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 – 10تمهيد
حققت إمارة دبي خالل السنوات الماضية أعلى معدالت التنمية والتطور علىى المسىتوا العىالمي فىي
مجاالت التشييد والبناء  ،ونظراً العتمىاد هىذا القطىا علىى اسىتخداا الخرسىانة الجىاهزة ولمواكبىة
تطور البناء الهائىل فىي إمىارة دبىي ولالرتقىاء بمسىتوا جىودة لىناعة الخرسىانة الجىاهزة لي ىاهي
أف ل الممارسات العالمية  ،كان البد من تحديد ضىوابط واشىتراطات لصىناعة الخرسىانة الجىاهزة
فىىي سىىبيل التأكىىد مىىن إتبىىا أعلىىى معىىايير الجىىودة أانىىاء عمليىىة التصىىنيع والتوريىىد وبالتىىالي ضىىمان
منتجات خرسانية عالية الجودة األمر الذي بدوره ي من مباني خالية من العيىو اإلنشىائية وايىادة
العمىر االفتراضىي لهىىذه األبنيىة واسىىتدامتها  ,ويىؤدي إلىى تحقيىىق أعلىى مسىىتويات السىالمة واألمىىان
لمستخدمي هذه المباني انسجاما ً مع رؤية بلدية دبىي وإمىارة دبىي الراميىة لبنىاء المدينىة المتميىزة
المستدامة التي توفر رفاهية العيش وت من استمرارية النجاح.

 – 10الغرض من الدليل
.0

التعريف بمصنعي الخرسانة الجاهزة الذين يسمح لهم توريد الخرسانة إلى المواقع اإلنشىائية ضىمن
الحدود جغرافية المسموح بها وحصرهم في سجالت خالة

.0

تعريف مصنعي الخرسانة الجاهزة والمعنيين بالجهات الرقابية وبالتشىريعات والمراجىع التىي يجىب
إتباعها أاناء عملية التصنيع والتوريد والتعريف بالمصطلحات المستخدمة

.0

التعريىىف بالمسىىؤوليات التىىي تقىىع علىىى عىىاتق كىىل طىىرال لىىت عالقىىة بتصىىنيع الخرسىىانة الجىىاهزة أو
الرقابة عليها

.4

التعريف بالمتطلبات واالشتراطات الالاا تحقيقها قبل البدء بتصنيع وتوريد الخرسانة الجاهزة

.0

تعريف مصنعي الخرسىانة الجىاهزة والمعنيىين بىججراءات وخطىوات تقىديم طلبىات تسىجيلهم وتجديىد
سجالتهم لدا بلدية دبي وذلك لكل من المصانع القائمة والجديدة
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 – 13نطاق التطبيق
يطبق مىا ورد بهىذا الىدليل علىى كافىة المصىانع المرخصىة فىي إمىارة دبىي لمزاولىة نشىاط لىناعة الخرسىانة
الجاهزة وعلى وحدات خلط الخرسانة المرخص إقامتهىا فىي مواقىع اإلنشىاءات ووحىدات الخلىط المقامىة فىي
مصىانع العنالىر اإلنشىائية مسىىبقة الصىنع (الصىب) الواقعىىة ضىمن الحىدود الجغرافيىة إلمىىارة دبىي بمىا فيهىىا
المناطق الحرة.

 – 14المراجع والتشريعات ذات العالقة
 -0القرار اإلداري رقم  000لسنة 0100ا بشأن الرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط
الموقعية في إمارة دبي.
 -0األمر المحلي رقم  0لسنة 0000ا بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي
 -0األمر المحلي رقم  00لسنة 0000ا بشأن أنظمة حماية البيئة والسالمة في إمارة دبي
-4

Advisory notes on building material specifications
Dubai Municipality - 1991

-0

Technical requirements for the operation of ready mix concrete
plants _ DMS 026:2011

-0

Specific rules for certification of ready – mix concrete plants in
accordance with DMS 026:2011

Factory production control system for ready – mixed concrete plants -0
 -8إرشاد فني رقم  00إلدار عاا – 0101إدارة البيئة – بلدية دبي  ،بشأن متطلبات إنشاء معامل
الخرسانة الجاهزة المؤقتة والدائمة.
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 - 10تفسير المصطلحات

الرقم

المصطلح

التفسير

0

السجل

السجل المعد من إدارة المباني في بلديىة دبىي بالتنسىيق مىع إدارة
مختبىىر دبىىي المركىىزي لقيىىد المصىىانع ووحىىدات الخلىىط الموقعيىىة
الحاللين على شهادة  /عالمة المطابقة

0

شهادة المطابقة

وايقىىة تمنحهىىا إدارة مختبىىر دبىىي المركىىزي فىىي البلديىىة للمصىىانع
ووحدات الخلط الموقعية  ،تعتىرال بموجبهىا بمطابقتهىا للموالىفة
القياسية المعتمدة.

