1....................... يقع على بعد )    ( .........م يقع على �ش�رع    )     ( معمر املبنى )         ( �شنة مركز

2....................... يقع على بعد )    ( .........م يقع على �ش�رعني )     ( معدد الأدوار )         ( دور �شكني      

3....................... يقع على بعد )    ( .........م يقع على 3 �شوارع )     ( معدد املداخل )         ( �شقة/ دور من بناء

اأقرب مط�بخ ع�مة )        ( م اأقرب حمل توزيع غ�ز )        ( م    اأقرب حمطة وقود )        ( م   

معلومات الغرف

الق�ع�ت الدرا�شيةالغرف الإدارية  العدد الإجم�يل لغرف املبنى

م�ش�حة )        ( م42م�ش�حة )        ( م12 غرفة املدير/ املديرة )        ( م2)        ( غرفة

م�ش�حة )        ( م52م�ش�حة )        ( م22 غرفة الإداريني/ الإداري�ت )        ( م2الدور الأر�شي )       ( غرفة

م�ش�حة )        ( م62م�ش�حة )        ( م32 غرفة املعلمني/ املعلم�ت )        ( م2الدور الأول   )       ( غرفة

عدد )        (  معمل         م�ش�حة )        ( م2  م�ش�حة )        ( م2   م�ش�حة )        ( م2مع�مل اللغة الإجنليزية

 �ش�لة ا�شتقب�ل م�ش�حة )        ( م2ال�شتقب�ل

 م�شتودعالغرف امل�ش�ندة  ك�فتريي�   مكتبة مب�ش�حة )        ( م2    م�شّلى مب�ش�حة )        ( م2  

دورات املياه

الدور الأول )         ( الدور الأر�شي )          (   العدد الإجم�يل لدورات املي�ه )         (  

الوثائق

 عقد اإيج�ر للمبنى مدة �شري�ن الرتخي�س اأو �شّكّ متّلك املبنى.  
 اأ�شل الرتخي�س �ش�ري املفعول. 

 �شورة طبق االأ�شل من �شهادة �شارية املفعول للدفاع املدين تت�شّمن: ا�شم امل�شتثمر، ا�شم املن�شاأة، نوع الن�شاط، الطاقة اال�شتيعابية، فئة التدريب )بنني/ بنات(. 
 يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ترفع ا�شتمارة جتديد الرتخي�ص وم�شوغاته. 

ت�ريخ    /     /     14هـ راأي جلنة معاينة املباين   
 املبنى من��شب و�ش�لح اإن�ش�ئًي�    مرفق �شورة �شّكّ ملكية الأر�س    مرفق �شورة خمّطط املبنى  

 املبنى غري من��شب لالأ�شب�ب الت�لية: 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 املبنى ي�شبح �ش�حًل� اإن�ش�ئًي� ومن��شًب� بعد عمل التعديالت الت�لية:
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

اأع�ساء اللجنة:

ال�شم: ...................................................                                                                                 ال�شم: ................................................

التوقيع: ..................................................          التوقيع: ...............................................
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العملية )22(
م/ع/22/1/ن1طلب اإ�شراك مقّرات املعاهد واملراكز مع ن�شاط اآخر

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

املنطقة اأو املح�فظةا�شم املن�ش�أة ال�ش�بق

احلي  ا�شم املن�ش�أة اجلديد

الربيد الإلكرتوينه�تف املن�ش�أةا�شم امل�لك /ـة 

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

جّوال امل�لك /ـة
رقم الف�ك�س

�س. ب.

الرمز الربيديه�تف امل�لك /ـة

 مركز تدريب تربويالن�شاط   معهد لغة اإجنليزية  
 اأخرى  معهد خط عربي     مركز اإ�شراف تربوي 

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

يف حال كان الرتخي�ص �ساري املفعول:
  اأ�شل الرتخي�س �ش�ري املفعول.

  �شورة طبق االأ�شل من �شهادة الدفاع املدين �شارية املفعول تت�شّمن: ا�شم امل�شتثمر اجلديد، ا�شم املن�شاأة، نوع الن�شاط، الطاقة اال�شتيعابية، فئة التدريب 
)بنني/ بن�ت(. 

  �شورة طبق االأ�شل من �شهادة ال�شجّل التجاري �شارية املفعول تت�شّمن: ا�شم املن�شاأة/ ا�شم امل�شتثمر/ نوع الن�شاط/ احلي/ نوع التعليم )بنني/ بنات(.
  �شورة طبق الأ�شل من �شه�دة الت�أمين�ت الجتم�عية �ش�رية املفعول تت�شّمن: ا�شم امل�لك /ـة وا�شم املن�ش�أة.

  ا�شتكم�ل التجهيزات والأث�ث والكوادر الفنية والإدارية.
  يف حال كان الرتخي�ص منتهي ال�شالحية، ترفع ا�شتمارة جتديد الرتخي�ص  وم�شوغاته. 

  اأن يتوّفر ب�ملبنى اإمك�نية الف�شل الداخلي بني املرافق وق�ع�ت الأن�شطة لت�شهيل عملية املت�بعة والإ�شراف. 

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:
لي

لأه
م ا

علي
لت

ب ا
كت

م

 مدير مكتب التعليم الأهلي:
  

مدير )عام ( التعليم:
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)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

العملية )23(
م/ع/23/1/ن1ا�ستمارة طلب اإ�سناد تدري�س ال�سفوف الأّولية من املرحلة البتدائية

ا�شم املدر�شة
احلي)وفًق� لل�شجّل التج�ري(

رقم الهوية الوطنية للم�لك
رقم الرتخي�سرقم ال�شجّل التج�ري لل�شركة

ا�شم امل�لك /ـة )وفًق� للهوية الوطنية(
املراحل الدرا�شية ا�شم ال�شركة )وفًق� لل�شجّل التج�ري(

 رو�شة    ح�ش�نة  
 متو�شط    ابتدائي  

 ث�نوي

جّوال امل�لك /ـة
املنهج املعتمد يف جّوال ممّثل ال�شركة

الرتخي�س
الربيد الإلكرتوين

مالحظات غري 
م�ستويف م�ستويف ال�شروط م

وجود ترخي�س �ش�ري املفعول للمرحلة البتدائية اأو موافقة �شفوف ملحقة ابتدائي 
بن�ت. 1

اللتزام ب�لط�قة ال�شتيع�بية. 2

التاأّكد من توّفر جتهيزات منا�شبة للمرحلة. 3

وجود ف�شول ودورات مي�ه م�شتقّلة للذكور. 4

ف�شل الطالب الذكور عن الإن�ث يف جميع مرافق املدر�شة. 5

راأي اللجنة:
 نو�شي ب�ملوافقة على طلب الإ�شن�د

 ل نو�شي ب�ملوافقة على طلب الإ�شن�د لالأ�شب�ب الت�لية:

مدير مكتب التعليم الأهلي اأع�ساء  اللجنة

ال�شم: التوقيع: ال�شم:

التوقيع: التوقيع: ال�شم:
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العملية )24(
م/ع/24/1/ن1ا�شتمارة طلب التدريب خارج منطقة الرتخي�ص

 
ا�شتم�رة طلب التدريب خ�رج مقّر املعهد.

 ا�شتم�رة طلب التدريب خ�رج مدينة الرتخي�س.

- بيانات عن املن�ساأة: اأولاً

رقم الن�شاطا�شم املن�ش�أة
الرتخي�س

املنطقة اأو املح�فظةا�شم امل�لك /ـة

رقم بط�قة 
ت�ريخه�م�شدره�الأحوال 

رقم
رقم الف�ك�سرقم اله�تفجّوال امل�لك /ـة

ال�شندوق 
الربيد الرمز الربيدي الربيدي 

الإلكرتوين

ا- بيانات عن الدورة: ثانياً
 ن�شاء  ا�شم الدورة: .................................................................................................................................. امل�شتفيدون:   رج�ل   

 الفرتة امل�ش�ئية فرتة الدورة:   الفرتة ال�شب�حية  
الفئة امل�شتهدفة من التدريب: .................................................................................... العدد املتوّقع للمتدربني واملتدرب�ت:  )       ( متدرب/ متدربة

مدة الدورة: ...................... يوم/ �شهر     تبداأ من ت�ريخ:      /       /      14هـ وتنتهي بت�ريخ :      /       /      14هـ  
مك�ن انعق�د الدورة: .....................................  مبدينة: ..................  حي: ....................... �ش�رع: ................................. مبركز: .......................   

ا�شم املدرب: .......................................................................

ا- تعّهد: ثالثاً
املكّرم/ مدير مكتب التعليم الأهلي مبنطقة/ حم�فظة                         وّفقه اهلل 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته،
ن�أمل املوافقة على تنفيذ الربن�مج/ الدورة ح�شب البي�ن�ت املو�شحة اأعاله، واأتعّهد ب�لآتي:

1- اأخذ املوافق�ت الر�شمية من اجله�ت ذات الخت�ش��س واللتزام بتعليم�ته� املنّظمة بعد �شدور املوافقة من قبلكم.
2- تقدمي تقرير �شامل بعد انتهاء البنامج/ الدورة مت�شّمًنا ما يلي:

      اأ- البي�ن�ت الع�مة عن الربن�مج/ الدورة.
     ب- ك�شف احل�شور موّقع من املتدربني ومعتمد من املدرب وامل�شرف على الربن�مج/ الدورة.

     ج- ا�شتم�رات تقييم الربن�مج.
      د -  �شور من ال�شه�دات املمنوحة.

3- اأن يتم ت�شليم ال�شهادات يف مقّر التدريب بعد انتهاء البنامج مبا�شرة. 
4- عدم جتاوز عدد املتدربني للبنامج املنّفذ )30 متدّرًب�( يف الق�عة يف زمن التنفيذ نف�شه مهم� بلغت �شعة الق�عة.

