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 Training Fees رسوم التدريب

 *Training Fees * التدريب:رسوم 

AED 1 Trainee 1500 درهم 1500 متدرب واحد/ يوم تدريبي واحد  / 1 Training day 

  AED 2 Trainees / 1 Training day 2500 درهم 2500 متدربان اثنان/ يوم تدريبي واحد

  AED 3 Trainees / 1 Training day 3250 درهم 3250 متدربين/ يوم تدريبي واحد  3

  AED 4 Trainees / 1 Training day 4000 درهم 4000 متدربين/ يوم تدريبي واحد 4

 AED 5 Trainees / 1 Training day 4500 درهم 4500 متدربين/ يوم تدريبي واحد 5

احدمتدربين/ يوم تدريبي و 6-10   AED 6-10 Trainees / 1 Training day 7000 درهم 7000 

 :Additional Charges رسوم إضافية:

    AED Knowledge fee 10 دراهم 10 درهم المعرفة 

   AED Innovative fee 10 دراهم 10 درهم االبتكار 

)األسعار في  %5* تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم التدريب بنسبة 

 ضريبة القيمة المضافة( %5الجدول غير شاملة 

*VAT applies on Training fee by 5% ( Prices in the table are 

exclusive 5% VAT) 

  

 دفع الرسوم يجب أن يتم قبل تاريخ بدء البرنامج التدريبي
Payment shall be made prior to the scheduled date 

of the training program 

  

   Mode of Payment  طرق الدفع

( الدفع ببطاقة الفيزا أو الدرهم اإللكتروني من خالل شباك 1

 الدفع في مختبر دبي المركزي

1) Cashier Counter in Dubai Central Laboratory by Visa 

Card or e-dirham. 

 المباشر الدفع- البلدية( الدفع اإللكتروني من خالل موقع 2
2) Online payment through DM portal - Adhoc 

payment. 

 .Cash payment through Al Ansari Exchange (3 ( الدفع النقدي من خالل األنصاري للصرافة3

 

 :Note مالحظة:

كر   Training fees exclude (transportation, accommodations ,travel (وغيرها اإلقامة، النقل، السفر،رسوم البرنامج التدريبي ال تشمل )تذا

 costs, tickets, etc) 

 


