
مـــة بنـمـــط لتــرخيـــص الجهـات والبـــرامـــج المقــدَّ
التـعليـــــــم والتدريــــــب اإللــــكـــتــــروني
والتي تبدأ في 2021/09/10م وتنتهي في 2022/03/10م

الدليل اإلرشادي للخطة اإللزامية
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ُيسمح للجهـات بتقديــم بـرامــج التعليــم والتدريــب اإللكـتــروني في حال التزامها بالخطة التالية:

       يــــــومًا       يــــــومًا

التقديم على رخصــة 
جهــة قبل تاريخ 
2021/10/10م

التقديم على رخصة لكل 
برنامج قبل تاريخ 

2021/12/10م

السماح فقط للبرامج 
المرخصة بعد تاريخ 

2022/03/10م

       يــــــومًا

 التسجيل في منصة 
التراخيص

2021/09/102022/03/10

ُيتـاح للجهـات التقـديــم أثنــاء أحـد المراحــل الستئنــاف نشاطـهــا.

الخطـة اإللـزاميـة
هي خطة تنظيمية وضعت على ثالث مراحل، تمتد حتى 6 أشهر.

تهدف إلى:

إتاحــة الفرصــة للجهــات التعليميــة والتدريبيــة؛ لالســتمرار فــي تقديــم برامــج التعليــم والتدريــب 
اإللكترونــي لحيــن الحصــول علــى رخــص الجهــات والبرامــج مــن المركــز، مــع أهميــة االلتــزام بالخطــة 

الزمنية لكل مرحلة حتى ال تعتبر الجهة مخالفة.

مدتــهـــا:

تبدأ بتاريخ 2021/09/10م وتنتهي في 2022/03/10م

أنواع التراخيص: 

1. الترخيص العام (الجهات):
   هدفه التأكد من جاهزية الجهة وقدرتها على تقديم برامج التعليم أو التدريب اإللكتروني.

2. الترخيص الخاص (البرامج):
    هدفـه التأكـد من جاهزيـة البرامج التعليميـة والتدريبيـة والتطويريـة؛ لتقديـمهـا بنمط التعليـم أو

    التدريــب اإللكترونــي، والتــي تنتهــي بشــهادة معتمــدة أو إتمــام مســتوى تعليمــي محــدد حســب                                        
التصنيف السعودي الموحد.  
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طلب ترخيص الجهةحساب الجهةفي منصة التراخيص

المقابل المالي الطلب

رخصة الجهة

 تقديم تفعيل التسجيل 

تسديد  التحكيم والمراجعة اعتماد

إصدار

للتأكد من استيفاء المعايير
اإللزامية للجهات

https://ls.nelc.gov.sa/ar/accounts/login

للتـسـجــيــــل

ب

أ

مراحل تطبيق الخطـة اإللـزاميـة:

ــة، لتتمكــن مــن  ــال بمــا ورد فــي الخطــة اإللزاميــة حســب متطلبــات كل مرحل علــى الجهــات االمتث
االستمرار في ممارسة تقديم خدمات التدريب والتعليم اإللكتروني حتى تاريخ 2022/3/10م والتي 

تأتي على النحو التالي:

المرحلة األولى:

تبدأ من تاريخ 2021/09/10م حتى تاريخ 2021/10/10م

       التسجيـل في منصـة التراخيـص للجهـات غيــر المسجلـة.    
      التقـدم بطلـب تـرخـيــص جهة.

رحلة الحصول على ترخيص جهة:
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المرحلة الثانية:

تبدأ في تاريخ  2021/10/10م حتى تاريخ 2021/12/10م

الجـهـات التـي يسمــح لهــا باالستمـــرار بمـزاولــة التـعـليــــم والتــدريـــب اإللـكــتـــرونــي خـــالل هـذه
المرحلــة هي:

مع مراعاة اآلتي:

- سداد المقابـــل المـالـي لبدء عمليـات التدقيــق والمراجعــة.
- االستجابة لمعايير الجهة ورفع الوثائق والشواهد الداعمة المطلوبة.

- الحصــول على رخصــة جهــة قبــل تاريـخ 2021/12/10م لتتمـكــن من االستمــرار في ممارســــة
  التعليــم والتدريب اإللكتـروني.
- التقدم بطلب ترخيص البرامج.