وجتدون طّيه املرفقات املطلوبة ...... واهلل املوّفق
مدير مركز/ معهد ).....................................................................................................( الأهلي 

ال�شم: ..................................................................       التوقيع: ..........................                  اخلتم
رقم اجلّوال: .........................................       

رابًعا- راأي الإدارة التي ت�شرف على املركز )منطقة الرتخي�ص(:
املوافقة على تنفيذ الربن�مج.

عدم املوافقة على تنفيذ الربن�مج لالأ�شب�ب الت�لية: 
................................................................... -3  ................................................................. -2  .................................................................. -1

مالحظ�ت الإدارة التي ت�شرف على املركز )منطقة الرتخي�س(
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:امل�شرف/ امل�شرفة

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:مدير مكتب التعليم الأهلي

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:مدير )ع�م( التعليم

ا- راأي الإدارة التي �سيقام فيها التدريب: خام�ساً
  املوافقة على تنفيذ الربن�مج.   

  عدم املوافقة على تنفيذ الربن�مج لالأ�شب�ب الت�لية: 
................................................................... -3  ................................................................. -2  .................................................................. -1

مرئي�ت الإدارة التي �شيق�م فيه� التدريب:
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:امل�شرف/ امل�شرفة

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:مديرمكتب التعليم الأهلي

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:مدير )ع�م( التعليم

ا- املرفقات: �ساد�ساً

  �شورة من خط�ب طلب اجلهة امل�شتفيدة من تنفيذ الربن�مج.   �شورة من خط�ب اعتم�د الدورة/ الربن�مج.

 احلقيبة التدريبية للربن�مج املراد تنفيذه.  �شورة من موافقة اجله�ت املعنية )الإم�رة اأو نحوه�( على املقّر ب�ملنطقة. 

 اإح�ش�ر الربامج التي �شتقّدم. اإح�ش�ر خطة التدريب.

 اإح�شار اتفاقية التدريب مع اجلهة التي �شيتم التدريب فيها، �شواء كانت جهة حكومية اأو خا�شة.

ا- تقرير بعد انتهاء الدورة:  �سابعاً
املك�ن: ...................................................................................... العنوان: ...................................................................

يف الفرتة من:                                      اإلى: 
عدد املتدربني )              ( متدرب/ متدربة، يرفق ك�شف ب�أ�شم�ئهم. 

ا�شم املدرب: .............................................................................. اجلّوال: ...................................................................

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:امل�شرف/ امل�شرفة

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:مدير مكتب التعليم الأهلي

الت�ريخ:      /         /        14هـالتوقيع:مدير )ع�م( التعليم
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العملية )25(
منوذج طلب املوافقة على فتح م�شار لتدري�ص املنهج امل�شري يف مدر�شة اأهلية/ اأجنبية مبنطقة/ 

حمافظة: .............................
م/ع/25/1/ن1

احلي:اله�تف:املدر�شة: 

ية
نب

ج
لأ

/ ا
ية

هل
لأ

ة ا
ر�س

ملد
ل ا

قب
ن 

ل م
كم

�ست
الط�قة ال�شتيع�بية:ي

)           ( ط�لب/ة
عدد طالب املدر�شة الفعلي:

)          ( ط�لب/ة
عدد الطالب املت�ح للم�ش�ر: 

)          ( ط�لب/ة
عدد الف�شول احل�لية:

)       ( ف�شل
الف�شول املت�حة:

)       ( ف�شل

مقدار الر�شوم الدرا�شية املقرتحة للم�ش�ر:ن�شبة ال�شعودة يف املدر�شة:

عدد الطالب / الط�لب�تعدد املعلمني/اتعدد الإداريني/ات

ث�نويمتو�شطابتدائيري��س اأطف�ل

املرحلة الدرا�شية ورقم 
الرتخي�س:

)    ( البتدائي)    ( ري��س الأطف�ل

)    ( الث�نوي)    ( املتو�شط

اخلتم:توقيعه:ا�شم امل�لك /ـة:

)       ( غري مدر�شي)       ( مدر�شياملبنى: 

بي
جن

لأ
وا

ي 
هل

لأ
م ا

علي
لت

ة ا
دار

ل اإ
قب

ن 
ل م

كم
�ست

ي

تقييم املدر�شة لآخر ع�مني درا�شيني
       14/     14هـ      14 /      14هـ

ري��س 
ري��س ث�نويمتو�شطابتدائياأطف�ل

ث�نويمتو�شطابتدائياأطف�ل

)       ( غري ممكن )       ( ممكن  اإمك�نية تدري�س املنهج امل�شري ب�للغة العربية:  

)       ( غري ممكن )       ( ممكن  اإمك�نية تدري�س املنهج امل�شري ب�للغة الإجنليزية:  

نقاط القوة يف املدر�شة:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

نقاط ال�شعف، اإن وجدت:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

)       ( غري منطبقة)       ( منطبقة  انطب�ق ال�شوابط:  

)       ( عدم املوافقة على الطلب)       ( املوافقة على الطلبراأي امل�شرف/ة املخت�ّس/ة ب�ش�أن الطلب:

)       ( عدم املوافقة على الطلب)       ( املوافقة على الطلبراأي الإدارة ب�ش�أن الطلب:
مرّبرات املوافقة اأو عدمه�:

..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

عدد طالب امل�ش�ر املقرتح قبولهم: )            ( ط�لبةعدد الف�شول املقرتح افتت�حه�: )           ( ف�شل

الت�ريخ:      /      /    14هـالتوقيع:مدير مكتب التعليم الأهلي

* يق�شد ب�ملدر�شة الأجنبية تلك التي ميلكه� م�شتثمر �شعودي.
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م/ع/25/1/ن2تقييم مدر�سة اأهلية/ اأجنبية مطّبقة مل�سار تدري�س املنهج امل�سري من قبل الفريق الزائر

سة
ر�

ملد
ت ا

انا
بي

املدر�شة :اإدارة التعليم:

الط�قة ال�شتيع�بية*
)          (
 ط�لب/ة

اإجم�يل الطالب/ 
الط�لب�ت**

)          (
مراحل ط�لب/ة

مر
ثب

الف�ك�سه�تف املدر�شة
الربيد الإلكرتوين:

طرق التح�سني والتطويرفاعلية الأداء العنا�سر الأ�سا�سية للتقييمم

بي
جن

لأ
وا

ي 
هل

لأ
م ا

علي
لت

ة ا
دار

اإ

1    2    3من��شبة املبنى املدر�شي ملتطلب�ت م�ش�ر تدري�س املنهج امل�شري.1
1    2    3ا�شتقاللية امل�ش�ر ب�شكل ت�م داخل مبنى املدر�شة الأهلية.2

التقيد ب�لط�قة ال�شتيع�بية للطالب/ الط�لب�ت )50% من اإجم�يل الطالب/ الط�لب�ت يف 3
1    2    3املدر�شة ب�شكل ع�م(.

1    2    3اكتم�ل عدد املعلمني/ات وامل�شرفني/ات ومن��شبة ت�أهيلهم لنوعية امل�ش�ر املنّفذ.4
ة.5 1    2    3اعتم�د وث�ئق املعلمني/ات من اجله�ت املخت�شّ
1    2    3توطني الوظ�ئف التعليمية والإدارية والت�شجيل يف املوارد الب�شرية.6
1    2    3وجود موافقة عمل جلميع املوظفني / املوظف�ت )اإداري – تعليمي(.7
1    2    3مت�بعة مديرة املدر�شة الأهلية/ الأجنبية للم�ش�ر والإ�شراف عليه.8
1    2    3اإر�ش�ل درج�ت اأعم�ل ال�شنة والأن�شطة ال�شّفية لـ)ال�شف ال�ش�د�س - الث�لث متو�شط( اإلى الوزارة.9

1    2    3اإر�ش�ل  بي�ن�ت ودرج�ت الأعم�ل والأن�شطة ال�شّفية للط�لب�ت غري امل�شّلم�ت لهن اإلى الوزارة. 10
1    2    3التقّيد ب�إ�ش�فة م� ي�شري اإلى تطبيق املدر�شة للم�ش�ر على لوح�ت املبنى اخل�رجية.11
1    2    3التقّيد بعدم فتح ف�شول لل�شف الث�لث ث�نوي بدون اعتم�د الوزارة.12
1    2    3عدم تدّخل ال�شف�رة امل�شرية يف امل�ش�ر ب�شكل مب��شر.13
1    2    3ان�شباط من�شوبات املدر�شة )طالبات ومعلمات واإداريات( يف احل�شور واالن�شراف.14
1    2    3التزام املدر�شة ب�لإج�زات الر�شمية كم� هي يف التعليم الع�م )اليوم الوطني – العيدان...(.15
1    2    3مدى ت�أثري امل�ش�ر على ط�لب�ت امل�ش�رات الأخرى يف املدر�شة الأهلية/ الأجنبية .16

هج
ملنا

ا

1    2    3اللتزام بتدري�س ت�ريخ اململكة وجغرافيته� ح�شب اخلّطة املقرتحة للج�لي�ت وتقييمه� وفق ذلك.17
1    2    3التقّيد بعدم تدري�ص الرتبية الدينية والن�شاط املو�شيقي للطالبات غري امل�شلمات.18
1    2    3توفري الكتب الدرا�شية بدء كل عام درا�شي، املعتمدة من وزارة التعليم امل�شرية واأال تكون من�شوخة.19

تدري�س املنهج امل�شري ك�ماًل )عربي – جتريبي( طبًقا للمناهج الواردة من وزارة الرتبية 20
1    2    3والتعليم امل�شرية.

