الخدمات المقدمة للمستثمرين /المؤسسات التعليمية:
المعاهد التدريبية
ينص قرار المجلس التنفيذي رقم (  ) 50لسنة  2015بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي أنه يجب على
أية منشأة تعليمية خاصة تقدم أنشطة تدريبية في إمارة دبي التقدم بطلب الحصول على تصريح تعليمي من هيئة المعرفة و التنمية البشرية .

وصف للخدمة
 -1إصدار تصريح خدمات تعليمية للمعاهد التدريبية .
قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية:
الوثائق المطلوبة -:
 المرحلة 1
 شهادة حجز االسم التجاري من جهة الرتخيص التجاري أو ( صورة عن الرخصة التجارية للمؤسسات التعليمية القائمة).
 شهادة موافقة مبدئية صادرة عن جهة الرتخيص التجاري.
 استمارة طلب جديد للحصول على تصريح اخلدمات التعليمية (يتوفر النموذج على حساب خدماتنا االلكرتونية)
 قائمة الدورات التدريبية (يتوفر النموذج على حساب خدماتنا االلكرتونية).
 خطة تسجيل املؤسسات التدريبية ( يتوفر النموذج على حساب خدماتنا االلكرتونية).
 نسخة من منوذج اعتماد توقيع مصدق من كاتب العدل (املالك والشركاء واملدير).
 نسخة من جواز سفر ( املالك والشركاء واملدير).
 نسخة من الشهادة اجلامعية للمدير مصدقة من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 السرية الذاتية احملد ة ملدير املؤسسة التدريبية.
 نسخة من االتفاقية املربمة مع جهات اعتماد الربامج التدريبية مذكور فيها أمساء الربامج التدريبية (إن وجدت).
 للمؤسسات :
الرخصة التجارية  /شهادة التأسيس (األصل أو نسخة مصدقة)
قرار مو ق صادر من جملس املديرين يدعو إلنشاء املعهد التدرييب وتعيني املدير /املمثل

 المرحلة 2
 نسخة من الرخصة التجارية صادرة من جهة الرتخيص يُذكر فيها األنشطة التدريبية اليت صرحتها اهليئة يف رسالة عدم املمانعة.

 عقد اإلجيار.
 شهادة استيفاء اشرتاطات السالمة الوقائية من الدفاع املدين بديب .
 خارطة حتديد املوقع
 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  15يوم عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات


الرسوم -:
 الرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 2تجديد تصريح خدمات تعليمية للمعاهد التدريبية.
قنوات تقديم الخدمة :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية.
الوثائق المطلوبة -:
 المرحلة 1
 استمارة طلب جتديد تصريح اخلدمات التعليمية (يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).
 نسخة من الرخصة التجارية احلالية.
 المرحلة 2
 نسخة من الرخصة التجارية اجملددة.
 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  5أيام عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات.



الرسوم -:

 الرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 3تعديل تصريح خدمات تعليمية للمعاهد التدريبية.
قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية:
تغيير االسم .

3.1

الوثائق المطلوبة -:


املرحلة 1



طلب تعديل تصريح اخلدمات التعليمية للمعاهد التدريبية لتغيري االسم( .يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).



شهادة حجز االسم التجاري اجلديد من جهة الرتخيص التجاري.



شهادة موافقة مبدئية لتغيري االسم من جهة الرتخيص التجاري.



للمؤسسات :





الرخصة التجارية  /شهادة التأسيس (األصل أو نسخة مصدقة)

قرار مو ق صادر من جملس املديرين يدعو لتغيري االسم التجاري

املرحلة 2



نسخة من الرخصة التجارية املعدلة اليت حتتوي على االسم اجلديد.

 مدة إنجاز المعاملة -:




خالل  12أيام عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات. .

الرسوم -:
 الرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

تغيير المساهمين.

3.2

قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية

الوثائق المطلوبة -:




املرحلة 1



طلب تعديل تصريح اخلدمات التعليمية للمعاهد التدريبية لتعديل الشركاء( .يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).



املوافقة املبدئية من جهة الرتخيص التجاري على تعديل الشركاء.



نسخة من جواز السفر للشركاء اجلدد.



نسخة من اعتماد توقيع الشركاء اجلدد مصدق من كاتب العدل.



