
 

 

 دور إدارة الرتبية والتعليم دور  املستثمر

 أوال / االشرتاطات العامة لألفراد :

 مواطناً سعوديًا أو خليجياً . طالب الرتخيص  أن يكون .1

 معادلة الشهادة من اجلهات املختصة وتصديقها .من خارج اململكة يتم ويف حال كان املؤهل  املؤهل عن شهادة البكالوريوسأن ال يقل  .2

 أن ال يكون موظفاً حكومياً .  .3

يف حالة عدم قدرة املستثمر على مباشرة العمل بنفسه، يتعني توكيل شخص تنطبق عليه مجيع شروط صاحب الطلب وتصدر املوافقة  .4

 ه من ِقَبل إدارة الرتبية والتعليم . علي

 يف حال كان مقدم الطلب امرأة ترغب افتتاح مركز تدريب رجالي توكل عنها شرعيًا رجال ملتابعة اإلجراءات لدى قطاع البنني .  .5

 .ملتابعة اإلجراءات يف قطاع البنات امرأةيف حال كان مقدم الطلب رجل يرغب افتتاح مركز نسائي يوكل عنه شرعيًا  .6

 ثانيًا/االشرتاطات العامة للشركات :

 أن تكون الشركة ذات منشأ سعودي أو خليجي وفقًا للسجل التجاري. .1

 ال يقل مؤهل ممثل الشركة عن املستوى اجلامعي ويف حال كان املؤهل العلمي من خارج اململكة تتم معادلة الشهادة من اجلهات املختصة. .2

 ثالثًا/ املستندات املطلوبة:

 صورة بطاقة اهلوية الوطنية / جواز السفر ملواطين دول جملس التعاون/ أو السجل العائلي .  .1

 أصل املؤهل مع صورة منه تصدق من ِقَبل إدارة الرتبية والتعليم  .2

 نسخة من األحوال املدنية لبطاقة األحوال املدنية أو السجل العائلي يفيد حبالة مقدم الطلب . .3

 مع صورة منه تصدق من ِقَبل إدارة الرتبية والتعليم  صك متلك املبنى أصل  .4

 أصل عقد اإلجيار )إذا كان املبنى مستأجرًا(  مع صورة منه تصدق من ِقَبل إدارة الرتبية والتعليم وترفق الصورة املصدقة مع الطلب وأن .5

 عن) مدة الرتخيص(يكون ساري املفعول مبا ال يقل 

 .تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم املستثمر ، احلي ، نوع النشاط ( تجارة شهادة حجز تسجيل االسم يف وزارة ال .6

 . تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم املستثمر ، احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية ( شهادة أمن وسالمة من الدفاع املدني  .7

) اسم املنشأة ، اسم املستثمر ، احلي ، نوع  تتضمن سنوات( 3شهادة حتمل من مكتب هندسي وحتدد به الطاقة االستيعابية )جتدد كل  .8

 . النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 . تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم املستثمر( شهادة تسجيل يف التأمينات االجتماعية  .9

رة موضح به خاص بالشركات ) صورة من السجل التجاري مصدق من إدارة الرتبية والتعليم وخطاب طلب االفتتاح مصدق من وزارة التجا .11

 ممثل الشركة املوضح بالسجل وعقد تأسيس الشركة مصدق من وزارة العدل( . 

 إحضار موافقة على مناهج اللغة االجنليزية معتمدة من اإلدارة العامة للمناهج . .11

 التأكد من انطباق الشروط على املستثمر.: أواًل

تتضمن ) اسم : مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها ثانيًا

 .املنشأة ، اسم املستثمر ، احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 إرسال اإلحاالت :ثالثًا : 

 إحالة للدفاع املدني. .1

 إحالة لوزارة التجارة والصناعة. .2

 إحالة إىل شؤون املباني يف اإلدارة. .3

 إحالة إىل األحوال املدنية. .4

املالك ، اسم املنشأة ،اسم احلي ، على أن تتضمن مجيع اإلحاالت )اسم 

 النشاط(.

 تعبئة استمارة طلب افتتاح ترخيص جديد ) ملعهد ، أو مركز .. (

موافقة شؤون املباني على املبنى ومدى مطابقته للمواصفات ) وفقًا  رابعًا: 

 .  لالستمارة املعدة لذلك(

 خامسًا :  تقرير استكمال التجهيزات.

عاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا دراسة وتفحص املسادسًا: 

 للشروط والضوابط .

ًا :العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة سابع

 على  إصدار الرتخيص.

بعد إصدارة لإلدارة العامة وخطابة  ًا : يتم إرسال صورة من الرتخيص ثامن

 . يف الوزارة للتعليم األهلي واألجنيب

تاسعًا: إذا مل يتم تشغيل املنشأة خالل العام األول من الرتخيص فيعد 

 الرتخيص الغيًا .

 للمعاهد واملراكز األهلية ترخيص جديد منح
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 األهلية للمعاهد واملراكزجتديد ترخيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور إدارة الرتبية والتعليم دور  املستثمر

 االشرتاطات املطلوبة :

 أ . خطاب طلب جتديد الرتخيص.

 ب . إرفاق آالتي مع الطلب :

 اهلوية الوطنية.صورة من  .1

 سارية املفعول. )الدفاع املدني(من وسالمة املنشأةأشهادة صورة من  .2

 سارية املفعول. التأمينات االجتماعية صورة من شهادة .3

 .ساري املفعول السجل التجاريصورة من  .4

 أصل الرتخيص املنتهي . .5

من مكتب هندسي حديث الصالحية تقرير صالحية املبنى املدرسي  .6

 .معتمد

 من خطاب اعتماد الالئحة من وزارة العملصورة  .7

اسم املالك ، اسم املنشأة ،اسم احلي  على أن تتضمن مجيع املسوغات أعاله ) 

 ( .، الطاقة االستيعابية ، النشاط

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم املستثمر ، احلي ،  أواًل: 

 .اقة االستيعابية (نوع النشاط ، الط

 تعبئة استمارة جتديد ترخيص.ثانيًا : 

( أشخاص 11يتم جتديد الرتخيص ملدة مخس سنوات يف حال كان عدد العاملني باملنشأة أقل من )ًا : ثالث

 ولدية الئحة التنظيم الداخلي معتمدة من وزارة العمل . 

( أشخاص ومل حيضر الئحة التنظيم 11من ) أكثرًا : يتم التجديد سنتان يف حال كان عدد العاملني رابع

 الداخلي معتمدة من وزارة العمل .

 دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال مسوغات التجديد وإكمال اإلجراء.ا :  خامّس

 : العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة على  إصدار الرتخيص.سًاساد

 يف الوزارة العامة للتعليم األهلي واألجنيببعد إصدارة لإلدارة وخطابة  صورة من الرتخيص: يتم إرسال ًا سابع
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 األهلية من فرد إىل فرد ملعاهد واملراكزنقل ملكية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور إدارة الرتبية والتعليم دور املستثمر

  اآلتي :يشرتط يف املالك اجلديد ما يشرتط يف املستثمر اجلديد وفقا 

 سجل ترخيص للمالك اجلديدتعبئة  .1

 .للمالك اجلديد صورة من اهلوية الوطنية .2

ويف حال كان املؤهل العلمي من خارج اململكة تتم صورة من املؤهل العلمي  .3

معادلة الشهادة من اجلهات املختصة وبشرط أن ال يقل املؤهل عن 

 البكالوريوس

 .األطراف موقع من مجيع املنشاةملكية عقد التنازل عن  .4

 شهادة تأمينات اجتماعية سارية املفعول . .5

 شهادة الدفاع املدني سارية املفعول. .6

 ./ املعهد ساري املفعولترخيص املركز  أصل .7

من شهادة وفاء املالك بااللتزامات املالية للمؤسسة العامة للتأمينات  صورة .8

 االجتماعية سارية املفعول  .

 . املركز مصدقة من الغرفة التجارية ةعقد مبايعمن  صورة  .9

 أصل عقد مبايعة مصدق من مدير الرتبية والتعليم . .11

 . حديثة بصالحية املبنى صادرة من مكتب هندسي معتمد إفادةمن  صورة .11

 عقد تأجري املبنى ساري املفعول ملدة الرتخيص. طبق األصل من صورة  .12

رخيص باسم املالك ويف حالة كان الرتخيص منتهيًا ترفع مسوغات جتديد ت .13

 )كما ورد يف آلية جتديد الرتاخيص(.اجلديد.

(  (اسم املالك اجلديد، اسم املنشأة ،اسم احلي ، النشاط على أن تتضمن 

 وتكون سارية املفعول .

