
 دليل خدمات
القيادة العامة للدفاع المدني 

الإ�صدار الأول 2020





• تعزيز الأمن والأمان.	
• جعل الطرق اأكرث اأمنًا.	
• تعزيز ال�سالمة واحلماية املدنية.	
• �سمان اجلاهزية وال�ستعداد يف مواجهة الأحداث.	
• تعزيز ر�سا املتعاملني باخلدمات املقدمة.	
• �سمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�سفافية.	
• تر�سيخ ثقافة الإبتكار يف بيئة العمل املوؤ�س�سي.	

الر�ؤيــــــة:

االأهداف اال�سرتاتيجية :

الر�سالة:

القيــــــــم:

اأن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة من 
اأف�سل دول العامل يف حتقيق الأمن ال�سالمة.

جودة  لتعزيز  وكفاءة  بفاعلية  نعمل  اأن 
تقدمي  خالل  من  الإمارات  ملجتمع  احلياة 
خدمات الأمن وال�سالمة بطرق ذكية وبيئة 
الأرواح  حمفزة لالبتكار وذلك حفاظًا على 

والأعرا�ض واملمتلكات. 1. العدالة.
2. العمل بروح الفريق.

3. التميز والبتكار.
4. ح�سن التعامل.

5. النزاهة.
6. الولء.

7. املواطنة الإيجابية.

الوثيقة االستراتيجية  
2021 - 2017



وذلك  أدائنا،  وتطوير  المستقبل  صياغة  على  نعمل  نحن 

التحتية  البنية  من  متكاملة  مجموعة  ضمن  سعداء  العمالء  لجعل 

اإللكترونية الحديثة، والتي تتوافق مع تطلعات القيادة، وتتماشى 

مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2021. كما نعمل أيًضا 

ندعو  فإننا  وعليه  الذكية.   للحكومة  الكامل  التحول  تحقيق  على 

باإلبداع  تهتم  بخطوات  قدًما  للمضي  للوزارة  التابعة  الفرق  جميع 

في  الوزارة  تصبح  وبذلك  والمستقبل،  الحاضر  في  سواء  واالبتكار 

في  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  حكومة  تطلعات  يحقق  مستوى 

السباق نحو الريادة والتقدم العالميَّين..



الفريق سمو الشيخ

 سيف بن زايد آل نهيان
 نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية



خدمات  تقديم  إلى  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  تسعى 

والجهد  الوقت  وتوفير   ، المتعاملين  إسعاد  في  تسهم  عصرية 

أفضل  تطبيق  على  منا  وحرصًا    ، ويسر  بسهولة  المعامالت  وانجاز 

 ، الداخلية  وزارة  رؤية  وفق  الجودة  سياسة  ضمن  المعتمدة  المعايير 

األساليب  أفضل  بانتهاج  تلتزم  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  فإن 

والمبادرات الكفيلة بتقديم المستوى الراقي من الخدمات لتحقيق 

رضا المتعاملين ، وتهيئة مناخ إيجابي يعزز من عالقة الدفاع المدني 

القيادة  تسعى  التي  السامية  لألهداف  تحقيقًا  المجتمع  أفراد  مع 

للمواطنين  أفضل  حياة  توفير  أجل  من  تحقيقها  إلى  الرشيدة 

والمقيمين، بما يتناسب مع المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة 

اإلمارات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .



اللواء الدكتور / جاسم محمد املرزوقي
 القائد العام للدفاع املدني
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قنوات تقديم الخدمة 
https://cdservices.moi.gov.ae/auth/loginاملوقع الإلكرتوين 

التطبيق الذكي
https://apps.apple.com/ae/app/moi-uae/id768665731
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uaemoi.smartservices

مراكز اإ�صعاد املتعاملني

ا�صم املركز - )عربي(
الإمارة 
)عربي(

خط العر�ض )مثال : 
)25.234164

خط الطول )مثال : 
�صاعات العملالهاتف55.290784(

من 7:30 الى 24.48154.380800500014:30اأبوظبيمركز اإ�سعاد املتعاملني / ابوظبي
من 7:30 الى 24.34754.503800500014:30اأبوظبيمركز اإ�سعاد املتعاملني  / م�سفح

من 7:30 الى 24.23455.750800500014:30اأبوظبيمركز اإ�سعاد املتعاملني  / العني
من 7:30 الى 23.61853.718800500014:30اأبوظبيمركز اإ�سعاد املتعاملني  / الغربية

من 7:30 الى 25.36755.401800500014:30ال�سارقةمركز اإ�سعاد املتعاملني  / ال�سارقة
من 7:30 الى 25.06856.351800500014:30ال�سارقةمركز اإ�سعاد املتعاملني  / املنطقة ال�سرقية
من 7:30 الى 25.59756.281800500014:30الفجريةمركز اإ�سعاد املتعاملني  / املناطق ال�سمالية

من 7:30 الى 25.15256.340800500014:30الفجريةمركز اإ�سعاد املتعاملني  / الفجرية 
من 7:30 الى 25.51155.592800500014:30اأم القيوينمركز اإ�سعاد املتعاملني  / ام القيوين

من 7:30 الى 800500014:30دبيمركز اإ�سعاد املتعاملني  / دبي 
من 7:30 الى 25.67355.779800500014:30راأ�س اخليمةمركز اإ�سعاد املتعاملني / را�س اخليمة

من 7:30 الى 25.39355.472800500014:30عجمانمركز اإ�سعاد املتعاملني  / عجمان
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�صفحةفرعية/تكميليةا�صم اخلدمةاخلدمة الرئي�صية

ترخي�ض املن�صاأت العاملة 
يف جمال ال�صالمة الوقائية

16خدمة فرعيةا�سدار ترخي�س موزع يف جمال ال�سالمة الوقائيه من احلريق
18خدمة تكميليةجتديد ترخي�س موزع يف جمال ال�سالمة الوقائيه من احلريق 

20خدمة فرعيةا�سدار ترخي�س م�سنع ملعدات واجهزة ومواد الوقاية ومكافحة احلريق
22خدمة تكميليةجتديد ترخي�س م�سنع ملعدات واأجهزة ومواد الوقاية ومكافحة احلريق 

24خدمة فرعيةا�سدار ترخي�س وكيل يف جمال ال�سالمة الوقائيه من احلريق
26خدمة تكميليةجتديد ترخي�س وكيل يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق 

28خدمة فرعيةا�سدار ترخي�س بيت خربة و اإ�ست�ساري يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق
30خدمة تكميليةجتديد ترخي�س بيت خربة و اإ�ست�ساري يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق 

32خدمة فرعيةا�سدار ترخي�س مقاول �سيانة و تركيب اأنظمة ال�سالمة
34خدمة تكميليةجتدبد ترخي�س مقاول �سيانة و تركيب اأنظمة ال�سالمة و الغاز 

36خدمة فرعيةترخي�س �سركات التدريب على الوقاية من احلريق
38خدمة تكميليةجتديد ترخي�س �سركات التدريب على الوقاية من احلريق 

40خدمة فرعيةاعتماد املختربات )العاملية(
42خدمة تكميليةجتديد اعتماد املختربات )العاملية( 

44خدمة فرعيةا�سدار بطاقة مهند�س اأو فنى للعاملني يف جمال الدفاع املدين
46خدمة تكميليةا�سدار بطاقة مهند�س اأو فنى للعاملني يف جمال الدفاع املدين ) بدل تالف - بدل فاقد( 

ن�صر الوعي و التدريب 
يف جمال الدفاع املدين

50خدمة فرعيةالتدريب على اأعمال الإخالء للمن�ساآت واملباين والفنادق
52خدمة فرعيةحما�سرات توعويه يف جمال ال�سالمة الوقائية

خدمات ال�صالمة الوقائية
 للمواد اخلطره

56خدمة تكميليةجتديد ترخي�س �سركات جتارة ا�سترياد وت�سدير املواد اخلطرة 
58خدمة فرعيةترخي�س �سركات جتارة ا�سترياد وت�سدير املواد اخلطرة

60خدمة فرعيةترخي�س �سركات توزيع الغاز
62خدمة تكميليةجتديد ترخي�س �سركات توزيع الغاز 



�صفحةفرعية/تكميليةا�صم اخلدمةاخلدمة الرئي�صية

خدمات ال�صالمة الوقائية
 للمواد اخلطره

64خدمة فرعيةاعتماد خزانات املواد اخلطرة
66خدمة تكميليةجتديد اعتماد خزانات املواد اخلطرة 

68خدمة فرعيةاعتماد م�ستودعات تخزين املواد اخلطرة
70خدمة تكميليةجتديد اعتماد م�ستودعات تخزين املواد اخلطرة 

72خدمة فرعيةاعتماد مركبات / �سهاريج نقل املواد اخلطرة وا�سطوانات الغاز
74خدمة تكميليةجتديد اعتماد مركبات / �سهاريج نقل املواد اخلطرة وا�سطوانات الغاز 

76خدمة فرعيةطلب اعتماد مواقع ا�سطوانات الغاز
80خدمة فرعيةال�ستجابة لبالغات الإطفاء والإنقاذتلقي البالغ ومعاجلة احلالت الطارئة
اخلدمات الهند�صية و�صهادة الجناز

84خدمة فرعيةاعتماد املخططات الهند�سية
86خدمة فرعيةطلب �سهادة الجناز للمباين / لنظام الغاز

ا�صتيفاء ا�صرتاطات ال�صالمة الوقائية 
من احلريق للمن�صاأت واملباين

90خدمة فرعيةاعتماد عقد �سيانة �سنوي لنظمة ال�سالمة الوقائية اأو انظمة الغاز
92خدمة فرعيةاإ�سدار �سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمباين

94خدمة فرعيةاإ�سدار �سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمن�ساآت منخف�سة اخلطورة اأ
96خدمة تكميليةجتديد �سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمباين و املن�ساآت منخف�سة اخلطورة اأ 

98خدمة فرعية�سراء دليل كود المارات للوقاية من احلريق
100خدمة فرعيةاإ�سدار �سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمن�ساآت متو�سطة اخلطورة ب

102خدمة تكميليةجتديد �سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمباين و املن�ساآت متو�سطة اخلطورة ب 
104خدمة فرعيةاإ�سدار�سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمن�ساآت عالية اخلطورة ج

106خدمة تكميليةجتديد �سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمباين و املن�ساآت عالية اخلطورة ج 
108خدمة فرعية  تركيب نظام اإنذار احلرائق ) للمباين (  مت تعهيد اخلدمة الى اجنازات

112خدمة فرعيةدفع املخالفات - الدفاع املديندفع املخالفات - الدفاع املدين
116خدمة فرعيةاإ�سدار �سهادة ملن يهمه الأمر - الدفاع املدينال�صهادات - الدفاع املدين

الفعاليات واملنا�صبات
120خدمة فرعيةتفتي�س وقائي للفعاليات والحتفالت اخلا�سة

122خدمة فرعيةطلب اعداد خطط الطوارئ
124خدمة فرعيةطلب تغطية الفعاليات و املنا�سبات





ترخيص المنشآت العاملة 

في مجال السالمة الوقائية



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي
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اصدار ترخيص موزع في مجال السالمة الوقائيه من الحريق

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم الرتخي�س لها للقيام باأعمال البيع لأجهزة و معدات و�صف  اخلدمـــة:
بناء على  و ملحقاتها و جتهيزاتها  و مكافحة احلريق  الوقائية  ال�سالمة  و مواد 
من  مرخ�س  وكيل  قبل  من  ممنوحة  و  الأ�سول  ح�سب  م�سدقة  توزيع  اتفاقية 

الإدارة املخت�سة.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارة.ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 
امارة. كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 

البلديات. رخ�سة  	•اأو 
 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ترخي�صها.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( املراد  واملواد  واملعدات  االجهزة  وتركيب  بيع  ن�صاط  على  	•االقت�صار 

