
دبي- االدارة العامة للدفاع المدني 

اعتماد جتارة استرياد وتصدير املواد اخلطرة
تتم املوافقة على نشاط االسترياد والتصدير للشركات لتمارس النشاط 

.اخلاص ابملواد اخلطرة لضبط نشاط الشركات منعا لالخطار
/ معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم جديد

رسالة ال مانع من االدارة العامة للدفاع المدني
 درهم1040

.
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقائق10

رسالة من الشركة بطلب املوافقة وبتفاصيل املادة - 1
بوليسة الشحن - 2
الرخصة التجارية - 3
 (اخل ... شرطة ديب , وزارة الصحة  )موافقة اجلهة املسؤولة حبسب املادة - 4
بياانت املادة- 5

بعددائرة التنمية االقتصادية

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

اعتماد تراخيص املصانع والشركات املتداولة للمواد اخلطرة
تتم إصدار املوافقة وإعتماد الشركات واملصانع للمواد اخلطرة ملراقبة 

انتاجها وللحرص على سالمة الصنع وعلى سالمة املواد اخلطرة املتداولة 
وقابلية تداوهلا

/ معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم جديد
الموافقة على المنشأة

 درهم1040
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقلئق10

عقد االجيار - 1
شهادة إعتماد مستودع - 2
الرخصة التجارية - 3
خريطة املوقع - 4
رسالة من الشركة بطلب املوافقة - 5
كشف املركبات من هيئة الطرق واملواصالت-6



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

طلب إدخال مادة خطرة
يقوم املتعامل بطلب املوافقة على إدخال املواد اخلطرة او القابلة لإلشتعال 

اىل داخل االمارات من خارج الدولة وذلك لضبط إدخال املواد اخلطرة 
حلماية االرواح

/ معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم جديد
رسالة ال مانع من االدارة العامة للدفاع المدني

 درهم1040
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقائق10

رسالة من الشركة بطلب املوافقة وبتفاصيل املادة - 1
بوليسة الشحن - 2
الرخصة التجارية - 3
 (اخل ... شرطة ديب , وزارة الصحة  )موافقة اجلهة املسؤولة حبسب املادة - 4
بياانت املادة- 5



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

 تصدير مادة خطرة
يقوم املتعامل بطلب املوافقة على تصدير املواد اخلطرة او القابلة لإلشتعال 

اىل خارج االمارات وذلك لضبط التصدير للمواد اخلطرة حلماية االرواح 
وللحفاظ على االمن والسالمة العامة

/ معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم جديد
رسالة ال مانع من االدارة العامة للدفاع المدني

 درهم1040
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقائق10

رسالة من الشركة بطلب املوافقة وبتفاصيل املادة - 1
بوليسة الشحن - 2
الرخصة التجارية - 3
 (اخل ... شرطة ديب , وزارة الصحة  )موافقة اجلهة املسؤولة حبسب املادة - 4
صورة من بطاقة اعتمادمركبة نقل املواد اخلطرة -6بياانت املادة  - 5



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

مواد خطرة (ترانزيت)طلب مرور 
تتم املوافقة من قبل االدارة العامة للدفاع املدين على إبقاء املواد اخلطرة 

لفرتة حمددة لتفادي وقوع االخطار وضبط وجودها
/ معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم جديد
رسالة ال مانع من االدارة العامة للدفاع المدني

 درهم1040
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقائق10

رسالة من الشركة بطلب املوافقة وبتفاصيل املادة - 1
بوليسة الشحن - 2
الرخصة التجارية - 3
 (اخل ... شرطة ديب , وزارة الصحة  )موافقة اجلهة املسؤولة حبسب املادة - 4
بياانت املادة- 5



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

اعتماد مركبات وصهاريج نقل املواد اخلطرة
, نقل غاز , صهاريج الديزل  )يتم إعتماد مركبات نقل املواد اخلطرة كــ 

للتأكد من القدرة على نقل املواد اخلطرة    .(...اخل .. نقل مواد كيميائية 
.دون التسبب يف احلوادث واحلفاظ على سالمة االرواح 

جتديد- جديد ضبطية/ معلوماتية / ذكية / إجرائية 
   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم 
رسالة ال مانع من االدارة العامة للدفاع المدني الى هيئة الطرق والمواصالت الستكمال اجرائات 

.تسجيل او تغير صنف المركبة
 درهم190

الدفع عن طريق فرع بنك • 
.ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقائق10

.الرخصة التجارية - 1
.رسالة من الشركة بطلب االعتماد او تغيري الصنف- 2
.الئحة املركبات من هيئة الطرق واملواصالت- 3
.بطاقات تصاريح نقل املواد اخلطرة للمركبات السابقة- 4
.بطاقات تصاريح سائقني املواد اخلطرة- 5
.مستندات شراء املركبة يف حالة التسجيل- 6
.صورة من ملكية املركبة يف حال تغيري الصنف- 7
.شهادة برتكيب نظام التتبع من إدارة نظم احلماية- 8
. شهادة فحص للصهريج من احدى الشركات املعتمدة من االدارة العامة للدفاع املدين- 9

