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 فصولا دنبلا

 ينقتلا بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرم ةهجلا
 ينهملاو

 صيخارتلا ةرادإلا

 قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد ةقيثولا مسا
 اهتاءارجإ

 ثلاثلا رادصإلا مقر

 18/02/2020 رادصإلا خيرات
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 ديهمت

 اهنيكمتل ةرامإلا يف ةيميلعتلا تاسسؤملا صيخرتب ينهملاو ينقتلا بيردتلا و ميلعتلل يبظوبأ زكرم موقي

 ةيميلعتلا ةسسؤملا نأ نم دكأتلل ةمزاللا تاءارجإلاب مايقلا دعب كلذو ةيلاع ةدوج تاذ ةيبيردت جمارب ميدقت نم

 هذه دعاست ةزفحم لمع ةئيب داجيإل بوؤد لكشب زكرملا ىعسيو .كلذ قيقحت ىلع تاناكمإلاو ةردقملا اهيدل

 تاراهملا ةيمنت يف ةلعافلا ةمهاسملا نم اهنيكمتل هجو لضفأ ىلع اهماهم ءادآ ىلع ةيميلعتلا تاسسؤملا

 تايوتسم ىلعأ قيقحت ىلع زكرملا نم ًاصرحو .لمعلا قوس لوخدل ًادادعتسا رثكأ اونوكيل دارفألا ىدل ةينهملا

 اهتاءارجإ قيثوت و ةمدخلا ميمصتل ةلماكتم ةيعجرم ةموظنم نمضتي يذلا ليلدلا اذه دادعإ مت ،نيلماعتملا اضر

 :يليام قيقحتو رمتسملا نيسحتلا نامض فدهب كلذو

 

 .انتامدخب نيلماعتملا يعو  زيزعت §

 .نيلماعتملل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحت رارمتسإ §

 .ةيلاع ةءافكب  ةمدخلا ميدقت  نم صيخارتلا ةرادإ يفظوم نيكمت §

 .تايلمعلا جئاتنو ءادآلا ىوتسم عفر §

 .ةطسبم ةقيرطب ةمدخلا ميدقت  تاءارجإ حرش §

 

 :يلي ام لالخ نم كلذو صيخارتلا ةرادإ تامدخ  ميدقتل ةعبتملا تاءارجإلا حيضوت ىلإ ليلدلا اذه فدهيو

 .تامدخلا ميدقت تاونق §

 .تامدخلا عاونأ §

 .تامدخلا نم نوديفتسملا §

 .تامدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ §

 .تامدخلا تاءارجإ قيثوت ةيلآ §

 

  .ةيكذلا تامدخلا ةانق لالخ نم صيخارتلا ةرادإ نم ةمدقملا تامدخلا ةفاك ىلع ليلدلا اذه قبطني
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  نوديفتسملا و ةمدخلا ميدقت تاونق 

 : نوديفتسملا و ةمدخلا تاونق يلي اميفو ، نيلماعتملا ةمدخ ماظن لالخ نم صيخارتلا ةرادإ تامدخ ميدقت متي 

 ةمدخ تاونق
 ةيكذ تاونق ةروطم تاونق ةيديلقت

 دجوي ال
 
 

 دجوي ال
 

 

 :ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم صيخارتلا تامدخ ةفاك ميدقت متي

https://services.actvet.ac.ae 

 ةمدخلا ميدقت تاعاس

 سيمخلا – دحألا

 ًءاسم 4 ىلإ ًاحابص 8

 6132255 2(0) 971+ :فتاهلا

 عم لصاوتلا نم نيبردتملا  نيكمتل يكذلا فتاهلا قيبطت رفوتي
 .مهتامدخو مهعقاوم ةفرعمو بيردتلا زكارم

  لامعألا عاطق     :تامدخلا نم نوديفتسملا

 نوديفتسملا و ةمدخلا ميدقت تاونق : 1 لكشلا

 تامدخلا ةلكيه

 :ةيلاتلا ةيئارجإلا تامدخلا ىلإ ةيلكيهلا ثيح نم صيخارتلا ةرادإ تامدخ مسقنت

 تالهؤم حرطل بيردتلا زكارم ليجست بيردتلا زكارم تاقفاوم بيردتلا زكارم صيخارت
 ةينطو

 نالعإ رادصإ ىلع ةقفاوملا بيردت زكرم ةصخررادصإ  
 تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ

ةينطو  
 

 /بردم نييعت ىلع ةقفاوملا بيردت زكرم ةصخر ديدجت 
 رضاحم

 تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش ديدجت
ةينطو  

 

 بيردت زكرم ةصخر ءاغلإ 

 

 

 يميداكألا ريدملا رييغت 

 كيرشلا/كلاملا رييغت 

 يبيردت طاشن ةفاضإ 

 يبيردت طاشن فذح 

 بيردتلا زكرم مسا رييغت 

 بيردتلا زكرم رقم رييغت

 تامدخلا ةلكيه : 2 لكشلا



 
   

 
 
 Page 6 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 تامدخلا تاءارجإ قيثوت