0

عالمة المطابقة

عالمىىىة معتمىىىدة تمنحهىىىا إدارة مختبىىىر دبىىىي المركىىىزي للمصىىىانع
ووحدات الخلط الموقعية الحاللين على شهادة المطابقة.

4

المصانع

المصىىانع المرخصىىة فىىي إمىىارة دبىىي لمزاولىىة لىىناعة الخرسىىانة
الجاهزة

0

وحدات الخلط الموقعية

وحىىدات خلىىط الخرسىىانة المىىرخص إقامتهىىا فىىي مواقىىع اإلنشىىاءات
التىىي تخىىدا وتىىزود الخرسىىانة الجىىاهزة لمشىىرو فىىي موقىىع محىىدد
بمىىدة امنيىىة محىىددة لونجىىاا وكىىذلك وحىىدات الخلىىط المقامىىة فىىي
مصانع العنالر اإلنشائية مسبقة الصنع (الصب)

0

الموالفة القياسية

0

الموالفة القياسية للخرسانة الجاهزة المعتمدة لدا بلدية دبي
DMS 026:2011

شهادة تصدرها إدارة البيئة ببلدية دبي تسمح بموجبها إنشاء
شهادة تصريح البيئة والسالمة وتشغيل معامل الخرسانة الجاهزة الدائمة

8

شهادة عدا الممانعة البيئية

5

شىىهادة تصىىدرها إدارة البيئىىة ببلديىىة دبىىي تسىىمح بموجبهىىا إنشىىاء
وتشىىغيل معامىىل الخرسىىانة الجىىاهزة المؤقتىىة التىىي تخىىدا وتىىزود
الخرسانة الجاهزة لمشىرو فىي موقىع محىدد بمىدة امنيىة محىددة
لونجاا
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 – 10مسؤولية التنفيذ
أ – إدارة المباني
 -0تسجيل المصانع ووحدات الخلط الموقعية في السجل
 -0منح األذن لتوريد واستخداا الخرسانة في المواقع اإلنشائية
 -0التحقق من إتبا االستشاري والمقاول لكافة االشتراطات التي ت عها إدارة المباني بشأن الخرسانة
الجاهزة التي يتم توريدها أو استخدامها في المواقع اإلنشائية بحسب الموالفات المعتمدة
 -4تأهيل واعتماد وتسجيل الكوادر الفنية العاملة في مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية

_ إدارة مختبر دبي المركزي
 -0تقييم مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية
 -0منح شهادة  /عالمة المطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية
 -0الرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية بحسب الموالفة القياسية رقم 00
لسنة  0100وملحقاتها

ج -إدارة البيئة
 -0منح شهادة تصريح البيئة والسالمة لمعامل الخرسانة الجاهزة الدائمة ولوحدات الخلط المقامة في
مصانع العنالر اإلنشائية مسبقة الصنع
 -0منح شهادة عدا الممانعة البيئية لمعامل الخرسانة الجاهزة المؤقتة
 -0الرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية بحسب اإلرشاد الفني رقم 00
لسنة 0101
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 – 10تسجيل المصانع القائمة

