وصف الخدمة
ٚمٕو يكتت انخذيبد اندبيؼٛخ ثبعتمطبة انطالة يٍ داخم دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًتسذح نهذساعخ ف ٙخبيؼبد
خبسج انذٔنخ أٔ داخهٓب ششٚطخ أٌ تكٌٕ ْزِ اندبيؼبد يتؼشف ثٓب يٍ ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهً .ٙػهًب ً
أَّ ال ٚسك نًكتت اعتمطبة انطالة إػطبء أ٘ َٕع يٍ انذٔساد انتذسٚجٛخ أٔ انجشايح انتؼهًٛٛخ أٔ االيتسبَبد أٔ
إطذاس شٓبداد ضًٍ انتشخٛض انًًُٕذ نّ.
خطوات الترخيص
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انسظٕل ػهٗ انًٕافمخ األيُٛخ انالصيخ يٍ خالل ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهًٙ
انسظٕل ػهٗ يٕافمخ يجذئٛخ يٍ اندٓخ انًؼُٛخ ثبنتؼهٛى انؼبن ٙف ٙاإليبسح (يثم  :يشكض أثٕ ظج ٙنهتؼهٛى
ٔانتذسٚت انتمُٔ ٙانًُْٓٛ ،ٙئخ انًؼشفخ ٔانتًُٛخ انجششٚخ ثذث)...ٙ
تمذٚى انًهفبد زغت انششٔط انًطهٕثخ نهتشخٛض
ٚمٕو يًثم ٔصاسح انتؼهٛى انؼبن ٙثضٚبسح تفمذٚخ نهًكتت نهتأكذ يٍ يالئًخ انًكبٌ نًًبسعخ ْزا انُشبط انز٘
ٚمٕو ثّ.
ف ٙزبل اعتٛفبء خًٛغ انششٔط ٚمٕو يًثم ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهً ٙثشفغ تٕطٛخ إنٗ يكتت
انٕصٚش إلػذاد لشاس انتشخٛض.
ٚمٕو انٕصٚش ثئطذاس لشاس انتشخٛض نهًكتت نًذح عُت ٍٛػهٗ أٌ ٚتى تمٛٛى ػًم انًكتت ثؼذ عُت ٍٛف ٙزبل
انشغجخ ف ٙتدذٚذ انتشخٛض.
ٚتؼ ٍٛػهٗ انًكتت انسظٕل ػهٗ انشخظخ انتدبسٚخ نًضأنخ َشبطّ يٍ اندٓخ انًسهٛخ ف ٙاإليبسح انًؼُٛخ
(يثم دائشح انتًُٛخ االلتظبدٚخ أٔ انجهذٚبد)
ٚسك نًًثم ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهً ٙػًم صٚبساد دٔسٚخ نًتبثؼخ األَشطخ انتٚ ٙمٕو ثٓب انًكتت
انًشخض .كًب ٚسك نهٕصاسح طهت ثٛبَبد ٔإزظبءاد أٔ أٚخ يؼهٕيبد ػٍ َشبط انًكتت ٔيؤعغبد انتؼهٛى
انؼبن ٙانتٚ ٙتؼبيم يؼٓب.
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انًكبٌٚ :تؼ ٍٛػهٗ انًكبٌ أٌ ٚكٌٕ يخظظب ً نًكتت انخذيبد اندبيؼٛخ ٔال ٚشبسكّ ف ّٛأ٘ َشبط آخش،
ٔتتُبعت يغبزتّ يغ زدى َشبطّ ٔػذد انًؤعغبد انتؼهًٛٛخ انتٚ ٙتؼبٌٔ يؼٓب ،ػهٗ أٌ ٚضى:
 غشفخ نإلسشبد انطالثٚ ٙتى فٓٛب يمبثهخ انطالة ٔأٔنٛبء أيٕسْى.
 غشفخ يخظظخ نًذٚش انًكتت ٔانشخض انًغؤٔل ػٍ انتؼبيم يغ انطهجبد
 يكبٌ العتمجبل انًشاخؼٍٛ
 تدٓٛضاد انتمُٛبد انسبعٕثٛخ ٔانتمُٛخ ٔلٕاػذ انجٛبَبد
أٌ ٚستفع انًكتت ثغدالد ندًٛغ انطالة ثظٕسح انكتشَٔٛخ (إضبفخ إنٗ انظٕسح انٕسلٛخ إرا تطهت األيش
رنك)
أٌ ٚتٕفش نذٖ انًكتت انُششاد ٔانًطجٕػبد انخبطخ ثبنًؤعغبد انتؼهًٛٛخ انتٚ ٙتؼبيم يؼٓب انًكتت
ٔانجشايح انتؼهًٛٛخ نٓب ،ششط أٌ تكٌٕ ْزِ انًؤعغبد يذسخخ ضًٍ لبئًخ اندبيؼبد انًؼتًذح يٍ ٔصاسح
انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهًٙ
أٌ ٚكٌٕ نذٖ انًكتت تٕكٛم سعً ٙيٍ يؤعغبد انتؼهٛى انؼبن ٙانتٚ ٙتؼبيم يؼٓب.
أٌ ٚكٌٕ نهًكتت زغبة ثُك ٙخبص تتى يشاخؼتّ ٔتذلٛمّ انًبن ٙثظفخ يُتظًخ.
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الوثائق المطلوبة في طلب الترخيص
 -1طهت انتشخٛض يجُٛب ً ف ّٛاعى انًكتت ٔػُٕاَّ ،سلى انٓبتف ،سلى انفبكظ ،انجشٚذ اإلنكتشَٔ ،ٙسلى طُذٔق
انجشٚذٔ ،اعى طبزت انتشخٛضٔ ،انكفٛم زغجًب ٚتطهت األيش رنك.
 -2سعبنخ يٕافمخ يجذئٛخ يٍ اندٓخ انًؼُٛخ ثبنتؼهٛى انؼبن ٙف ٙاإليبسح (يثم  :يشكض أثٕ ظج ٙنهتؼهٛى ٔانتذسٚت
انتمُٔ ٙانًُْٓٛ ،ٙئخ انًؼشفخ ٔانتًُٛخ انجششٚخ ثذث)...ٙ
 -3سعبنخ انًشكض ٔأْذافّ ٔثٛبٌ أَشطتّ.
 -4لبئًخ ثبندبيؼبد انتٚ ٙتؼبيم يؼٓب انًكتت ٔػُٕآَٛب.
 -5طٕسح ػٍ االتفبلٛخ انًٕلؼخ /أٔ يزكشح انتفبْى /أٔ ػمذ ث ٍٛانًكتت ٔانًؤعغبد انتؼهًٛٛخ انتًٚ ٙثهٓب،
يٕضسب ً ف ّٛانًغؤٔنٛبد ٔانسمٕق انًبنٛخ ٔ اإلداسٚخ ٔانٕظٛفٛخ نكم يٍ انطشف.ٍٛ
َ -6غخخ يٍ انغٛشح انزاتٛخ نهؼبيه ٍٛف ٙانًكتت ٔٚشتشط ف ٙيٍ ٚتؼبيم يغ انطالة أٔ ٚمٕو ثئسشبدْى أٌ ٚكٌٕ
زبطالً ػهٗ ثكبنٕسٕٚط ػهٗ األلم.
 -7ثٛبٌ ػٍ انًٕلف انًبن ٙنهًكتت ٔانًٕاسد انًبنٛخ نّ.
ً
َ -8ظبو تمٛٛى فؼبنٛخ أداء انًكتت ٔانؼبيه ٍٛف ّٛثٕاعطخ انًتؼبيه ،ٍٛيٕضسب يب انز٘ ٚتى تمٔ ،ًّٛٛثٕاعطخ يٍ،
ٔيٕاػٛذ إخشاء ػًهٛخ انتمٛٛىٔ ،اٜنٛبد (انًُبرج) انًغتخذيخ ف ٙػًهٛخ انتمٛٛى.
 -9ثٛبٌ ثتمُٛبد انًؼهٕيبد ٔانتدٓٛضاد انًٕخٕدح ف ٙانًكتت.
 -10يخطظ سعى يؼًبس٘ نهًكبٌ أٔ يمش انًكتت.
متطلبات تجديد الترخيص
سعبنخ طهت تدذٚذ انتشخٛض يشفمخ يغ تمشٚش ٕٚضر يب ٚه:ٙ
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اعى انًكتت ،ػُٕاَّ ،سلى انٓبتف ،انجشٚذ اإلنكتشَٔ ،ٙسلى طُذٔق انجشٚذٔ ،انًٕلغ اإلنكتشَٔ ،ٙاعى طبزت
انتشخٛض ٔانششكبء ٔانكفٛم )زغجًب ٚتطهت رنك(.
لبئًخ ثبندبيؼبد انتٚ ٙتؼبيم يؼٓب انًكتت ٔػُٕآَٛب
ثٛبٌ ػٍ انًٕلف انًبن ٙنهًكتت خالل انؼبو انًُظشو يجُٛب ً ف ّٛكبفخ انًظشٔفبد ٔاإلٚشاداد.
إزظبئٛخ ػٍ ػذد انطالة انز ٍٚتى لجٕنٓى ػٍ طشٚك انًكتت خالل انؼبو انذساع ٙاألخٛش يمغًخ ثبنشكم انتبن:ٙ
اإلعى

اندُغٛخ

انجهذ

اندبيؼخ

انذسخخ انؼهًٛخ

انتخظض

 -5ثٛبٌ ثُتبئح اعتطالػبد سضٗ انطالة انًتؼبيه ٍٛيغ انًكتت.
 -6إضبفخ إنٗ َغخخ يٍ:
 اإلتفبلٛخ انًٕلؼخ أٔ يزكشح انتفبْى ث ٍٛانًكتت ٔانًؤعغبد انتؼهًٛٛخ انتًٚ ٙثهٓب (عبسٚخ انًفؼٕل)
 انشخظخ انتدبسٚخ
 انتشخٛض انغبثك انًًُٕذ يٍ انٕصاسح
يرجى اإلحاطة بأن الملف المقدم للترخيص أو تجديد الترخيص يقدم بصيغة إلكترونية ( )PDFويرسل كملف
واحد إلى البريد اإللكتروني (.)info@mohesr.gov.ae
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