 لماعتملا نكميو  ،اهعاونأ فالتخإ ىلع تامدخلا ميدقت تاءارجإ لهسي صيخارتلا ةرادإ تامدخ تاءارجإ قيثوت نإ

 :يليام ىلع نيفظوملا دعاسيو  ةلوهسب ةمدخلا تابلطتم ةفرعم  نم

 .ةيلاع ةدوجبو ًامئاد ةقيرطلا سفنب تامدخلا ميدقت §

 .لامعألا ةعباتم يف ةيرادإلا دوهجلا ليلقت §

 .ءاطخأ ثودح نم دحلاو تامدخلا نيسحت ةيرارمتسإ نامض §

  



 
   

 
 
 Page 7 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

   تامدخلا
 بيردت ةصخر رادصإ
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-NL-001 ةمدخلا زمر

 .بيردت ةصخر رادصإ ةمدخلا مسإ

 ةسراممل ةصخر ىلع لوصحلا نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
  .يبظوبأ ةرامإ يف بيردتلا طاشن

 .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا

 ىلع لوصحلا تاونق
 ةمدخلا

 www.actvet.gov.abudhabi      ينورتكلالا عقوملا

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 :بيردتلا زكرم تانايب

  .ةيراجتلا ةصخرلا .1
 :صيخرتلا بحاص تانايب

 زاوج نم ةنولم ةروص وأ لوعفملا ةيراس ةيتارامإلا ةيوهلا نم ةنولم ةروص .1
 .دحوملا مقرلا عم لوعفملا يراس رفسلا

  :يميداكألا ريدملا تانايب

 ةنولم ةروص وأ دحوملا مقرلا عم لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةنولم ةروص .1
  .لوعفملا ةيراس ةيتارامإلا ةيوهلا نم

   .ةقدصم ةيساردلا تاداهشلا نم ةنولم ةروص .2
  .)ةربخ تاونس 3( ةربخلا تاداهش عم ةيتاذلا ةريسلا .3

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 .ينورتكلإلا ماظنلا ربع ليجستلا .1
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو بلطلا ميدقت .2
 .ةبولطملا موسرلا عفد .3
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .4
 .يناديملا شيتفتلا تابلطتم ريفوت .5

 ةبولطملا موسرلا

 ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 5500
 ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو
  .زكرملل روضحلا قيرط نع

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال

 ةيلخادلا ةرازو
 نيلماعتملا ةئف
 ةمدخلا نم نيديفتسملا

  لامعألا عاطق

 ىلع لوصحلل تارايزلا ددع
 لصاوتلا طاقن ددع 1 ةمدخلا

 3 ةمدخلا ىلع لوصحلل

 بيردتلا ةصخر رادصإ - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 3 لكشلا
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 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 

 بيردتلا ةصخر رادصإ ةمدخ لمع ريس ططخم: 4 لكشلا

 

 

 ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتساب لماعتملا موقي 5 ينورتكلالا عقوملا ربع ليجستلاب لماعتملا موقي 1

 شيتفتلا ءارجإب ةصتخملا ةنجللا موقت 6 ةبولطملا تادنتسملا قافرإو بلطلا ميدقتب لماعتملا موقي 2

 ةبولطملا تادنتسملا ميدقتب لماعتملا موقي  7 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 3

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 4
 ةمزاللا

 بلطلا قيقدتب صتخملا فظوملا موقي 8

 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعا 10 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 9

 بيردتلا ةصخر رادصإ تاءارجإ:  5  لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
س القسم و مدیر إدارة 

رئی
ص

التراخی

تقدیم الطلب عبر النظام 
اإللكتروني 

4

3 1

8

استالم الطلب ومراجعتھ 

تدقیق الطلب

دفع الرسوم

10

اعتماد الطلب

إصدار الرخصة

5

ال

استالم رخصة تدریب 

اغالق الطلب

6

تقدیم المستندات المطلوبة 

7

9
/ إجراء التفتیش النھائي 

مقابلة المدیر االكادیمي

تقدیم المستندات المطلوبة 

2
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 بيردتلا ةصخر ديدجت
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-RL-002 ةمدخلا زمر

 .بيردت ةصخر ديدجت ةمدخلا مسإ

 هئافيتسا دعب كلذو بيردت ةصخر ديدجت نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك

  .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا
 ىلع لوصحلا تاونق
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

  .اهتيحالص ةيهتنملا تادنتسملا ثيدحت .1 ةبولطملا قئاثولا
  .ةيراجتلا ةصخرلا .2

 لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا ىلع

 
 .ةبولطملا تادنتسملا ثيدحتو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 . ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3
 .يناديملا شيتفتلا تابلطتم ريفوت .4

 

 ةبولطملا موسرلا

 نم عفدلا - مهرد 5000 نيطاشن نم رثكأ ,مهرد 4000 نيطاشن ,مهرد 3000 طاشن
 نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ
 .زكرملل روضحلا قيرط نع ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط

  

 ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ تامدخب

 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال
 ةيلخادلا ةرازو

 نيلماعتملا ةئف
 نم نيديفتسملا
 ةمدخلا

  لامعألا عاطق

 تارايزلا ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

 لصاوتلا طاقن ددع 0
  3 ةمدخلا ىلع لوصحلل

  بيردتلا ةصخر ديدجت - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 6 لكشلا
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 بيردتلا ةصخر ديدجت ةمدخ لمع ريس ططخم : 7 لكشلا

 

 ينورتكلالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتساب لماعتملا موقي 5 تادنتسملا ثيدحتو

 ةبولطملا تادنتسملا لامكتساب لماعتملا موقي 6 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 2

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 3
 بلطلا قيقدتب صتخملا فظوملا موقي  7 ةمزاللا

 شيتفتلا ءارجإب ةصتخملا ةنجللا موقت 8 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 4

 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعا 9

 يردتلا ةصخر ديدجت تاءارجإ:  8 لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب عبر النظام 
اإللكتروني للمركز

إستالم رخصة تدریب 

3 1

4

مراجعة الطلب

دفع الرسوم

9

اعتماد الطلب

إصدار الرخصة

5

6

تدقیق الطلب

7

ال

اغالق الطلب اشعار المتعامل

إجراء التفتیش النھائي

8

2

تقدیم المستندات المطلوبة 



 
   

 
 
 Page 11 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 بيردتلا ةصخر ءاغلإ
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-CL-003 ةمدخلا زمر
 .بيردتلا ةصخر ءاغلإ ةمدخلا مسإ

 فذح دعب كلذو بيردتلا ةصخر ءاغلإ نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةيراجتلا ةصخرلا ءاغلإ وأ ةيراجتلا ةصخرلا نم ةيبيردتلا ةطشنألا

 .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا
 ىلع لوصحلا تاونق
  www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا

  .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
  .صيخرتلا بحاص نم ةعقوم ءاغلإلا بلط ةلاسر .1
 ةصخرلا ءاغلإ مدع ةلاح يف ةيبيردت ةطشنأ يأب مايقلا مدعب دهعت ةلاسر .2

  .ةيراجتلا
 

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ءاغلإ .3

 

 ةبولطملا موسرلا

 بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 2000
 قيرط نع ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا
  .زكرملل روضحلا
 

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 
 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيموكحلا
 

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال
 

 نيلماعتملا ةئف
  لامعألا عاطق ةمدخلا نم نيديفتسملا

 لوصحلل تارايزلا ددع
 لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا ىلع

 2 ةمدخلا ىلع لوصحلل
 

 بيردتلا ةصخر ءاغلإ - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 9 لكشلا

 



 
   

 
 
 Page 12 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 بيردت ةصخر ءاغلإ ةمدخ لمعريس ططخم : 10 لكشلا

 

 ينورتكلالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 4 ةبولطملا تادنتسملا قافرإو

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2
 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 5  ةمزاللا

 ينورتكلالا ماظنلا ربع ءاغلإلاب راعشإلا لماعتملا ملتسي 6 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعا 3

 بيردت ةصخر ءاغلإ تاءارجإ:  11 لكشلا

 

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب وإرفاق 
المستندات

1

مراجعة الطلب

اعتماد الطلب

إصدار فاتورة

6

2

3

5

4

إستالم اإلشعار باإللغاء دفع الرسوم

ال

اغالق الطلب



 
   

 
 
 Page 13 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

يميداكألا ريدملا رييغت  
 

  ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-ML-004-AD ةمدخلا زمر
 .يميداكألا ريدملا رييغت ةمدخلا مسإ

 هئافيتسا دعب كلذو يميداكألا ريدملا رييغت نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
.ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك

  .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا
 لوصحلا تاونق
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا ىلع

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 :زكرملا تابلطتم

 .ينوناقلا لثمملا وأ صيخرتلا بحاص نم ةعقوم رييغت بلط ةلاسر .1

  :يميداكألا ريدملا تانايب
 .ةيصخش ةروص .1
  .نينطاوملل ةلماك ديقلا ةصالخ نم ةنولم ةروص .2
 ةنولم ةروص وأ دحوملا مقرلا عم لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةنولم ةروص .3
   .لوعفملا ةيراس ةيتارامإلا ةيوهلا نم
  .لوعفملا ةيراس نينطاوملا ريغل ةماقإلا نم ةنولم ةروص.4
  .)سويرولاكب ةجرد( ةقدصملا ةيساردلا ةداهشلا نم ةنولم ةروص .5
  .لوعفملا ةيراس ةيئانجلا ةلاحلا ةداهش نم ةنولم ةروص .6
 .)تاونس 3( بيردتلاو ميلعتلاو ةرادإلا لاجم يف ةربخلا تاداهش .7
  .لمعلا دقع وأ بتارلا ةداهش.8

 

 لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا ىلع

 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3

 موسرلا
 ةبولطملا

 ينقتلا بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 1500
 .زكرملل روضحلا قيرط نع ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو
 

 ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ تامدخب

 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا

 دجوي ال
 
 ةيلخادلا ةرازو
 

 نيلماعتملا ةئف
 نم نيديفتسملا
 ةمدخلا

  لامعألا عاطق

 تارايزلا ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

1 
 لصاوتلا طاقن ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

2 

 يميداكألا ريدملا رييغت - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 12 لكشلا