 -0تُقيد جميع مصانع الخرسانة ووحدات الخلط الموقعية القائمة في السجل بواسطة إدارة المباني دون
تقديم طلبات من قبل هذه المصانع ويتم ذلك بحسب البيانات الواردة من مختبر دبي المركزي حول
مصانع الخرسانة الجاهزة والبيانات الواردة من دائرة التنمية االقتصادية بدبي ويعد ذلك القيد مؤقتاً
لحين استكمال كافة متطلبات التسجيل.
 -0تمنح المصانع القائمة مهلة سنة لحين توفير متطلبات واشتراطات القيد في السجل ابتدا ًء من
تاريخ ،0100 /12/31وهذه المدة قابلة للتجديد إذا اقت ت الحاجة.
 -0خالل المهلة المحددة يسمح فقط لمصانع الخرسانة الجاهزة أو وحدات الخلط الموقعية القائمة
المقيدة في السجل استخداا منتجاتها في المواقع اإلنشائية
 -4خالل المهلة المحددة يجب توفير الكوادر الفنية المبينة في الجدول رقم ( )0المرفق الحقا ً والتأكد من
تحقيق اشتراطات إدارة البيئة بشأن شهادات تصاريح البيئة والسالمة
 -0يجب الحصول على شهادة  /عالمة المطابقة من مختبر دبي المركزي قبل تاريخ 0104/00/00علماً
بأنت يسمح بتوريد الخرسانة الجاهزة والعنالر اإلنشائية مسبقة الصب خالل المهلة المحددة
 -0بعد توفير متطلبات القيد في السجل والحصول على شهادة /عالمة المطابقة خالل المهل المحددة يحق
لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية التقدا بطلب القيد الدائم في السجل لدا البلدية
من خالل نموذج طلب تجديد القيد في السجل الكتروني.
 -0ال يحق ألي من مصانع الخرسانة الجاهزة أو وحدات الخلط الموقعية استخداا منتجاتها في المواقع
اإلنشائية بعد انتهاء المهلة المحددة إال بعد القيد الدائم في السجل لدا البلدية وفقا ً للمتطلبات
واالشتراطات المذكورة أدناه
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 – 10المسار التدفقي لقيد وتجديد القيد في سجالت مصانع الخرسانة
الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية
العميل

المباني

مراجعوووا ة لوووا
شوووو دم مووووا
الم بقا

نمووووطلب وووو
قيد طتجديد قيود
الكترطني

مراجعا ا تمو د
الكوووطادر الةنيوووا
ل مصنع

التووووودقيق ووووول
ك وووا الشووورط
طالمت بووووووووووو ت
طص ةيت

اسووووتعرا
بي نووووووووووووو ت
السجل لدى
الب ديا

المختبر

البيئة

تةوووووووووووووووديث
البي نووووووووووووو ت
طتجديووووووووووووووود
السجل

تةديث ة لا
الشوو دم ووي
ق وووووووووووووووووودم
البي ن ت

مالحظات

الطلىىىب اإللكترونىىىي
موحىىىىىىىد للمبىىىىىىىاني
والمختبر

التدقيق الدطري
ووول المصووو نع
لضووووووووووووووووووووم
االشووووووووترا ت
البيئيا

تةووووووووووووووووديث
تصوووووووووووو ري
البيئووووووا ووووووي
ق وووووووووووووووووووودم
البي ن ت

تىىىىىىىىىىربط قاعىىىىىىىىىىدة
البيانىىىىىىىىىات لىىىىىىىىىدا
المختبىىىىىىىر بنظىىىىىىىاا
التأهيىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىدا
المباني

تىىىىىىىىىىربط قاعىىىىىىىىىىدة
البيانات لدا البيئىة
بنظىىاا التأهيىىل لىىدا
المباني

يستعرض العميل
بيانات سجلت
تربط بيانات السجل
بنظاا التراخيص
تربط بيانات السجل
بنظاا الرقابة
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 – 10متطلبات قيد وتجديد القيد في سجالت مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات
الخلط الموقعية

 -0تعبئة النموذج اإللكتروني (طلب تجديد سجل مصنعي وموردي مواد البناء) مرفقا ً بت الواائق التالية-:
 -0لورة عن الرخصة الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية آلخر تجديد
 -0لورة عن شهادة المطابقة السارية والصادرة من إدارة مختبر دبي المركزي آلخر تجديد
 -4لورة عن اإلقامة سارية المفعول للمهندسين العاملين في المصنع بحسب الجدول رقم ( )0المرفق
 -0لورة عن الشهادة العلمية المواقة للمهندسين الجدد غير المقيدين في السجل
 -0لورة عن شهادة تصريح البيئة والسالمة  /عدا الممانعة البيئية السارية والصادر مىن إدارة البيئىة آلخىر
إلدار
 -0لورة عن مخطط الموقع العاا للمصنع آلخر تحديث

 – 01اشتراطات قيد وتجديد القيد في سجالت مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات
الخلط الموقعية