 

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم املستثمر ،  أواًل: 

 .احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 تعبئة استمارة نقل ملكية .ثانيًا : 

نوع النشاط ، الطاقة ، اسم املستثمر ،  املنشاةتتضمن اسم   مجيع املسوغات أنمن  التأكدثالثًا : 

 االستيعابية 

 : دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وإكمال اإلجراء. رابًعا: 

 العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة على  إصدار الرتخيص.  خامسًا: 

ة العامة للتعليم األهلي واألجنيب يف يتم إرسال صورة من الرتخيص وخطابه بعد إصداره لإلدار سادسًا :

 الوزارة .
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 ملكية املعاهد واملراكز األهلية يف حال وفاة املالك حتويل

 

  

 دور إدارة الرتبية والتعليم دور املستثمر

 وإرفاق األوراق املطلوبة . باسم ورثة املتوفىتعبئة سجل ترخيص  .1

 .صورة من اهلوية الوطنية لوكيل الورثة  .2

 أال يكون موظفًا حكوميًا . .3

 .صورة من املؤهل العلمي لوكيل الورثة وأن ال يقل عن البكالوريوس  .4

 أصل الرتخيص ساري املفعول . .5

 صورة من شهادة الوفاة. .6

 صورة من صك حصر الورثة . .7

 صورة مصدقة من الوكالة الشرعية . .8

 . ساري املفعول أصل الرتخيص .1
 صورة طبق األصل من السجل التجاري باسم الورثة .9

ويف حال كان الرتخيص منتهيًا ، ترفع مجيع مسوغات جتديد 

، اسم املنشأة ،اسم الورثةالرتخيص باسم الورثة على أن تتضمن  اسم 

 سارية املفعول . كافة املسوغات احلي ، النشاط( ( وتكون

 

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم  وال: أ

 .املستثمر ، احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 تعبئة استمارة نقل امللكية يف حالة وفاة املالك.ثانيًا : 
 والضوابط .ًا: دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا للشروط ثالث

العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة على  إصدار  ًا : رابع

 الرتخيص باسم الورثة .

يتم إرسال صورة من الرتخيص وخطابه بعد إصداره لإلدارة العامة للتعليم األهلي   ًا : خامس

 واألجنيب يف الوزارة
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  املراكز األهلية إىل شركة وحتويل ملكية املعاهد 

 والتعليمدور إدارة الرتبية  دور املستثمر

 أن تكون الشركة ذات منشأ سعودي أو خليجي وفقًا للسجل التجاري. .1

 باسم الشركة املالكة.سجل ترخيص تعبئة  .2

أال يقل مؤهل ممثل الشركة عن املستوى اجلامعي ويف حال كان املؤهل العلمي من  .3

 خارج اململكة تتم معادلة الشهادة من اجلهات املختصة.

 إال يكون موظفًا حكوميًا . .4

 .صورة من اهلوية الوطنية ملمثل الشركة .5

 ) وفق النموذج ( األصل من عقد التنازل عن املنشأة التعليمية مصدق من إدارة التعليم. .6

 باسم الشركة املالكة .من وسالمة املنشأة أشهادة  .7

 باسم الشركة املالكة . التأمينات االجتماعية شهادة .8

 باسم الشركة املالكة.السجل التجاري  .9

 ساري املفعول . الرتخيصأصل  .11

يتضمن )نوع النشاط واسم املالك  تقرير صالحية املبنى من مكتب هندسي معتمد .11

 واسم املدرسة(.

شهادة تأمينات اجتماعية سارية املفعول  يتضمن )نوع النشاط واسم املالك واسم  .12

 املنشأة(.

لشركة على ويف حال كان الرتخيص منتهيًا ترفع مجيع مسوغات جتديد الرتخيص باسم ا

 أن تتضمن  ) اسم الشركة املالكة / اسم املنشأة / نوع النشاط / اسم احلي ( وتكون 

 سارية املفعول كافة املسوغات

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم املستثمر  : أواًل

 .، احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 إىل شركة. تعبئة استمارة نقل ملكية معهد / مركز  ثانيًا : 

 ًا: دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا للشروط والضوابط .ثالث

العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة على  إصدار الرتخيص  ًا : رابع

 باسم الشركة املالكة .