 
   

 
 
 Page 14 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 يميداكألا ريدملا رييغت ةمدخ لمع ريس ططخم : 13 لكشلا

 

 ينورتكلالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةبولطملا تادنتسملا لامكتساب لماعتملا موقي 6 ةبولطملا تادنتسملا قافرإو

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2
 بلطلا قيقدتب صتخملا فظوملا موقي 7 ةمزاللا

 يميداكألا ريدملا ةلباقمب ةصتخملا ةنجللا موقت 8  ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 3

 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 4
 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعا 9

 ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتسإب لماعتملا موقي 5

 يميداكألا ريدملا رييغت تاءارجإ:  14 لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب وإرفاق 
المستندات

5 1

2

مراجعة الطلب

9

اعتماد الطلب مقابلة المدیر االكادیمي

استالم رخصة التدریب 

8

إصدار الفاتورة

3

4

دفع الرسوم

اغالق الطلب

استكمال المستندات 
المطلوبة 

6

تدقیق الطلب

7



 
   

 
 
 Page 15 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 كيرشلا /كلاملا رييغت
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-ML-004-OP ةمدخلا زمر
 .كيرشلا/كلاملا رييغت ةمدخلا مسإ

 دعب كلذو كيرشلا/كلاملا رييغت نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسا

 .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا
 ىلع لوصحلا تاونق
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

  
 :زكرملا تابلطتم

  .ةثدحملا ةيراجتلا ةصخرلا .1
 
 :ديدجلا كيرشلا/صيخرتلا بحاص تابلطتم

 نم ةنولم ةروص وأ لوعفملا ةيراس ةيتارامإلا ةيوهلا نم ةنولم ةروص .1
 .دحوملا مقرلا عم لوعفملا يراس رفسلا زاوج

 

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإ و ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3

 ةبولطملا موسرلا

 ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد  1000
 ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو
  .زكرملل روضحلا قيرط نع

 

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 ةيموكحلا ةهجلا لخاد تامدخ
 
 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ
 

 دجوي ال

 
 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد
 ةيلخادلا ةرازو
 

 نيلماعتملا ةئف
  لامعألا عاطق ةمدخلا نم نيديفتسملا

 ىلع لوصحلل تارايزلا ددع
 0 ةمدخلا

 لصاوتلا طاقن ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

2 

 كيرشلا/كلاملا رييغت - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 15 لكشلا



 
   

 
 
 Page 16 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

ةمدخلا ريس ططخم مسر  

 
 كيرشلا/كلاملا رييغت ةمدخ لمع ريس ططخم : 16 لكشلا

 

 ينورتكلالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةبولطملا تادنتسملا قافرإو

 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 4

 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 5 ةمزاللا تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2

 ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتسإب لماعتملا موقي 6 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعإ 3

 كيرشلا/كلاملا رييغت تاءارجإ:  17 لكشلا

  

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب وإرفاق 
المستندات

1

مراجعة الطلب

اعتماد الطلب

إصدار فاتورة

6

2

3

5

4

إستالم رخصة تدریب دفع الرسوم

ال

اغالق الطلب



 
   

 
 
 Page 17 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 يبيردت طاشن ةفاضإ
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-ML-004-AA ةمدخلا زمر

 .يبيردت طاشن ةفاضإ ةمدخلا مسإ

 دعب كلذو يبيردت طاشن ةفاضإ نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسا

 .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا
 ىلع لوصحلا تاونق
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا

  .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 .ينوناقلا لثمملا وأ صيخرتلا بحاص نم ةعقوم رييغت  ةلاسر .1
 .ةثدحملا ةيراجتلا ةصخرلا .2
 

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3

 ةبولطملا موسرلا

 بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 1000
 قيرط نع ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا
 .زكرملل روضحلا
  

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا ةهجلا لخاد تامدخ

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال
 

 نيلماعتملا ةئف
 نم نيديفتسملا
 ةمدخلا

  لامعألا عاطق

 لوصحلل تارايزلا ددع
 0 ةمدخلا ىلع

 لصاوتلا طاقن ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

2 

 يبيردت طاشن ةفاضإ - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب :18 لكشلا

 



 
   

 
 
 Page 18 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 يبيردت طاشن ةفاضإ لمع ريس ططخم : 19 لكشلا

 

 و ينورتكالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 4 ةبولطملا تادنتسملا قافرإ

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2
 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 5 ةمزاللا

  ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتسإب لماعتملا موقي 6 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعإ 3

 يبيردت طاشن ةفاضإ تاءارجإ:  20 لكشلا

  

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب و إرفاق 
المستندات

1

مراجعة الطلب

اعتماد الطلب

إصدار فاتورة

2

3

4

ال

6 5

إستالم رخصة تدریب دفع الرسوم

اغالق الطلب



 
   

 
 
 Page 19 of 33- 2020  ثلاثلا رادصألا  

 
اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 يبيردت طاشن فذح
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-ML-004-RA ةمدخلا زمر