.صور للمركبة من اجلهات االربعة- 10

هيئة الطرق + ايبكو 
والمواصالت

بعد

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

اعتماد خزاانت املواد اخلطرة
يتم إعتماد خزاانت املواد اخلطرة يف املوقع بعد التفتيش عليها للتاكد من 

سالمتها لتفادي اخلطر وللسالمة العامة
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
جتديد- جديد 

التقديم في موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني على إسم المستخدم وكلمة السر الخاص -  1
.ببطاقة المندوب وتحديد موعد التفتيش على الخزان

دفع المبلغ المطلوب للمعاملة عن طريق الموقع او زيارة فرع بنك دبي التجاري في مبنى - 2
االدارة العامة للدفاع المدني 

مراجعة الدفاع المدني إلستالم شهادة اعتماد الخزان في حالة إستيفاء الشروط للخزان بعد 
.التفتيش

 درهم 1070
درهم عند 20تضاف *

الدفع في مركز خدمة 
المتعاملين 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقيقة30

.الرخصة التجارية - 1
.خريطة املوقع- 2
.رسالة من الشركة بطلب االعتماد توضح بياانت اخلزان كسعته- 3
.رسم يوضح مكان اخلزان يف املوقع - 4
.شهادة فحص للخزان من احدى الشركات املعتمدة من الدفاع املدين- 5



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

اعتماد مستودعات ختزين املواد اخلطرة
يتم إعتماد مستودعات املواد اخلطرة يف والتفتيش عليها للتأكد من 

السالمة العامة للمستودع وإصدار شهادة استيفاء مستودع مواد خطرة  
منعا لوقوع احلوادث

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

جتديد- جديد 

التقديم في موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني على إسم المستخدم وكلمة السر الخاص -  1
.ببطاقة المندوب وتحديد موعد التفتيش على المستودع

دفع المبلغ المطلوب للمعاملة عن طريق الموقع او زيارة فرع بنك دبي التجاري في مبنى - 2
االدارة العامة للدفاع المدني 

في حالة إستيفاء . مراجعة الدفاع المدني إلستالم شهادة استيفاء الشروط لمستودع مواد الخطرة
.الشروط للمستودع بعد التفتيش

 درهم 1070
درهم عند 20تضاف *

الدفع في مركز خدمة 
المتعاملين 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقيقة30

.الرخصة التجارية - 1
.خريطة املوقع- 2
.رسالة من الشركة بطلب االعتماد - 3

.عقد إجيار



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

بطاقة مدرب قيادة مركبات نقل املواد اخلطرة
يقدم املدرب املختص ابلتدريب على رخص قيادة مركبات املواد اخلطرة 

طلب املوافقة واحلصول على رخصة مدرب معتمد وذلك لضمان التدريب 
املناسب للمتدربني للسالمة العامة

تقدم االوراق المطلوبة وحين تستوفي الشروط يجتاز المدرب مقابلة مع رئيس قسم المواد جتديد- جديد معلوماتية/ ذكية / الكرتونية / إجرائية 
الخطرة للحصول على الموافقة النهائية

قبلالمعهد الفني+ بالحصا صورة اجلواز واالقامة وشهادة العلمية وشهادة اخلربة واجتياز املقابلة

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

بطاقة سائق مركبات نقل املواد اخلطرة
يقدم سائق املركبة طلب احلصول على موافقة للتدريب على رخصة قيادة 
مركبات املواد اخلطرة ملا فيها من حرص ذو امهية خلطر املواد املنقولة من 

قبله
قبلالمعهد الفني+ بالحصاصورة اجلواز واالقامة والرخصة التجاريةيرجع العميل إحدى المراكز المعتمة للتدريب على رخص سياقة المواد الخطرةجتديد- جديد معلوماتية/ ذكية / إجرائية 

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

ترخيص شركات تدريب سائقني مركبات املواد اخلطرة
تقدم الشركات على طلب املوافقة بعد استيفاء الشروط للحصول على 
الرتخيص لتدريب السائقني وحصوهلم على رخصة قيادة خاصة ابملواد 

.اخلطرة 
   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تتقدم جتديد- جديد معلوماتية/ ذكية / الكرتونية / إجرائية 

الشركة للمقابلة والحصول على الموافقة النهائية من رئيس قسم المواد الخطرة
شهادات املدربني+ الرخصة التجارية 

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

ترخيص شركات توزيع الغاز
تقوم الشركات ابحلصول على املوافقة على توزيع الغاز لتأكد من شروط 

.السالمة املطلوبة وذلك للسالمة العامة للسكان وتفادي اخلطر
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
   مراجعة االدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة وحين استيفاء الشروط تقدم جتديد- جديد 

رسالة ال مانع من االدارة العامة للدفاع المدني
 درهم1040

الدفع عن طريق فرع بنك • 
.ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقائق10

عقد االجيار - 1
شهادة إعتماد مستودع - 2
الرخصة التجارية - 3
خريطة املوقع - 4
رسالة من الشركة بطلب املوافقة - 5
كشف املركبات من هيئة الطرق واملواصالت-6



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

اعتماد مواقع اسطواانت الغاز
يتم التفتيش على مواقع اسطواانت الغاز لتبني استيفاءها حفاظا على 