يتم إرسال صورة من الرتخيص وخطابه بعد إصداره لإلدارة العامة للتعليم األهلي  ًا : خامس

 واألجنيب يف الوزارة .
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 فتتاح فروع املعهد واملراكزا

 

  

 دور إدارة الرتبية والتعليم دور املستثمر

املعهد بالتقدم بطلب افتتاح فرع مع بتعبئة االستمارة  أويقوم مالك املركز 

 .اخلاصة بذلك

 املستندات املطلوبة : 

 .مرة ألولاملطلوبة عند افتتاح املركز  األوراقصور من  .1

 إذاالفرع  إضافةصورة مصدقة من السجل التجاري للمركز بعد  .2

االسم  تغرييف حال  أماكان هذا الفرع حيمل نفس اسم املركز ، 

 يتم استخراج سجل جتاري جديد.

يعترب مركز جديد وتطبق عليه نفس   أخرىتتاح الفرع يف منطقة اف .3

 .اجلديدةافتتاح املعهد واملراكز  آلية

 .املركز القائم  أوصورة مصدقة من ترخيص املعهد  .4

 

 

 

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم   أواًل : 

 .املستثمر ، احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 تعبئة استمارة افتتاح فرع معهد أو مركز .ثانيًا: 

 دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا للشروط والضوابط .ثالثًا : 

العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة على  إصدار  ابعًا :  ر

 الرتخيص باسم الشركة املالكة .

يتم إرسال صورة من الرتخيص وخطابه بعد إصداره لإلدارة العامة للتعليم األهلي  خامسًا :  

 واألجنيب يف الوزارة .
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عهد/املركز األهليتغيري أسم امل  

 

 

 

 

 

 دور إدارة الرتبية والتعليم املستثمر  دور

 االشرتاطات املطلوبة:

 يكون الرتخيص ساري املفعول . أن .1

يرفع الطلب إلدارة التعليم األهلي واألجنيب باملنطقة مرفقًا بهم ما يفيد حبجز  .2

 تقديم سجل جتاري باالسم اجلديد . التجارة أواالسم اجلديد من وزارة 

 املفعول . شهادة الدفاع املدني سارية .3

 شهادة صالحية املنشاة التعليمية من مكتب هندسي معتمد سارية املفعول . .4

 شهادة التأمينات االجتماعية سارية املفعول. .5

ويف حال كون الرتخيص منتهي الصالحية يشرتط رفع استمارة جتديد ترخيص  .6

 ومسوغات التجديد باالسم اجلديد على أن تتضمن ) اسم املنشأة / اسم املستثمر

/ نوع النشاط / الطاقة االستيعابية ( .على أن تكون كافة املسوغات سارية 

 املفعول.

 

 

 

 

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة  أواًل : 

 .، اسم املستثمر ، احلي ، نوع النشاط ، الطاقة االستيعابية (

 .ثانيًا : التأكد من مالئمة االسم للنشاط 

 تعبئة استمارة تغيري االسم . ثالثًا : 

يف حال كان الرتخيص منتهي يتم جتديد الرتخيص وتغري االسم والتأكد رابعًا: 

 من تقديم كامل املسوغات .

دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وإكمال خامسًا : 

 اإلجراء.

والتعليم ( للموافقة على   سادسًا : العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية

 إصدار الرتخيص.

سابعًا: إصدار الرتخيص مصدق من مدير الرتبية والتعليم و إرسال صورة من 

 لإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنيب يف الوزارة . وخطابه بعد إصدارهالرتخيص  
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مقر املركز أو املعهد إىل مكان آخر  تغيري   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إدارة الرتبية والتعليمدور  دور املستثمر

 االشرتاطات واملستندات املطلوبة:

 بنى .املتقديم طلب بتغيري  .1

أن يكون ترخيص املركز أو املعهد ساري املفعول وإال  .2

 يرفع طلب جتديد .