 .يبيردت طاشن فذح ةمدخلا مسإ

 هئافيتسا دعب كلذو يبيردت طاشن فذح نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك

 .بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا
 ىلع لوصحلا تاونق
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 .ينوناقلا لثمملا وأ صيخرتلا بحاص نم ةعقوم رييغت  ةلاسر .1
 .ةثدحملا ةيراجتلا ةصخرلا .2
 .فوذحملا يبيردتلا طاشنلا ةلوازم مدعب دهعت ةلاسر .3

 لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا ىلع

 
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3

 ةبولطملا موسرلا

 بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 1000
 روضحلا قيرط نع ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا
  .زكرملل
 

 ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ تامدخب

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا ةهجلا لخاد تامدخ
 

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال
 

 نيلماعتملا ةئف
 نم نيديفتسملا
 ةمدخلا

  لامعألا عاطق

 تارايزلا ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

0 
 لصاوتلا طاقن ددع
 ىلع لوصحلل
 ةمدخلا

2 

 يبيردت طاشن فذح – ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب :21 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 يبيردت طاشن فذح لمع ريس ططخم : 22 لكشلا

 

 قافرإ و ينورتكلالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 4  تادنتسملا

 تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 5 ةمزاللا تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2
 ةحاتملا

 ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتسإب لماعتملا موقي 6 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعإ 3
 ينورتكلالا

 يبيردت طاشن فذح تاءارجإ:  23 لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب و إرفاق 
المستندات

1

مراجعة الطلب

اعتماد الطلب

إصدار فاتورة

2

3

4

ال

6 5

إستالم رخصة تدریب دفع الرسوم

اغالق الطلب
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

بيردتلا زكرم مسا ريييغت  
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-ML-004-NA ةمدخلا زمر

 .بيردتلا زكرم مسإ رييغت ةمدخلا مسإ

 بيردتلا زكرم مسإ رييغت نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسا دعب كلذو

 . بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا

 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا ىلع لوصحلا تاونق

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 .ينوناقلا لثمملا وأ صيخرتلا بحاص نم ةعقوم رييغت ةلاسر .1
 .ةثدحملا ةيراجتلا ةصخرلا  .2

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

 
 تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1

 .ةبولطملا
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3

 ةبولطملا موسرلا

 ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 1000
 وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو
 .زكرملل روضحلا قيرط نع ًادقن
 

 ىرخأ تامدخب ةمدخلا طابترإ

 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال
 

 نم نيديفتسملا نيلماعتملا ةئف
  لامعألا عاطق ةمدخلا

 لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا ىلع لوصحلل تارايزلا ددع
  2 ةمدخلا ىلع لوصحلل

 بيردتلا زكرم مسإ رييغت – ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب :24 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

ةمدخلا ريس ططخم مسر  

 
 بيردتلا زكرم مسإ رييغت ةمدخ لمع ريس ططخم : 25 لكشلا

 

 بيردتلا زكرم مسإ رييغت تاءارجإ:  26 لكشلا

  

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب وإرفاق 
المستندات

1

مراجعة الطلب

اعتماد الطلب

إصدار فاتورة

2

3

4

ال

6 5

إستالم رخصة تدریب دفع الرسوم

اغالق الطلب

 ينورتكلالا عقوملا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 4 تادنتسملا قافرإو

 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 5 ةمزاللا تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2

 ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتسإب لماعتملا موقي 6 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعإ 3
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 بيردتلا زكرم رقم رييغت
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-ML-004-LO ةمدخلا زمر

 .بيردتلا زكرم رقم رييغت ةمدخلا مسإ

 بيردتلا زكرم رقم رييغت نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسا دعب كلذو

 . بيردتلا زكارم صيخارت ةيسيئرلا ةمدخلا

 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا ىلع لوصحلا تاونق

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 .ينوناقلا لثمملا وأ صيخرتلا بحاص نم ةعقوم رييغت ةلاسر .1
 .ةثدحملا ةيراجتلا ةصخرلا .2
 

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

 
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .بيردتلا ةصخر ىلع لوصحلا .3

 ةبولطملا موسرلا

 ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 1000
 وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو
 .زكرملل روضحلا قيرط نع ًادقن
 

 ىرخأ تامدخب ةمدخلا طابترإ

 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد دجوي ال

 نيديفتسملا نيلماعتملا ةئف
  لامعألا عاطق ةمدخلا نم

 ىلع لوصحلل تارايزلا ددع
 لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا

 2 ةمدخلا ىلع لوصحلل

 بيردتلا زكرم رقم رييغت – ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب :27 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 بيردتلا زكرم رقم رييغت ةمدخ لمع ريس ططخم : 28 لكشلا

 

 ينورتكلالا عقوملا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعا 5 تادنتسملا قافرإو

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2
 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 6 ةمزاللا

 ريياعملل هتمئالم نم دكأتلل بيردتلا زكرم ةرايزب شتفملا موقي 3
 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي  7 ةبولطملا

 ينورتكلالا ماظنلا ربع بيردتلا ةصخر مالتساب لماعتملا موقي 8 بلطلا قيقدتب صتخملا فظوملا موقي 4