سالمة املوقع
نسخة من املخططات اهلندسية للغاز و خريطة املوقع دقيقة30يقدم العميل على اعتماد المخططات وتحول المعاملة لقسم المواد الخطرة إذا لزمجتديد- جديد معلوماتية/ ذكية / الكرتونية / إجرائية 

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

نصب البالوانت واملناطيد
يقوم القسم ابملوافقة على نصب البالون او املنطاد للتأكد من سالمة 

.النصب وقابلية نصبه والسالمة العامة للمكان
/معلوماتية/ ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
جديد

 يتم الدخول الى موقع الخدمات االلكترونية الخاص باإلدارة العامة للدفاع المدني بإسم 
المستخدم الخاص ببطاقة المندوب ويتم التقديم على موعد تفتيش  والدفع على الموعد عن 

.طريق الموقع او عن طريق زيارة فرع بنك دبي التجاري بمركز خدمة المتعاملين
ستيفاء الشروط يراجع المتعامل مركز خدمة المتعاملين ويحصل على  بعد إنتهاء التفتيش وا 

الموافقة النهائية

 درهم1040

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقيقة30

صورة للموقع - 1
صورة حبجم البالون - 2
الرخصة التجارية - 3
شهادة موافقة من الطريان املدين - 4
رسالة من الشركة تبني التفاصيل- 5
خارطة االرض- 6
خريطة املوقع - 7



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

من )الزمن المعلن 

الطلب الى للحصول 

(على الخدمة

الوثائق المطلوبة
الجهة

طبيعة المشاركة قبل 
الخدمة

طبيعة المشاركة بعد 
الخدمة

 دليل الخدمات

قنوات معلومات حول اخلدمة/ قناة

الجهات المشاركة في الخدمة

شركات: 3جهات حكومية: 2 أفراد: 1

قنوات اخلدمة/ قناةذوي االحتياجات الخاصة: 4

فئات متعاملي مراكز خدمة المتعاملين

املواد اخلطرة

وصف الخدمةالخدمة الفرعيةالخدمة الرئيسية

توع الخدمة

/ ذكية / الكترونية / إجرائية )

(تجارية/ ضبطية / معلوماتية 

طرق الدفع المتاحةالرسوم المطلوبةإجراءات الخدمةخدمات تكميلية

1



دبي- االدارة العامة للدفاع المدني 

من )الزمن المعلن 

الطلب الى للحصول 

(على الخدمة

الوثائق المطلوبة
الجهة

طبيعة المشاركة قبل 
الخدمة

طبيعة المشاركة بعد 
الخدمة

 دليل الخدمات

قنوات معلومات حول اخلدمة/ قناة

الجهات المشاركة في الخدمة

شركات: 3جهات حكومية: 2 أفراد: 1

قنوات اخلدمة/ قناةذوي االحتياجات الخاصة: 4

فئات متعاملي مراكز خدمة المتعاملين

املواد اخلطرة

وصف الخدمةالخدمة الفرعيةالخدمة الرئيسية

توع الخدمة

/ ذكية / الكترونية / إجرائية )

(تجارية/ ضبطية / معلوماتية 

طرق الدفع المتاحةالرسوم المطلوبةإجراءات الخدمةخدمات تكميلية

. وذلك للحفاظ على السالمة العامة لألرواح و للمنشئات وتفادي االخطار, يتم تقدمي طلب للتفتيش وإصدار الرتخيص للمنشئات وإصدار شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية وفقا لذلك (استيفاء الشروط)تفتيش وقائي بغرض الرتخيص 

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

جتديد- جديد 

الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية  (المهنية او الصناعية , التجارية)ألصحاب الرخص • 
...وسارية المفعول 

يقدم طلب التفتيش على الموقع اإللكتروني للخدمات الخاص باإلدارة العامة للدفاع المدني 
ويحدد موعد التفتيش وتتم مراجعة قسم خدمة المتعاملين مع االوراق المطلوبة في حالة 

. إستيفاء الشررط إلستالم شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية
لغير ذلك من  أصحاب الرخص تتم مراجعة اإلدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة 

للحصول على  موعد تفتيش ومراجعة القسم مرة اخرى بعد انتهاء التفتيش إلستالم شهادة 
إستيفاء شروط السالمة الوقائية 

 درهم290
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقيقة20

.الرخصة التجارية - 1
.عقد اإلجيار- 2
.خريطة املوقع - 3
.صورة جواز صاحب الرخصة - 4

. شهادة تدريب على مكافحة احلريق معتمدة من اإلدارة العامة للدفاع املدين

دائرة التنمية االقتصادية 
وزارة + وزارة العمل + 

+ الشؤون االجتماعية 
شركات + هيئة المعرفة 

التأمين

بعد

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

شهادة إجناز املباين و الديكور
يتم تقدمي طلب للتفتيش بغرض إصدار شهادة إجناز لألعمال مببىن جديد 

او اعمال ديكور وتعديالت للمنشئات وذلك ملتابعة سالمة املباين للحفاظ 
.على سالمة االرواح

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

مستعجل- عادي 

يتم الدخول الى موقع الخدمات االلكترونية الخاص باإلدارة العامة للدفاع المدني بإسم المستخدم 
الخاص ببطاقة المندوب ويتم التقديم على موعد تفتيش  والدفع على الموعد عن طريق الموقع 