- يتاح للجهات التسجيـل أو التقديم أثناء أحد المراحل الستئنـاف نشاطهـا.
- تقديــم طلب الحصــول على رخصــة بـرنــامج يتطـلب الحصـــول على رخصـــة جهـــة مسبًقــا.
- تخضع فتـرة التحكيم للحصول على الترخيص المطلوب بناًء على جاهزية الجهة التعليميـة

   أو التدريبيـــة في االستجابـــة لمعاييــر الجهـــة أو البرنــامــج.

تنــويـــــه:

الطلب رخصة البرنامج

للتأكد من استيفاء المعاييرالمقابل الماليطلب ترخيص البرنامج
اإللزامية للجهات

 التحكيم والمراجعة تسديدتقديم

اعتماد إصدار

رحلة الحصول على ترخيص برنامج:

الـجـهــات الـتـــي تـقـدمـــت بطـلــب رخـصـــة جـهـــة
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المرحلة الثالثة: 

تبدأ من تاريخ 2021/12/10م حتى تاريخ 2022/03/10م

الجـهــات التـي يسمــح لهــا باالستمـــرار بمـزاولــة التـعـليــــــم والتــدريــــب اإللـكــــتـــرونــي خـــالل هــذه
المرحلــة هي:

مع مراعاة اآلتي:

- إتمـــام تسجيـــل البــرامـــج التي ترغـب الجهــة في تقديمهـــا بالنمــط اإللكــتـــروني.
- سداد المقابل المالي لرخص البرامج لبدء عمليات التدقيق والمراجعة والتحكيم.

- الحصـول على رخصــة لكل بــرنــامج قبل تاريــخ 2022/03/10م لتتمـكــن من االستـمــرار في تقـديــم
   نشاط التعليم والتدريب اإللكتروني.  

- يتاح للجهات التسجيـل أو التقديم أثناء أحد المراحل الستئنـاف نشاطهـا.
- تقديــم طلب الحصــول على رخصــة بـرنــامج يتطـلب الحصـــول على رخصـــة جهـــة مسبًقــا.
- تخضــع فتــــرة التحكيــم للحصــول على الترخيـــص المطلـــوب لجاهزيــــة الجهـــة التعليميــــة

   أو التدريبيـــة في االستجابـــة لمعاييــر الجهـــة أو البرنــامــج.

تنــويـــــه:

الـجـهــات الحــاصـلــة علــى رخـصـــة جـهـــة

البـرامـج التي تـم تسجيـلهـا وتقديـمهـا في منصـة التراخيص فقط 



ما هي الخطة اإللزامية لترخيص الجهات؟
هــي خطــة للجهــات المقدمــة للتعليــم والتدريــب بالنمــط اإللكترونــي بالحصــول علــى رخــص الجهــات 

والبرامج حسب المراحل الموضحة.

ما هي الجهات الملزمة بالترخيص؟
جميــع الجهــات التــي تقــّدم برامــج تعليــم أو تدريــب بالنمــط اإللكترونــي ســواًء كانــت حكوميــة أو شــبه 

حكومية أو خاصة.

ما المقصود بالتسجيل في منصة التراخيص وكيف يتم التسجيل؟
يقصــد بتسجيــل بيــانــات الجهــة فـي منصــة التــراخيــص عبــر موقــع المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي.
*وفقـــًا لنـــص المـــادة (الرابعــــة) من القاعـــدة التنفيذيـــــة لالئحـــة التراخيـــــص لتقديــــــم برامـــــج التعليـــــم

والتـــــدريب اإللكترونـــــي.

ما المقصود بالتقديم على رخصة جهة؟
االستجابة لمعايير الجهة من خالل تقديم طلب متضمن الشواهد والوثائق الداعمة لكل معيار.

*اتبــاع اإلجــراءات المنصــوص عليهــا بالمــادة (الرابعــــــة) مــن القاعـــــدة التنفيذيـــــــة لالئحـــــة التراخيـــــــص 
لتقديــــــم برامـــــج التعليـــــم والتـــــدريب اإللكترونـــــي.

ما المقصود بالحصول على رخصة جهة؟
رخصــة الجهــة عبــارة عــن شــهادة يتــم منحهــا للجهــة التدريبيــة أو التعليميــة مــن قبــل المركــز الوطنــي 
التقديــم علــى طلــب  الجهــة مــن  تمّكــن  الجهــة، والتــي  اســتيفائها لمعاييــر  بعــد  للتعليــم اإللكترونــي 

الترخيص للبرامج.