للمؤسسات :


الرخصة التجارية  /شهادة التأسيس (األصل أو نسخة مصدقة)



قرار مو ق صادر من جملس املديرين يدعو إىل تعديل الشركاء

املرحلة 2

 نسخة من الرخصة التجارية املعدلة اليت حتتوي على أمساء الشركاء اجلدد .
 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  12أيام عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات.


الرسوم -:

 .aالرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 3.3تغيير المدير .
قنوات تقديم الخدمة :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية
الوثائق المطلوبة -:


املرحلة 1



طلب تعديل تصريح اخلدمات التعليمية للمعاهد التدريبية لتغيري مدير( .يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).



املوافقة املبدئية من جهة الرتخيص التجاري على تغيري املدير.



نسخة من جواز السفر للمدير اجلديد.



نسخة من اعتماد توقيع املدير اجلديد مصدق من كاتب العدل.



السرية الذاتية للمدير اجلديد.



نسخة من الشهادة اجلامعية للمدير اجلديد مصدقة من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدولة االمارات العربية املتحدة



للمؤسسات :
4

5


الرخصة التجارية  /شهادة التأسيس (األصل أو نسخة مصدقة)

قرار مو ق لصادر من جملس املديرين يدعو إىل تغيري املدير

املرحلة 2

 نسخة من الرخصة التجارية املعدلة اليت حتتوي على اسم املدير اجلديد.
 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  12أيام عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات.
 الرسوم -:

 .aالرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 3.4تغيير الموقع .
قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية
الوثائق المطلوبة -:


املرحلة 1

 طلب تعديل تصريح اخلدمات التعليمية للمعاهد التدريبية لتغيري موقع (.يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).
املوافقة املبدئية من جهة الرتخيص التجاري على تغيري املوقع.



 للمؤسسات :

6



قرار مو ق صادر من جملس املديرين يدعو إىل تغيري املوقع

املرحلة 2

 نسخة من الرخصة التجارية املعدلة اليت حتتوي على العنوان اجلديد .
 شهادة استيفاء اشرتاطات السالمة الوقائية من الدفاع املدين بديب .
 خريطة املوقع .
 عقد اإلجيار .

 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  12أيام عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات.



الرسوم -:

 .aالرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 3.5تعديل دورات /أنشطة تدريبية (إضافة  /حذف)
قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية
الوثائق المطلوبة -:


املرحلة 1



املرحلة 2

 استمارة طلب تعديل تصريح اخلدمات التعليمية إلاضافة أو حذ دورات /أنشطة تدريبية
( يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).
 نسخة من الدورات التدريبية املراد إاضافتها  /حذفها .
 االتفاقية املربمة مع جهات اعتماد الربامج التدريبية واليت يذكر فيها أمساء الربامج التدريبية (إن وجدت).
 للمؤسسات :
الرخصة التجارية  /شهادة التأسيس (األصل أو نسخة مصدقة)
قرار مو ق صادر من جملس املديرين يدعو إىل تعديل األنشطة التدريبية

 نسخة من الرخصة التجارية املعدلة اليت حتتوي على األنشطة اجلديدة.
 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  12أيام عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات.


الرسوم -:

 .bالرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 4إلغاء تصريح خدمات تعليمية.
قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية
الوثائق المطلوبة -:


املرحلة 1

 استمارة طلب إلغاء تصريح اخلدمات التعليمية ( يتوفر النموذج على حساب خدماتنا اإللكرتونية).
 للمؤسسات :

قرار مو ق لصادر من جملس املديرين يدعو إىل إلغاء التصريح التعليمي

 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل  12أيام عمل من تاريخ تقدمي كافىة املتطلبات.



الرسوم -:

 .cالرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

 5الموافقة على اإلعالنات.
قنوات تقديم الخدمة  :من خالل بوابة خدماتنا اإللكرتونية
يتم تقدمي طلب املوافقة على اإلعالنات عرب بوابة خدماتنا اإللكرتونية من خالل تقدمي الو ائق التالية -:
 حتميل نسخة من اإلعالن أو املادة اإلعالنية املراد نشرها.
 تسديد الرسوم بعد املوافقة.


طباعة املوافقة على اإلعالن من خالل حساب خدماتنا اإللكرتونية.

 مدة إنجاز المعاملة -:
 خالل يومي عمل من تاريخ تقدمي كافة املتطلبات.



الرسوم -:

 .dالرجاء مراجعة اجلدول رقم (  ) 1اخلاص بتحديد رسوم التصاريح واخلدمات