 -0توفير الحد األدنى من الكوادر الفنية واعتمادهم في إدارة المباني وذلك حسب الجدول رقم ( )0المرفق
 -0استمرارية استيفاء المصنع أو وحدة الخلط الموقعيىة لمتطلبىات الموالىفة القياسىية لبلديىة دبىي رقىم 00
لسنة  0100وشروط الحصول على شهادة/عالمة المطابقة الصادرة من مختبر دبي المركزي
 -0استمرارية استيفاء المصىنع أو وحىدة الخلىط الموقعيىة لمتطلبىات شىهادة تصىريح البيئىة والسىالمة  /عىدا
الممانعة البيئية بحسب اإلرشاد الفني رقم  00إلدار عاا  0101والصادر عن إدارة البيئة
 -4أن تكون كافة الكوادر الفنية العاملة في المصنع أو وحدة الخلط الموقعية على كفالة المصنع
 -0خلو سجل المصنع أو وحدة الخلط الموقعية من أية مخالفات قائمة في مواقع البناء
 -0االلتزاا بالتقدا لتجديد القيد في السجل لدا البلديىة قبىل انق ىاء مىدة القيىد البالغىة سىنة واحىدة والمتوافقىة
مع تاريخ انتهاء الرخصة بثالاين يوما ً
9
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جدول رقم ()0
الحد األدنى من الكوادر الفنية الواجب اعتمادهم لدى إدارة المباني

القسم الةني

الوصف

قسم المطاد

اإلشراف
المختبر

مهندس مدني بخبرة
( 0سنوات )
أو فني دبلوا مختبرات
إنشائية
(بخبرة  0سنوات)

مصنع خرس نا
ج هزم

مهندس مدني
)تخصص مواد أو
بخبرة عملية في
مجال المواد(
(01خبرة سنوات )

طةدم خ ي
مطقع إنش ئي
(ت بعا لمصنع
خرس نا)

تابع لمصنع الخرسانة
األا

تابع لمصنع الخرسانة
األا

مهندس مدني
(تخصص مواد أو
بخبرة عملية في
مجال المواد )
(خبرة  01سنوات)

مهندس مدني بخبرة
( 0سنوات )
أو
فني دبلوا مختبرات
إنشائية
(بخبرة  0سنوات)

طةدم خ ت بعا
لمصنع ن صر
إنش ئيا مسبق
الصنع (الص )

10

مهندس مدني مشرال
مواقع بخبرة
( 0سنوات )

مهندس مدني تخصص
مواد بخبرة ( 0سنوات )
أو
دبلوا هندسة مدنية
تخصص مواد
بخبرة ( 0سنوات)

----
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 – 00خطوات تقديم طلب تجديد القيد في سجالت مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات
الخلط الموقعية الجديدة
ق ئما الخدم ت اإللكترطنيا

 IDالرمز

اسم الخدمة

موردي ومصنعي مواد البناء

13

TLC

طلب تسجيل موردي ومصنعي مواد البناء
New registration of Building materials
suppliers and manufacturers

10

TAR

طلب مقابلة الكادر الفني
Request of interview with the technical
staff

18

طلب تجديد القيد في سجل موردي ومصنعي مواد البناء
Renewal of Building materials suppliers TCC
and manufacturers registration

العرض

 .0مراجعىىىىة كىىىىاونتر الخىىىىدمات اإللكترونيىىىىة بمركىىىىز خدمىىىىة 1. Revise Electronic services counter
العمىىالء ببلديىىة دبىىي فىىر الطىىوار (رقىىم  )00للحصىىول (no. 15) DM TAWAR Br. to get
admin user name& password
علىىىىى اسىىىىم مسىىىىتخدا وكلمىىىىة المىىىىرور لمىىىىدير الحسىىىىا
(( admin

& Then you can create user ID
password
 بعدها يمكن استحداث اسم مستخدا وكلمة مرور

 .0الىىدخول إلىىى موقىىع بلديىىة دبىىي اإللكترونىىي بواسىىطة اسىىم 2. login to www.dm.gov.ae via user
name& password (as a business
المستخدا وكلمة المرور (المستخدا)
)ID
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 .0أضغط على "الخدمات الحكومية "

”3. Click "Government Services

 .4مىىىىىن جىىىىىدول الخىىىىىدمات حسىىىىىب اإلدارات اختىىىىىر "إدارة 4. From departments services table
المباني" ام اختىر "قسىم التأهيىل ودراسىات البنىاء" اىم select Building department then
أبحث عن "الخدمة المطلوبة" وهي واحدة من الخىدمات from Contractors & Consultants
qualification Sec then run the
في الجدول أعاله.
required Service which is one of
the above table
5. Read the description of the service
 .0اإلطىىال علىىى ولىىف الخدمىىة  ,واإلجىىراءات والواىىائق and the required documents and
other
information
المطلوبىىة وغيرهىىا مىىن المعلومىىات الىىواردة ضىىمن دليىىل contained
within the Service Catalogue
الخدمات