 بيردتلا زكرم رقم رييغت تاءارجإ:  29 لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب وارفاق 
المستندات

1

مراجعة الطلب

اعتماد الطلب

إصدار فاتورةإجراء التفتیش المیداني

2

3

5

تدقیق الطلب

4

6

ال

8 7

إستالم رخصة تدریب دفع الرسوم

اغالق الطلب
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

نالعإ رادصإ ىلع ةقفاوملا  
  

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-AD-005 ةمدخلا زمر

نالعإ رادصإ ىلع ةقفاوملا ةمدخلا مسإ  

 ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلا نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
.ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسا دعب كلذو نالعإ رادصإ  

.بيردتلا زكارم تاقفاوم ةيسيئرلا ةمدخلا  

 www.actvet.gov.abudhabi  ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا ىلع لوصحلا تاونق

.دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا  

 .نالعإلا نم ةروص .1 ةبولطملا قئاثولا
 .نالعإلاب ةطبترملا ةيجراخلا تايقافتالا دقع .2

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ
 تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1

 .ةبولطملا
 .نالعإلا ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلا .2

 دجوي ال ةبولطملا موسرلا

 ىرخأ تامدخب ةمدخلا طابترإ

 
 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيموكحلا
 

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ

 دجوي ال دجوي ال

 نيديفتسملا نيلماعتملا ةئف
 ةمدخلا نم

 
 لامعألا عاطق
 

 

 ىلع لوصحلل تارايزلا ددع
 لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا

 1 ةمدخلا ىلع لوصحلل

 

 نالعإ رادصإ ىلع ةقفاوملا – ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 30 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 نالعإ رادصإ ىلع ةقفاوملا ةمدخ لمع ريس ططخم : 31 لكشلا

 

 

 ينورتكلالا ماظنلا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعإ 3  تادنتسملا قافرإو

 تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2
 ينورتكلالا ماظنلا ربع راعشإلا مالتسإب لماعتملا موقي 4 ةمزاللا

 نالعإ رادصإ ىلع ةقفاوملا تاءارجإ:  32 لكشلا

 
 
 
 

  

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
س القسم و مدیر إدارة 

رئی
ص

التراخی

تقدیم الطلب و إرفاق 
المستندات

2

إستالم اإلشعار 

1

مراجعة الطلب

3

نعم

اعتماد الطلب

ال

4

اغالق الطلب
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

  رضاحم /بردم نييعت
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-LIC-TR-007 ةمدخلا زمر

 .رضاحم /بردم نييعت ةمدخلا مسإ

 نييعتل ةقفاوملا ىلع  لوصحلا نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
 .رضاحم / بردم

 .بيردتلا زكارم تاقفاوم ةيسيئرلا ةمدخلا
 ىلع لوصحلا تاونق
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا ةمدخلا

 .دحاو لمع موي ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
  :رضاحملا /بردملا تانايب

 .ةنولم ةيصخش ةروص .1
 .ةلودلا ينطاومل ةلماك ديقلا ةصالخ نم ةنولم روص .2
 روص وأ دحوملا مقرلا عم لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةنولم روص .3

 .لوعفملا ةيراس ةيتارامإلا ةيوهلا نم ةنولم
 .نينطاوملا ريغل ةيراس ةماقإلا نم ةنولم روص .4
 .ةقدصم ةيساردلا تاداهشلا نم ةنولم روص .5
 .لوعفملا ةيراس ةيئانجلا ةلاحلا ةداهش نم ةنولم روص .6
 .)رضاحملا / بردملل ناتنس( ةربخلا تاداهش عم ةيتاذلا ةريسلا .7
 .)رضاحملا / بردملل( لمعلا دقع وأ بتارلا ةداهش .8
 نيبردملا بيردت ةداهش .9

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 
 .ةبولطملا تادنتسملا قافرإو ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت .1
 .ةبولطملا موسرلا عفد .2
 .رضاحم/بردم نييعت ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلا .3

 

 ةبولطملا موسرلا

 بيردتلاو ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 500
 قيرط نع ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا
 .زكرملل روضحلا
 

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 
 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيموكحلا
 

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ

 ةيلخادلا ةرازو دجوي ال
 نيلماعتملا ةئف
 نم نيديفتسملا
 ةمدخلا

  لامعألا عاطق

 لوصحلل تارايزلا ددع
 لوصحلل لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا ىلع

 2 ةمدخلا ىلع

 رضاحم /بردم نييعت - ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب : 33 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر

 
 رضاحم /بردم نييعت ةمدخ لمع ريس ططخم : 34 لكشلا

 

 ينورتكلالا عقوملا ربع ةمدخلا بلط ميدقتب لماعتملا موقي 1
 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 4 تادنتسملا قافرإو

 صيخارتلا ةرادإ ريدم و مسقلا سيئر لبق نم بلطلا دامتعإ 5 ةمزاللا تايصوتلا ميدقتو بلطلا ةعجارمب صتخملا فظوملا موقي 2

 ينورتكلالا ماظنلا ربعراعشإلا مالتسإب لماعتملا موقي 6 ةمدخلا موسرب ةروتاف رادصإب صتخملا فظوملا موقي 3

