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إقـرار وتـعـــهــد
بااللتزام بالنظم واللوائح الصادرة عن مركز أبو ظبي 

للتعليم و التدريب التقني و المهني

Declaration & Undertaking
Of compliance with Abu Dhabi Center for Techni-

cal and Vocational Education and Training

ــص  ــات الترخي ــمل فئ ــه، وتش ــراد ترخيص ــاط الم ــو النش ــب« ه ــون »التدري أن يك
مــا يأتــي: اللغــات،  التعليــم الفنــي والمهنــي  قيــد االعتمــاد،  التعليــم الفنــي 

ــد. ــي المعتم والمهن

The training shall be the activity to be licensed and 
license categories include languages, technical and 
vocational education under accreditation and accredited 
technical and vocational education.

أن تكــون األنشــطة التدريبيــة المزمــع ترخيصهــا متجانســة فــي طبيعتهــا 
ــز. ــرره المرك ــا يق ــب م ــل حس ــوق العم ــات س ــب متطلب وتناس

The licensed training activities shall be comparable in 
nature and suitable for job market requirements as 
decided by ACTVET.

يســمح لمراكــز التدريــب المرخصــة بتقديــم دورات قصيــرة المــدى فقــط ال 
تــؤدي للحصــول علــى شــهادة وطنيــة أو دوليــة معتمــدة أو مؤهــل دبلــوم أو 

ــي. ــل جامع مؤه

Licensed Training Provider shall offer only short duration 
courses and shall not provide any national/foreign 
qualifications at certificate, diploma or university level.

 Training activities shall not be conducted without a validال يسمح بتقديم األنشطة التدريبية دون ترخيص مسبق ساري المفعول.
ACTVET license.

يكــون المرخــص لــه مســؤوال  مســؤولية تامــة عــن جميــع عمليــات واجــراءات 
وبرامــج التدريــب .

The Licensee shall be fully accountable for all training 
operations and programs delivered.

يجــب علــى جميــع أصحــاب مراكــز التدريــب والشــركاء والمســتثمرين وأعضــاء 
الهيئــة التدريســية فيهــا الحصــول علــى موافقــة المركــز.

All Licensed Training Provider owners, managers, 
partners, investors, and faculty shall be approved by 
ACTVET.

يشــترط حصــول أحــد الشــركاء فــي مركــز التدريــب المرخــص علــى درجــة 
جامعيــة تعليميــة ال تقــل عــن درجــة بكالوريــوس أو مــا يعادلهــا مــن خبــرات 

ــز. ــرره المرك ــا يق ــب م حس

At least one of the Licensed Training Provider partner 
shall have a bachelor’s degree or equivalent as decided 
by ACTVET.

ــأي شــرط منصــوص عليــه  ــة عــدم التــزام مركــز التدريــب المرخــص ب فــي حال
فــي  هــذه الالئحــة ، يكــون الترخيــصُ عرضــة لإللغــاء مــا لــم يتــم تصحيــح 

وضعــه خــالل شــهر مــن تاريــخ تبليغــه عــن عــدم االلتــزام بالشــروط.

In case the licensee does not conform to any condition 
stipulated in this regulation, the license might be 
canceled unless rectified within a month from the date 
of the nonconformity.

يجــب أن يكــون االســم التجــاري لمركــز التدريــب المرخــص متوافقــً مــع 
اللوائــح والتشــريعات الســارية وأال يكــون مضــلً ال للجمهــور مــن حيــث خدمــات 
تعليميــة  لمؤسســات  أســماء  اســتخدام  خــالل  مــن  أو  المقدمــة  التدريــب 

ــة. قائم

The Licensed Training Provider trade name shall be in 
accordance with the applicable regulations and shall not 
be misleading for the public in terms of training services 
provided or through the use of existing education 
institution’s names.

ال يجــوز اســتخدام مقــر مركــز التدريــب المرخــص ألي أنشــطة تدريبيــة غيــر  
األنشــطة التدريبيــة المرخصــة مــن قبــل المركــز.

The Licensed Training Provider premises shall not be 
used for any training activities other than the licensed 
activities.

رخصتــه  وتكــون  التدريــب  لغايــات  مالئمــً  التدريــب  مقــر  يكــون  أن  يجــب 
أخــرى. تراخيــص  أي  عــن  مســتقلة 

The training premises shall be fit for purpose and 
independent from any other licenses.