ول
قب

وال
ت  

ارا
تب

خ
ل

ا

تقّيد املدر�شة ب�ل�شن الق�نوين يف ت�شجيل طالب وط�لب�ت ال�شف الأول البتدائي )خم�س 21
1    2    3�شنوات و�شتة اأ�شهر(.

1    2    3ت�شديق �شه�دات النقل ال�ش�درة من املدار�س الأهلية املطّبقة للم�ش�ر عن طريق اإدارات التعليم.22

1    2    3التقّيد بكت�بة »م�ش�ر تدري�س املنهج امل�شري »اأعلى منوذج �شه�دات النقل ال�ش�درة من املدر�شة . 23

اإعداد ال�شه�دات والإ�شع�رات ال�ش�درة من املدار�س على ن�شق من�ذج ال�شه�دات املعتمدة 24
1    2    3بربن�مج نور.

�شة ب�أنظمة 25 اللتزام ب�لقواعد التنظيمية للم�ش�ر وم� ورد من تع�ميم وتنظيم�ت متخ�شّ
1    2    3القبول والختب�رات.

1    2    3التقّيد باملواعيد املحّددة لبدء العام الدرا�شي وانتهائه وكذلك االختبارات. 26

1    2    3اقت�ش�ر القبول للطالب / الط�لب�ت يف امل�ش�ر على اجلن�شية امل�شرية.27

التقّيد مبنح ط�لب�ت ال�شّفني ال�ش�د�س البتدائي والث�لث املتو�شط اإ�شع�ًرا معتمًدا من 28
1    2    3املدر�شة بتقييم الدرا�ش�ت الجتم�عية اخل��شة بوزارة التعليم ب�ململكة. 

1    2    3التقّيد ب�لتعليم�ت املنّظمة للتحويل من املنهج التجريبي للمنهج العربي والعك�س. 29
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طرق التح�سني والتطويرفاعلية الأداء العنا�سر الأ�سا�سية للتقييمم

ي
بو

رت
 ال

ف
را

لإ�س
ا

1    2    3من��شبة م�ش�حة الف�شل لعدد الطالب/الط�لب�ت )على اأّل يزيد عن 25 ط�لب/ة لكل ف�شل(.30

1    2    3العن�ية ببيئة املدر�شة وتوظيف التجهيزات.31

1    2    3توفري مك�ن لل�شالة. 32

1    2    3تنفيذ ال�شرتاتيجي�ت احلديثة يف التدري�س )اأ�ش�ليب – طرق( تتن��شب مع امل�ش�ر.33

1    2    3اللتزام ب�لتعليم�ت املنّظمة لالأن�شطة والرحالت واحلفالت. 34

و�شع خطط اإ�شرافية ق�شرية وطويلة املدى والتوا�شل مع اإدارة ال�شراف الرتبوي بهذا 35
1    2    3اخل�شو�س.

1    2    3تفعيل التقني�ت واملواد امل�ش�حبة للمحتوى يف عملية التعليم والتعّلم داخل البيئة املدر�شية.36

اإمل�م املعّلم ب�لأ�ش�س الرتبوية يف اإعداد الدرو�س وتطبيقه� وفق م�شروع التعّلم الن�شط داخل 37
1    2    3ال�شف.

1    2    3م�شتوى الن�جت التعليمي من خالل كث�فة ال�شف وت�أثريه� على امل�شتوى التح�شيلي للط�لبة.38

دالالت االأرقام يف فاعلية االأداء - تو�شع دائرة على الرقم املنا�شب: )1( م�شتوى االأداء عاٍل، )2( م�شتوى االأداء متو�شط، )3( م�شتوى االأداء مقبول

اأع�ساء الفريق الزائر

التوقيعالإدارةال�سمم

*الط�قة ال�شتيع�بية = عدد طالب/ ط�لب�ت املدر�شة الإجم�يل/2.
**اإجم�يل الطالب/ الط�لب�ت = عدد الطالب/ الط�لب�ت امل�شريني/ات املقّيدين/ات يف املدر�شة.
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العملية )26(
 ق/ع/26/1/ن1ا�شتمارة طلــب )اإيقاف ن�شاط موؤّقت( للمدار�ص الأهلية والأجنبية واملراكز واملعاهد 

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم امل�لك /ـة )وفًق� 
للهوية الوطنية(

املنطقة اأو 
املح�فظة

ا�شم املن�ش�أة 
)وفًق� لل�شجّل 

التج�ري(

ت�ريخ 
الت�أ�شي�س

احلي 
)وفًق� للبلدية(

الربيد اللكرتوينه�تف املدر�شة
م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

ه�تف جّوال امل�لك /ـة
امل�لك /ـة

رقم 
الرمز �س. ب.الف�ك�س

الربيدي

الن�شاط

 تربية خ��شة  تعليم ع�م 
 تعليم كب�ر/ كبريات  حتفيظ القراآن 

 اأخرى  تعليم اأجنبي 
 مركز اإ�شراف تربوي  معهد لغة  

 معهد خط عربي  مركز تدريب تربوي 

املراحل التعليمية
)وفًق� للبلدية(

 ح�ش�نة      رو�شة     ابتدائي
 متو�شط      ث�نوي

ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

  �خط�ب من قبل امل�لك /ـة يت�شّمن طلب املوافقة على اإيق�ف املدر�شة موؤقًت

     شنت�ن�                       مدة اإيقاف الن�شاط:                �شنة

مّبرات طلب اإيقاف الن�شاط املوؤّقت:
                                                  اأ.
                                               ب .

 

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

مدير مكتب التعليم الأهلي 

التوقيع: ال�شم:    

الت�ريخ:

مدير ع�م التعليم مبنطقة / حم�فظة 

التوقيع: ال�شم:    

الت�ريخ:

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة
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ية
لآت

ق ا
ائ

وث
 ال

اق
رف

اإ

 من�ش�أة تعليمية                   �شكني                    من��شب                    غري من��شب   املبنى

  ت�شكيل جلنة من )الأمن وال�شالمة، �شوؤون املب�ين، التعليم الأهلي( للتحّقق من خطورة مبنى املدر�شة
 ال�شخو�س اإلى املدر�شة من اللجنة املكّلفة للتحّقق من خطورة مبنى املدر�شة

 تقرير مدّعم ب�مل�شوغ�ت التي تثبت خطورة املبنى
 اإنذار املالك /ـة باالإيقاف املوؤّقت للن�شاط يف حال عدم املعاجلة ال�شريعة الفورية

 العر�ص على �شاحب ال�شالحية بقرار اإيقاف الن�شاط لالعتماد

امل�شرف/ة املخت�س/ة:
الت�ريخ: التوقيع:     ال�شم:    

 ل مينح الرتخي�س    مينح الرتخي�س     

الأ�شب�ب:

لي
لأه

م ا
علي

لت
ب ا

كت
م

 مدير مكتب التعليم الأهلي:

يم
تعل

 ال
رة

وزا

مدير )ع�م( التعليم:

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

العملية )27(
ا�شتمارة اإيقاف ن�شاط ب�شبب الإخالل بو�شائل الأمن وال�شالمة

)مدر�شة اأهلية، اأجنبية، معاهد ومراكز(
ق/ع/27/1/ن1

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة 
املنطقة اأو املح�فظة

احلي )وفًق� للبلدية(

ه�تف ا�شم امل�لك /ـة
املن�ش�أة

الربيد 
الإلكرتوين

م�شدره�ت�ريخه�رقم الهوية الوطنية

جّوال امل�لك /ـة
 رقم الف�ك�س

الرمز �س. ب
الربيدي

ه�تف امل�لك /ـة

  معهد اخلط العربيالن�شاط   مدر�شة اأجنبية     مدر�شة اأهلية   
  اأخرى   مركز تدرب تربوي     مركز اإ�شراف تربوي    معهد لغة   
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العملية )28(
غ/ع/28/1/ن1ا�شتمارة  )ر�شد خمالفة على مدر�شة/مركز/                                                     (

اإنه يف يوم:                     املوافق:           /           /    143هـ     
مّت ر�شد املخ�لفة الآتية على مدر�شة/معهد/مركز        

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/معهد/مركز                                                  
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته     وبعد،

حيث اأنه مت ر�شد املخ�لفة اأعاله على مدر�شتكم، ن�أمل منكم التعّهد مبع�جلة هذه املخ�لفة خالل )     ( يوًم� من ت�ريخه على النحو الت�يل: 

يف ح�ل عدم مع�جلة املخ�لفة يف الوقت املحّدد، �شيتم اتخ�ذ العقوبة الالزمة نظ�ًم�، كم� �شتتم زي�رة املدر�شة بت�ريخ     /      /      14هـ للت�أّكد من تاليف املخ�لفة.

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ توقيعه 
ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شتلمت الإ�شع�ر، واأتعّهد مبع�جلة املخ�لفة يف الوقت 
املحّدد.

ا�شم امل�لك/ـة اأو ممّثله نظ�ًم�:  
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          
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حم�سر
غ/ع/28/1/ن2)ت�شحيح خمالفة يف مدر�شة/ معهد / مركز                                                (

ا�شم املدر�شة/معهد/مركز:                                                               
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/ معهد / مركز
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

مّتت الزي�رة للت�أّكد من تعّهدكم مبع�جلة املخ�لف�ت التي مّت ر�شده� على مدر�شتكم  
بت�ريخ    /   /    14هـ خالل املهلة الزمنية املحّددة والتي انتهت يف    /   /    14هـ، وقد تبنّي من خالل هذه الزي�رة مع�جلة املخ�لفة وتالفيه� على النحو الت�يل:

 -1

 -2

-3

�ش�كرين  لكم تع�ونكم،،،

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مديرمكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 
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ا�ستمارة
غ/ع/28/1/ن3)ا�شتمرار خمالفة يف مدر�شة/معهد/مركز                                                           (

ا�شم املدر�شة/ معهد /مركز:                                                                
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/معهد/مركز:
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

مّتت الزي�رة للت�أّكد من تاليف املخ�لفة التي مّت ر�شده� على املدر�شة يوم املوافق     /     /      14هـ وحيث تعّهدمت مبع�جلته� خالل املهلة الزمنية املحددة بـ)     ( 
يوًما ابتداًء من تاريخ    /   /      14هـ، فقد تبنّي من خالل هذه الزي�رة ال�شتمرار يف املخ�لفة وعدم مع�جلته�، وهي  ك�لت�يل: 

 -1

 -2

-3

وعليه جرى التوقيع.