.او عن طريق زيارة فرع بنك دبي التجاري بمركز خدمة المتعاملين
ستيفاء الشروط يراجع مندوب شركة المقاوالت اإلدارة العامة للدفاع المدني  بعد إنتهاء التفتيش وا 

الديكور , وتقديم الملف االخضر واالوراق المطلوبة إلستالم شهادة انجاز المبنى 

 درهم50
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقيقة33

.امللف االخضر- 1
تعهد صيانة , ترخيص أعمال ديكور , طلب الكشف على املباين واملنشات , طلب كشف اجناز , طلب إدارة السالمة الوقائية - 2
.كشف ابملعدات والشركات املنفذة إلعمال الدفاع املدين, 
.توريد وضمان ملعدات االطفاء ومكافحة احلريق, شهادات تركيب - 3
.ترخيص بناء- 4
. خمطط معتمد من اإلدارة العامة للدفاع املدين- 5
. (الكود)ايصال كتاب دليل اإلمارات للوقاية من احلريق ومحاية االرواح - 6
.الرخصة التجارية - 7
. رسم كروكي للموقع- 8
.صورة جواز مالك الرخصة- 9

بعدقبلبلدية دبي

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

شهادة إجناز لنظام الغاز
يتم تقدمي طلب للتفتيش بغرض إصدار شهادة إجناز لألعمال الغاز سواء 

.كتمديدات او تعبئة او اسطواانت غاز ملنع وقوع احلوادث واالخطار
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
مستعجل- عادي 

يتم الدخول الى موقع الخدمات االلكترونية الخاص باإلدارة العامة للدفاع المدني بإسم المستخدم 
الخاص ببطاقة المندوب ويتم التقديم على موعد تفتيش  والدفع على الموعد عن طريق الموقع 

.او عن طريق زيارة فرع بنك دبي التجاري بمركز خدمة المتعاملين
ستيفاء الشروط يراجع مندوب شركة المقاوالت اإلدارة العامة للدفاع المدني  بعد إنتهاء التفتيش وا 

. وتقديم الملف االخضر واالوراق المطلوبة إلستالم شهادة انجاز الغاز

 درهم50
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
دقيقة33

.امللف االخضر- 1
تعهد صيانة , ترخيص أعمال ديكور , طلب الكشف على املباين واملنشات , طلب كشف اجناز , طلب إدارة السالمة الوقائية - 2
.كشف ابملعدات والشركات املنفذة إلعمال الدفاع املدين, 
.توريد وضمان ملعدات االطفاء ومكافحة احلريق, شهادات تركيب - 3
.ترخيص بناء- 4
. خمطط معتمد من اإلدارة العامة للدفاع املدين- 5
. (الكود)ايصال كتاب دليل اإلمارات للوقاية من احلريق ومحاية االرواح - 6
.الرخصة التجارية - 7
. رسم كروكي للموقع- 8
. صورة جواز مالك الرخصة- 9

عقد صيانة ملعدات الغاز - 10
ترخيص الدفاع املدين لشركة الغاز- 11
شهادة إجناز مبىن او ديكور- 12



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

 شهادة استيفاء شروط السالمة الوقائية للمباين
يتم تقدمي طلب للتفتيش وإصدار الرتخيص للمباين وإصدار شهادة إستيفاء 

وذلك للحفاظ على , شروط السالمة الوقائية اخلاصة ابملباين وفقا لذلك
السالمة العامة لألرواح يف املباين السكنية والتجارية

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

جتديد

الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية  (المهنية او الصناعية , التجارية)ألصحاب الرخص • 
...وسارية المفعول 

يقدم طلب التفتيش على الموقع اإللكتروني للخدمات الخاص باإلدارة العامة للدفاع المدني 
ويحدد موعد التفتيش وتتم مراجعة قسم خدمة المتعاملين مع االوراق المطلوبة في حالة 

. إستيفاء الشررط إلستالم شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية
لغير ذلك من  أصحاب الرخص تتم مراجعة اإلدارة العامة للدفاع المدني وتقديم االوراق المطلوبة 

للحصول على  موعد تفتيش ومراجعة القسم مرة اخرى بعد انتهاء التفتيش إلستالم شهادة 
إستيفاء شروط السالمة الوقائية للمباني

 درهم590
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
 دقيقة20

.الرخصة التجارية - 1
.عقد اإلجيار- 2
.خريطة املوقع - 3
.صورة جواز صاحب الرخصة - 4
. شهادة تدريب على مكافحة احلريق معتمدة من اإلدارة العامة للدفاع املدين- 5
.خارطة االرض- 6

رسالة من املالك بطلب التفتيش 



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

 تفتيش وقائي للفعاليات واالحتفاالت اخلاصة
تتم املواقفة على الفعاليات واالحتفاالت للتأكد من السالمة العامة 

للمكان  حىت تتم بشكل سامل وللمحافظة على ارواح الزائرين
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
يعتمد العميل المخططات الخاصة بالفاعلية مع توفير االشتراطات الوقائية بها وبعد دفع المبلغ جديد