 صورة طبق األصل من الرتخيص ساري املفعول . .3

سارية املفعول  إحضار شهادة  السالمة من الدفاع املدني .4

تتضمن اسم املنشأة واسم املالك ونوع النشاط والطاقة 

 . االستيعابية 

 إكمال التجهيزات واألثاث. .5

 شهادة مكتب هندسي معتمد بأن املبنى سليم إنشائيًا  .6

املدني تتضمن اسم املنشأة واسم املالك ونوع النشاط 

 .والطاقة االستيعابية  

 .عقد إجيار املبنى اجلديد ملدة سريان الرتخيص  .7

 ويف حال كان الرتخيص منتهي ترفع مسوغات طلب جتديد الرتخيص 

 

 .أواًل : تطبق على املقر اجلديد نفس االشرتاطات املطلوبة عند افتتاح املركز 

 التأكد من الوثائق املطلوبة وتصديقها . ثانيًا : 

موافقة شؤون املباني على مواصفات املبنى على ان تتضمن اسم املنشأة واسم املالك ونوع   ثالثًا :  

 النشاط والطاقة االستيعابية

 تعبئة استمارة طلب نقل املبنى . رابعًا :  

 تقرير بتوفر التجهيزات اإلدارية والفنية . خامسًا : 

 ات وفقًا للشروط والضوابط .دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغ سادسًا: 

 لعرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة.  ًا : سابع

يتم إرسال صورة من املوافقة بعد إصدارها لإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنيب يف  ًا : ثامن

 الوزارة.
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 التدريب خارج منطقة الرتخيص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دور إدارة الرتبية والتعليم املستثمرضوابط  

يتقدم مالك املركز بطلب التدريب خارج املنطقة مرفقًا أواًل : 

 : اآلتيبه 

 خطة التدريب .1

 الربامج اليت ستقدم   .2

 مع اجلهة اليت سيتم التدريب بها اتفاقية التدريب  .3

 خاصة . أوسواء كانت جهة حكومية 

يف استمارة طلب التدريب ثانيًا: تعبئة اجلزء اخلاص باملستثمر  

 خارج املنطقة.

 

 باآلتي: األهلي واألجنيبالتعليم  إدارةتقوم أواًل : 

 تعبئة االستمارة اخلاصة  بالتدريب خارج املنطقة  املتضمنة بيانات املركز .  .1

 .التدريب فيها ألخذ املوافقة من عدمها املنطقة املراد إىلرفع االستمارة  .2

اجلهة املختصة باملنطقة اليت سيتم بها  معمتابعة التدريب وتنفيذ الربنامج التدرييب   .3

 فيها . التدريب

 الربنامج التدرييب. التنسيق مع اجلهة املنفذة للتدريب خارج املنطقة لرفع تقرير عن تنفيذ .4

رير من تنفيذ من التقا التأكديكون اعتماد الشهادات من املنطقة املرخصة للمركز بعد :  ثانيًا

           الربنامج التدرييب .
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 خرآاشرتاك مقرات املعاهد واملراكز مع نشاط 

  

 دور إدارة الرتبية والتعليم ضوابط  املستثمر

 االشرتاطات واملستندات املطلوبة:

 يتقدم مالك املعهد أو املركز بطلب إضافة نشاط آخر يف نفس املبنى .1

صورة بطاقة اهلوية الوطنية / جواز السفر ملواطين دول جملس التعاون/ إحضار  .2

 أو السجل العائلي . 

 أن يكون الرتخيص ساري املفعول. .3

يف حال كون الرتخيص منتهي يتم رفع طلب جتديد الرتخيص قبل إضافة  .4

 النشاط املراد.

نشأة إحضار شهادة  السالمة من الدفاع املدني سارية املفعول تتضمن اسم امل .5

 واسم املالك ونوع النشاط والنشاط املضاف والطاقة االستيعابية  .

 إكمال التجهيزات واألثاث. .6

شهادة مكتب هندسي معتمد بأن املبنى سليم إنشائيًا  املدني تتضمن اسم  .7

 املنشأة واسم املالك ونوع النشاط والنشاط املضاف والطاقة االستيعابية  .

اعية سارية املفعول تتضمن اسم املالك واسم إحضار شهادة التأمينات االجتم .8

 املنشأة .

إحضار شهادة سجل جتاري سارية املفعول  اسم املالك / اسم املنشاة / نوع  .9

 النشاط والنشاط املضاف .

أن يتوفر باملبنى إمكانية الفصل الداخلي بني مرافق وقاعات األنشطة لتسهل  .11

 عملية املتابعة واإلشراف

 إحضار أصل الرتخيص . .11

 

التأكد من توفر كافة االشرتاطات الالزمة إلضافة نشاط بنفس املبنى )كاملساحة أواًل : 

 والتجهيزات الفصل الداخلي بني املرافق وقاعات األنشطة(.