امل�سنع. قبل  من  موردة  واملواد  واملعدات  الجهزة  جميع  تكون  	•ان 
 1عدد املوافقات:
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3 اإلى 5 �سنوات .متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : من  اعتمادها  �سيتم  التي  واملعدات  الأجهزة  جميع  ل�سمان  تعهد  	•ر�سالة 
. املفعول  �ساري  الرتخي�س  ل�ساحب  ال�سفر  جواز  عن  	•�سورة 

. املفعول  �سارية  القت�ساد  لوزارة  الوكالة  قيد  	•�سهادة 
. املن�ساأ  بلد  يف  املنتجة  اأو  امل�سنعة  اجلهة  مع  الوكالة  	•عقد 

10 �سنوات . عن  تقل  ل  ملدة  اعتمادها  �سيتم  التي  املعدات  جلميع  الغيار  قطع  بتوفري  	•تعهد 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: الإلكرتوين  املوقع  اإلى  	•الدخول 
. الطلب  	•تعبئة 

. املطلوبة  وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
. املدين  الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

. الر�سوم  	•دفع 
-يتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهم + 100 درهم لكل معدة مرخ�سة للموزعالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي
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تجديد ترخيص موزع في مجال السالمة الوقائيه من الحريق

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

البيع لأجهزة ومعدات و�صف  اخلدمـــة: باأعمال  للقيام  هي خدمة من خاللها جتديد الرتخي�س 
على  بناء  جتهيزاتها  و  ملحقاتها  و  احلريق  ومكافحة  الوقائية  ال�سالمة  ومواد 
من  مرخ�س  وكيل  قبل  من  وممنوحة  الأ�سول  ح�سب  م�سدقة  توزيع  اتفاقية 

الإدارة املخت�سة.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارة.ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 
امارة. كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 

البلديات. رخ�سة  	•اأو 
 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ترخي�صها.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( املراد  واملواد  واملعدات  االجهزة  وتركيب  بيع  ن�صاط  على  	•االقت�صار 

امل�سنع. قبل  من  موردة  واملواد  واملعدات  الجهزة  جميع  تكون  	•ان 
 1عدد املوافقات:
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3 اإلى 5 �سنوات .متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : من  اعتمادها  �سيتم  التي  واملعدات  الأجهزة  جميع  ل�سمان  تعهد  	•ر�سالة 
. املفعول  �ساري  الرتخي�س  ل�ساحب  ال�سفر  جواز  عن  	•�سورة 

. املفعول  �سارية  القت�ساد  لوزارة  الوكالة  قيد  	•�سهادة 
. املن�ساأ  بلد  يف  املنتجة  اأو  امل�سنعة  اجلهة  مع  الوكالة  	•عقد 

10 �سنوات . عن  تقل  ل  ملدة  اعتمادها  �سيتم  التي  املعدات  جلميع  الغيار  قطع  بتوفري  	•تعهد 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: الإلكرتوين  املوقع  اإلى  	•الدخول 
. الطلب  	•تعبئة 

. املطلوبة  وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
. املدين  الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

. الر�سوم  	•دفع 
-يتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهم + 100 درهم لكل معدة مرخ�سة للوكيلالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اصدار ترخيص مصنع لمعدات وأجهزة ومواد الوقاية ومكافحة الحريق 

ترخي�ض املن�ساأت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم ترخي�س كل من رخ�س له من قبل الدارة املخت�سة و�صف  اخلدمـــة:
احلريق  ومكافحة  الوقائية  ال�سالمة  ومواد  ومعدات  اأجهزة  واإنتاج  ب�سناعة 

وملحقاتها وجتهيزاتها.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
امارة. كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 

امارة. كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 
البلديات. رخ�سة  	•اأو 

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

-معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

 1عدد املوافقات:
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)2( مهند�سن متخ�س�سني يف �سناعة الجهزة واملعدات واملواد اخلا�سة بالوقاية من متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : 	•عدد 
احلريق ومكافحتة يتمتع كل منهما بخربة ل تقل عن خم�س �سنوات او ثالث �سنوات  اذا كان من 

مواطني الدولة )ت�صتثني م�صانع ت�صنيع االبواب املقاومة للحريق  من �صرط املهند�صني(.
جمال  يف  الدبلوم  حملة  من  كانوا  اذا  �سنتني  عن  خربتهم  تقل  ل   فنيني   )8( عدد  توفري  •	
التخ�ص�س او ثالث �صنوات اذا كانوا من حملة الثانوية العامة وخم�س �صنوات اذا كان موؤهلهم 

العلمي اقل من الثانوية العامة .
. الت�سنيع  لعمليات  الالزمة  والجهزة  باملعدات  ومزود  جمهز  م�ستع  	•توفري 

املحلية. لل�سوق  غيار  قطع  	•توفري 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: الإلكرتوين  املوقع  اإلى  	•الدخول 
. الطلب  	•تعبئة 

. املطلوبة  وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
. املدين  الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

. تفتي�س  موعد  	•حتديد 
. الر�سوم  	•دفع 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم + 100 درهم لكل معدة مرخ�سة للم�سنعالر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد ترخيص مصنع لمعدات وأجهزة ومواد الوقاية ومكافحة الحريق 

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
-فرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم  جتديد ترخي�س  �سناعة واإنتاج اأجهزة ومعدات ومواد و�صف  اخلدمـــة:
ال�سالمة الوقائية ومكافحة احلريق و ملحقاتها وجتهيزاتها.

�سركات  و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارة.ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 
امارة. كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 

البلديات. رخ�سة  	•اأو 
 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
واملواد اخلا�سة معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( واملعدات  )2( مهند�سني متخ�س�سني يف �سناعة الجهزة  عدد  •	

بالوقاية من احلريق ومكافحتة يتمتع كل منهما بخربة ل تقل عن خم�س �سنوات او 
ثالث �صنوات  اذا كان من مواطني الدولة )ت�صتثني م�صانع ت�صنيع االبواب املقاومة 

للحريق  من �صرط املهند�صني (
)8(  فنيني ل  تقل خربتهم عن �سنتني اذا كانوا من حملة الدبلوم يف  عدد  	•توفري 
جمال التخ�ص�س او ثالث �صنوات اذا كانوا من حملة الثانوية العامة وخم�س �صنوات 

اذا كان موؤهلهم العلمي اقل من الثانوية العامة .
. الت�سنيع  لعمليات  الالزمة  والجهزة  باملعدات  ومزود  جمهز  م�ستع  	•توفري 

املحلية لل�سوق  غيار  قطع  	•توفري 
 1عدد املوافقات:
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يتبع

املخت�سة متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : اجلهات  من  �سادرة  ال�سناعية  	•الرخ�سة 
والتجارة ال�سناعة  بغرفة  القيد  	•�سهادة 

.  ) �سهادة   ( وال�سناعة  املالية  وزارة  	•ترخي�س 
املفعول �ساري  امل�سنع  �ساحب  �سفر  	•جواز 
. واملواد  للمعدات  غيار  قطع  بتوفري  	•تعهد 

5عدد امل�صتندات املطلوب :
الإلكرتوين.خطوات اخلدمة: املوقع  اإلى  	•الدخول 

الطلب. 	•تعبئة 
املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 

املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 
تفتي�س. موعد  	•حتديد 

. الر�سوم  	•دفع 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهم + 100 درهم لكل معدة مرخ�سة للموزعالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اصدار ترخيص وكيل في مجال السالمة الوقائية من الحريق

ترخي�ض املن�ساأت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم اإ�سدار ترخي�س  للقيام باأعمال بيع وتركيب و�سيانة و�صف  اخلدمـــة:
اأجهزة ومعدات و مواد ال�سالمة الوقائية ومكافحة احلريق وملحقاتها  وجتهيزاتها 

مبوجب وكالت جتارية ر�سمية م�سدقة ح�سب الأ�سول وم�سجلة داخل الدولة.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
امارة. كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 

امارة. كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 
البلديات. رخ�سة  	•اأو 

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( ترخي�صها  املراد  واملواد  واملعدات  االجهزة  وتركيب  بيع  ن�صاط  على  	•االقت�صار 
امل�سنع. قبل  من  موردة  واملواد  واملعدات  الجهزة  جميع  تكون  	•ان 

 1عدد املوافقات:
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3 اإلى 5 �سنوات .متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : من  اعتمادها  �سيتم  التي  واملعدات  الأجهزة  جميع  ل�سمان  تعهد  	•ر�سالة 
. املفعول  �ساري  الرتخي�س  ل�ساحب  ال�سفر  جواز  عن  	•�سورة 

. املفعول  �سارية  القت�ساد  لوزارة  الوكالة  قيد  	•�سهادة 
. املن�ساأ  بلد  يف  املنتجة  اأو  امل�سنعة  اجلهة  مع  الوكالة  	•عقد 

10 �سنوات . عن  تقل  ل  ملدة  اعتمادها  �سيتم  التي  املعدات  جلميع  الغيار  قطع  بتوفري  	•تعهد 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

الإلكرتوين.خطوات اخلدمة: املوقع  اإلى  	•الدخول 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

الر�سوم. 	•دفع 
ليتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهم + 100 درهم لكل معدة مرخ�سة للوكيلالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد ترخيص وكيل في مجال السالمة الوقائية من الحريق  

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم جتديد كل من رخ�س له من قبل الدارة املخت�سة لتقدمي ال�ست�سارات والإر�سادات و�صف  اخلدمـــة:
لالإخالء  والتخطيط  املكافحة  اإ�سرتاتيجيات  اإعداد  ذلك  يف  مبا  احلريق  من  الوقائية  ال�سالمة  جمال  يف 
عند ن�سوب احلريق, وتقييم املخاطر و اإعداد الت�ساميم الهند�سية اخلا�سة باأنظمة ال�سالمة الوقائية من 

خماطر احلريق يف املباين و املن�ساآت وتعديالتها.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(:
 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

وتدقيق معايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( اإعداد ومراجعة  لديهم خربة عملية يف  وقاية و�سالمة من احلريق ممن  )2( مهند�س  عدد  توفري  •	
ت�ساميم اأنظمة ومعدات الوقاية ومكافحة احلريق.

)1( مهند�س معماري لدية خربة عملية يف اإعداد ومراجعة وتدقيق الت�ساميم املعمارية للمباين  عدد  	•توفري 
فيما يتعلق بالوقاية من احلريق .

واأنظمة  احلريق  مكافحة  اأنظمة  وفح�س  ت�سميم  يف  املخت�سني  من  ميكانيكي  مهند�س   )2( عدد  توفري  •	
امل�ساعد وال�سالمل املتحركة .

)2( مهند�س كهربائي من املخت�سني يف ت�سميم وفح�س اأنظمة الإنذار من احلريق والإخالء. عدد  	•توفري 
. القيادة  قبل  من  واملحددة  العمل  يتطلبها  التي  واملعدات  الجهزة  من  الالزمة  التقنيات  كافة  	•توفري 

بها  املعرتف  املحدد من احدى اجلامعات  التخ�س�س  موؤهل ح�سب  املخت�س حا�سال على  املهند�س  يكون  	•ان 
من احدى جهات العتماد الكادميي بالدولة .

�سنوات  خم�س  عن  تقل  ل  خربة  او  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  عمله  جمال  يف  خربة  املهند�س  لدى  يكون  	•ان 
اذا كان من مواطني الدولة .