ما المقصود بالتقديم على رخصة برنامج؟
بعــد الحصــول علــى رخصــة جهــة، يجــب التقــدم بطلــب رخصــة برنامــج لــكل برنامــج تعليمــي أو تدريبــي مــع 

رفع الوثائق المطلوبة الموضحة في معايير البرامج.

ما المقصود بالحصول على رخصة برنامج؟
رخصــة البرامــج عبــارة عــن شــهادة يتــم منحهــا للجهــة التدريبيــة أو التعليميــة مــن قبــل المركــز الوطنــي 
ــم أو  ــم برامــج تعلي ــن الجهــة مــن تقدي ــر البرامــج، والتــي تمّك ــي بعــد اســتيفائها لمعايي ــم اإللكترون للتعلي

تدريب بالنمط اإللكتروني.

ما المقصود بالسماح فقط للبرامج المرخصة بعد تاريخ 2022/03/10م؟
يســمح فقــط للجهــات التعليميــة أو التدريبيــة الحاصلــة علــى رخــص البرامــج بممارســة نشــاط التعليــم 

والتدريب اإللكتروني.

هل يمكن تسجيل منشأة جديدة بعد انتهاء المهلة؟
نعم، أي جهة ترغب في تقّديم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني التقديم على الترخيص.
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األسئلة الشائعة:
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هــل الجهــة التــي ال تقــدم تعليــم أو تدريــب بالنمــط اإللكترونــي مطالبــة باســتخراج رخــص مــن 
المركز؟

بالنمــط  والتدريــب  التعليــم  برامــج  تقديــم  فــي  الراغبــة  للجهــات  التراخيــص  بتقديــم  المركــز معنــي  ال، 
اإللكتروني فقط.

فــي حــال تــم التقــدم مــن الجهــة للحصــول علــى رخصــة جهــة، وهــي اآلن فــي طــور التقديــم علــى 
رخصــة للبرامــج، ولديهــا دورات تدريبيــة فــي الوقــت الحالــي، هــل يتــم إيقــاف النشــاط لحيــن االنتهــاء 

من إجراءات رخصة الجهة أو باإلمكان االستمرار في النشاط إلى حين انتهاء إجراءات الترخيص؟
ال يتم إيقاف النشاط التدريبي في حال التزمت الجهة بمتطلبات كل مرحلة حسب الخطة المنشورة.

في حال عدم التسجيل في المنصة خالل الـ30 يوًما األولى ما هو اإلجراء المطبق عليها؟
ُتعــد الجهــة مخالفــة ولــن تتمكــن مــن تقديــم خدمــات التعليــم والتدريــب اإللكترونــي، لحيــن تســجيلها فــي 

منصة التراخيص والتقديم للحصول على رخصة الجهة.

هل يمكن التسجيل بعد تاريخ 2021/10/10م؟
ــم  ــى مــا رغبــت فــي تقدي ــى رخــص الجهــات والبرامــج مت ــب الحصــول عل نعــم يمكــن للجهــة التقــدم بطل

التعليم أو التدريب بالنمط اإللكتروني.

هل يمكن التقدم على رخصة جهة ورخصة برنامج في الوقت نفسه؟
ال، رخصة الجهة تعد أحد المتطلبات للتقدم بالحصول على رخصة برنامج.

في حال عدم تسجيل البرامج وعدم تقديم طلب على رخصة برنامج بعد تاريخ 2021/12/10م ما هو 
اإلجراء المطبق؟

ُتعد الجهة مخالفة ولن تتمكن من تقديم خدمات التعليم والتدريب اإللكتروني.

في حال تم تسجيل الجهة سابًقا هل تنطبق الخطة اإللزامية لهم؟
نعم يتم التقيد بالخطة اإللزامية لترخيص الجهات والبرامج.

كيف أحصل على مزيد من المعلومات حول الخطة اإللزامية؟
عن طريق قنوات التواصل التابعة للمركز من خالل:

        رقم االتصال الموحد: 920015991

        المحادثات الفورية في موقع المركز الوطني

info@elc.edu.sa :البريد اإللكتروني        



نسعد بخدمتكم واستقبال استفساراتكم بالتواصل معنا عبر:

الرقــم الموحــد: 920015991

info@elc.edu.sa :البريــــد اإللكــــتـــرونـي

@nelc_care :حساب خدمة العمالء