مطابقة األصول بالصور وتصديقها والتأكد من أنها تتضمن ) اسم املنشأة ، اسم ثانيًا: 

 .املضاف، الطاقة االستيعابية (املستثمر ، احلي ، نوع النشاط والنشاط 

 تعبئة استمارة طلب إضافة نشاط آخر ثالثًا:

 دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا للشروط والضوابط . رابعًا: 

العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة على  إصدار   خامسًا:

 الرتخيص.

يتم إرسال صورة من الرتخيص وخطابه بعد إصداره لإلدارة العامة للتعليم األهلي  سادسًا:

 واألجنيب يف الوزارة .

 



 
 وكالة الوزارة للتعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنيب 

 

 

00 

  

 دور إدارة الرتبية والتعليم دور املستثمر

 إحضار: 

خطاب من قبل املالك يتضمن طلب  .1

مع  املنشأة مؤقتًا يقافاملوافقة على إ

توضيح األسباب واملربرات اليت دعت 

 يقاف، وحتديد مدة اإلإىل ذلك 

 حبيث ال تزيد عن سنتني.

 حبيث ال تزيد عن سنتني    اإليقافحتدد مدة  أناملؤقت للمركز من صالحيات مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة  على  اإليقافتكون املوافقة على أواًل : 

 ختصة بالوزارةاجلهة امل إشعار ثانيًا : 

 .ال غياسيكون الرتخيص  وأالاملؤقت  اإليقافبعد انتهاء مدة  رفع طلب إعادة النشاطيتم متابعة  ثالثًا : 

 .آلية تنفيذ اإليقاف املؤقت لنشاط املعهد/ املركز . رابعًا : 

 تكوين جلنة بعد صدور القرار ملتابعة تنفيذ اإليقاف املؤقت .1

 من نهاية العام الدراسي. اعتبارًابإيقاف نشاطها  نشاةوإشعارهم رمسيًا برغبة امل واملتدرباتاملنشاة  يتهيئة موظف .2

 بشهادة اخلربة.م وتزويده موإخالء طرفه ،  املنصوص عليها بالعقد املربم بينهما مكامل حقوقه نشاةاملي تسليم موظف .3

 . الرسوم  استالم ن استكمالشأِبوقف نشاطها امل نشاةمع مالك امل يقونتائجهم والتنسالتأكد من تسليم املتدربني واملتدربات شهاداتهم  .4

 .كشوف الالزمة جلهة اإلشرافالالتعليم األهلي واألجنيب و املنشاة إلدارةوكذلك تسليم اخلتم الرمسي  .5

،  ومكتب العمل،  واجلوازات ،الدفاع املدني ، البلدية ،الرتبية والتعليم يف الوقت نفسه بإعداد املخاطبات الالزمة للجهات املختصة مثل اإلمارة  ةا يقوم التعليم األهلي بإدار .6

 واجلهات األخرى ذات العالقة. ،ووزارة التجارة و التأمينات االجتماعية 

 اآلتي : إحضار  إذا رغب املالك يف إعادة النشاط عليهخامسا:

 إدارة الدفاع املدني سارية املفعول يتضمن )اسم املنشأة، اسم املالك، احلي ، نوع النشاط(. املنشاة منشهادة األمن والسالمة صورة من  1

 . يف حال تغيري املبنى موافقة إدارة شؤون املباني على املبنى التدرييب وانه مطابق للمواصفاتصورة من  2

 1نشاة بالتأمينات االجتماعية سارية املفعول يتضمن )اسم املنشأة ، اسم املالك( املشهادة تسجيل صورة من  3

  1يتضمن )اسم املنشاة ، اسم املالك ، نوع النشاط ، احلي( ساري املفعول السجل التجاري بوزارة التجارة  املنشاة لدىشهادة تسجيل اسم صورة من  4

 املبنى إنشائيًا . من مكتب هندسي معتمد بصالحية حديث تقريرصورة من  5

 تقرير شامل عن توفر التجهيزات التعليمية واألثاث باملبنى . 6

 دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا للشروط والضوابط . سادسًا :

 :العرض على صاحب الصالحية ) مدير الرتبية والتعليم ( للموافقة. سابعًا  

 . يف الوزارة : يتم إرسال صورة من املوافقة بعد إصدارها لإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنيب ثامنًا

 