يكــون مديــر مركــز التدريــب متفرغــً للعمــل بــدوام كامــل فــي مركــز التدريــب 
ويكــون مــؤه اًل إلدارتــه وفقــً للنشــاط المرخــص وأن يكــون حــاص اًل علــى 
شــهادة بكالوريــوس جامعــي ويتمتــع بخبــرات عمليــة وإداريــة ال تقــل عــن 
ــرة  ــة مباش ــاالت ذات عالق ــة أو مج ــال اإلدارة األكاديمي ــي مج ــنوات ف ــالث س ث

ــب. بالتدري

The Licensed Training Provider manager shall be a full 
time qualified personnel as per licensed activities and 
shall have a bachelor’s degree and have at least 3 years 
of experience in training related jobs.
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يلتــزم مركــز التدريــب بتوفيــر الهيئــة التدريســية المؤهلــة والقــادرة علــى 
القيــام  باألنشــطة التدريبيــة وذلــك وفــق المعاييــر اآلتيــة كحــد أدنــى: مؤهــل 
ــر  ــر المدي ــم ي ــا ل ــرات م ــن الخب ــه م ــا يعادل ــي أو م ــي/ مهن ــوس جامع بكالوري
العــام خــالف ذلــك، مؤهــل معتمــد فــي نفــس مجــال التدريــب حــال تقديــم 
ــن  ــه ع ــل خبرت ــدة، أال تق ــهادة معتم ــى ش ــول عل ــا الحص ــم بموجبه ــج يت برام

ــب. ــس أو التدري ــي التدري ــنتين ف س

The Licensed Training Provider shall provide a qualified 
faculty to conduct the training activities as per the 
minimum following standards: bachelor’s degree 
academic/ vocational or equivalent unless the general 
manager specified otherwise, training - related certified 
qualification, no less than 2 years of education or 
training experience.

ينبغــي علــى أي عضــو هيئــة تدريــس مؤقــت أو زائــر أن يحصــل علــى موافقــة 
المركــز قبــل مزاولــة نشــاط التدريــب.

Part-time or visiting Trainers shall be approved by 
ACTVET prior to practice.

يلتــزم مركــز التدريــب بتعييــن عــدٍد كاٍف مــن الموظفيــن المؤهليــن لإلشــراف 
علــى ســير العمــل وتقديــم الخدمــات المطلوبــة.

The Licensed Training Provider shall appoint a sufficient 
number of qualified administration personnel to 
supervise training activities and to provide the required 
services.

إذا تأخــر مركــز التدريــب عــن تقديــم طلــب تجديــد الترخيــص الخــاص بــه بعــد 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــزاءات اإلداري ــق الج ــم تطبي ــهر، يت ــه بش ــاء مدت انته
الالئحــة التنظيميــة لترخيــص مراكــز التدريــب فــي إمــارة أبوظبــي رقــم )152( 

ــنة 2015 لس

In case the Licensed Training Provider delays to submit 
a renewal application a month after expiry date, the 
penalties stipulated in the regulation No 152 of 2015 
shall be applied.

 If the Licensed Training Provider’s license expires forتلغى تراخيص مراكز التدريب التي مضى على إنتهائها أكثر من سنة.
more than a year, the license shall be deemed cancelled.

ال يجــوز لمركــز التدريــب تغييــر اســمه التجــاري أو إجــراء أي تنــازل بيــن الشــركاء 
أو تغييــر فــي ملكيــة مركــز التدريــب أو شــكله القانونــي أو  أنشــطته أو مقــره 
ــى  ــول عل ــه  دون الحص ــادرة عن ــهادة  الص ــد للش ــوذج المعتم ــره أو النم أو مدي

موافقــة المركــز المســبقة علــى ذلــك التغييــر.

The Licensed Training Provider trade name, assignment 
between partners, ownership of training center, 
legal form, activities, location, manager or approved 
certificate may not be changed without prior approval 
of ACTVET.

ال يجــوز أن ُيتــرك مركــز التدريــب دون مديــر لمــدة تزيــد علــى ثالثــة أشــهر 
متتاليــة، وخالفــً لذلــك يتــم تطبيــق الجــزاءات اإلداريــة المنصــوص عليهــا فــي 
الالئحــة التنظيميــة لترخيــص مراكــز التدريــب فــي إمــارة أبوظبــي رقــم )152( 

لســنة 2015.

The Licensed Training Provider may not practice its 
businesses without a manager for more than three 
successive months, otherwise, the penalties stipulated 
in the regulation No 152 of 2015 shall be applied.