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 

ُيعّد هذا اإ�شع�ًرا مل�لك املدر�شة ب��شتمرار املخ�لفة وعدم تالفيه�. 
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ا�ستمارة
غ/ع/28/1/ن4)اإيقاع عقوبة على مدر�شة/معهد/مركز:                                                      (

ا�شم املدر�شة/معهد/مركز:                                                               
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/ معهد/مركز:                                            
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته     وبعد،

ا�شتن�ًدا اإلى العقوب�ت ال�ش�درة على مدر�شتكم ك�لت�يل:

لذا عليكم اللتزام مب� يلي:
  ت�شديد الغرامة امل�لية خالل اأ�شبوعني من ت�ريخه.

 تاليف املخ�لفة خالل )     ( يوًم� من ت�ريخه.

وُيعّد هذا اخلط�ب اإ�شع�ًرا لكم بت�شحيح املخ�لفة حمل العقوبة وت�شديد املبلغ امل�يل يف عقوب�ت الغرام�ت امل�لية وفق املدة املحّددة.

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 

كم� �شتتم زي�رة املدر�شة بت�ريخ     /      /      14هـ  للت�أّكد من تاليف املخ�لفة.



146
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

حم�سر
غ/ع/28/1/ن5)ت�شحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�شة/معهد/ مركز:                                              (

ا�شم املدر�شة/ معهد/مركز:                                                                
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/ معهد/مركز: 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

وت�ريخ    /     /    14هـ ب�ش�أن العقوب�ت ال�ش�درة على مدر�شتكم  ك�لت�يل: اإ�ش�رة للخط�ب رقم  

فقد تبنّي خالل زيارة مدر�شتكم اليوم

�شاكرين لكم تعاونكم،،،

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 
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حم�سر
غ/ع/28/1/ن6)عدم ت�شحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�شة /معهد/مركز:                          (

ا�شم املدر�شة/ معهد/مركز:                                                                
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/ معهد /مركز: 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

وت�ريخ    /     /    14هـ ب�ش�أن العقوب�ت ال�ش�درة على مدر�شتكم  ك�لت�يل: اإ�ش�رة للخط�ب رقم  

وحيث تعّهدمت مبعاجلتها خالل املهلة الزمنية املحّددة بـ)  ( يوًما ابتداًء من تاريخ    /    /   14هـ، فقد تبنّي من خالل هذه م� يلي:

)        ( عدم تاليف املخ�لفة                   )        ( عدم تنفيذ العقوبة                          )        ( عدم تنفيذ كالهم�

وعليه جرى التوقيع. 

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 
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املكّرم:............................................................................................ وّفقه اهلل
م�لك/ـة مدر�شة/ معهد / مركز:.........................................................................  

الرمز الربيدي )            ( �س. ب. )            (   العنوان:  
ب�ش�أن/.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

وبعد، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   
بناء على التعميم ذي الرقم 9/5850 والت�ريخ 1424/6/19هـ املبني على تعميم مع�يل وزير التعليم ذي الرقم 20/253 وت�ريخ 1424/5/6هـ ب�شــــ�أن الإطـــ�ر 
 العــ�م ملك�فـــ�آت التمّيز وعقوبـــ�ت املخ�لـفـــ�ت يف املدار�س واملع�هد. واإ�ش�رة اإلى حم�شر اللجــنة الرئي�شــة لعقوبـــ�ت خمــ�لفـــ�ت املدار�س الأجنبية واملحــّرر فــي

) .........................( واملت�شّمن ا�شتمرار وجود املالحظ�ت على املدار�س واملتمّثلة يف:
...................................................................................................................................................................1
.................................................................................................................................................................  .2

عليه، ننّبهكم اإلى �شرورة تاليف املالحظات املدّونة اأعاله وليكن عاجاًل، واإال �شن�شّطر اإلى اتخاذ االإجراءات النظامية يف حالة عدم تاليف املالحظات.
                                                                          

مدير عام التعليم مبنطقة/ حمافظة *

 * وفًق� لتفوي�س ال�شالحية يكون ا�شم املفو�س وتوقيعه. 

الإجراء الأويل
غ/ع/28/1/ن7   تنبيه كتابي
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املكّرم:............................................................................................ وّفقه اهلل
م�لك/ـة مدر�شة/ معهد / مركز:.........................................................................  

الرمز الربيدي )            ( �س. ب. )            (   العنوان:  
ب�ش�أن/.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

وبعد، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   
بناء على التعميم ذي الرقم 9/5850 والت�ريخ 1424/6/19هـ املبني على تعميم مع�يل وزير التعليم ذي الرقم 20/253 وت�ريخ 1424/5/6هـ ب�ش�أن الإط�ر 

الع�م ملك�ف�آت التمّيز وعقوب�ت املخ�لف�ت يف املدار�س واملع�هد. 
وحيث وقعت املدر�شة يف املخ�لفة/ املخ�لف�ت الت�لية: 

...................................................................................................................................................................1

.................................................................................................................................................................  .2

.................................................................................................................................................................  .3

عليه، تقّرر اإيقاع اجلزاءات التالية:
1 . غرامة م�لية قدره� )                        ( ري�ًل

................................................................................................................................................................. .2

ن�أمل منكم ت�شحيح املخ�لفة/ املخ�لف�ت، ودفع الغرامة املقّررة واإيداعه� يف ح�ش�ب وزارة امل�لية رقم )9200( مع تزويدن� ب�شورة من اإي�ش�ل دفع الغرامة.
وفقكم اهلل لكل خري،،،

                                                                         
مدير عام التعليم مبنطقة/ حمافظة *

 * وفًق� لتفوي�س ال�شالحية يكون ا�شم املفو�س وتوقيعه. 

غ/ع/28/1/ن8خطاب من مدير التعليم اإلى مالك  مدر�شة/معهد/مركز
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اإن وزير التعليم،
بناء على ال�شالحيات املخّولة له نظاًما،

وبناًء على خطاب  ...................... مبنطقة ................... رقم )...............( وتاريخ ...../....../1436هـ املرفق به )خط�ب - تقرير( اللجنة 
الفرعية ب�ملنطقة رقم وت�ريخ )بدون( ب�ش�أن اإغالق املدر�شة.

وبناًء على القرار الوزاري رقم )351773777( وت�ريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن اإغالق املدار�س.

يقّرر ما يلي:
- اإغالق مدار�س ................................................................................. الأهلية مبنطقة ............................................  اأولاً
العائد ملكيته/ ا / للمواطن/ـة/ ................................................................................... بناًء على ) قرار اللجنة الفرعية يف املنطقة( 

ا- يقوم مدير عام التعليم يف منطقة ......................................... مبهّمة اإجراءات االإغالق النهائي للمدار�ص و�شحب اأ�شل الرتخي�ص واالإ�شراف  ثانياً
ة )وزارة ال�شوؤون  على ت�شوية الأمور امل�لية )ر�شوم درا�شية، م�شتحّق�ت املوظفني / املوظف�ت( وا�شتالم اخلتم الر�شمي للمدار�س، وكذلك خم�طبة اجله�ت املخت�شّ
البلدية والقروية، ومكتب العمل، والدف�ع املدين، والت�أمين�ت الجتم�عية، واجله�ت الأخرى ذات العالقة(، كم� يتّم حتويل ملف�ت الطالب / الط�لب�ت للمدار�س 

التي يرغب اأولياء االأمور يف االلتحاق بها.

اًل باالإجراءات امل�شار اإليها يف هذا القرار مرفًقا به اأ�شل الرتخي�ص.   ا- يقّدم مدير عام التعليم مبنطقة ....... لوكالة التعليم االأهلي بالوزارة تقريًرا مف�شّ ثالثاً

ا- يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنف�ذه، والعمل مبوجبه، واأ�شله )ملدير ع�م التعليم مبنطقة ....................................................................(  رابعاً

واهلل املوفق،،،

وزير التعليم

غ/ع/28/1/ن9   قرار اغالق بناًء على خمالفة اأو عقوبة
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العملية )29(
 غ/ع/29/1/ن1ا�شتمارة )ر�شد خمالفة على مدر�شة )اأجنبي(/                                          (

املوافق:     /      /    14هـ      اأنه يف يوم:     

    مت ر�شد املخ�لفة الآتية على مدر�شة:

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/                                                     

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

حيث مت ر�شد املخ�لفة اأعاله على مدر�شتكم، ن�أمل منكم التعّهد مبع�جلة هذه املخ�لفة خالل )                        ( يوًم� من ت�ريخه على النحو الت�يل: 

يف ح�ل عدم مع�جلة املخ�لفة يف الوقت املحّدد، �شيتم اتخ�ذ العقوبة الالزمة نظ�ًم�، كم� �شتتم زي�رة املدر�شة بت�ريخ    /      /      14هـ للت�أّكد من تاليف املخ�لفة.

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على  ال�شتم�رة واأخذ 

توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:   

                                                                         

التوقيع:

الت�ريخ:

ا�شتلمت الإ�شع�ر واأتعّهد مبع�جلة املخ�لفة يف 

الوقت املحّدد.