المطلوب يتم التنسيق لتغطية الفعالية مع المراكز
 لكل ساعة1000

الدفع عن طريق فرع بنك • 
.ديب التجاري مبركز املتعاملني

رسالة ابلنموذج املطلوب+ املخططات املعتمدة  دقائق5

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

املخالفات الوقائية
تقدم املخالفات الوقائية للشركات واملنشئات لتزم على إتباع قوانني 

السالمة الوقائية مما يصب يف مصلحة السالمة العامة
ضبطية

دفع - خمالفة - إنذار 
رسوم

يتم التفتش على المنشئات وتصدر المخالفات في وقت التفتيش او من خالل زيارة االدارة العامة 
للدفاع المدني زتدفع الرسوم في مركز خدمة المتعاملين بالدفاع المدني

لكل مخالفة سعر
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.ديب التجاري مبركز املتعاملني
صورة من الرخصة التجارية دقائق5

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

قسم التفتيش 

والرتخيص

2



دبي- االدارة العامة للدفاع المدني 

من )الزمن المعلن 

الطلب الى للحصول 

(على الخدمة

الوثائق المطلوبة
الجهة

طبيعة المشاركة قبل 
الخدمة

طبيعة المشاركة بعد 
الخدمة

 دليل الخدمات

قنوات معلومات حول اخلدمة/ قناة

الجهات المشاركة في الخدمة

شركات: 3جهات حكومية: 2 أفراد: 1

قنوات اخلدمة/ قناةذوي االحتياجات الخاصة: 4

فئات متعاملي مراكز خدمة المتعاملين

املواد اخلطرة

وصف الخدمةالخدمة الفرعيةالخدمة الرئيسية

توع الخدمة

/ ذكية / الكترونية / إجرائية )

(تجارية/ ضبطية / معلوماتية 

طرق الدفع المتاحةالرسوم المطلوبةإجراءات الخدمةخدمات تكميلية

املوافقة املبدئية على ممارسة نشاط متعلق ابلوقاية والسالمة
يتم اعطاء املوافقة للشركات على ممارسة االنشطة املختصة ابلدفاع املدين
لتنظيم عمل الشركات على معدات الدفاع املدين للحفاظ على السالمة

العامة
معلوماتية/ ذكية / الكرتونية / اجرائية 

إلغا/اضافة/جتديد/جديد
ء

يتم تقديم االوراق المطلوبة وحين االستيفاء تدفع الرسوم وتصدر رسالة عدم ممانعة لدائرة 
التنمية االقتصادية

 درهم190
الدفع عن طريق فرع بنك ديب 

.التجاري مبركز املتعاملني
 دقائق5

الرخصة التجارية - 1
صورة جواز املالك- 2
رسالة من الشركة - 3
رخصة الدفاع املدين- 4

قبلدائرة التنمية االقتصادية

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

فحص مهندسني وفنيني
يتم إدخال الفنيني واملهندسني اختبارات على املعدات املطلوبة للضمان

الصيانة الالزمة بشكل صحيح على معدات االطفاء
يقدم على موقع الخدمات بالدفاع المدني بإسم المستخدم الخاص ببطاقة المندوب على إختبارات اضافة/إعادة/جديد/ضبطية / معلوماتية / الكرتونية / اجرائية 

الفنيين والمهندسين يرفق بالطلب االوراق المطلوبة المدققة ويتم تحديد موعد االختبار

 100 درهم وتضاف 140
تضاف *لكل معدة مضافة 

درهم عند الدفع في 20
مركز خدمة المتعاملين

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

صورة اجلواز واإلقامة - 1
صورة الشهادة العلمية - 2
الصورة الشخصية - 3
شهادة اخلربة - 4
إستمارة الفين او املهندس- 5



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

ترخيص وكيل ملعدات الدفاع املدين
يتم إعتماد الشركات احلاصلة على الوكالة لتجارة معدات الدفاع املدين

بديب وإسترياد املعدات واملواد  املعتمدة بشروط السالمة العامة
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
اضافة/جتديد/جديد

% 100يتم توفير النشاط الخاص في الرخصة التجارية إشتراط ان تكون الرخصة لمالك - 1
من دولة االمارات العربية المتحدة

يختبر المنتج من احد المختبرات المعتمدة من االدارة العامة للدفاع المدني وتوفر شهادة - 2
السالمة للمنتج 

.يقدم على اختبارات الفنيين والمهندسين في حالة الطلب بحسب المعدات- 3
يقدم على موقع االدارة العامة للدفاع المدني باسم المستخدم للمندوب على ترخيص وكيل - 4

.لمعدات الدفاع المدني وتم التدقيق على االوراق المطلوبة من قبل موظفي خدمة العمالء
يتم التدقيق على المعاملة وشهادة المنتج من الجانب الفني وعن االستيفاء يحول الترخيص 

.للطباعة

 درهم وتضاف 1020
 لكل معدة إضافية100

درهم عند 20تضاف *
الدفع في مركز خدمة 

المتعاملين 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع  بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

.الرخصة التجارية - 1
.شهادة غرفة التجارة والصناعة بديب- 2
.صورة جواز سفر املالك - 3
قيد الوكالة - 4
.(مدققة)صورة إقامات وجوازات الفنيني واملهندسني - 5
.بيوت خربة- 6
اتفاقية الوكالء - 7
.شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية- 8
 (يف حالة التجديد  )ترخيص الدفاع املدين - 9