 رضاحم /بردم نييعت تاءارجإ:  35 لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

منسق اللجنة 
 /

ص 
منسق التراخی

 /
ش

مفت
ص

س القسم و مدیر إدارة التراخی
رئی

تقدیم الطلب و إرفاق 
المستندات

4
إستالم اإلشعار 

5

1

دفع الرسوم

3

2

إصدار فاتورة

ال

مراجعة الطلب

نعم

إعتماد الطلب 

6

اغالق الطلب
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ
 

 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-REG-NRTP-01 ةمدخلا زمر
 .ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ ةمدخلا مسإ

 ةمدخلا فصو
 مدع ةداهش رادصإ نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةيسيئرلا ةمدخلا هذه فدهت
 ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسإ دعب كلذو ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم
  .ةمدخلا

 .ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش رادصإ ةيسيئرلا ةمدخلا

 ىلع لوصحلا تاونق
 ةمدخلا

 
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا

 
 .لمع مايأ 7 ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 .تالهؤملل ةينطولا ةئيهلا عم يئدبملا ليجستلا  -1
 .ةيموكحلا تاهجلل ءاشنا رارق وا ةيراس ةيميلعت / ةيبيردت ةصخر -2
 .)رمألا بلطت اذإ( ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد نم ةيراجت ةصخر -3
  .ريخألا رادصإلا – يلخادلا قيقدتلا ريرقت -4
 . يبيردتلا عقوملا ةطيرخو ططخم -5
 

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 
 ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت-1
 . شيتفتلا تابلطتم ريفوت -2
 .موسرلا عفد -3
 .ةداهشلا مالتسإ -4
 

 ةبولطملا موسرلا

 ميلعتلل يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - مهرد 5000
 ًادقن وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو
 .زكرملل روضحلا قيرط نع
 

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 ةهجلا لخاد تامدخ
 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ ةيموكحلا

  تالهؤملا ةرادإ .1
 دامتعالا ةنجل .2

 

  تالهؤملل ةينطولا ةئيهلا -1
  ةيلخادلا ةرازو -2

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو -3      
 نيلماعتملا ةئف
  لامعألا عاطق ةمدخلا نم نيديفتسملا

 ىلع لوصحلل تارايزلا ددع
 لوصحلل لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا

 4 ةمدخلا ىلع

 

 ةينطو تالهؤم حرطل بيردتلا زكرم ليجست  - ةمدخب ةيفيرعت ةقاطب : 36  لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر
 

 
 ةينطو تالهؤم حرطل بيردتلا زكارم ليجست ريس ططخم : 37 لكشلا

 

 نم ةبولطملا تادنتسملا ةعجارم و لماعتملا نم بلطلا مالتسا 1
 ةعجارملل ليجستلا ةنجل ءاضعأ ىلع ليجستلا بلط ضرع 5 صتخملا فظوملا لبق

  .ةقفاوملاو

 ةينطولا ةئيهلا ريياعم حيضوتو لماعتملل تاراشتسا ميدقت  2
 ملتسي ليجستلا ةنجل لبق نم بلطلا ىلع ةقفاوملا لاح يف 6  .تالهؤملل

   .ينورتكلالا ماظنلا لالخ نم عفدلاب رمأ لماعتملا

 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 7  .ليجستلا ريياعمو تابلطتم ءافيتسا ةنياعمل شيتفتلا ءارجا 3

4 
 ىلع ينبملا يئاهنلا ريرقتلا رادصإب صتخملا فظوملا موقي 
 صيخرتلا ةرادإ ريدم ةقفاومو ةعجارم دعب تادهاشملاو ةلدألا
  .دامتعالاو

 حرطل ةعنامملا مدع ةداهش رادصإب صتخملا فظوملا موقي 8
  ةدمتعم ةينطو تالهؤم

 ةينطو تالهؤم حرطل بيردتلا زكرم ليجست تاءارجإ : 38 لكشلا

المتعامل
النظام اإللكتروني

ص و االعتماد 
إدارة الترخی

لجنة التسجیل

3

تقدیم طلب الخدمة 

2

4

5

68

استالم الشھادة 

1

7

استالم الطلب و 
مراجعتھ

تقدیم استشارات  

إصدار التقریر النھائي   

إجراء التفتیش

اإلخطار بالدفع 

عرض الطلب على 
لجنة  التسجیل

دفع الرسوم

إصدار الشھادة

نعم

استكمال المتطلبات  
بنجاح

 ال

الموافقة على الطلب 

نعم  ال
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش ديدجت
 
 ةمدخلاب ةيفيرعت ةقاطب

 ACTVET-REG-NRTP-02 ةمدخلا زمر
.ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش ديدجت ةمدخلا مسإ  

 ةعنامم مدع ةداهش ديدجت نم لماعتملا نيكمت ىلإ ةيعرفلا ةمدخلا هذه فدهت ةمدخلا فصو
  .ةمدخلا ىلع لوصحلا تابلطتم ةفاك هئافيتسإ دعب كلذو ةينطو تالهؤم حرطل