ا�شم امل�لك/ـة اأو ممّثله نظ�ًم�:  

                                                                         

التوقيع:

الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          



152
الدليل اإلجرائي للتعليم األهلي العام

اإلصدار األول 1438هـ

حم�سر
 غ/ع/29/1/ن2)ت�شحيح خمالفة يف مدر�شة )اأجنبي(/                                                   (

ا�شم املدر�شة:
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة  مدر�شة/

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته     وبعد،

متت زي�رة مدر�شتكم للت�أّكد من تعّهدكم مبع�جلة املخ�لف�ت التي مت ر�شده� على مدر�شتكم  

بت�ريخ    /   /    14هـ خالل املهلة الزمنية املحّددة والتي انتهت يف    /   /    14هـ، وقد تبنّي من خالل هذه الزي�رة مع�جلة املخ�لفة وتالفيه� على النحو الت�يل: 

 -1

 -2

-3

�ش�كرين لكم تع�ونكم،،،

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 
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ا�ستمارة
غ/ع/29/1/ن3)ا�شتمرار خمالفة يف مدر�شة )اأجنبي(/                                                           (

ا�شم املدر�شة:                                                               
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

مّتت زي�رة مدر�شتكم للت�أّكد من تاليف املخ�لفة التي مّت ر�شده� على املدر�شة يوم املوافق     /     /      14هـ وحيث تعّهدمت مبع�جلته� خالل املهلة الزمنية املحددة 
بـ)        ( يوًما ابتداًء من تاريخ    /   /      14هـ، فقد تبنّي من خالل هذه الزي�رة ال�شتمرار يف املخ�لفة وعدم مع�جلته�، وهي  ك�لت�يل: 

 -1

 -2

-3

وعليه جرى التوقيع.

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 

ُيعّد هذا اإ�شع�ًرا مل�لك املدر�شة ب��شتمرار املخ�لفة وعدم تالفيه�. 
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ا�ستمارة
غ/ع/29/1/ن4)اإيقاع عقوبة على مدر�سة )اأجنبي(/                                                       (

ا�شم املدر�شة:                                                               
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/                                           
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته     وبعد،

ا�شتن�ًدا اإلى العقوب�ت ال�ش�درة على مدر�شتكم ك�لت�يل:

لذا عليكم اللتزام مب� يلي:
  ت�شديد الغرامة امل�لية خالل اأ�شبوعني من ت�ريخه.

  تاليف املخ�لفة خالل )      ( يوًم� من ت�ريخه.

وُيعّد هذا اخلط�ب اإ�شع�ًرا لكم بت�شحيح املخ�لفة حمل العقوبة وت�شديد املبلغ امل�يل يف عقوب�ت الغرام�ت امل�لية وفق املدة املحّددة.

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 

كم� �شتتم زي�رة املدر�شة بت�ريخ     /      /      14هـ  للت�أّكد من تاليف املخ�لفة.
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حم�سر
غ/ع/29/1/ن5)ت�سحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�سة )اأجنبي(/                                              (

ا�شم املدر�شة:                                                               
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

وت�ريخ    /     /    14هـ ب�ش�أن العقوب�ت ال�ش�درة على مدر�شتكم ك�لت�يل:    اإ�ش�رة للخط�ب رقم  

فقد تبنّي خالل زيارة مدر�شتكم اليوم

�شاكرين لكم تعاونكم،،،

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 
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حم�سر
غ/ع/29/1/ن6)عدم ت�سحيح املخالفة حمل العقوبة يف مدر�سة )اأجنبي(/                                              (

ا�شم املدر�شة:                                                               
اليوم:                                                                         الت�ريخ:     /     /     14هـ

املكّرم م�لك/ـة مدر�شة/
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

وت�ريخ    /     /    14هـ ب�ش�أن العقوب�ت ال�ش�درة على مدر�شتكم  ك�لت�يل: اإ�ش�رة للخط�ب رقم  

وحيث تعّهدمت مبعاجلتها خالل املهلة الزمنية املحّددة بـ)        ( يوًما ابتداًء من تاريخ     /     /    14هـ، فقد تبنّي من خالل هذه م� يلي:

)        ( عدم تاليف املخ�لفة                   )        ( عدم تنفيذ العقوبة                          )        ( عدم تنفيذ كالهم�

وعليه جرى التوقيع. 

اأتعّهد ب�إطالع امل�لك /ـة على ال�شتم�رة واأخذ 
توقيعه ب�لعلم. 

ا�شم مدير/ة املدر�شة:
                                                                         

التوقيع:                                     
الت�ريخ:

ا�شم امل�شرف/ـة: 

التوقيع:                                                          

يعتمد
مدير مكتب التعليم الأهلي: 

 

التوقيع:
الت�ريخ:                                                 

اخلتم: 
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املكّرم:............................................................................................ وّفقه اهلل
م�لك/ـة مدر�شة/ مركز:.........................................................................  

الرمز الربيدي )            ( �س. ب. )            (   العنوان:  
ب�ش�أن/.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

وبعد، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   
بناء على االإطـــار العام ملكافاآت التمّيز وعقوبات املخالفات يف املدار�ص واملعاهد. واإ�شارة اإلى حم�شر اللجــنة الرئي�شة لعقوبـــات خمالفـــات املدار�ص االأجنبية 

واملحّرر يف ) .........................( واملت�شّمن ا�شتمرار وجود املالحظ�ت على املدار�س واملتمّثلة يف:
...................................................................................................................................................................1
.................................................................................................................................................................  .2

عليه، ننّبهكم اإلى �شرورة تاليف املالحظات املدّونة اأعاله وليكن عاجاًل، واإال �شن�شّطر اإلى اتخاذ االإجراءات النظامية يف حالة عدم تاليف املالحظات.
                                                                          

مدير عام التعليم مبنطقة/ حمافظة *

 * وفًق� لتفوي�س ال�شالحية يكون ا�شم املفو�س وتوقيعه. 

الإجراء الأويل
غ/ع/29/1/ن7   تنبيه كتابي
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املكّرم:............................................................................................ وّفقه اهلل
م�لك/ـة مدر�شة/ مركز:.........................................................................  

الرمز الربيدي )            ( �س. ب. )            (   العنوان:  
ب�ش�أن/.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

وبعد، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   
بناء على  االإطار العام ملكافاآت التمّيز وعقوبات املخالفات يف املدار�ص واملعاهد االأجنبية. وحيث وقعت املدر�شة يف املخالفة/ املخالفات التالية: 

...................................................................................................................................................................1

.................................................................................................................................................................  .2

.................................................................................................................................................................  .3

عليه، تقّرر اإيقاع اجلزاءات التالية:
1 . غرامة م�لية قدره� )                        ( ري�ًل

................................................................................................................................................................. .2

ن�أمل منكم ت�شحيح املخ�لفة/ املخ�لف�ت، ودفع الغرامة املقّررة واإيداعه� يف ح�ش�ب وزارة امل�لية رقم )9200( مع تزويدن� ب�شورة من اإي�ش�ل دفع الغرامة.
وفقكم اهلل لكل خري،،،

                                                                          

مدير عام التعليم مبنطقة/ حمافظة *

 * وفًق� لتفوي�س ال�شالحية يكون ا�شم املفو�س وتوقيعه. 

غ/ع/29/1/ن8خطاب مدير التعليم يف املنطقة اأو املحافظة اإلى مالك مدر�شة/مركز
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اإن وزير التعليم،
بناء على ال�شالحيات املخّولة له نظاًما،

وبناًء على خطاب  ...................... مبنطقة ................... رقم )...............( وتاريخ ...../....../1436هـ املرفق به )خط�ب - تقرير( اللجنة 
الفرعية ب�ملنطقة رقم وت�ريخ )بدون( ب�ش�أن اإغالق املدر�شة.

وبناًء على القرار الوزاري رقم )351773777( وت�ريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن اإغالق املدار�س.

يقّرر ما يلي:
- اإغالق مدار�س ................................................................................. الأهلية مبنطقة ............................................  اأولاً
العائد ملكيته/ ا / للمواطن/ـة/ ................................................................................... بناًء على ) قرار اللجنة الفرعية يف املنطقة( 

ا- يقوم مدير عام التعليم يف منطقة ......................................... مبهّمة اإجراءات االإغالق النهائي للمدار�ص و�شحب اأ�شل الرتخي�ص واالإ�شراف  ثانياً
ة )وزارة ال�شوؤون  على ت�شوية الأمور امل�لية )ر�شوم درا�شية، م�شتحّق�ت املوظفني / املوظف�ت( وا�شتالم اخلتم الر�شمي للمدار�س، وكذلك خم�طبة اجله�ت املخت�شّ

البلدية والقروية، ومكتب العمل، والدف�ع املدين، والت�أمين�ت الجتم�عية، واجله�ت الأخرى ذات العالقة(، كم� يتّم حتويل ملف�ت الطالب/ الط�لب�ت للمدار�س 
التي يرغب اأولياء االأمور يف االلتحاق بها.

اًل باالإجراءات امل�شار اإليها يف هذا القرار مرفًقا به اأ�شل الرتخي�ص.   ا- يقّدم مدير عام التعليم مبنطقة ....... لوكالة التعليم االأهلي بالوزارة تقريًرا مف�شّ ثالثاً

ا- يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنف�ذه، والعمل مبوجبه، واأ�شله )ملدير ع�م التعليم مبنطقة ....................................................................(  رابعاً

واهلل املوفق،،،

وزير التعليم

غ/ع/29/1/ن9   منوذج الإغالق بناًء على خمالفة اأو عقوبة  
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اوًل- بيانات املدر�شة واملالك /ـة: 
ا�شم املدر�شة: ......................................................... ا�شم م�لك املدر�شة: ......................................................................                                  
رقم ه�تف املدر�شة: .................................................. رقم جّوال امل�لك /ـة والإمييل: ............................................................
رقم الرتخي�س: .......................................................رقم هوية امل�لك /ـة: ......................................................................
تاريخ انتهاء الرتخي�ص: .............................................. نوع املنهج املطّبق: .........................................................................
 املراحل التعليمية يف املدر�شة: ....................................... عدد الط�لب�ت لكل مرحلة: ................................................................