تخ�س�سه. املتخ�س�سة يف جمال  العاملية  اجلمعيات  او  الهيئات  احدى  م�ساركا يف  املهند�س عظوا  يكون  	•ان 
تخ�س�سه. جمال  يف  املخت�سة  الدارة  قبل  من  املطلوبة  الفنية  الختبارات  املهند�س  يجتاز  	•ان 

1عدد املوافقات:
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الن�صاطمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : منطقة  باإمارة   املخت�صة  الرتخي�س  جهات  من  �صادرة   مهنية  	•رخ�صة 
الن�صاط منطقة  بامارة  ال�صناعة  و  التجارة  غرفة  	•�صهادة 

التاأ�سي�س  	•عقد 
املقر ايجار  	•عقد 

لديه. والعاملني  الرتخي�س  ب�ساحب  اخلا�سة  ال�سفر  	•جوازات 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

الإلكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 
اخلدمة اجراءات  لأمتام  الالزمة  الر�سوم  ودفع  الألكرتوين  النموذج  	•ملىء 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم لكل ن�صاط الر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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إصدار ترخيص بيت خبرة في مجال السالمة الوقائية من الحريق  

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

و و�صف  اخلدمـــة: ال�ست�سارات  لتقدمي  املخت�سة  الدارة  قبل  من  له  رخ�س  من  كل  جتديد   يتم  خاللها  من  خدمة  هي 
الإر�سادات يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق مبا يف ذلك اإعداد اإ�سرتاتيجيات املكافحة و التخطيط 
ال�سالمة  باأنظمة  الهند�سية اخلا�سة  الت�ساميم  اإعداد  و  و تقييم املخاطر   , لالإخالء عند ن�سوب احلريق 

الوقائية من خماطر احلريق يف املباين و املن�ساآت وتعديالتها.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(: كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 

	•البلديات
 لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

وتدقيق معايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( اإعداد ومراجعة  لديهم خربة عملية يف  وقاية و�سالمة من احلريق ممن  )2( مهند�س  عدد  توفري  •	
ت�ساميم اأنظمة ومعدات الوقاية ومكافحة احلريق .

)1( مهند�س معماري لدية خربة عملية يف اإعداد ومراجعة وتدقيق الت�ساميم املعمارية للمباين  عدد  	•توفري 
فيما يتعلق بالوقاية من احلريق .

واأنظمة  احلريق  مكافحة  اأنظمة  وفح�س  ت�سميم  يف  املخت�سني  من  ميكانيكي  مهند�س   )2( عدد  توفري  •	
امل�ساعد وال�سالمل املتحركة .

)2( مهند�س كهربائي من املخت�سني يف ت�سميم وفح�س اأنظمة الإنذار من احلريق والإخالء . عدد  	•توفري 
. القيادة  قبل  من  واملحددة  العمل  يتطلبها  التي  واملعدات  الجهزة  من  الالزمة  التقنيات  كافة  	•توفري 

بها  املعرتف  املحدد من احدى اجلامعات  التخ�س�س  موؤهل ح�سب  املخت�س حا�سال على  املهند�س  يكون  	•ان 
من احدى جهات العتماد الكادميي بالدولة .

�سنوات  خم�س  عن  تقل  ل  خربة  او  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  عمله  جمال  يف  خربة  املهند�س  لدى  يكون  	•ان 
اذا كان من مواطني الدولة .

. املتخ�س�سة يف جمال تخ�س�سه  العاملية  او اجلمعيات  الهيئات  املهند�س عظوا م�ساركا يف احدى  	•ان يكون 
تخ�س�سه جمال  يف  املخت�سة  الدارة  قبل  من  املطلوبة  الفنية  الختبارات  املهند�س  يجتاز  	•ان 

1عدد املوافقات:
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الن�صاطمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : منطقة  باإمارة   املخت�صة  الرتخي�س  جهات  من  �صادرة   مهنية  	•رخ�صة 
الن�صاط منطقة  بامارة  ال�صناعة  و  التجارة  غرفة  	•�صهادة 

التاأ�سي�س  	•عقد 
املقر ايجار  	•عقد 

لديه. والعاملني  الرتخي�س  ب�ساحب  اخلا�سة  ال�سفر  	•جوازات 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

الإلكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 
اخلدمة اجراءات  لأمتام  الالزمة  الر�سوم  ودفع  الألكرتوين  النموذج  	•ملىء 

ليتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم لكل ن�صاط الر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد ترخيص بيت خبرة في مجال السالمة الوقائية من الحريق  

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

و و�صف  اخلدمـــة: ال�ست�سارات  لتقدمي  املخت�سة  الدارة  قبل  من  له  رخ�س  من  كل  جتديد   يتم  خاللها  من  خدمة  هي 
الإر�سادات يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق مبا يف ذلك اإعداد اإ�سرتاتيجيات املكافحة و التخطيط 
ال�سالمة  باأنظمة  الهند�سية اخلا�سة  الت�ساميم  اإعداد  و  و تقييم املخاطر   , لالإخالء عند ن�سوب احلريق 

الوقائية من خماطر احلريق يف املباين و املن�ساآت وتعديالتها.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(: كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 

	•البلديات
 لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

وتدقيق معايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( اإعداد ومراجعة  لديهم خربة عملية يف  وقاية و�سالمة من احلريق ممن  )2( مهند�س  عدد  توفري  •	
ت�ساميم اأنظمة ومعدات الوقاية ومكافحة احلريق .

)1( مهند�س معماري لدية خربة عملية يف اإعداد ومراجعة وتدقيق الت�ساميم املعمارية للمباين  عدد  	•توفري 
فيما يتعلق بالوقاية من احلريق .

واأنظمة  احلريق  مكافحة  اأنظمة  وفح�س  ت�سميم  يف  املخت�سني  من  ميكانيكي  مهند�س   )2( عدد  توفري  •	
امل�ساعد وال�سالمل املتحركة .

)2( مهند�س كهربائي من املخت�سني يف ت�سميم وفح�س اأنظمة الإنذار من احلريق والإخالء . عدد  	•توفري 
. القيادة  قبل  من  واملحددة  العمل  يتطلبها  التي  واملعدات  الجهزة  من  الالزمة  التقنيات  كافة  	•توفري 

بها  املعرتف  املحدد من احدى اجلامعات  التخ�س�س  موؤهل ح�سب  املخت�س حا�سال على  املهند�س  يكون  	•ان 
من احدى جهات العتماد الكادميي بالدولة .

�سنوات  خم�س  عن  تقل  ل  خربة  او  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  عمله  جمال  يف  خربة  املهند�س  لدى  يكون  	•ان 
اذا كان من مواطني الدولة .

. املتخ�س�سة يف جمال تخ�س�سه  العاملية  او اجلمعيات  الهيئات  املهند�س عظوا م�ساركا يف احدى  	•ان يكون 
تخ�س�سه جمال  يف  املخت�سة  الدارة  قبل  من  املطلوبة  الفنية  الختبارات  املهند�س  يجتاز  	•ان 

1عدد املوافقات:
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الن�صاطمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : منطقة  باإمارة   املخت�صة  الرتخي�س  جهات  من  �صادرة   مهنية  	•رخ�صة 
الن�صاط منطقة  بامارة  ال�صناعة  و  التجارة  غرفة  	•�صهادة 

التاأ�سي�س  	•عقد 
املقر ايجار  	•عقد 

لديه. والعاملني  الرتخي�س  ب�ساحب  اخلا�سة  ال�سفر  	•جوازات 
5عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

الإلكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 
اخلدمة اجراءات  لأمتام  الالزمة  الر�سوم  ودفع  الألكرتوين  النموذج  	•ملىء 

ليتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم لكل ن�صاط الر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اصدار ترخيص مقاول صيانة و تركيب أنظمة السالمة  

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم ترخي�س مقاول �سيانة و تركيب اأنظمة ال�سالمة و الغاز للقيام باأعمال الرتكيب و�صف  اخلدمـــة:
وال�سيانة لأجهزة ومعدات و مواد ال�سالمة الوقائية و مكافحة احلريق و ملحقاتها و جتهيزاتها يف املباين 

واملن�صاآت ح�صب فئة الت�صنيف و جمال الن�صاط.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(: كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 

امارة كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 
البلديات رخ�سة  	•اأو 

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
وخارجيامعايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( داخليا  بال�سركة  اخلا�سة  واملعدات  تنفيذها  مت  التي  بالعمال  قائمة  	•تقدمي 

تغيريات  اية  عن  املخت�سة  الدارة  باخطار  اللتزام  مع  الرتخي�س  منطقة  يف  دائم  مقر  للمقاول  يكون  	•ان 
يف مقر وعنوان ال�سركة .

قبل  من  املحددة  الفنية  واملتطلبات  تتوافق  الرتخي�س  منطقة  يف  دائمة   عمل  ور�سة  للمقاول  يكون  ان  •	
القيادة  وذلك لالأنظمة التي حتتاج خلدمات ما بعد البيع ح�سب متطلبات القيادة, مع اللتزام باإخطار الدارة 

املخت�سة عن اية تغيريات يف عنوان مقر الور�سة
ان يكون الكادر الفني لدى ال�سركة ملم مبتطلبات ال�سيانه لالنظمة املراد الرتخي�س مبزاولة تركيبها و�سيانتها  •	

واملوا�سفات الدولية الخرى املتعلقة يف هذا ال�ساأن مع الملام مبتطلبات ال�سالمة الوقائية املحددة بالدليل 
املحددة   املتطلبات  ح�سب  فئة  لكل  الفني  الكادر  من  الدنى  احلد  	•ا�ستيفاء 

املدين. للدفاع  العامة  القيادة  قبل  من  املعد  الكفاءة  اختبار  الفني  الكادر  يجتاز  	•ان 
لهذه  تف�سيلي  بيان  مع  بها  وال�سيانة  الرتكيب  اعمال  تنفيذ  مت  التي  املواقع  ببيانات  �سهري  تقرير  	•تقدمي 

العمال التي مت تنفيذها لالدارة املخت�سة  . 
فني. بطاقة  له  يكون  	•اأن 

1عدد املوافقات:
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يتبع

الن�صاط. متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : منطقة  بامارة  املخت�صة  الرتخي�س  جهات  من  املهنية  او  التجارية  	•الرخ�صة 
)القيد(. التجارية  الغرفة  لدى  ت�سجيل  	•�سهادة 

التاأ�سي�س. عقد  من  	•�سورة 
املفعول. �ساري  الرتخي�س  �سالب  �سفر  	•جواز 

مع  مل�ساهاتها  املخت�سة  لل�سلطة  ال�سول  ح�سب  م�سدقة  املطلوبة  والوثائق  امل�ستندات  جميع  ا�سول  	•تقدمي 
ال�سور.

الإ�سرتاطات.  بح�سب  بالأعمال  القيام  يفيد  ال�سركة  من  مقدم  	•تعهد 
6عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: الإلكرتوين  املوقع  اإلى  	•الدخول 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين.  الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
الر�سوم. 	•دفع 

ليتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم لكل ن�صاط الر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اصدار ترخيص مقاول صيانة و تركيب أنظمة السالمة  

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم ترخي�س مقاول �سيانة و تركيب اأنظمة ال�سالمة و الغاز للقيام باأعمال الرتكيب و�صف  اخلدمـــة:
وال�سيانة لأجهزة ومعدات و مواد ال�سالمة الوقائية و مكافحة احلريق و ملحقاتها و جتهيزاتها يف املباين 

واملن�صاآت ح�صب فئة الت�صنيف و جمال الن�صاط.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(: كل  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  	•رخ�سة 

امارة كل  يف  القت�سادية  التنمية  دوائر  رخ�سة  	•اأو 
البلديات رخ�سة  	•اأو 

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
وخارجيامعايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( داخليا  بال�سركة  اخلا�سة  واملعدات  تنفيذها  مت  التي  بالعمال  قائمة  	•تقدمي 

تغيريات  اية  عن  املخت�سة  الدارة  باخطار  اللتزام  مع  الرتخي�س  منطقة  يف  دائم  مقر  للمقاول  يكون  	•ان 
يف مقر وعنوان ال�سركة .