 .ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش ديدجت ةيسيئرلا ةمدخلا

 ىلع لوصحلا تاونق
 ةمدخلا

 
 www.actvet.gov.abudhabi   ينورتكلالا عقوملا

 
 .لمع مايأ 5  ةينمزلا ةدملا

 ةبولطملا قئاثولا

 
 .تالهؤملل ةينطولا ةئيهلا عم ليجستلا ديدجت .1
 .ةيموكحلا تاهجلل ءاشنا رارق وا ةيراس ةيميلعت / ةيبيردت ةصخر .2
 .)بلطت اذإ( ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد نم ةيراجت ةصخر .3
  .ريخألا رادصإلا – يلخادلا قيقدتلا ريرقت .4
 .)طقف عقوملا رييغت لاح يف( يبيردتلا عقوملا ةطيرخو ططخم .5

 

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

 
 ينورتكلالا ماظنلا ربع بلطلا ميدقت-1
 شيتفتلا تابلطتم ريفوت-2 

 .موسرلا عفد -6
 ةداهشلا مالتسإ -7
 

 ةبولطملا موسرلا

 يبظوبأ زكرمل ةينورتكلإلا ةباوبلا لالخ نم عفدلا - تاونس ثالث لكل مهرد 5000
 وأ ، ) يكنب ليوحت ،نامتئالا ةقاطب قيرط نع ( ينهملاو ينقتلا بيردتلاو ميلعتلل
 .زكرملل روضحلا قيرط نع ًادقن

 

 تامدخب ةمدخلا طابترإ
 ىرخأ

 
 ةيموكحلا ةهجلا لخاد تامدخ
 

 ةيجراخ تاهجل عبتت تامدخ

 تالهؤملا ةرادإ .1
 دامتعالا ةنجل .2

 

 تالهؤملل ةينطولا ةئيهلا .1
  ةيلخادلا ةرازو .2

 نيلماعتملا ةئف
  لامعألا عاطق ةمدخلا نم نيديفتسملا

 لوصحلل تارايزلا ددع
 لصاوتلا طاقن ددع 0 ةمدخلا ىلع

 2 ةمدخلا ىلع لوصحلل
 

 ةينطو تالهؤم حرطل بيردتلا زكرم ليجست ديدجت ةمدخب ةيفيرعت ةقاطب : 39 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا ريس ططخم مسر
 

 
 ةينطو تالهؤم حرطل بيردتلا زكرم ليجست ديدجت ريس ططخم : 40 لكشلا

 

 نم ةبولطملا تادنتسملا ةعجارم و لماعتملا نم بلطلا مالتسا 1
 ملتسي ليجستلا ةنجل لبق نم بلطلا ىلع ةقفاوملا لاح يف 4 صتخملا فظوملا لبق

   .ينورتكلالا ماظنلا لالخ نم عفدلاب رمأ لماعتملا

2 
 ىلع ينبملا يئاهنلا ريرقتلا رادصإب صتخملا فظوملا موقي
 صيخرتلا ةرادإ ريدم ةقفاومو ةعجارم دعب تادهاشملاو ةلدألا
 .دامتعالاو

 ةحاتملا تاونقلا لالخ نم ةمدخلا موسر عفدب لماعتملا موقي 5

 ةعجارملل ليجستلا ةنجل ءاضعأ ىلع ليجستلا بلط ضرع 3
 ةعنامملا مدع ةداهش ديدجتو رادصإب صتخملا فظوملا موقي 6 .ةقفاوملاو

 ةدمتعم ةينطو تالهؤم حرطل

 ةينطو تالهؤم حرطل ةعنامم مدع ةداهش ديدجت تاءارجإ : 41 لكشلا
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اهتاءارجإ قيثوتو صيخارتلا ةرادإ تامدخ ليلد  

 ةمدخلا تاءارجإ ءادأ تارشؤم
 .نيلماعتملل ةمدقملا تامدخلا زاجنإل اهقيبطت متي يتلا تايلمعلاو تاءارجإللاب ةطبترملا ءادألا تارشؤم نم ديدعلا دجوت

 ةدحو رشؤملا مقرلا
 سايقلا

 ضرتفملا يباجيإلا هاجتالا فدهتسملا
 رشؤملل

 ةيئارجإلا ةمدخلا زاجنإل قرغتسملا تقولا طسوتم 1
  قئاقد 6 % ةيمويلا

 نم ةيمقرلا تاونقلا ربع ةزجنملا تالماعملا ةبسن 2
  %100 % ةزجنملا تالماعملا يلامجإ

 ةمدخلا زاجنإل ةمزاللا تاءارجإلا وأ لحارملا ددع 3
  3 ددع ةيمويلا ةيئارجإلا

 لوحتلل ةلباقلا تامدخلل يمقرلا لوحتلا ةبسن 4
 لوحتلل ةلباقلا تامدخلا ددع يلامجإ ىلإ يمقرلا
 يمقرلا

% 100%  
 نيلماعتملا اضر ةبسن 5

% 91.5%  
 ةمدقملا تامدخلا يلانجإ نم ىواكشلا ةبسن 6

% 1%   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