شهادة ضمان - 10
.شهادة املنتج من خمترب معتمد من االدارة العامة للدفاع املدين- 11



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

ترخيص مصنع ملعدات الدفاع املدين وأبواب احلريق
يتم إعتماد الشركات املصنعة ملعدات الدفاع املدين بديب  للتأكد من

سالمة املعدات يف التصنيغ
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
اضافة/جتديد/جديد

يختبر المنتج من احد المختبرات المعتمدة من االدارة العامة للدفاع المدني وتوفر شهادة - 1
السالمة للمنتج 

يقدم على موقع االدارة العامة للدفاع المدني باسم المستخدم للمندوب على ترخيص مصنع  - 2
.لمعدات الدفاع المدني وتم التدقيق على االوراق المطلوبة من قبل موظفي خدمة العمالء

يتم التدقيق على المعاملة وشهادة المنتج من الجانب الفني وعن االستيفاء يحول الترخيص - 3
.للطباعة

 درهم وتضاف 1020
 لكل معدة إضافية100

درهم عند 20تضاف *
الدفع في مركز خدمة 

المتعاملين 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

.الرخصة الصناعية - 1
.شهادة غرفة التجارة والصناعة بديب- 2
.صورة جواز سفر املالك - 3
.رخصة االنتاج الصناعي- 4
.(مدققة)صورة إقامات وجوازات الفنيني واملهندسني - 5
.شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية- 6
 (يف حالة التجديد  )ترخيص الدفاع املدين - 7
شهادة ضمان - 8
.شهادة املنتج من خمترب معتمد من االدارة العامة للدفاع املدين- 9



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

ترخيص موزع ملعدات الدفاع املدين
موزع لوكيل او مصنع )يتم إعتماد الشركات كموزع ملعدات الدفاع املدين 

.(معتمد من الدفاع املدين بداخل دولة االمارات العربية املتحدة 
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
اضافة/جتديد/جديد

يختبر المنتج من احد المختبرات المعتمدة من االدارة العامة للدفاع المدني وتوفر شهادة - 1
السالمة للمنتج 

.توفير االشتراطات في حالة موزع المصنع بأن يتطابق مالك الرخص للموزع وللمصنع- 2
يتم التقديم على المعاملة على موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني بإسم المستخدم - 3

.الخاص بالمندوب ويتم التدقيق عليها من قبل موظفي خدمة العمالء
يتم التدقيق على المعاملة وشهادة المنتج من الجانب الفني وعن االستيفاء يحول الترخيص - 4

.للطباعة

 درهم وتضاف 1020
 لكل معدة إضافية100

درهم عند 20تضاف *
الدفع في مركز خدمة 

المتعاملين 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

.(وكيل او مصنع)الرخصة التجارية للموزع ووكيله - 1
.(وكيل او مصنع)شهادة غرفة التجارة والصناعة بديب ووكيله - 2
.صورة جواز سفر املالك للرخصتني- 3
(ملوزع املصنع)رخصة االنتاج الصناعية - 4
.(ملوزع الوكيل )قيد الوكالة - 5
.اتفاقية الوكالء- 6
.شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية- 7
 (يف حالة التجديد  )ترخيص الدفاع املدين - 8
.ترخيص الدفاع املدين للوكيل او املصنع املعتمد- 9

شهادة ضمان - 10
.شهادة املنتج من خمترب معتمد من االدارة العامة للدفاع املدين- 11



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة السالمة الوقائية من احلريق
يتم إعتماد الشركات املختصة برتكيب وصيانة معدات االطفاء واملواد

وذلك لضمان الصيانة املناسبة. املقاومة النتشار احلريق وانظمة الغاز
.والصحيحة للمعدات للحفاظ على السالمة

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

اضافة/جتديد/جديد

.الرخصة التجارية - 1
.شهادة غرفة التجارة والصناعة بدبي- 2

.صورة جواز سفر المالك - 3
.عقد تأسيس- 4

.(مدققة)صورة إقامات وجوازات الفنيين والمهندسين - 5
.بيوت خبرة- 6
.شهادة االيزو- 7

.شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية- 8
 (في حالة التجديد  )ترخيص الدفاع المدني - 9

.عقد اإليجار

 درهم عن كل نظام 1020
 درهم إذا تم 20وتضاف *

الدفع في مركز خدمة 
المتعاملين

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

.الرخصة التجارية - 1
.شهادة غرفة التجارة والصناعة بديب- 2
.صورة جواز سفر املالك - 3
.عقد أتسيس- 4
.(مدققة)صورة إقامات وجوازات الفنيني واملهندسني - 5
.بيوت خربة- 6
.شهادة االيزو- 7
.شهادة إستيفاء شروط السالمة الوقائية- 8
 (يف حالة التجديد  )ترخيص الدفاع املدين - 9

.عقد اإلجيار- 10



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

ترخيص بيوت اخلربة
يف جمال السالمة الوقائية من احلريق)يتم إعتماد شركات بيوت اخلربة 

(لشبكات الغاز واملواد اخلطرة , يف املباين واملنشئات ,  (التدريب)
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
جتديد/جديد