قبل  من  املحددة  الفنية  واملتطلبات  تتوافق  الرتخي�س  منطقة  يف  دائمة   عمل  ور�سة  للمقاول  يكون  ان  •	
القيادة  وذلك لالأنظمة التي حتتاج خلدمات ما بعد البيع ح�سب متطلبات القيادة, مع اللتزام باإخطار الدارة 

املخت�سة عن اية تغيريات يف عنوان مقر الور�سة
ان يكون الكادر الفني لدى ال�سركة ملم مبتطلبات ال�سيانه لالنظمة املراد الرتخي�س مبزاولة تركيبها و�سيانتها  •	

واملوا�سفات الدولية الخرى املتعلقة يف هذا ال�ساأن مع الملام مبتطلبات ال�سالمة الوقائية املحددة بالدليل 
املحددة   املتطلبات  ح�سب  فئة  لكل  الفني  الكادر  من  الدنى  احلد  	•ا�ستيفاء 

املدين. للدفاع  العامة  القيادة  قبل  من  املعد  الكفاءة  اختبار  الفني  الكادر  يجتاز  	•ان 
لهذه  تف�سيلي  بيان  مع  بها  وال�سيانة  الرتكيب  اعمال  تنفيذ  مت  التي  املواقع  ببيانات  �سهري  تقرير  	•تقدمي 

العمال التي مت تنفيذها لالدارة املخت�سة  . 
فني. بطاقة  له  يكون  	•اأن 

1عدد املوافقات:
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الن�صاط. متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : منطقة  بامارة  املخت�صة  الرتخي�س  جهات  من  املهنية  او  التجارية  	•الرخ�صة 
)القيد(. التجارية  الغرفة  لدى  ت�سجيل  	•�سهادة 

التاأ�سي�س. عقد  من  	•�سورة 
املفعول. �ساري  الرتخي�س  �سالب  �سفر  	•جواز 

مع  مل�ساهاتها  املخت�سة  لل�سلطة  ال�سول  ح�سب  م�سدقة  املطلوبة  والوثائق  امل�ستندات  جميع  ا�سول  	•تقدمي 
ال�سور.

الإ�سرتاطات.  بح�سب  بالأعمال  القيام  يفيد  ال�سركة  من  مقدم  	•تعهد 
6عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: الإلكرتوين  املوقع  اإلى  	•الدخول 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين.  الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
الر�سوم. 	•دفع 

ليتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم لكل ن�صاط الر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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ترخيص شركات التدريب على الوقاية من الحريق 

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم ترخي�س معهد التدريب يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق لإعداد برامج و�صف  اخلدمـــة:
التدريب على اإجراءات ال�سالمة الوقائية من احلريق وتقدمي برامج التدريب والتوعية النظرية يف جمال 
وتنظيم  العملية  التدريبات  مع  اخلا�س  للقطاع  احلريق  من  الوقائية  ال�سالمة  اإجراءات  على  التدريب 

املحا�سرات والندوات واملوؤمترات على اإجراءات ال�سالمة الوقائية من احلريق.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(:
 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

العامة.معايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( الإدارة  من  املحددة  امل�ساحة  وفق  للمعهد  مقر  	•توفري 
ل  واأن  وال�سناعية  النفطية  واملن�ساآت  والتجارية  ال�سكنية  املناطق  عن  بعيدًا  العملي  التدريب  موقع  يكون  	•اأن 

ي�سكل التدريب خطرًا على املباين واملن�ساآت املجاورة .
الوقاية وم�ستلزمات وجتهيزات  العاملني واملدربني وو�سائل التجهيزات ال�سالمة ومعدات  	•تاأمني �سالمة كافة 

ال�سعافات الأولية يف املباين بوجه عام واملعامل واملختربات وامليادين التدريبية يف وجه خا�س.
احلريق. من  الوقائية  لل�سالمة  مدربني  ثالث  	•توفري 

�سهادة  اأو  املدربني  باإعتمادات  خمت�سة  دولية  جهه  من  معتمد  مدرب  �سهادة  على  حا�ساُل  املدرب  يكون  	•ان 
القيادة تثبت عملة يف جمال ال�صالمة الوقائية اأو مكافحة احلريق .

10 �سنوات يف جمال التدريب على ال�سالمة الوقائية من احلريق اأو  عن  لتقل  خربة  املدرب  لدى  يكون  	•ان 
خربة لتقل عن 5 �سنوات اإذا كان من مواطني الدولة.

العامة. الإدارة  حتددها  التي  وامل�ساحة  العداد  وفق  التالية  املتطلبات  توفري  	•يجب 
وتعليمية. اإدارية  مباين   .1

احلريق. مكافحة  اأعمال  على  للتدريب  ميدان   .2
1عدد املوافقات:
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الرتخي�س.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : ل�ساحب  �سفر  جواز  	•ت�سورة 
الرتخي�س. ل�ساحب  الهوية  	•�سورة 

. ال�سركة  مقر  اإيجار  	•عقد 
. البيانات  ب�سحة  العربية  باللغة  خطي  	•اإقرار 

التدريب. جمال  يف  العاملة  لل�سركات  املعتمد  التدريي  	•الربنامج 
واملرافق(. املبنى  )و�سف  التدريب  مرافق  عن  	•تقريرموجز 

التجارية. 	•الرخ�سة 
7عدد امل�صتندات املطلوب :

الإلكرتوين.خطوات اخلدمة: املوقع  اإلى  	•الدخول 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
. الر�سوم  	•دفع 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم الر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد ترخيص شركات التدريب على الوقاية من الحريق 

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم جتديد ترخي�س معهد التدريب يف جمال ال�سالمة الوقائية من احلريق لإعداد و�صف  اخلدمـــة:
برامج التدريب على اإجراءات ال�سالمة الوقائية من احلريق وتقدمي برامج التدريب والتوعية النظرية يف 
جمال التدريب على اإجراءات ال�سالمة الوقائية من احلريق للقطاع اخلا�س مع التدريبات العملية وتنظيم 

املحا�سرات والندوات واملوؤمترات على اإجراءات ال�سالمة الوقائية من احلريق.
�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
	•البلدياتترابط اخلدمة )خدمات اجلهات  الأخرى(: امارة.        كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

العامة..معايري اخلدمة )ال�شروط والأحكام ( الإدارة  من  املحددة  امل�ساحة  وفق  للمعهد  مقر  	•توفري 
ل  واأن  وال�سناعية  النفطية  واملن�ساآت  والتجارية  ال�سكنية  املناطق  عن  بعيدًا  العملي  التدريب  موقع  يكون  	•اأن 

ي�سكل التدريب خطرًا على املباين واملن�ساآت املجاورة .
الوقاية وم�ستلزمات وجتهيزات  العاملني واملدربني وو�سائل التجهيزات ال�سالمة ومعدات  	•تاأمني �سالمة كافة 

ال�سعافات الأولية يف املباين بوجه عام واملعامل واملختربات وامليادين التدريبية يف وجه خا�س.
احلريق. من  الوقائية  لل�سالمة  مدربني  ثالث  	•توفري 

�سهادة  اأو  املدربني  باإعتمادات  خمت�سة  دولية  جهه  من  معتمد  مدرب  �سهادة  على  حا�ساُل  املدرب  يكون  	•ان 
القيادة تثبت عملة يف جمال ال�صالمة الوقائية اأو مكافحة احلريق .

10 �سنوات يف جمال التدريب على ال�سالمة الوقائية من احلريق اأو  عن  لتقل  خربة  املدرب  لدى  يكون  	•ان 
خربة لتقل عن 5 �سنوات اإذا كان من مواطني الدولة.

العامة. الإدارة  حتددها  التي  وامل�ساحة  العداد  وفق  التالية  املتطلبات  توفري  	•يجب 
1. مباين اإدارية وتعليمية.     2.  ميدان للتدريب على اأعمال مكافحة احلريق.

1عدد املوافقات:
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الرتخي�س.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : ل�ساحب  �سفر  جواز  	•ت�سورة 
الرتخي�س. ل�ساحب  الهوية  	•�سورة 

. ال�سركة  مقر  اإيجار  	•عقد 
. البيانات  ب�سحة  العربية  باللغة  خطي  	•اإقرار 

التدريب. جمال  يف  العاملة  لل�سركات  املعتمد  التدريي  	•الربنامج 
واملرافق(. املبنى  )و�سف  التدريب  مرافق  عن  	•تقريرموجز 

التجارية. 	•الرخ�سة 
7عدد امل�صتندات املطلوب :

الإلكرتوين.خطوات اخلدمة: املوقع  اإلى  	•الدخول 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
. الر�سوم  	•دفع 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم الر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اعتمــــاد المختبــــــرات )العالميــــة(

ترخي�ض و اعتماد ال�سركاتا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم التقدم بطلب لعتماد املختربات العاملية املخت�سة يف فح�س و�صف  اخلدمـــة:
اأنظمة ومعدات الدفاع املدين. واجهزة القيا�س لتطبيق معايري اجلودة وال�سالمة فيها.

من احلكومة لقطاع الأعمال  و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

 لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ل توجدمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

 -عدد املوافقات:
متطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(:

او اعتماد خمترب: املرخ�سة  املن�سات  احد  قبل  من  او  نف�سه  املخترب  قبل  من  الطلب  تقدمي  يتم  ان  •	
الراغبة يف الرتخي�س يف احد الن�سطة املحددة بالقانون

العتماد  الدولية  الهيئة  مثل  املختربات  العتماد  دولية  جهة  من  معتمدا  املخترب  يكون  ان  •	
املختربات )ILAC( على �صبيل املثال على ان تقدم الوثائق الدالة على ذلك 

الوثائق  تقدم  ان  على   )ISO17025( اليزو  �سهادة  على  حا�سال  املخترب  يكون  ان  •	
الدالة على ذلك

اختبارها يتم  التي  واملواد  النظمة  ونوعية  طبيعة  	•حتديد 
ال�سهادات  هذه  عن  مناذج  توفري  مع  املخترب  عن  ت�سدر  التي  ال�سهادات  نوعية  	•حتديد 
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�صـــــالمة  �صــهــــادة  ا�صـــدار  جهـة  اإعتمــاد 
عـامليـــة:

1. اعتماد طلب املوافقة.
2. اعتماد اآيزو رقم 17065.
3. اعتماد اآيزو رقم 17020.

.)ILAC( 4. �سهادة
5. الهيكل التنظيمي لالختبار.
6. قائمة الختبارات املعتمدة.

7. قائمة مبختربات الفح�س اخلارجية.
8. ملخ�س التدقيق.

9. �سهادة دليل اجلودة.
10. الإ�سرتاك مع الهيئة املحلية.

11. عمليات التفتي�س.
12. مراقبة فح�س ال�سحة وال�سالمة.

13. ملف ال�سكاوى للعمالء.
14. عدد ال�سهادات ال�سادرة/الختبارات التي اأجريت يف اآخر عامني.

-عدد امل�صتندات املطلوب :
الإلكرتوين.خطوات اخلدمة: املوقع  اإلى  	•الدخول 

الطلب. 	•تعبئة 
املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفر - القيادة العامة للدفاع املدين فقطمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

غري متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�صول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

لالر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة. متو�صط زمن اجناز اخلدمة:

املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 
تفتي�س. موعد  	•حتديد 

. الر�سوم  	•دفع 
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تجـديد اعتمـــاد المختبــــرات )العـالميــــة( 

ترخي�ض املن�ساأت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم التقدم بطلب لعتماد املختربات العاملية املخت�سة يف فح�س و�صف  اخلدمـــة:
اأنظمة و معدات الدفاع املدين.واجهزة القيا�س لتطبيق معايري اجلودة وال�سالمة فيها .