 .0في حالة عدا التمكن مىن تشىغيل الخدمىة المطلوبىة – قىم 6. In case of the specified service
بجضىىىافة الخدمىىىة المطلوبىىىة لحسىىىا المسىىىتخدا الحىىىالي name can not be run , you have to
add it to the business ID via admin
باستخداا (اسم المسىتخدا وكلمىة المىرور لمىدير الحسىا
ID & password
(( admin

. .0أضىىغط علىىى أسىىم الخدمىىة المطلىىو اسىىتخدامها  ،وأبىىدأ 7. Select the required service and
فىىىي إدخىىىال كافىىىة البيانىىىات المطلوبىىىة ,وتحميىىىل كافىىىة enter the required data & upload
المسىتندات المطلوبىىة فىىي المكىىان المخصىص لهىىا اىىم انقىىر the required documents in the
specific location then Click submit.
ار (إرسال)

 .8يقوا النظاا بعرض رقم مرجع (آليىا ً) وهىو الىرقم
8. The
system
will
الخىابلدية generate
في
بالمعاملة ويتم استخدامت في تتبع سير المعاملة
reference
number
to
ىتم مراجعىىة your
دبىىي حتىىى تكتمىىل اإلجىىراءات بالبلديىىة بعىىدها يى
application ( you can use it to
الدائرة االقتصادية الستكمال اإلجراءات.
)follow up the application
 .0في حالة مواجهة أية لىعوبات ال تتىردد بمراجعىة خدمىة ال9. In case of facing any problem don
العمىىالء بمركىىز الطىىوار كىىاونتر  00باسىىتخداا المرجىىع hesitate to contact the customer
اإللكتروني المشار إليت في الخطوة السىابقة أو باالتصىال service in Al Tawar Br,counter
(32). (using the application
811011
reference) or call 811011
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 – 00المسار التدفقي لتسجيل مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية الجديدة
المباني

العميل
نمووووطلب وووو
تسووووووووووووووووووووجيل
الكترطني

التووووودقيق ووووول
ك وووا الشووورط
طالمت بووووووووووو ت
طص ةيت

التسووووووووووووجيل
المبدئي

نموووطلب ووو
مق ب ووووا كووووو در
ني

نموووطلب ووو
تجديووووووود قيووووووود
الكترطني

مراجعا ا تمو د
الكوووطادر الةنيوووا
ل مصنع

ا تموووووووووووو د
ك در ني

التنمية االقتصادية

البيئة

دراسا اسوتم رم
ووو المطا قوووا
المبدئيا

دراسوووووا تقيووووويم
األثر البيئي

إصووووووووووودار
المطا قوووووووووا
المبدئيا

المختبر

مالحظات

تىىىىىىىىىربط قاعىىىىىىىىىدة
البيانىىىىىىىىات لىىىىىىىىدا
البيئىىىىىىىىىة بنظىىىىىىىىىاا
التأهيىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىدا
المباني

إصووووووووودار
تصوووووووري
البيئا

التسىىىىىجيل المبىىىىىدئي
لمدة ال تتجاوا سىنة
واحىىدة لحىىين تىىوفير
كافة المتطلبات

إ صووووووووودار
الرخصا

دراسوووووا
شوووو دم
الم بقا

ووووو
مووووا

إصووووووووووودار
ش دم /و
ما م بقا

تىىىىىىىىىربط قاعىىىىىىىىىدة
البيانىىىىىىىىات لىىىىىىىىدا
المختبىىىىىىر بنظىىىىىىاا
التأهيىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىدا
المباني

التووووودقيق ووووول
ك وووا الشووورط
طالمت بووووووووووو ت
طص ةيت

اسووووتعرا
بي نوووووووووووووو ت
السجل لودى
الب ديا

التسووووووووجيل
الوودائم ووي
السجل
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 – 03متطلبات تسجيل مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية الجديدة