تدقيق الجوازات واالقامات والشهادات العلمية للفنيين والمهندسين او المدربين - 1
توفير االشتراطات في حالة بيوت الخبرة في مجال التدريب بتوفير مدربين بخبرة ال تقل عن - 2

. سنوات5 سنوات او ان يتوافر مدربين من دولة االمارات العربية المتحدة بخبرة التقل عن 10
يتم التقديم على المعاملة على موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني بإسم المستخدم الخاص 

.بالمندوب ويتم التدقيق عليها وحين االستيفاء تحول المعاملة للطباعة 

 درهم 1020
درهم عند 20تضاف *

الدفع في مركز خدمة 
المتعاملين 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

الرخصة التجارية وملحق الشركاء - 1
عقد التأسيس - 2
.جوازات واقامات الفنيني املدققة او املدربني يف حالة بيوت خربة يف جمال التدريب- 3
.الشهادات العلمية املدققة للفنيني واملهندسني او املدربني- 4
.غرفة التجارة والصناعة بديب - 5
.عقد اجيار - 6
.خارطة املوقع- 7
.شهادة االستيفاء- 8
.نسخة من اإلتفاقية مع بيت اخلربة العاملي مصدقة من سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة ووزارة اخلارجية يف بلد املنشأ- 9

.شهادات اخلربة املصدقة- 10



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

اشرتاك يف برانمج الوقاية الشاملة
يدفع مبلغ سنوي لألشرتاك يف برانمج الوقاية الشاملة للشركات اليت تقوم
بصيانة املعدات كشركات الرتكيب والصيانة وشركات الوكيل اليت تقوم

.ابلصيانة على معداهتا
يتم تقديم االوراق المطلوبة وحين االستيفاء تدفع الرسوم وتدخل الشركة في قائمة الشركات جتديد/جديدضبطية/ معلوماتية / إجرائية 

المستوفية إلعداد عقود الصيانة بعد توافر الشروط االخرى او تجدد اشتراكها
 درهم عن كل نظام 3000

 درهم رسوم إدارية40و 
الدفع عن طريق فرع بنك • 

.التجاري مبركز املتعاملني
 دقائق5

رسالة من الشركة- 1
الرخصة التجارية - 2
صورة جواز املالك - 3
رخصة الدفاع املدين- 4



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

عقود الصيانة
يتم إعتماد عقود الصيانة السنوية ألنظمة السالمة الوقائية او انظمة

ملراقبة عمل الشركات على الصيانة الدورية والتأكد من حصوهلا.الغاز
ألمن املنشئات

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

جتديد/جديد

التقديم في موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني على إسم المستخدم وكلمة السر الخاص -  1
.بالمندوب على اعتماد عقود الصيانة السنوية

دفع المبلغ المطلوب عن طريق الموقع االلكتروني او عن طريق زيارة فرع بنك دبي التجاري - 2
.في االدارة العامة للدفاع المدني

التدقيق على المعاملة من قبل موظفي خدمة المتعاملين والموافقة على العقود والختم عليها - 3
.في حالة االستيفاء

 درهم220

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقائق5

.عقد الصيانة - 1
.الرخصة التجارية- 2
.خارطة االرض- 3
. ترخيص الدفاع املدين- 4
.خريطة املوقع- 5
.بطاقات الفنيني واملهندسني - 6
 . (خاص ابملستودعات  )تعهد الصيانة - 7

.عقد االجيار



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

طلب اعتماد خمترب
تقدم املختربات طلب اعتماد من الدفاع املدين للحصول على املوافقة
الجراء االختبارات على معدات ومواد السالمة والوقاية من احلريق للتأكد

من صالحية استخدامها للسالمة العامة

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

يراجع قسم القانوينةيراجع قسم القانونيةجتديد/جديد

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

قسم اعامتد 

الرشاكت

3



دبي- االدارة العامة للدفاع المدني 

من )الزمن المعلن 

الطلب الى للحصول 

(على الخدمة

الوثائق المطلوبة
الجهة

طبيعة المشاركة قبل 
الخدمة

طبيعة المشاركة بعد 
الخدمة

 دليل الخدمات

قنوات معلومات حول اخلدمة/ قناة

الجهات المشاركة في الخدمة

شركات: 3جهات حكومية: 2 أفراد: 1

قنوات اخلدمة/ قناةذوي االحتياجات الخاصة: 4

فئات متعاملي مراكز خدمة المتعاملين

املواد اخلطرة

وصف الخدمةالخدمة الفرعيةالخدمة الرئيسية

توع الخدمة

/ ذكية / الكترونية / إجرائية )

(تجارية/ ضبطية / معلوماتية 

طرق الدفع المتاحةالرسوم المطلوبةإجراءات الخدمةخدمات تكميلية

يقوم اصحاب املباين واملنشئات ابإلشرتاك يف االنظمة الذكية اليت تربطاشرتاك يف األنظمة الذكيةالانظمة اذلكية
مبعدات االطفاء وتراقب املنشئات بذلك للحفاظ على سالمة العامة

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

/ نقل/جتديد/جديد
إعادة / صيانة /إلغاء

مسح

زيارة االدارة العامة للدفاع المدني بمركز خدمة المتعاملين وتقديم االوراق المطلوبة ويتم تنفيذ 
.الطلب