�سركات  و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:
لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

 لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

 1عدد املوافقات:
متطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(:

او اعتماد خمترب: املرخ�سة  املن�سات  احد  قبل  من  او  نف�سه  املخترب  قبل  من  الطلب  تقدمي  يتم  ان  •	
الراغبة يف الرتخي�س يف احد الن�سطة املحددة بالقانون

العتماد  الدولية  الهيئة  مثل  املختربات  العتماد  دولية  جهة  من  معتمدا  املخترب  يكون  ان  •	
املختربات )ILAC( على �صبيل املثال على ان تقدم الوثائق الدالة على ذلك 

الوثائق  تقدم  ان  )ISO17025( على  اليزو  �سهادة  على  حا�سال  املخترب  يكون  ان  •	
الدالة على ذلك

اختبارها يتم  التي  واملواد  النظمة  ونوعية  طبيعة  	•حتديد 
ال�سهادات هذه  عن  مناذج  توفري  مع  املخترب  عن  ت�سدر  التي  ال�سهادات  نوعية  	•حتديد 
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يتبع

اإعـــتـــمـــاد جــهــة ا�ــــصــــدار �ــصــهــادة 
�صالمة عاملية:

1. اعتماد طلب املوافقة.
2. اعتماد اآيزو رقم 17065.
3. اعتماد اآيزو رقم 17020.

.)ILAC( 4. �سهادة
5. الهيكل التنظيمي لالختبار.
6. قائمة الختبارات املعتمدة.

7. قائمة مبختربات الفح�س اخلارجية.
8. ملخ�س التدقيق.

9. �سهادة دليل اجلودة.
10. الإ�سرتاك مع الهيئة املحلية.

11. عمليات التفتي�س.
12. مراقبة فح�س ال�سحة وال�سالمة.

13. ملف ال�سكاوى للعمالء.
14. عدد ال�سهادات ال�سادرة/الختبارات التي اأجريت يف اآخر عامني.

17عدد امل�صتندات املطلوب :
املدين.خطوات اخلدمة: للدفاع  العامة  القيادة  اإلى  	•الذهاب 

. الطلب  	•تعبئة 
املطلوبة. الأوراق  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفر - القيادة العامة للدفاع املدين فقطمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

غري متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

لالر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة. متو�صط زمن اجناز اخلدمة:

. املدين   الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 
	•حتديد موعد زيارة املخترب من قبل القيادة العامة للدفاع املدين.

. 	•الإعتماد 
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اصدار بطاقة مهندس أو فنى للعاملين في مجال الدفاع المدني

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
-فرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

او الفنيني و�صف  اخلدمـــة: التقدم بطلب لإ�سدار بطاقة للمهند�سني  هي خدمة من خاللها يتم 
العاملني يف جمال الدفاع املدين. ) مهند�س مدين – مهند�س معماري – م�ساعد 

مهند�س ( لتخويلهم بالعمل يف املواقع امليدانية ب�سكل قانوين .

املهند�سني والفنيني العاملني يف جمال الدفاع املدين  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنيةالإدارة:

-خدمة ذات اأولوية:

-و�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

-اعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

-ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

الخت�سا�س.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منطقة  المارة  نطاق  	•�سمن 
الفني. اأو  املهند�س  لديها  يعمل  التي  ال�سركة  �سمن  	•فقط 

 2عدد املوافقات:
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الفني.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : الختبار  نتيجة  عن  	•ن�سخة 
�سخ�سية. 	•�سورة 

2عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: املركز  	•زيارة 
. الطلب  	•تعبئة 

. املطلوبة  وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
                                                     . الر�سوم  	•دفع 

البطاقة. 	•ا�ستالم 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفر - املركز الرئي�سي بح�سب الإمارةمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

300 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اصدار بطاقة مهندس أو فنى للعاملين في مجال الدفاع المدني 
) بدل تالف - بدل فاقد ( 

ترخي�ض املن�ساآت العاملة يف جمال ال�سالمة الوقائيةا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

اأو و�صف  اخلدمـــة: يتم مبوجبها بدل فاقد  للدفاع املدين  العامة  الإدارة  هي خدمة من خدمات 
تالف ا�سدار بطاقة مهند�س اأو فنى للعاملني يف جمال الدفاع املدين .

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

 لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

الخت�سا�س.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منطقة  المارة  نطاق  	•�سمن 
الفني. اأو  املهند�س  لديها  يعمل  التي  ال�سركة  �سمن  	•فقط 

 -عدد املوافقات:
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-متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( :

2عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: املركز  	•زيارة 
. الطلب  	•تعبئة 

. املطلوبة  وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
                                                     . الر�سوم  	•دفع 

البطاقة. 	•ا�ستالم 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفر مراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

100 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





نشر الوعي والتدريب

 في مجال الدفاع المدني
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التدريب على أعمال اإلخالء للمنشآت والمباني والفنادق

ن�سر الوعي و التدريب يف جمال الدفاع املدينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

معلوماتية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

طلب و�صف  اخلدمـــة: احلكومية  واجلهات  وال�سركات  للموؤ�س�سات  ميكن  خاللها  من  خدمة  هي 
التدريب على اعمال الإخالء للمن�ساآت و و املباين . 

كل من تقدم بطلب للح�سول على اخلدمة و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
نعمخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
1. تدريب على اخالء الفنادق وال�سقق الفندقية )�سبعة جنوم(.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

2. تدريب على اخالء الفنادق وال�سقق الفندقية )�سته - خم�سه جنوم(
3. تدريب على اخالء الفنادق وال�سقق الفندقية )اأربعه جنوم( فما دون

1عدد املوافقات:
البلديةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : من  ال�سادر  ال�سلي  املوقع  	•خمطط 

املفعول �صارية  ال�صالمه  و  الوقايه  �صروط  ا�صتيفاء  	•�صهادة 
املدين  لدفاع  املن�ساء  من  	•ر�ساله 

املوظفني بعدد  	•ك�سف 
4عدد امل�صتندات املطلوب 
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1. تقدمي الوثائق املطلوبة.خطوات اخلدمة:
2. التدقيق على الطلب.

3. املوافقة على الطلب ودفع الر�سوم.
4. احل�سول على التدريب.

نعممراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

)�سبعة الر�صوم الحتادية: الفندقية  وال�سقق  الفنادق  اخالء  على  تدريب   .1
جنوم( 5000 درهم

2. تدريب على اخالء الفنادق وال�سقق الفندقية )�سته - 
خم�سه جنوم( 3000 درهم

)اأربعه  الفندقية  وال�سقق  الفنادق  اخالء  على  تدريب   .3
جنوم( فما دون  2000 درهم

لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي

5252

محاضرات توعويه في مجال السالمة الوقائية

ن�سر الوعي و التدريب يف جمال الدفاع املدينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال - من احلكومة لقطاع احلكومةنوع اخلدمة:

حما�سرات و�صف  اخلدمـــة: طلب  احلكومية  واجلهات  وال�سركات  للموؤ�س�سات  ميكن  خدمة  هي 
التوعية من قبل فريق خمت�س مبعارف ال�سالمة الوقائية للجمهور .  

�سركات - جهات حكومية و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
الت�سجيل يف نظام الوقاية وال�سالمة الحتاديمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:

ر�سالة من املن�ساأة اإلى الدفاع املدينمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( :
1عدد امل�صتندات املطلوب 
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.خطوات اخلدمة: الإلكرتوين  املوقع  اإلى  	•الدخول 
. الطلب  	•تعبئة 

. املطلوبة  وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
             . املدين  الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

. ال�سهادة  	•ا�ستالم 

نعممراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

 غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�صول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

لالر�صوم الحتادية:

لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





خدمات السالمة الوقائية

للمواد الخطره
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تجديد ترخيص شركات تجارة استيراد وتصدير المواد الخطرة

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

املواد و�صف  اخلدمـــة: وا�سترياد  بت�سدير  القيام  ترخي�س  جتديد  يتم  خاللها  من  خدمة  هي 
اخلطرة.

�سركات  و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  اجلمارك  	•اإدارات 
امارة كل  يف  وال�سناعة  التجارة  	•غرف 

امارة كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
	•البلديات

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
الخت�سا�س.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منطقة  المارة  	•�سمن 

الحتادي. وال�سالمة  الوقاية  نظام  يف  	•الت�سجيل 
 -عدد املوافقات:
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التجارية. متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : الرخ�سة  من  	•�سورة 
اليجار. 	•عقد 

الطفاء. معدات  وتركيب  �سيانة  	•عقد 
املوقع. 	•خمطط 

4عدد امل�صتندات املطلوب :
املركز.خطوات اخلدمة: 	•زيارة 

الطلب. 	•تعبئة 
املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 

املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 
تفتي�س. موعد  	•حتديد 

الر�سوم. 	•دفع 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
غري متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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ترخيص شركات تجارة استيراد وتصدير المواد الخطرة

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم منح اعتماد القيام بت�سدير وا�سترياد املواد اخلطرة و�صف  اخلدمـــة:
امل�سنفة �سمن اجلدول اخلا�س املعتمد.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

الخت�سا�س.معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منطقة  المارة  	•�سمن 
الحتادي. وال�سالمة  الوقاية  نظام  يف  	•الت�سجيل 

 -عدد املوافقات:
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التجارية. متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : الرخ�سة  من  	•�سورة 
اليجار. 	•عقد 

الطفاء. معدات  وتركيب  �سيانة  	•عقد 
املوقع. 	•خمطط 

4عدد امل�صتندات املطلوب :
املركز.خطوات اخلدمة: 	•زيارة 

الطلب. 	•تعبئة 
املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 

املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 
تفتي�س. موعد  	•حتديد 

الر�سوم. 	•دفع 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
غري متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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ترخيص شركات توزيع الغاز

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:

فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

- نوع اخلدمة:

هي خدمة يتم مبوجبها الت�سريح لل�سركة بنقل وتداول ا�سطوانات الغاز .و�صف  اخلدمـــة:

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

 لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 -معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

 -عدد املوافقات:
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القت�سادية.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : التنمية  دائرة  عن  �سادرة  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 
املدين. الدفاع  من  �صادرة  وال�صالمة  الوقاية  �صروط  ا�صتيفاء  �صهادة  من  	•�صورة 

الإيجار. عقد  من  	•�سورة 
4عدد امل�صتندات املطلوب :

املركز.خطوات اخلدمة: 	•زيارة 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
الر�سوم. 	•دفع 

وفقًا لأوقات العمل الر�سمية يف مراكز تقدمي اخلدمة. ح�سب اجراءات التفتي�سيتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهمالر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد ترخيص شركات توزيع الغاز

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

ا�ستيفاء و�صف  اخلدمـــة: بعد  الغاز  توزيع  ل�سركات  ترخي�س  جتديد  مبوجبها  يتم  خدمة  هي 
املتطلبات .