ا- املخالفات املر�سودة على املدر�سة:  ثانياً
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3
................................................................................................................................................................./4
................................................................................................................................................................./5

ثالًثا- الإجراءات التي مت اتخاذها من قبل اإدارة التعليم ب�شاأن املخالفات ونتائجها: 
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3
................................................................................................................................................................./4

ا- نتائج املتابعة: رابعاً
....................................................................................................................................................................

                                                                                                ....................................................................................................................................................................

ا- راأي اإدارة التعليم باملنطقة/ املحافظة:  خام�ساً
....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

م�سرف/ـة التعليم الأهلي      مدير مكتب التعليم الأهلي يف 
ال�شم: ....................................................................... ال�شم:.................................................................. 
التوقيع: ...................................................................... التوقيع:................................................................. 

ا- راي الإدارة العامة للتعليم الأهلي العام:   �ساد�ساً
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

 )�سّري للغاية(
خال�شة تقرير عن خمالفة مدر�شة اأجنبية للعر�ص على جلنة اجلزاءات للعام 

.....14هــ
غ/ع/29/1/ن10
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املو�شوع: اجلزاءات املقّررة ب�شاأن .....................................................العاملية 

حفظه اهلل �سعادة مدير عام التعليم مبحافظة/ مبنطقة     

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد؛

اإ�ش�رة اإلى موافقة اللجنة التنفيذية ملجل�س الإ�شراف على املدار�س الأجنبية يف اجتم�عه� ................. املنعقد يوم ................. املوافق   /    /    14هـ 

املت�شّمن تطبيق بع�ص اجلزاءات على  بت�ريخ   /    /    14هـ،   ................. الأجنبية يف اجتم�عه�  املدار�س  النظر يف خم�لف�ت  اأو�شت به جلنة  على م� 

بع�س املدار�س الأجنبية للبن�ت ومنه� مدر�شة .................................................. الع�ملية مبح�فظة/ مبنطقة ............................... بن�ت، 

والع�ئدة ملكيته� للمواطن ................................................................ ملخ�لفته� الأنظمة والتعليم�ت من خالل املخ�لف�ت الآتية:
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3

ويف �شوئه اأقّرت اللجنة التنفيذية اجلزاءات التالية ب�شاأن مدر�شة ............................................. العاملية مبحافظة/ مبنطقة .................  بنات:
................................................................................................................................................................./1
................................................................................................................................................................./2
................................................................................................................................................................./3

ل اإلى وك�لة التعليم الأهلي عن املدار�س خالل �شهر من ت�ريخه. عليه، اآمل منكم اإكم�ل م� يلزم حي�ل اإ�شع�ر امل�لك /ـة مب�شمونه ومت�بعة املدار�س ورفع تقرير مف�شّ

وتقّبلوا حتّياتي وتقديري،

وكيل الوزارة للتعليم الأهلي 

غ/ع/29/1/ن12منوذج تبليغ قرار اللجنة للمناطق واملحافظات
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حفظه اهلل  �سعادة مدير عام التعليم مبنطقة/ مبحافظة   
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،،،

اإحل�ًق� خلط�بن� رقم )............( وت�ريخ   /   /   14هـ ب�ش�أن قرار مدار�س .................................................. الع�ملية املت�شّمن مت�بعة املدار�س 

ورفع تقرير �ش�مل عنه� وعن مدى التزامه� مبع�جلة املخ�لف�ت املر�شودة عليه�،

عليه، اآمل تزويدن� ب�لتقرير ع�جاًل.

وتقّبلوا حتّياتي وتقديري

مدير عام التعليم الأهلي العام

 املو�شوع: خطاب اإحلاقي ب�شاأن اجلزاءات املقّررة 
غ/ع/29/1/ن13على  مدر�سة ........................................... العاملية 
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اإن وزير التعليم،

بناء على ال�شالحيات املخّولة له نظاًما،

وبنـــاًء على خطـــــــــاب مدير عـــام التعلـــــــيم مبنطقـــة ................................................... رقم )..........................( وتاريخ   /    /    14هـ 

ب�شــــ�أن اإغالق .............................................................. من دون الرجوع اإلى اإدارة التعليم يف املنطقة.

وبناًء على القرار الوزاري رقم )351773777( وت�ريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن اإغالق املدار�س واملع�هد واملراكز الأهلية.

يقّرر ما يلي:

- اإغــــــالق ................................................ مبنطقـــــــة ...................... الع�ئد ملكيته� للمواطـن/ـة/ ................................... اأولاً

لقيــ�م الـمــــ�لك/ـة ب�إغالقهـــــــ� من دون الـرجــــــــــوع اإلى الإدارة الـعـ�مــــة للتعلــــــيم مبنطقــــة ....................................................................

ا- يقوم مدير عام التعليم مبنطقة ............................... مبهّمة اإجراءات االإغالق النهائي ......................................... و�شحب اأ�شل  ثانياً
الرتاخي�س والإ�شراف على ت�شوية الأمور امل�لية )ر�شوم درا�شية، م�شتحّق�ت املوظفني / املوظف�ت( وا�شتالم الأخت�م الر�شمية للرو�شة، وكذلك خم�طبة اجله�ت 

ة )وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية، ومكتب العمل، والدف�ع املدين، والت�أمين�ت الجتم�عية، واجله�ت الأخرى ذات العالقة(. املخت�شّ

اًل باالإجراءات امل�شار اإليها  ا- يقّدم مدير عام التعليم يف منطقة .......................................... اإلى وكالة التعليم االأهلي يف الوزارة تقريًرا مف�شّ ثالثاً

يف هذا القرار مرفًق� به اأ�شل الرتخي�س.  

ا- ُيبّلغ هذا القرار ملن يلزم لإنف�ذه، والعمل مبوجبه، واأ�شله اإلى )مدير ع�م التعليم يف منطقة .............................................(. رابعاً

وزير التعليم

 العملية )30(
غ/ع/30/1/ن1منوذج قرار اإغالق بدون اإ�شعار اإدارة التعليم
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اإن وزير التعليم،

بناء على ال�شالحيات املخّولة له نظاًما،

وبنـــاًء على خطــــــاب مدير عـــــــام التعلـــــــــــيم مبنطقـــــــــة ....................................... رقـــــم ).......( وتاريخ    /    /    14هـ املرفـــــق به خطــــــ�ب 

الـمــــ�لك/ـة ...................................................................................... رقـــــــم ).......( وت�ريخ     /      /      14هـ ب�ش�أن اإغالق املدر�شة،

وبناًء على القرار الوزاري رقم )351773777( وت�ريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن اإغالق املدار�س.

يقّرر ما يلي:

ـا.  - اإغالق ........................................... يف منطقة ............................. العائدة ملكيتها للمواطن/ـة/ ................ بناًء على طلبه/ـ  اأولاً

ا- يقوم مدير عام التعليم يف منطقة .......................... مبهّمة اإجراءات االإغالق النهائي للمدر�شة و�شحب اأ�شل الرتخي�ص واالإ�شراف على ت�شوية  ثانياً

ة )وزارة ال�شوؤون البلدية  الأمور امل�لية )ر�شوم درا�شية، م�شتحّق�ت املوظفني / املوظف�ت( وا�شتالم اخلتم الر�شمي للمدر�شة، وكذلك خم�طبة اجله�ت املخت�شّ

والقروية، ومكتب العمل، والدف�ع املدين، والت�أمين�ت الجتم�عية، واجله�ت الأخرى ذات العالقة(، كم� يتّم حتويل ملّف�ت الطالب / الط�لب�ت للمدار�س التي 

يرغب اأولياء االأمور يف االلتحاق بها.

ا- يقّدم مدير عام التعليم يف منطقة ................................ لوكالة التعليم االأهلي بالوزارة تقريًرا مف�شاًل باالإجراءات امل�شار اإليها يف هذا القرار  ثالثاً
مرفًق� به اأ�شل الرتخي�س.  

ا- يبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنف�ذه، والعمل مبوجبه، واأ�شله اإلى )مدير ع�م التعليم يف منطقة ...........(  رابعاً

واهلل املوفق،،،

وزير التعليم

 العملية )31(
غ/ع/31/1/ن1منوذج قرار اإغالق بناًء على رغبة املالك /ـة
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اإن وزير التعليم،

بناء على ال�شالحيات املخّولة له نظاًما،

وبناًء على خطاب مدير عام التعليم يف منطقة .............رقم )..............( وتاريخ   /    /    14هـ املرفق به خط�ب م�لك/ـة مدار�س ......................... 

الأهلية رقم )...................( وت�ريخ   /    /    14هـ ب�ش�أن اإغالق املرحلة ............... اإغالًق� نه�ئًي� يف املدر�شة.

وبناًء على القرار الوزاري رقم )351773777( وت�ريخ 1435/10/8هـ ب�ش�أن اإغالق املدار�س..