ــه  ــتقالته أو غياب ــم اس ــب أو تقدي ــز التدري ــر مرك ــة مدي ــاء خدم ــال إنه ــي ح ف
لمــدة تزيــد علــى شــهر يجــب علــى مركــز التدريــب إعــالم المركــز بذلــك وعليــه 
أن يعيــن نائبــً لــه مســتوفيً للشــروط الواجــب توافرهــا فــي المديــر لحيــن 

ــد. ــر جدي ــن مدي ــه أو تعيي عودت

In case that the Licensed Training Provider manager 
termination, resignation or absence for more than 
a month, the training center shall inform ACTVET 
and appoint a deputy manager having the required 
conditions until resumption or appointment of a new 
manager.

يجــب علــى مركــز التدريــب تقديــم المســتندات والوثائــق الالزمــة للمركــز عنــد 
إلغائــه إلحــدى نشــاطاته التدريبيــة.

The Licensed Training Provider shall provide the 
necessary documents when a training activity is 
canceled.

ــره  ــارج مق ــه خ ــطته وبرامج ــة أنش ــع ممارس ــذي يزم ــب ال ــز التدري ــى مرك عل
الحصــول علــى موافقــة المركــز بذلــك.

The Licensed Training Provider will need to seek ACTVET 
approval to conduct its activities and programs outside 
of its premises.

ــة  ــر مالئم ــن غي ــي أماك ــة ف ــطة تدريبي ــب بأنش ــز التدري ــام مرك ــال قي ــي ح ف
فــي  عليهــا  المنصــوص  اإلداريــة  الجــزاءات  تطبيــق  يتــم  التدريــب  لغايــات 
الالئحــة التنظيميــة لترخيــص مراكــز التدريــب فــي إمــارة أبوظبــي رقــم )152( 

.2015 لســنة 

In case the Licensed Training Provider conducts training 
activities in places inappropriate for training purposes, 
the penalties stipulated in the regulation No 152 of 
2015shall be applied.

ــات والدعايــة مراعــاة التالــي:  يتعيــن علــى مركــز التدريــب عنــد القيــام باإلعالن
ــل  ــن قب ــول م ــاري المفع ــص س ــى ترخي ــاص اًل عل ــب ح ــز التدري ــون مرك أن يك

ــارية. ــريعات الس ــع التش ــالن م ــق اإلع ــز، أن يتواف المرك

The advertisement shall comply with the applicable 
regulations.
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يجــب علــى مركــز التدريــب الــذي يغلــق نشــاطه بشــكل طوعــي أن يلتــزم 
بتقديــم المســتندات والوثائــق المطلوبــة للمركــز، وتعتبــر جميــع الموافقــات 
والتصاريــح الصــادرة مــن المركــز والمتعلقــة بترخيــص مركــز التدريــب المغلــق 

الغيــة عنــد إلغــاء ترخيصــه.

The Licensed Training Provider that wishes to voluntarily 
close its activities, shall submit the required documents 
to ACTVET, all closed training center-related approvals 
and licenses issued by ACTVET shall be considered 
cancelled at the license cancellation date.

ــً مــن أحــكام هــذه الالئحــة يحــق للمركــز اتخــاذ  إذا خالــف مركــز التدريــب أي
ــة  ــي الالئح ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــزاءات االداري ــدول الج ــً لج ــراءات وفق اإلج
ــنة  ــم )152( لس ــي رق ــارة أبوظب ــي إم ــب ف ــز التدري ــص مراك ــة لترخي التنظيمي

.2015

In case that the Licensed Training Provider violates any 
provision contained herein, ACTVET shall take actions as 
per the penalties stipulated in the regulation No 152 of 
.2015

ــا  ــع عليه ــت بالتوقي ــذا وقم ــا ه ــا فيه ــدًا بم ــن 26 بن ــة م ــذه الوثيق ــون ه تتك
ــا. ــاء فيه ــا ج ــي بم ــً من ــرارًا  والتزام إق

This document contains 26 clauses that I hereon affix 
my signature as declaration from my part.

ــد  ــي ق ــرار بأنن ــذا إق ــكام »، فه ــروط واألح ــى الش ــق عل ــار »أواف ــة اختي ــي حال ف
باعتبــاري  التراخيــص  بإصــدار  الخاصــة  والشــروط  اللوائــح  وأدركــت  اطلعــت 
ــات  ــى خدم ــول عل ــم والحص ــلطة للتقدي ــا الس ــي لديه ــة الت ــة المخول الجه
التراخيــص خــالل نظــام بوابــة خدمــات المتعامليــن اإللكترونيــة بمركــز أبــو 

ظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي.

نهاية الشروط واألحكام

By clicking “I Agree to ACTVET terms and conditions”, I 
hereby certify that I have read and understood Licensing 
General Terms and Conditions as an authorized party 
who has the capacity and the authority to submit this 
request under ACTVET Licensing E-Service Portal.

End of Terms and Conditions