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

-و�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  اجلمارك  	•اإدارات 
امارة كل  يف  وال�سناعة  التجارة  	•غرف 

امارة كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
	•البلديات

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 -معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

 -عدد املوافقات:
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القت�سادية.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : التنمية  دائرة  عن  �سادرة  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 
املدين. الدفاع  من  �صادرة  وال�صالمة  الوقاية  �صروط  ا�صتيفاء  �صهادة  من  	•�صورة 

الإيجار. عقد  من  	•�سورة 
4عدد امل�صتندات املطلوب :

املركز.خطوات اخلدمة: 	•زيارة 
الطلب. 	•تعبئة 

املطلوبة. وامل�ستندات  الأوراق  	•تقدمي 
املدين. الدفاع  قبل  من  الطلب  على  	•التدقيق 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
الر�سوم. 	•دفع 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهمالر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد اعتماد
خزانات المواد الخطرة

اعتماد خزانات المواد الخطرة

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

تفيد و�صف  اخلدمـــة: �سهادة  طلب  وقطاعالعمال  للمقاولني  ميكن  خاللها  من  خدمة  هي 
املواد  خزانات  يف  توافرها  الواجب  وال�صالمة  الوقاية  ل�صروط  با�صتيفاءهم 

اخلطرة  من الدارة العامة للدفاع املدين.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

اأوترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: امارة  كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
	•البلديات

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:
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ال�سناعيةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : او  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 
املدين الدفاع  قبل  من  اخلزان  مبوقع  اخلا�سة  املخططات  	•اعتماد 

املوقع 	•خمطط 
للخزان الفاح�سة  لل�سركة  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 

معتمدة جهة  من  اخلزان  فح�س  	•�سهادة 
6عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية.خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
للرتخي�س. املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

تفتي�س. موعد  	•حتديد 
الر�سوم. 	•دفع 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهمالر�صوم الحتادية:
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد اعتماد خزانات المواد الخطرة

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

�سهادة و�صف  اخلدمـــة: طلب  جتديد  العمال  وقطاع  للمقاولني  ميكن  خاللها  من  خدمة  هي 
تفيد با�صتيفاءهم ل�صروط الوقاية وال�صالمة الواجب توافرها يف خزانات املواد 

اخلطرة  من الدارة العامة للدفاع املدين.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

اأوترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: امارة  كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
	•البلديات

 ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:
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ال�سناعيةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : او  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 
املدين الدفاع  قبل  من  اخلزان  مبوقع  اخلا�سة  املخططات  	•اعتماد 

املوقع 	•خمطط 
للخزان الفاح�سة  لل�سركة  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 

معتمدة جهة  من  اخلزان  فح�س  	•�سهادة 
6عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية.خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
مزاولته. املراد  للرتخي�س  املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

الطلب. 	•تعبئة 
التفتي�س. موعد  	•حتديد 

الر�سوم. 	•دفع 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة من خالها يتم التفتي�س على ا�سرتاطات ومتطلبات الوقاية وال�سالمة و�صف  اخلدمـــة:
من احلريق املطلوب توفريها  لعتماد م�ستودعات تخزين املواد اخلطرة.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ل ينطبقترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:

تجديد اعتماد
مركبات صهاريج 

نقل المواد الخطرة 
واسطوانات الغاز
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ال�سناعية.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : او  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 
. اليجار  	•عقد 

املوقع. 	•خمطط 
النووية. الطاقة  هيئة  من  	•ت�سريح 

البيئة. هيئة  	•ترخي�س 
6عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية.خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
مزاولته. املراد  للرتخي�س  املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

الطلب. 	•تعبئة 
التفتي�س. موعد  	•حتديد 

الر�سوم. 	•دفع 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

ترخي�س و�صف  اخلدمـــة: جتديد  طلب  العمال  ورجال  للمقاولني  خاللها  من  ميكن  خمة  هي 
م�ستودعات تخزين املواد اخلطرة  من قبل الدارة العامة للدفاع املدين.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارة.ترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 

لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:

تجديد اعتماد
مركبات صهاريج 

نقل المواد الخطرة 
واسطوانات الغاز



71

ال�سناعيةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : او  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 
اليجار  	•عقد 

املوقع 	•خمطط 
احلريق ومكافحة  الوقائية  ال�سالمة  ومعدات  اجهزة  �سيانة  	•عقد 

تخزينها املراد  اخلطرة  باملواد  	•ك�سف 
)MSDS( للمادة   ال�سالمة  	•بيانات 

6عدد امل�صتندات املطلوب :
.خطوات اخلدمة: الداخلية  لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 

. املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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اعتماد مركبات / صهاريج نقل المواد الخطرة واسطوانات الغاز

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

اعتماد و�صف  اخلدمـــة: طلب  العمال  قطاع  ورجال  للمقاولني  ميكن  خاللها  من  خدمة  هي 
تراخي�س �سهاريج / مركبات نقل املواد اخلطرة وا�سطوانات الغاز.

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
املعتمدة املركبات  فح�س  	•مراكز 

الرتخي�س و  	•املرور 
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 	•يلتزم �سائقو مركبات و�سهاريج نقل املواد اخلطرة بالتدريب على القيادة اخلطرة معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (
للمركبات وال�صهاريج وفقَا لل�صروط وال�صوابط املحددة من القيادة.

1عدد املوافقات:
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الفني.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : الفح�س  منوذج  او  ال�سالحية  �سارية  املركبة  ملكية  من  	•�سورة 
ال�سناعية. او  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 

لل�سائق.  اخلطرة  املواد  نقل  مركبة  او  �سهريج  قيادة  ت�سريح  بطاقة  من  	•�سورة 
لل�سائق. القيادة  رخ�سة  من  	•�سورة 

	•ر�سالة املوافقة املبدئية للت�سجيل يف حالة املركبات او ال�سهاريج اجلديدة او تغيري ال�سنف.
10عدد امل�صتندات املطلوب :

.خطوات اخلدمة: الداخلية  لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
للرتخي�س. املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

الفح�س.  مركز  يف  املركية  	•فخ�س 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:
500    درهم للمركباتالر�صوم الحتادية:

1000 درهم لل�سهاريج
ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تجديد اعتماد مركبات / صهاريج نقل المواد الخطرة واسطوانات الغاز

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

/ و�صف  اخلدمـــة: �سهاريج  تراخي�س  اعتماد  وطلب  للمقاولني  ميكن  خاللها  من  خدمة  هي 
مركبات نقل املواد اخلطرة وا�سطوانات الغاز.  

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

امارةترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(: كل  يف  القت�سادية  التنمية  	•دوائر 
املعتمدة املركبات  فح�س  	•مراكز 

الرتخي�س و  	•املرور 
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

القيادة معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( على  بالتدريب  اخلطرة  املواد  نقل  و�سهاريج  مركبات  �سائقو  يلتزم  •	  
اخلطرة للمركبات وال�صهاريج وفقَا لل�صروط وال�صوابط املحددة من القيادة.

1عدد املوافقات:
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الفنيمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : الفح�س  منوذج  او  ال�سالحية  �سارية  املركبة  ملكية  من  	•�سورة 
ال�سناعية او  التجارية  الرخ�سة  من  	•�سورة 

لل�سائق  اخلطرة  املواد  نقل  مركبة  او  �سهريج  قيادة  ت�سريح  بطاقة  من  	•�سورة 
لل�سائق القيادة  رخ�سة  من  	•�سورة 

	•ر�سالة املوافقة املبدئية للت�سجيل يف حالة املركبات او ال�سهاريج اجلديدة او تغيري ال�سنف
6عدد امل�صتندات املطلوب :

الداخلية خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	••زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

500    درهم للمركباتالر�صوم الحتادية:
1000 درهم لل�سهاريج

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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طلب اعتماد مواقع اسطوانات الغاز

خدمات ال�سالمة الوقائية للمواد اخلطرها�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال  نوع اخلدمة:

هي خدمة من خالها يتم التفتي�س على ا�سرتاطات ومتطلبات الوقاية وال�سالمة و�صف  اخلدمـــة:
خارج  الغاز  ا�سطوانات  تركيب  مواقع  لعتماد  توفريها   املطلوب  احلريق  من 

املبنى.  
�سركات و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ل ينطبقترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:
وال�سناعيةمتطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(: التجارية  الرخ�سة  عن  	•�سورة 

املوقع 	•خمطط 
املدين الدفاع  معدات  وتركيب  �سيانة  املقاول  �سركة  	•ترخي�س 

5عدد امل�صتندات املطلوب 
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الداخلية خطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
مزاولته املراد  للرتخي�س  املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

احلريق  من  وال�سالمة  الوقاية  ل�سرتاطات  املوقع  با�ستيفاء  �سهادة  	•ا�ستالم 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

200 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





تلقي البالغ 

ومعالجة الحاالت الطارئة
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االستجابة لبالغات اإلطفاء واإلنقاذ

تلقي البالغ ومعاجلة احلالت الطارئةا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

هي خدمة مقدمة  ل�سرعة ال�ستجابة للبالغات  للحفاظ على املمتلكات والرواح و�صف  اخلدمـــة:
للمجتمع عند احلرائق او غريها  من فبل فريق  ب�سري متخ�س�س مزود بالليات.  

من احلكومة اإلى قطاع الأعمال و�صف املتعامل:
من احلكومة اإلى احلكومة
من احلكومة اإلى الأفراد 

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
الإدارات الدفاع املدينالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

0عدد املوافقات:

ل ينطبقمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( :
ل ينطبقعدد امل�صتندات املطلوب 
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997خطوات اخلدمة:  - الإت�سال بالرقم 999 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟

غري متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرمركز الت�سال

غري متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

ل توجد ر�سومالر�صوم الحتادية:

لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





الخدمات الهندسية 

وشهادة االنجاز
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اعتماد المخططات الهندسية

اخلدمات الهند�سية و�سهادة الجنازا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال  - احلكومة اإلى احلكومةنوع اخلدمة:

اإعتماد و�صف  اخلدمـــة: مبوجبها  يتم  املدين  للدفاع  العامة  الدراة  خدمات  من  خدمة  هي 
التف�سيلية  والر�سومات  املخططات  ادخال  خالل  من  الهند�سية  املخططات 

ل�ساحبة الخت�سا�س.  
�سركات , حكوميةو�صف املتعامل:

�سركات , حكوميةالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
فقط معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( الخت�سا�س  نطاق  المارة  	•�سمن 

النظام يف  	•الت�سجيل 
1عدد املوافقات:

)عقد(متطلبات اخلدمة : املالك  من  	•تكليف 
التنفيذية الولية  	•املخططات 

-عدد امل�صتندات املطلوب 
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اخلدمةخطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

-يتوفر الت�صليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

0.50 درهم لكل مرت مربعالر�صوم الحتادية:

لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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طلب شهادة االنجاز للمباني / لنظام الغاز

اخلدمات الهند�سية و�سهادة الجنازا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال نوع اخلدمة:

للمباين و�صف  اخلدمـــة: املركزي  الغاز  نظام  اعتماد  �سهادة  ا�سدار  مبوجبها  يتم  خدمة  هي 
بعد  ال  جزئيا  او  كليا  املبنى  بت�سغيل  املتعامل  يخول  ل  حيث  والقائمة  اجلديدة 

�سدور النتهاء من اعمال الت�سييد كاملة واعتماد مهند�س البلدية.  