يقّرر ما يلي:

- اإغالق املرحلة .............. يف  مدار�ص .................... مبنطقة............... العائدة ملكيتها للمواطن/ـة ....................... بناًء على طلبه / ــا.  اأولاً

ا- يقوم مدير عام التعليم مبنطقة .............................. مبهّمة اإجراءات االإغالق النهائي للمرحلة ....................................... للمدر�شة  ثانياً

اأ�شل الرتخي�س والإ�شراف على ت�شوية الأمور امل�لية )ر�شوم درا�شية، م�شتحّق�ت املوظفني / املوظف�ت( وا�شتالم اخلتم الر�شمي للمرحلة البتدائية،  و�شحب 

العالقة  ذات  الأخرى  واجله�ت  الجتم�عية،  والت�أمين�ت  املدين،  والدف�ع  العمل،  ومكتب  والقروية،   البلدية  ال�شوؤون  ة)وزارة  املخت�شّ وكذلك خم�طبة اجله�ت 

وجتديد ترخي�ص مرحلة الرو�شة(، كما يتم تويل ملّفات الطالب / االطالبات للمدار�ص التي يرغب اأولياء االأمور يف االلتحاق بها.

اًل باالإجراءات امل�شار اإليها يف هذا القرار مرفًقا به  ا- يقّدم مدير عام التعليم مبنطقة ....................اإلى وكالة التعليم االأهلي يف الوزارة تقريًرا مف�شّ ثالثاً

اأ�شل الرتخي�س.  

ا- يبّلغ هذا القرار ملن يلزم لإنف�ذه، والعمل مبوجبه، واأ�شله اإلى )مدير ع�م التعليم يف منطقة ................(. رابعاً

واهلل املوفق،،،

وزير التعليم

 العملية )32(
غ/ع/32/1/ن1منوذج اإغالق مرحلة درا�شية وف�شول ملحقة
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منوذج بيان باملدار�ص الأهلية امل�شتحّقة لالإعانة ال�شنوية مبناطق وحمافظات اململكة للعام 
اإ/ع/33/1/ن2الدرا�سي      14/     14هـ 

1- بيان تف�سيلي

ت�سل�سل 
عام *1

ت�سل�سل 
خا�ص 

2*
ا�سم املدر�سة 

املراحل الدرا�سية *3الأهلية

اأو 
قة 

ط
املن

ظة
حاف
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ط
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 ال
دد

ع
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رو�شة
ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
ابتدائي)تربية خ��شة(
متو�شط)تربية خ��شة(

املجموع للمنطقة / املحافظة

*1 : تعداد للبي�ن.
*2 : تعداد للمنطقة.

*3 : رو�شة - ابتدائي - متو�شط - ث�نوي - رو�شة تربية خ��شة - ابتدائي تربية خ��شة- متو�شط تربية خ��شة - ث�نوي تربية خ��شة.
*4 : ال يوجد مرحلة - اأو - اأولى )عدد النقاط من 251 اإلى 300 (، ثانية )عدد النقاط من 201 اإلى 250(، ثالثة )عدد النقاط من 151 اإلى 200(، ل ت�شتحق الإع�نة 

» رابعة« )عدد النقاط من 150 ف�أقل(. 
*5 : وحدة الط�لبة ك�لت�يل:

الثانوياملتو�سطالبتدائيالرو�سةالدرجة           املرحلة

22151618الأولى
20131416الث�نية
18111214الث�لثة

�شفر�شفر�شفر�شفرم�شتبعد من الإع�نة
�شفر�شفر�شفر�شفرل يوجد مرحلة

*6 :  وحدة الط�لبة × عدد الط�لب�ت.
*7 : عدد ث�بت 28. 

*8 : مبلغ الإع�نة لكل مرحلة.
املدار�س الأهلية )عب�رة عن جمموع الوحدات × قيمة الوحدة ب�لري�ل(.

ب�لري�ل× 3(.  الوحدة  الرتبية اخل��شة فقط اأم�م الرتبية اخل��شة)جمموع الوحدات × قيمة 
*  9:  جمموع مب�لغ الإع�نة لكل مرحلة.

*10 :  املن�شرف = )الن�شبة × اجلملة(. 
 الن�شبة ) 33.000.000 ÷ جمموع اجلملة( يتم ح�ش�ب الن�شبة عند اكتم�ل جميع املدار�س وو�شوله� من املن�طق.
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 2 - بيان تف�صيلي للإدارة املالية

ت�سل�سل 
عام

ت�سل�سل 
املنطقة اأو املراحل الدرا�سيةا�سم املدر�سة الأهليةخا�ص

املحافظة
عدد 

املن�سرف لكل عدد الطلب / ـةالدرجة النقاط
مدر�سة 

ا�سم �ساحب / ـة 
املدر�سة

رو�شة
ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
رو�شة )تربية خ��شة(

ابتدائي )تربية خ��شة(
متو�شط

ث�نوي
رو�شة

ابتدائي
متو�شط

ث�نوي
ابتدائي)تربية خ��شة(
متو�شط)تربية خ��شة(

املجموع للمنطقة / املحافظة

3- بيان املناطق واملحافظات لالإدارة املالية

 33000000.00اإجم�يل املب�لغ امل�شتحّقة اإجم�يل عدد الطالب

33000000.00اإجم�يل املب�لغ امل�شروفة ملن�طق اململكة وحم�فظ�ته�

امل�شروف لكل منطقة/ حم�فظةرقم ال�شفحةاملنطقة/ املح�فظةت�شل�شل
الري��س1
جدة2
ال�شرقية3

يدرج جميع املن�طق واملح�فظ�ت املوجود به� مدار�س اأهلية

اإجم�يل املب�لغ امل�شروفة ملن�طق اململكة وحم�فظ�ته�

4- بيان م�شلحة الزكاة والدخل
ت�سل�سل 

عام
ت�سل�سل 

ا�سم �ساحب املدر�سةاملن�سرف لكل مدر�سةاملنطقة اأو املحافظةا�سم املدر�سة الأهليةخا�ص
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بيان باملدار�س اأو املراحل امل�ستبعدة من الإعانة يف مناطق وحمافظات اململكة للعام الدرا�سي      
اإ/ع/33/1/ن143/     14هـ

1-  ح�شانة اأو  برنامج دويل للمدر�شة كاملة اأو لأحد مراحلها

ت�سل�سل 
عام *1

ت�سل�سل 
خا�س 

2*

ا�سم املدر�سة 
الأهلية

املراحل الدرا�سية *3
املنطقة 

اأو 
املحافظة

عدد 
النقاط

الدرجة 
4*

عدد 
الطالبات

اأ�سباب ال�ستبعاد من 
الإعانة

ا�سم �ساحب املدر�سة

رو�شة

مرحلة )البتدائي 
واملتو�شط( جميع

الطالب/ الط�لب�ت دويل

ابتدائي
متو�شط
ث�نوي

رو�شة )تربية خ��شة(
رو�شة

جميع طالب/ ط�لب�ت 
املدر�شة دويل

ابتدائي
متو�شط
ث�نوي
رو�شة

ل يتّم �شرف اإع�نة 
للح�ش�نة

ابتدائي
 متو�شط
 ث�نوي

2- ح�شولها على الدرجة الرابعة »م�شتبعدة« يف عدد النقاط للمدر�شة كاملة اأو لأحد مراحلها

ت�سل�سل 
عام *1

ت�سل�سل 
خا�س 

2*

ا�سم 
املدر�سة 
الأهلية

املراحل الدرا�سية *3
املنطقة 

اأو 
املحافظة

عدد 
النقاط

الدرجة *4
عدد 

الطالبات
اأ�سباب ال�ستبعاد 

من الإعانة
ا�سم �ساحب املدر�سة

ل ت�شتحّق الإع�نةرو�شة

فقط الرو�شة ل 
ت�شتحق الإع�نة

ابتدائي
متو�شط
ث�نوي
ل ت�شتحّق الإع�نةرو�شة

املدر�شة لنق�س 
نق�طه�

ل ت�شتحّق الإع�نةابتدائي
متو�شط
ث�نوي

3-  تعان من جهات اأخرى غريالوزارة 

ت�سل�سل 
عام *1

ت�سل�سل 
خا�س 

2*

ا�سم 
املدر�سة 
الأهلية

املراحل الدرا�سية *3
املنطقة اأو 
املحافظة

عدد 
النقاط

الدرجة *4
عدد 

الطالبات
اأ�سباب ال�ستبعاد 

من الإعانة
ا�سم �ساحب املدر�سة

ث�نيةرو�شة

تع�ن من جهة 
اأخرى

ث�نيةابتدائي
ث�نيةمتو�شط

ث�نيةث�نوي
*1 : تعداد للبي�ن.

*2 : تعداد للمنطقة.
*3 : رو�شة - ابتدائي - متو�شط - ث�نوي - رو�شة تربية خ��شة- ابتدائي تربية خ��شة - متو�شط تربية خ��شة - ث�نوي تربية خ��شة.

