·

رحلة املتعامل للحصول على ترخيص مركزخدمة )تسهيل(
إعداد الطلب
)الرسالة،تفاصيل املوقع
ُ
) (0يوم
املقترح ،رسم تخطيطي
للموقع ،دراسة إقتصادية،
تقرير مالئمة املوقع ،صورة
جواز السفر/خالصة القيد،
نموذج الطلب(

البداية

ال

تقديم الطلب من خالل
مراكز سعادة املتعاملين

استكمال البيانات

إرسال كتاب إعتذار عن
الطلب مع توضيح األسباب

) (2يوم

نعم

استيفاء الطلب
للشروط

دراسة مدير مركز
سعادة املتعاملين
للطلب

) (2يوم

ال توجد مخالفة
لسجل الشركة أو
أحد املالك

التقييم الفني للطلب من اإلدارة
املعنية ورفع التوصيات لسعادة
وكيل الوزارة املساعد لشؤون
العمل

نعم
) (10يوم

ال
تسليم املستثمر أصل
ُ
اإلشعار ،األدلة املعتمدة
وأخذ توقيعه لإللتزام بها من
ِقَبل اإلدارة املعنية

) (10يوم

) (2
يوم

إرسال إشعار بالترخيص من مكتب سعادة
وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية إلى
ً
ُ
املتعامل واإلدارات املختصة ُمحددا األطر
الزمنية ،وإدراج املركز في سجل املتابعة

)( 3
يوم

إصدار موافقة
الترخيص من معالي الوزير
)كتاب(

)( 3
يوم

إعداد إدارة مراكز الخدمة مللف
كامل بالطلب وإعتماده بالتسلسل
للجهات الرئاسية األعلى

النهاية

ال
إصدار اإلدارة املعنية إشعار
بإلغاء املوافقة لعدم اإللتزام

تم استيفاء الشروط

نعم
) (180يوم
) (40يوم

تسليم نسخة
الرخصة التجارية

) (45يوم
التعاقد مع شركة الديكور
ُ
املعتمدة لتجهيز املركز

) (120يوم

) (110يوم

) (70يوم
بدء املقابالت مع املرشحين

) (130يوم

تركيب األجهزة واملعدات

نعم

دفع الضمان البنكي

إصدار موافقة التشغيل
من سعادة وكيل الوزارة

تم تخطي املدة

) (10يوم
فتح /تعديل
بطاقة المنشأة بالوزارة
تركيب البورد والفولدينج
رفع اإلدارة طلب إلى مكتب
الوكيل املساعد لشؤون
العمل لتعديل فئة تصنيف
املركز للفئة األولى

تسليم قائمة باملوارد البشرية
الوطنية التي تم تعيينها

ال

) (5يوم
ربط املركز مع غرفة
العمليات بالوزارة

فتح حساب الدرهم
االلكتروني وتوقيع اتفاقية
مزود خدمة مع وزارة املالية
وبنك أبوظبي األول

املستندات

إرسال إشعار بالتشغيل
من مكتب سعادة وكيل
الوزارة لشؤون املوارد
البشرية

مخاطبة إدارة تقنية
املعلومات وإخطارها بجاهزية
املركز وتفعيل النظام

) (10يوم
التنسيق مع قطاع توظيف
املوارد البشرية الوطنية
الستقطاب التعيين

زيارة الشركة االستشارية
للمركز للتأكد من مطابقته
ُ
لكافة األدلة املعتمدة

تسجيل املركز واملوارد
البشرية الوطنية
ببوابة التوطين

االفتتاح التجريبي

تسليم نسخة عقد اإليجار

) (5يوم

تسليم التصميم
ُ
املقترح للمركز لإلعتماد

بدء التقديم على تصاريح
العمل للموارد البشرية
باملركز

) (5ا يا م
ال

رفع تقرير لجنة تقييم
طلبات الترخيص لسعادة
وكيل الوزارة املساعد و
سعادة وكيل الوزارة لشؤون
املوارد البشرية

االفتتاح الرسمي

) (5يوم
التعاقد مع مزود خدمة
ُمعتمد
لتركيب األجهزة واملعدات

) (70يوم

بدء البرنامج التدريبي وفق
املهن والخدمات باملركز

نعم
تم استيفاء الشروط

بدء عمليات الرقابة
بإدارة مراكز الخدمة