�سركات  و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

 يجب تقدمي الطلب من ال�ست�ساري او  املقاول املخت�سمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:
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ال�سلمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : املدين  الدفاع  لعمال  املنفذه  وال�سركات  باملعدات  ك�سف  	•منوذج 
املدين  للدفاع  العامة  الدارة  قبل  من  املعتمدة  التنفيذية  	•املخططات 

البلدية  من  املوقع  	•خمطط 
املدين  للدفاع  العامة  الدارة  عن  �سادرة  الل�سل  املخططات  اعتماد  	•كتاب 

من  كتب  للتفتي�س  جاهزة  املبنى  يف  املركبة  املعدات  جميع  باأن  تفيد  ال�ست�ساري  من  	•ر�سالة 
ال�سركات التي قامت برتكيب اأجهزة اإنذار و مكافحة احلريق و جاهزيتها للتفتي�س

احلريق ومكافحة  اإنذار  لأنظمة  املنفذة  ال�سركات  تراخي�س  من  	•�سورة 
جديد مبنى  	•ا�ستالم 

امارتها بح�سب  �سركة  كل  	•ترخي�س 
6عدد امل�صتندات املطلوب :

اخلدمةخطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟:
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

0.50 درهم لكل مرت مربع / لنظام الغازالر�صوم الحتادية:
لينطبقالر�صوم املحلية:

1000 درهم للمادة املراد تفتي�سهار�صوم اخرى:
500 درهم اعادة تفتي�سر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





الوقائية  السالمة  اشتراطات  استيفاء 

من الحريق للمنشأت والمباني
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اعتماد عقد صيانة سنوي النظمة السالمة الوقائية أو انظمة الغاز

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

اعتماد عقد و�صف  اخلدمـــة: يتم مبوجبها  املدين  للدفاع  العامة  الدراة  هي خدمة من خدمات 
 – تركيب   – الغاز)�سيانه  انظمة  اأو  الوقائية  ال�سالمة  لنظمة  �سنوي  �سيانة 
المن  انظمة  تركيب   - انذار  �سبكات   – اطفاء   – �سبكات  تركيب  ا�سراف 
وال�سالمة  – متابعة املوقع خالل مدة العقد 4-3 مرات �سنويا – اعداد تقرير 

مف�سل عن حالة الجهزة املركبة(.  
�سركات و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ل ينطبقمعايري اخلدمة  )ال�شروط والأحكام(:

1عدد املوافقات:
املبنىمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : اإجناز  	•�سهادة 

املتعاقدة الأطراف  توقيع  	•اعتماد 
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اخلدمةخطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

150 درهمالر�صوم الحتادية:

لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية للمباني

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة من خدمات الدراة العامة للدفاع املدين يتم مبوجبها  ا�سدار �سهادة   و�صف  اخلدمـــة:
تثبت ا�صتيفاءهم ا�صرتاطات ال�صالمة الوقائية للمباين ملالك املباين ب�صكل �صنوي 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
الخت�سا�سمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( نطاق  المارة  	•�سمن 

اللكرتوين املوقع  يف  	•الت�سجيل 
لل�سياحة( متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : ابوظبي  هيئة  عن  �سادرة  ملونة  )�سورة  ال�سياحية  	•الرخ�سة 

الهوية  بطاقة   + املن�ساه  مالك   �سفر  	•جواز 
ملونة(  )�سورة  ابوظبي  و�سناعة  جتارة  غرفة  	•ع�سوية 

القت�سادية(  التنمية  دائرة  عن  �سادرة  ملونة  )�سورة  التجارية  	•الرخ�سة 
ملونة(  )�سورة  اليجار  	•عقد 

)ال�سل(  التوقيع   	•اعتماد 
املفعول �ساري  �سيانة  	•عقد 
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11عدد امل�صتندات املطلوب :

اخلدمةخطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

500 درهمالر�صوم الحتادية:

لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية
 للمنشآت منخفضة الخطورة أ

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

ا�صتيفاء و�صف  اخلدمـــة: تثبت  اخلطورة  املنخف�صة  املن�صاآت  جتديد  خاللها  من  يتم  خدمة  هي 
اأملن�صاأة ل�صروط ال�صالمة الوقائية للحريق 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
اخلطورةمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منخف�سة  كمن�سئات  فقط  امل�سنفة  للمن�ساءات  فقط  	•ت�سدر 

الخت�سا�س نطاق  المارة  	•�سمن 
الذكي التطبيق  اأو  الوزارة  موقع  يف  املن�ساأه  برقم  م�ستخدم  	•ان�ساء 

1عدد املوافقات:
جتاريةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : 	•رخ�سة 

التجارة الغرفة  	•�سهادة 
توقيع 	•اعتماد 
اليجار 	•عقد 

للمقاولني العمال  	•ك�سف 
املن�ساأة موقع  	•خمطط 

املبنى اأو  للمن�ساأة   احلريق  معدات  �سيانة  	•عقد 
7عدد امل�صتندات املطلوب 
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مراكز مراكز تقدمي اخلدمةخطوات اخلدمة: يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
تقدمي اخلدمة

املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
اللكرتويناملوقع اللكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 

الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  ملئ  •	
الالزمة لمتام اجراءات اخلدمة

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

على ح�صب الن�صاط يف القرار الوزاري رقم )50( الر�صوم الحتادية:
للعام 2019

لينطبقالر�صوم املحلية:
200 درهم ر�سوم اإعادة تفتي�سر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:
وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي
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تجديد شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية
 للمنشآت منخفضة الخطورة أ

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

ا�صتيفاء و�صف  اخلدمـــة: تثبت  اخلطورة  املنخف�صة  املن�صاآت  جتديد  خاللها  من  يتم  خدمة  هي 
اأملن�صاأة ل�صروط ال�صالمة الوقائية للحريق 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
اخلطورةمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منخف�سة  كمن�سئات  فقط  امل�سنفة  للمن�ساءات  فقط  	•ت�سدر 

الخت�سا�س نطاق  المارة  	•�سمن 
الذكي التطبيق  اأو  الوزارة  موقع  يف  املن�ساأه  برقم  م�ستخدم  	•ان�ساء 

1عدد املوافقات:
جتاريةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : 	•رخ�سة 

التجارة الغرفة  	•�سهادة 
توقيع 	•اعتماد 
اليجار 	•عقد 

للمقاولني العمال  	•ك�سف 
املن�ساأة موقع  	•خمطط 

املبنى اأو  للمن�ساأة   احلريق  معدات  �سيانة  	•عقد 
7عدد امل�صتندات املطلوب 
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مراكز مراكز تقدمي اخلدمةخطوات اخلدمة: يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
تقدمي اخلدمة

املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
اللكرتويناملوقع اللكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 

الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  ملئ  •	
الالزمة لمتام اجراءات اخلدمة

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

على ح�صب الن�صاط يف القرار الوزاري رقم )50( الر�صوم الحتادية:
للعام 2019

لينطبقالر�صوم املحلية:
200 درهم ر�سوم اإعادة تفتي�سر�صوم اخرى:
لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي
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شراء دليل كود االمارات للوقاية والسالمة من الحريق

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها يتم تزويد ال�ست�ساريني وال�سركات العاملة بالدفاع املدين و�صف  اخلدمـــة:
للوقاية وال�سالمة من احلريق يحتوي على علوم  الإمارات  واملقاولني بدليل كود 

احلريق وهند�سة الطفاء  
من احلكومة لقطاع الأعمالو�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
ان�ساء م�ستخدم برقم املن�ساأه يف موقع الوزارة اأو التطبيق الذكيمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات :
لينطبقمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( :

1عدد امل�صتندات املطلوب:
الداخليةخطوات اخلدمة: لوزارة  التابعة  املراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  احد  	•زيارة 

املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟
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متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرمركز الت�سال
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

3000 درهمالر�صوم الحتادية:
لينطبقالر�صوم املحلية:

لينطبقر�صوم اخرى:
لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي

100100

إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية
 للمنشآت متوسطة الخطورة ب

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها ت�سدر �سهادة جتديد للمن�ساآت املتو�سطة اخلطورة ب�سكل و�صف  اخلدمـــة:
�صنوي تثبت ا�صتيفاء اأملن�صاأة ل�صروط ال�صالمة الوقائية للحريق 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
اخلطورةمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منخف�سة  كمن�سئات  فقط  امل�سنفة  للمن�ساءات  فقط  	•ت�سدر 

الخت�سا�س نطاق  المارة  	•�سمن 
املن�ساأه برقم  م�ستخدم  	•ان�ساء 

1عدد املوافقات:
جتاريةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : 	•رخ�سة 

التجارة الغرفة  	•�سهادة 
توقيع 	•اعتماد 
اليجار 	•عقد 

للمقاولني العمال  	•ك�سف 
املن�ساأة موقع  	•خمطط 

املبنى اأو  للمن�ساأة   احلريق  معدات  �سيانة  	•عقد 
7عدد امل�صتندات املطلوب 
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مراكز مراكز تقدمي اخلدمةخطوات اخلدمة: يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
تقدمي اخلدمة

املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
اللكرتويناملوقع اللكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 

الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  ملئ  •	
الالزمة لمتام اجراءات اخلدمة

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

على ح�صب الن�صاط يف القرار الوزاري رقم )50( الر�صوم الحتادية:
للعام 2019

لينطبقالر�صوم املحلية:
200 درهم ر�سوم اإعادة تفتي�سر�صوم اخرى:
لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي

102102

تجديد شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية
 للمنشآت متوسطة الخطورة ب

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها ت�سدر �سهادة جتديد للمن�ساآت املتو�سطة اخلطورة ب�سكل و�صف  اخلدمـــة:
�صنوي تثبت ا�صتيفاء اأملن�صاأة ل�صروط ال�صالمة الوقائية للحريق 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
اخلطورةمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منخف�سة  كمن�سئات  فقط  امل�سنفة  للمن�ساءات  فقط  	•ت�سدر 

الخت�سا�س نطاق  المارة  	•�سمن 
املن�ساأه برقم  م�ستخدم  	•ان�ساء 

1عدد املوافقات:
جتاريةمتطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : 	•رخ�سة 

التجارة الغرفة  	•�سهادة 
توقيع 	•اعتماد 
اليجار 	•عقد 

للمقاولني العمال  	•ك�سف 
املن�ساأة موقع  	•خمطط 

املبنى اأو  للمن�ساأة   احلريق  معدات  �سيانة  	•عقد 
7عدد امل�صتندات املطلوب 
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مراكز مراكز تقدمي اخلدمةخطوات اخلدمة: يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
تقدمي اخلدمة

املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
اللكرتويناملوقع اللكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 

الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  ملئ  •	
الالزمة لمتام اجراءات اخلدمة

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

على ح�صب الن�صاط يف القرار الوزاري رقم )50( الر�صوم الحتادية:
للعام 2019

لينطبقالر�صوم املحلية:
200 درهم ر�سوم اإعادة تفتي�سر�صوم اخرى:
لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي

104104

إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية 
للمنشآت متوسطة الخطورة ج

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها ت�صدر �صهادة للمن�صاآت املتو�صطة  اخلطورة تثبت ا�صتيفاء  و�صف  اخلدمـــة:
املن�صاأة ل�صروط ال�صالمة الوقائية للحريق 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
اخلطورةمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( منخف�سة  كمن�سئات  فقط  امل�سنفة  للمن�ساءات  فقط  	•ت�سدر 

الخت�سا�س نطاق  المارة  	•�سمن 
املن�ساأه برقم  م�ستخدم  	•ان�ساء 

1عدد املوافقات:
ال�سياحية متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : – الرخ�سة  جتارية  	•رخ�سة 

التجارة الغرفة  	•�سهادة 
توقيع 	•اعتماد 
اليجار 	•عقد 

للمقاولني العمال  	•ك�سف 
املن�ساأة موقع  	•خمطط 

املبنى اأو  للمن�ساأة   احلريق  معدات  �سيانة  	•عقد 
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متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

على ح�صب الن�صاط يف القرار الوزاري رقم )50( الر�صوم الحتادية:
للعام 2019

لينطبقالر�صوم املحلية:

200 درهم ر�سوم اإعادة تفتي�سر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



القـيـــادة العـامـــة للدفـــاع املدنـــــي
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تجديد شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية
 للمنشآت عالية الخطورة ج

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
تكميليةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة من خاللها  ت�سدر �سهادة جتديد للمن�ساآت �سديدة اخلطورة ب�سكل و�صف  اخلدمـــة:
�صنوي تثبت ا�صتيفاء اأملن�صاأة ل�صروط ال�صالمة الوقائية للحريق 

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
اخلطورةمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( عالية  كمن�سئات  فقط  امل�سنفة  للمن�ساءات  فقط  	•ت�سدر 

الخت�سا�س نطاق  المارة  	•�سمن 
املن�ساأه  برقم  تعريفي  ورمز  م�ستخدم   ا�سم  	•ان�ساء 

 . فقط  املندوب  او  املالك  قبل  من  يكون  الرتخي�س  	•ا�ستالم 
1عدد املوافقات:

ال�سياحية متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( : – الرخ�سة  جتارية  	•رخ�سة 
التجارة الغرفة  	•�سهادة 