*4 : ال يوجد مرحلة - اأو - اأولى )عدد النقاط من 251 اإلى 300(، ثانية )عدد النقاط من 201 اإلى 250(، ثالثة )عدد النقاط من 151 اإلى 200(، ل ت�شتحق الإع�نة » 
رابعة« )عدد النقاط من 150 ف�أقل(. 
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 العملية )33(
منوذج يو�شح اجلهات املقّيمة للمدار�ص الأهلية وامل�شادر املعتمد عليها يف العمل على �شجاّلت 

الإعانة ال�سنوية
اإ/ع/33/1/ن1

امل�ش�در املُعتمد عليه� يف تعبئة �شجاّلت متت تعبئة �شجاّلت الإع�نة ال�شنوية من قبل:
الإع�نة ال�شنوية

م�شرفني / ات من اإدارة 
التعليم الأهلي ب�ملنطقة/ 

املح�فظة

جل�ن مكّونة من م�شرفني / ات من 
اإدارات عدة ب�ملنطقة/ املح�فظة

م�شرفني / ات من مك�تب الرتبية والتعليم
ب�ملح�فظة

تق�رير من 
اإدارات تعليمية 

عدة

اأخرى

الق�شم / ا�شم امل�شرفةا�شم املكتبتوقيعه�ا�شم امل�شرفةالإدارةتوقيعه�ا�شم امل�شرفة
م�ش�دره�نوعه�ا�شم الإدارةتوقيعه�الوحدة

املوظف/ـة املخت�س / ـة عن تعبئة النموذج
 ال�شم/

التوقيع/  

مدير مكتب التعليم الأهلياخلتم
ال�شم/

التوقيع /
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اإ/ع/33/1/ن4منوذج زيارة امل�شرف الرتبوي اإلى مدر�شة ملتابعة مالحظات جلنة التقييم ال�شنوية
ا�شتم�رة مت�بعة مالحظ�ت جلنة تقييم الإع�نة ال�شنويةا�شم املدر�شة

املرحلة
         /          /        14هـت�ريخ الزي�رة

التو�شي�تاأ�شب�ب عدم التنفيذالتنفيذاملالحظ�ت
لنعم

امل�شرف / ـة الرتبوي املت�بع         
ال�شم/          

التوقيع /         
�س/ ملدير / ـة املدر�شة
�س/ مل�لك / ـة املدر�شة

�س/ مللف املدر�شة
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العملية )34(
�س/ع/34/1/ن1منوذج موافقة للمدار�ص العاملية لقبول الطالب ال�شعوديني يف املدار�ص الأهلية

اأة
ن�س

وامل
ر 

ثم
�ست

 امل
عن

ة 
ام

 ع
ت

ما
لو

مع

ا�شم املن�ش�أة
)وفًق� لل�شجّل التج�ري(

تعليم اأجنبينوع التعليماملنطقة اأو املح�فظة
احلي 

ال�ش�رع)وفًق� للبلدية(

ا�شم امل�لك /ـة 
)وفًق� للهوية الوطنية(

الرمز الربيدي�س. ب.رقم الهوية الوطنية
رقم الف�ك�سه�تف امل�لك /ـةجّوال امل�لك /ـة

ت�ريخ الت�أ�شي�س

رو�شة

رقم الرتخي�س

رو�شة
ابتدائيابتدائي
متو�شطمتو�شط

ث�نويث�نوي
ه�تف املدر�شةالربيد الإلكرتوين

جهة العتم�د الأك�دميياملنهج املطّبق

)X( اأو )√( تتم تعبئة املربعات اأدناه باإ�سارة

ت 
طا

رتا
ل�س

ا
مة

الز
ال

العن�شر

ح�شول املدر�شة على م�شتوى )الفئة الأولى( وفق تقييم املدار�س الأهلية.

التزام املدر�شة ب�أنظمة وزارة الرتبية والتعليم وتعليم�ته�.

ق 
ائ

وث
ال

بة
لو

ط
وجود اعتم�د اأك�دميي �ش�ري املفعول.*امل

وجود منهج معتمد من وك�لة التخطيط والتطوير )يف ح�ل تطبيق املدر�شة ملن�هج غري املن�هج الوزارية(

بي
جن

لأ
وا

ي 
هل

لأ
م ا

علي
لت

ة ا
دار

ي اإ
راأ

م�شرف / ـة التعليم الأهلي/ الأجنبي
ال�شم: ...........................................................
 التوقيع: .........................................................

الت�ريخ:   /    /    14هـ

 متنح موافقة             ل متنح موافقة
الأ�شب�ب:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

مدير مكتب التعليم الأهلي: ...............................................................................................................
التوقيع: .......................................................

الت�ريخ:   /    /    14هـ
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اأوًل- ال�شا�شة الأ�شا�شية، والتي تخ�ّص مبلغ الر�شوم احلالية ومقدار الزيادة املطلوبة 

العملية )35(
ر/ع/35/1/ن1�سا�سات تقدمي طلبات الر�سوم
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ا- �سا�سة معايري الكفاءة وهذه خا�سة بطلب الزيادة فقط. ثانياً

العملية )35(
ر/ع/35/1/ن1�سا�سات تقدمي طلبات الر�سوم
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ثالًثا- �شا�شة اإ�شافات ت�شتدعي الزيادة وهذه خا�شة بطلب الزيادة فقط.

ا- �سا�سة قرار الر�سوم النهائية وهذه خا�سة بطلب الزيادة فقط. رابعاً

العملية )35(
ر/ع/35/1/ن1�سا�سات تقدمي طلبات الر�سوم
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اأوًل- �شا�شة قبول ال�شروط

ا- �سا�سة تقدمي التظّلم ثانياً

ر/ع/35/1/ن2�سا�سات تقدمي طلبات التظّلم
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العملية )36(
�س/ع/36/1/ن1ا�ستقدام موظفات للعمل يف مدر�سة ..............................

�س العلمياملوؤّهل الدرا�شياجلن�شيةاملهنةم التخ�شّ
عدد �شنوات اخلربة

مالحظ�تالعدد املطلوب داخل 
اململكة

خ�رج 
اململكة

مدير/ ـة املدر�شة مالك / ـة املدر�شة/ رئي�ص جمل�ص الإدارة     

ال�شم: ........................................... ال�شم: ..........................................      

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

اخلتم
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العملية )37(
ك/ع/37/1/ن1منوذج طلب املوافقة على تر�شيح مدير/ة للعمل مبدر�شة اأهلية

املحرتم املكّرم مدير مكتب التعليم الأهلي       

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته  وبعد،

اأتقّدم اإليكم اأن� املواطن/ـة ..................................................................................... �شجّل مدين رقم ...................................

م�لك/ـة مدر�شة ............................................... الأهلية/ الع�ملية بطلب تر�شيح املواطن/ـة .......................................................... 

�شجّل مدين رقم ................................................ للعمل

�س ............................................ والتي تبلغ �شنوات  كمـــدير/ة يف الـمدر�شــــة، والتي حتمـــل موؤهــــّل ........................................... تخ�شّ

خربته� .......................... �شنة.

 مرفق لكم جميع امل�شتندات املطلوبة وا�شتم�رة البي�ن�ت اخل��شة ب�ملر�ّشحة.

ل باالطالع واإجراء الالزم الإفادتنا حيال تكليفها بالعمل.  للتف�شّ

 �ش�كرين ومقّدرين دعمكم.

ختم املدر�شة: مالك/ـة املدر�شة:              

ال�شم: ......................................

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

الت�ريخ: .....................................
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ك/ع/37/1/ن2منوذج ا�شتمارة بيانات تر�شيح مدير/ة )مر�ّشح/ـة من مالك املدار�ص( للعمل مبدر�شة اأهلية

اأولاً- بيانات عامة:
ا�شم املدر�شة
ال�شم رب�عًي�
ت�ريخه:املوؤّهل العلمي م�شدره:    �س:    التخ�شّ

كمعلم/ـة:                                كوكيل/ـة:ت�ريخ املب��شرة اأول اخلدمة

ا- احلالة الجتماعية: ثانياً
ا�شم املحرم
رقم ه�تف املحرم )عمل( جّوال:�شلة القرابة

املهنة
جّوال:رقم ه�تف املوظف/ـة منزل:    

الربيد الإلكرتوين
عنوان ال�شكن

ثالًثا- التدرج الوظيفي:

عدد ال�شنواتمك�نه�الوظيفةم
الفرتة

اإلىمن

رابًعا- تقدير الأداء الوظيفي خالل العامني الأخريين:

الدرجةالتقديرالع�م الدرا�شيم
1
2

خام�ًشا- الدورات التدريبية التي التحقت بها:

الع�م الدرا�شيمدته�ا�شم الدورةم
1
2
3
4
5
6
7

 اأوّقع على اأن جميع املعلومات املدّونة اأعاله �سحيحة وعلى م�سوؤوليتي التامة وعند حدوث اأي تغيري يف املعلومات �سيتم التوا�سل مع مكتب/ 
التعليم الأهلي.

 ال�شم: ........................................................ التوقيع: ...................................... الت�ريخ:   /   /    14هـ

 ا�شم امل�لك/ـة: ................................................ التوقيع: ...................................... الت�ريخ:   /   /    14هـ

 م�شرف/ـة التعليم الأهلي: .................................... التوقيع: ...................................... الت�ريخ:   /   /    14هـ
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ك/ع/37/1/ن3تقرير عن مر�ّسح/ـة لعمل مدير/ة 

املحرتم  مدير مكتب التعليم الأهلي         

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته وبعد،

بناء على طلبكم اإعداد تقرير عن املوظفة التي تعمل ........................................... يف مدر�شة ....................................................

والتي بلغت �شنوات خربته� .........................

 عليه، نفيدكم ب�لت�يل:

• املوظفة لديها خبة كافية لرت�شيحها حيث تنطبق ال�شروط االأ�شا�شية.	

• تتقن العمل الإداري والفّني.	

• مت�بعته� دقيقة ومتمّكنة من العمل امل�شند اإليه�.	

لذا اأوافق على تر�سيحها لهذا العام )   14/   14هـ(

هذا للعلم واتخ�ذ الالزم، واهلل املوّفق،،

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته

م�سرف/ـة التعليم الأهلي:

ال�شم: ...................................................................

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

الت�ريخ: .................................................................
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وزارة العمل، الدف�ع املدين، وزارة ال�شوؤون البلدية.
التع�ميم ال�ش�درة عن وزارة التعليم.. 2
الدليل الإجرائي للتعليم الع�م/ الإ�شدار الث�لث.. 3
الدليل الإجرائي لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف حم�فظة جدة »بن�ت«/ 1435- 1436هـ.. 4
الدليل الإجرائي لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي يف منطقة مكة املكرمة »بن�ت«/ 1436- 1437هـ.. 5
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