يحسب على حجم الجهاز 
المستخدم

الدفع عن طريق فرع بنك  • 
.ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقائق3

.عقد الصيانة - 1
.الرخصة التجارية- 2
.خارطة االرض- 3
عقد االجيار - 4
.خريطة املوقع- 5



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

والتنفيذية- اعتماد املخططات اهلندسية 
تقدم املخططات لقسم املخططات اهلندسية ألخذ املوافقة على التدقيق
من قبل املهندسني على إستيفاء الشروط يف املخططات والسالمة العامة هلا

قبل التنفيذ

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

جتديد ، إعتماد

يقدم االستشاري في موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني بإسم المستخدم الخاص ببطاقة 
المندوب على اعتماد المخططات ويراجع ببطاقة المندوب الخاصة بالمهندس قسم المهندسين 
باالدارة العامة للدفاع المدني في اوقات المراجعة للحصول على المالحظات على المخططات 

واالعتماد النهائي

درهم واحد لكل متر مربع
 درهم رسوم 40تضاف *

إدارية 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

نسخة من املخططات دقيقة15

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

(غاز , ديكور )طلب اعتماد تصاميم خمططات 
تقدم خمططات اعمال التعديالت يف الديكور او غريها و الغاز لقسم
املخططات اهلندسية ألخذ املوافقة على التدقيق من قبل املهندسني على

إستيفاء الشروط يف املخططات والسالمة العامة هلا قبل التنفيذ

/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 
ضبطية

جديد ، تعديل

يقدم االستشاري في موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني بإسم المستخدم الخاص ببطاقة 
المندوب على اعتماد المخططات ويراجع ببطاقة المندوب الخاصة بالمهندس قسم المهندسين 
باالدارة العامة للدفاع المدني في اوقات المراجعة للحصول على المالحظات على المخططات 

يلزم تحويل المعاملة لقسم المواد الخطرة للتفتيش احياننا في حالة مخططات  )واالعتماد النهائي 
(الغاز 

نصف درهم واحد لكل متر 
مربع

 درهم رسوم 40تضاف *
إدارية 

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

نسخة من املخططات دقيقة15

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

(الكود)دليل اإلمارات للوقاية من احلريق ومحاية األرواح 
يقدم الكتاب كدليل للوقاية من احلريق ويضم قوانني السالمة واطفاء

احلريق حلماية االرواح
يراجع العميل قسم خدمة المتعاملين باالدراة العامة للدفاع المدني بصورة من الرخصة التجارية جديد معلوماتية

للشركة ويتقدم بدفع المبلغ المطلوب إلستالم نسخة من الكتاب
 درهم3040

الدفع عن طريق فرع بنك • 
.ديب التجاري مبركز املتعاملني

الرخصة التجاريةدقيقة واحدة

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

طلب بطاقة مندوب
تقدم الشركات على طلب لتخويل مندوب لتخليص املعامالت يف الدفاع

.املدين لتنظيم العمل والزام القوانني للمصحة العامة
/معلوماتية / ذكية / الكرتونية / إجرائية 

ضبطية
بدل / جتديد / جديد 

فاقد

التقديم في موقع الخدمات الخاص بالدفاع المدني على إسم المستخدم وكلمة السر الخاص -  1
.بالشركة وتقديم على معاملة بطاقة المندوب

دفع المبلغ المطلوب للمعاملة عن طريق الموقع او زيارة فرع بنك دبي التجاري في مبنى - 2
االدارة العامة للدفاع المدني 

مراجعة قسم خدمة العمالء للتدقيق على المعاملة وطباعة البطاقة في حالة االستيفاء والحصول 
.على اسم المستخدم الخاص ببطاقة المندوب في حالة استخراج بطاقة جديدة

 درهم590

الدفع عن طريق املوقع • 
.االلكرتوين

الدفع عن طريق فرع بنك • 
ديب التجاري مبركز املتعاملني

 دقائق5

.الرخصة التجارية - 1
.الصورة الشخصية للمندوب- 2
.صورة اجلواز واالقامة- 3
.رسالة من الشركة بتوكيل املندوب- 4
.بطاقة اعتماد التواقيع الصادر من وزارة العمل او توكيل معتمد من حماكم ديب - 5
(يف حالة التقدمي ملهندس )الشهادة العلمية - 6



يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

مركز اخلدمة
املوقع االلكرتوين

تطبيق ذكي

رسالة ملن يهمه األمر
تقدم االدارة العامة للدفاع املدين رسالة يف حال تطلب االمر وابالجراءات

االزمة حسب الطلب
يراجع مركز خدمة المتعاملين باالوراق المطلوبة بعد التفتيش حسب الطلب للتقديم على الرسالة جديدإجرائية

.المطلوبة
 درهم190

الدفع عن طريق فرع بنك • 
.ديب التجاري مبركز املتعاملني

الرخصة التجارية+ رسالة طلب من الشركة  دقائق5

يتم تقدمي اخلدمات مع إعطاء 
األولوية

مركز اخلدمة
مركز اخلدمة

املوقع االلكرتوين
تطبيق ذكي

قسم اخملططات 

الهندس ية

- الاسرتاتيجية 

ة العمالء خدم

4