 األهلية ملعاهد واملراكزنشاط ااإليقاف املؤقت ل
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 األهلية للمعاهد واملراكزاإلغالق النهائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور إدارة الرتبية والتعليم ضوابط  املستثمر

،  النهائي للمدرسة ألي سبب من األسبابأ ـ يف حال اإلغالق 

فيتم إكمال اإلجراء وفقًا للمادة الثالثة من الئحة العقوبات 

وتاريخ  253/21واملكافآت الصادرة بالتعميم الوزاري رقم 

املنشاة  هـ بصدور قرار من صاحب الصالحية بإغالق 6/5/1424

 هلية ويكون نافذًا يف نهاية العام الدراسي.األ

رفع خطاب من قبل املالك  باإلغالق فيتمب. يف حال رغبة املالك 

مع توضيح  املنشاة األهليةيتضمن طلب املوافقة على إغالق 

 .األسباب واملربرات اليت دعت إىل ذلك

) مع اإلحاطة بأن هذه املربرات ال يبنى عليها قرار املوافقة من 

 عدمها (

 بناًء على إصدار عقوبة ) تكون بقرار من صاحب الصالحية يف الوزارة ( . ملركزعهد/ايف حال اإلغالق النهائي للم أواًل:

مع توضيح األسباب  النهائي للمنشاةغالق اإليتضمن طلب املوافقة على  يقوم بتقديم خطابالنهائي برغبة من املالك  اإلغالقيف حال  ثانيًا: 

 ) ويكون من صالحيات مدير الرتبية والتعليم ( ويكون مرفقًا به أصل الرتخيص .. واملربرات اليت دعت إىل ذلك

 :إدارة الرتبية والتعليم ملتابعة اآلتي يفن جلنة تكّوًا : بعد صدور قرار اإلغالق النهائي من صاحب الصالحية ثالث

 ص اعتبارًا من نهاية العام الدراسي   .ي املنشاة واملتدربني واملتدربات بصدور قرار إغالق  وإلغاء الرتخيتهيئة موظف .1

 بشهادة اخلربة. موتزويده ماملنصوص عليها بالعقد املربم بينهما وإخالء طرفه مكامل حقوقه موظفي املنشاةتسليم  .2

 استالم استكمالن شأترخيصها ِبأو امللغى  املنشاة املغلقةوالتنسيق مع مالك  الشهادات للمتدربني واملتدربات ونتائجهم تسليم التأكد من .3

 .الرسوم 

 . التعليم األهلي واألجنيب والسجالت الالزمة للمنشأة إلدارة وكذلك تسليم اخلتم الرمسي، جرد العهد وتسليمها للجهة املختصة  .4

و  ات ومكتب العملواجلواز البلديةاملختصة مثل احلكومية الرتبية والتعليم بإعداد املخاطبات الالزمة للجهات  يف إدارةيقوم التعليم األهلي  .5

 واجلهات األخرى ذات العالقة.سحب السجل التجاري وزارة التجارة لوالتأمينات االجتماعية 

 ثالثًا دراسة وتفحص املعاملة والتأكد من اكتمال املسوغات وفقًا للشروط والضوابط .

 رابعًا :العرض على صاحب الصالحية للموافقة.

 (  كان اإلغالق بطلب من املالكخامسا : يتم إرسال صورة من املوافقة بعد إصدارها لإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنيب .) يف حال 

 بإغالقها دون اخذ موافقة إدارة الرتبية والتعليم فيعد الرتخيص الغيًا . نشأة سادسًا : إذا قام مالك امل

 إلغالق املراكز واملعاهد : أخرىحاالت 

شهور ( من تاريخ  6الرتبية والتعليم باملنطقة خالل )  بإدارةالرتخيص ومل يقوم املالك  باستالمه من اجلهة املختصة  إصداريف حال مت  .1

 اجلهات املعنية بذلك . إشعارمع إصداره وإال يتم إلغائه 

 وعدم تواصله مع اجلهة املختصة الختفائهتعذر التوصل للمالك  أوميارس النشاط املعهد باستالم الرتخيص ومل  أوقام مالك املركز  إذا .2

الرتخيص وإشعار  إلغاءشهور ( تتم خماطبة املالك بضرورة تسليم الرتخيص خالل شهر من تارخيه ثم يتم  6مل ميارس النشاط ملدة ) و

 اجلهات املعنية بذلك.