توقيع 	•اعتماد 
اليجار 	•عقد 

للمقاولني العمال  	•ك�سف 
املن�ساأة موقع  	•خمطط 

املبنى اأو  للمن�ساأة   احلريق  معدات  �سيانة  	•عقد 
7عدد امل�صتندات املطلوب 
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مراكز مراكز تقدمي اخلدمةخطوات اخلدمة: يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
تقدمي اخلدمة

املطلوبة  امل�ستندات  	•تقدمي 
اللكرتويناملوقع اللكرتوين املوقع  الى  	•الدخول 

الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  ملئ  •	
الالزمة لمتام اجراءات اخلدمة

نعميتوفر الت�سليم الفوري ؟
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

على ح�صب الن�صاط يف القرار الوزاري رقم )50( الر�صوم الحتادية:
للعام 2019

لينطبقالر�صوم املحلية:
200 درهم ر�سوم اإعادة تفتي�سر�صوم اخرى:

لينطبقر�صوم عاجلة:
  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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تركيب نظام إنذار الحرائق للمباني والمنشآت )حصنتك(

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمالنوع اخلدمة:

هي خدمة يتم مبوجبها تركيب جهاز مربوط باأنظمة احلرائق يف املبنى مع غرفة و�صف  اخلدمـــة:
املراقبة مما ي�ساهم يف �سرعة الإ�ستجابة ومدى فعالية الأنظمة 

افراد - �سركات - حكومةو�صف املتعامل:
القيادة العامة للدفاع املدين ) تعهيد اخلدمة ل�سركة اإجنازات(القطــاع:

القيادة العامة للدفاع املدين ) تعهيد اخلدمة ل�سركة اإجنازات(الإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

لترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

1عدد املوافقات :
�سهادة ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية للمباين اأو املن�ساآت.متطلبات اخلدمة )الوثائق وامل�صتندات( :

1عدد امل�صتندات املطلوب:
الدخول عن طريق التطبيق الذكي / الإلكرتوينخطوات اخلدمة:

غري متوفرمراكز �صعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
غري متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة
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غري متوفرمراكز �صعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة
متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال
غري متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة

املبنى �سغري احلجم    اأ :الر�صوم الحتادية
املبنى �سغري احلجم ب :

 �سنوي 1000 درهم.

 �سنوي 1500 درهم.
املبنى متو�سط احلجم       �سنوي 2500 درهم.
املبنى كبري احلجم            �سنوي 4000 درهم.
املبنى �سديد ال�سخامة      �سنوي 8000 درهم.

لينطبقالر�صوم املحلية
لينطبقر�صوم اخرى
لينطبقر�صوم عاجلة

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة

معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (:
ت�سنف املباين القائمة اأو التي يتم ت�سييدها لأغرا�س تركيب النظام اإلى خم�س فئات وذلك على النحو الأتي:-

1. الفئة الأولى : مبنى �سغري احلجم )اأ( وي�سمل :-
اأ- املن�ساآت التجارية التي لتزيد م�ساحتها على )5000( خم�سة األف قدم مربعة ولديها جهاز اإنذار منف�سل )لوحة اإنذار(.

ب- مبنى ليزيد اإرتفاعه على )9( ت�سعة اأمتار.
ج- م�سنع لتزيد م�ساحته على )5000( خم�سة األف قدم مربعه.

2. الفئة الثانية : مبنى �صغري احلجم )ب( وي�صمل :
اأ- مبنى يزيد اإرتفاعه على )9( ت�سعة اأمتار وليتجاوز )15( خم�سة ع�سر مرتًا.

ب- م�سنع تزيد م�ساحته على )5000( خم�سة األف قدم مربعه وليتجاوز م�ساحته )10000( ع�سرة األف قدم مربعة.
3. الفئة الثالثة : مبنى متو�صط احلجم وي�صمل :

اأ- امل�ساآت التجارية التي تزيد م�ساحتها على )5000( خم�سة األف ولتتجاوز م�ساحتها )10000( ع�سرة الف قدم مربعة ولديها جهاز اإنذار منف�سل.
ب- مبنى يزيد اإرتفاعه على )15( خم�سة ع�سر مرتًا وليتجاوز اإرتفاعه على )23( ثالث وع�سرين مرتًا.

ج- م�سنع تزيد م�ساحته على )10000(ع�سر األف قدم مربعه وليتجاوز م�ساحته )15000( خم�سة ع�سر األف قدم مربعة.
4. الفئة الرابعة : مبنى كبري احلجم :-

اأ- من�ساآت جتارية  تزيد م�ساحتها على )10000( ع�سرة  األف  قدم ولديها جهاز اإنذار منف�سل.
ب-مبنى يزيد اإرتفاعه على )23( ثالث وع�سرين مرتًا وليتجاوز اإرتفاعه على )46( �ستة واأربعني مرتًا.

ج-م�سنع تزيد م�ساحته على )15000(خم�سة ع�سر األف قدم مربعه وليتجاوز م�ساحته )20000( ع�سرين األف قدم مربعة.
5. الفئة اخلام�سة : مبنى �سديد ال�سخامة: 

اأ- مبنى يزيد اإرتفاعه على )46( �ستة واأربعني مرتًا.
ب- م�سنع تزيد م�ساحته على )20000( ع�سرين األف قدم مربعة.





دفع المخالفات - الدفاع المدني
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دفع المخالفات - الدفاع المدني

ا�ستيفاء ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية من احلريق للمن�ساأت واملباينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:

من احلكومة لقطاع الأعمال  نوع اخلدمة:

 هي خدمة يتم من خاللها دفع ر�سوم املخالفات امل�سجلة على املن�ساأة.و�صف  اخلدمـــة:

�سركات و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:

نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ل ينطبقترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:

ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :

ل ينطبقمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:

ل ينطبقمتطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(:

1عدد امل�صتندات املطلوب 
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يتبع

اخلدمة.خطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة. امل�ستندات  	•تقدمي 

 	•الدخول الى املوقع اللكرتوين.
اخلدمة. اجراءات  لمتام  الالزمة  الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  	•ملئ 

الذكي. التطبيق  الى  	•الدخول 
اخلدمة. اجراءات  لمتام  الالزمة  الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  	•ملئ 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟
متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين
متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية
غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:
غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد
1عدد الزيارات املطلوبة:

للعام الر�صوم الحتادية:  24 الوزاري  للقرار  وفقا  حمددة  املخالفة  قيمة 
2012

ل ينطبقالر�صوم املحلية:
ل ينطبقر�صوم اخرى:
ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





الشـــــــهـادات - الدفاع المدني
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إصدار شهادة لمن يهمه األمر - الدفاع المدني

ال�سهادات - الدفاع املدينا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة اإلى ال�سركات  نوع اخلدمة:

المر و�صف  اخلدمـــة: يهمه  ملن  �سهادة  ا�ستخراج  للعمالء  ميكن  خاللها  من  خدمة  هي   
لال�ستخدامات الر�سمية.

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ل ينطبقترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
الخت�سا�سمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( نطاق  المارة  	•�سمن 

فالنظام 	•الت�سليم 
1عدد املوافقات:

ل ينطبقمتطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(:
1عدد امل�صتندات املطلوب 
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اخلدمة.خطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة.  امل�ستندات  	•تقدمي 

اللكرتوين. املوقع  الى  	•الدخول 
اخلدمة. اجراءات  لمتام  الالزمة  الر�سوم  ودفع  اللكرتوين  النموذج  	•ملئ 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

درهم 100الر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:





الفعاليات و المناسبات
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تفتيش وقائي للفعاليات واالحتفاالت الخاصة

الفعاليات و املنا�سباتا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال  نوع اخلدمة:

والحتفالت و�صف  اخلدمـــة: للفعاليات  وقائي  تفتي�س  طلب  ا�سدار  مبوجبها  يتم  خدمة  هي 
اخلا�سة

�سركات و�صف املتعامل:
قطاع الدفاع املدينالقطــاع:

اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:
لخدمة ذات اأولوية:

نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ل ينطبقترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
ل ينطبقاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
-معايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام (

1عدد املوافقات:

اخلا�سة.متطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(: والحتفالت  للفعاليات  وقائي  تفتي�س  	•طلب 
1عدد امل�صتندات املطلوب 
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اخلدمة.خطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة.  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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طلب اعداد خطط الطوارئ

الفعاليات و املنا�سباتا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال  نوع اخلدمة:

لتحديد و�صف  اخلدمـــة: املباين  و  للمن�سات  الطواري  اعداد خطط  من  خاللها  يتم  هي خدمه 
الجراءات الواجب اتباعها عند مكافحة احلادثون�سر املعرفة بني العاملني عن 

خطة االخالء ال�صاملة للمخارج ونقاط التجمع عند االخالء
�سركات خا�سه – فنادق و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

نعمترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
الخت�سا�سمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( نطاق  	•�سمن 

1عدد املوافقات:
املفعول.متطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(: �صارية  وال�صالمه  الوقايه  �صروط  ا�صتيفاء  	•�صهادة 

. املدين  للدفاع  املن�ساأة  من  	•ر�ساله 
املوظفني. بعدد  	•ك�سف 

3عدد امل�صتندات املطلوب 
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اخلدمة.خطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة.  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهمالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:
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طلب تغطية الفعاليات و المناسبات

الفعاليات و املنا�سباتا�صم اخلدمة:
فرعيةفرعية / تكميلية:

اإجرائية�صنف اخلدمة:
من احلكومة لقطاع الأعمال  نوع اخلدمة:

هي  خدمه يتم من خاللها تامني ال�سركات اخلا�سه والفنادق عند اقامة فعالية و�صف  اخلدمـــة:
او يف املنا�سبات العامة �سمانا للحفاظ على املكان عند حدوث امر مفاجئ غري 

متوقع 
�سركات خا�سه – فنادق و�صف املتعامل:

قطاع الدفاع املدينالقطــاع:
اإدارة احلماية املدنية وال�سالمةالإدارة:

لخدمة ذات اأولوية:
نعمو�صف اإلزامية احل�صول على اخلدمة:
نعماعتمادية اخلدمة )خدمات  الوزارة (:

ل ينطبقترابط اخلدمة )خدمات اجلهات الأخرى(:
لاحلاجة الى التعامل مع مركز طباعة :
الخت�سا�سمعايري اخلدمة  ) ال�شروط والأحكام ( ونطاق  الإمارة  	•�سمن 

1عدد املوافقات:
املفعول.متطلبات اخلدمة  )الوثائق وامل�صتندات(: �صارية  ال�صالمه  و  الوقايه  �صروط  ا�صتيفاء  	•�صهادة 

املدين.  للدفاع  املن�ساآة   من  	•ر�ساله 
املوظفني. بعدد  	•ك�سف 

3عدد امل�صتندات املطلوب 
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اخلدمة.خطوات اخلدمة: تقدمي  مراكز  يف  اخلدمة  تقدمي  موظفي  اأحد  	•زيارة 
املطلوبة.  امل�ستندات  	•تقدمي 

نعميتوفر الت�صليم الفوري ؟

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات تقدمي اخلدمة:

غري متوفراملوقع اللكرتوين

غري متوفرالتطبيق الذكي

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرمركز الت�سال

متوفرمراكز �سعادة املتعاملنيقنوات احل�سول على اخلدمة:

غري متوفراجهزة اخلدمة الذاتية

غري متوفرالربيد

1عدد الزيارات املطلوبة:

1000 درهم / ال�ساعةالر�صوم الحتادية:

ل ينطبقالر�صوم املحلية:

ل ينطبقر�صوم اخرى:

ل ينطبقر�صوم عاجلة:

  وفقا لإجراءات اخلدمة.متو�صط زمن اجناز اخلدمة:



Call Center:

Emergency:

Websaid:

مركز الإت�صال:                                   8005000

هاتف الطوارىء:                                     999

www.cdservices.moi.gov.ae            :املوقع الإلكرتوين