 -0تعبئة النموذج اإللكتروني (طلب تسجل موردي ومصنعي مواد البناء) مرفقا ً بت الواائق التالية-:
 -0لورة عن الموافقة المبدئية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية
 -0لورة عن كشف الرخص أللحا الترخيص
 - -4لورة عن شهادة تصريح البيئة والسالمة  /عدا الممانعة البيئية السارية والصادر من إدارة البيئة
 -0تعهد بعدا مزاولة أي من مهن االستشارات الهندسية
 -0تعهد بتوفير كافة متطلبات واشتراطات القيد في السجل خالل مدة عاا على األكثر وتفعيل السجل من خىالل
تقديم النموذج اإللكتروني (طلب تجديد سجل موردي ومصنعي مواد البناء)
 -0لورة عن مخطط الموقع العاا للمصنع

 – 04اشتراطات تسجيل مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية الجديدة

 -0عدا مزاولة ألحا الترخيص ألي من أنشطة مهن االستشارات الهندسية
 -0توفير الحد األدنى من الكوادر الفنية واعتمادهم في إدارة المباني وذلك حسب الجدول رقم ( )0المرفق
-0الحصىىول علىىى شىىهادة تصىىريح البيئىىة والسىىالمة  /عىىدا الممانعىىة البيئيىىة بحسىىب اإلرشىىاد الفنىىي رقىىم 00
إلدار عاا  0101والصادر عن إدارة البيئة
 -4الحصول علىى شىهادة/عالمىة المطابقىة لمتطلبىات الموالىفة القياسىية لبلديىة دبىي رقىم  00لسىنة 0100
الصادرة من مختبر دبي المركزي
 -0أن تكون كافة الكوادر الفنية العاملة في المصنع أو وحدة الخلط الموقعية على كفالة المصنع
 -0عدا البدء بتوريد الخرسانة الجاهزة أو العنالر اإلنشائية مسبقة الصنع (الصب) فبل تفعيل السجل
 -0االلتزاا بالتقدا لتجديد السجل لدا البلدية قبل انق اء مدة القيد في السجل بثالاين يوما ً
14
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 – 00خطوات تقديم طلب تسجيل مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط
الموقعية الجديدة
1. Revise
Electronic
services
 .0مراجعىىىىة كىىىىاونتر الخىىىىدمات اإللكترونيىىىىة بمركىىىىز خدمىىىىة counter (no. 15) DM TAWAR Br.
to get admin
العمىىالء ببلديىىة دبىىي فىىر الطىىوار (رقىىم  )00للحصىىول &user name
password
علىىىىى اسىىىىم مسىىىىتخدا وكلمىىىىة المىىىىرور لمىىىىدير الحسىىىىا
(( admin
 Then you can create user
ID & password
 بعدها يمكن استحداث اسم مستخدا وكلمة مرور

 .0الىىدخول إلىىى موقىىع بلديىىة دبىىي اإللكترونىىي بواسىىطة اسىىم 2. login to www.dm.gov.ae via user
name& password (as a business
المستخدا وكلمة المرور (المستخدا)
)ID

 .0أضغط على "الخدمات الحكومية "

”3. Click "Government Services

4. From departments
services
 .4مىىىىىن جىىىىىدول الخىىىىىدمات حسىىىىىب اإلدارات اختىىىىىر "
إدارة table select Building department
اىم
"
المباني" ام اختىر "قسىم التأهيىل ودراسىات البنىاء
then
from
Contractors
الخىدمات &
أبحث عن "الخدمة المطلوبة" وهي واحدة من
Consultants qualification Sec
في الجدول أعاله.
then run the required Service
which is one of the above table
5. Read the description of the
service
and
the
 .0اإلطىىال علىىى ولىىف الخدمىىة  ,واإلجىىراءات والواىىائق required
documents
and
other
المطلوبى
الخدماتىة وغيرهىىا مىىن المعلومىىات الىىواردة ضىىمن دليىىل information contained within the
Service Catalogue

 .0في حالة عدا التمكن مىن تشىغيل الخدمىة المطلوبىة – قىم 6. In case of the specified service
بجضىىىافة الخدمىىىة المطلوبىىىة لحسىىىا المسىىىتخدا الحىىىالي name can not be run , you have
to add it to the business ID via
باستخداا (اسم المسىتخدا وكلمىة المىرور لمىدير الحسىا
admin ID & password
(( admin
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7. Select
the
service
(New
registration of Building materials
. .0أضغط على خدمة طلىب تسىجيل مىوردي ومصىنعي مىواد )suppliers and manufacturers
البناء ) ،(TLCوأبدأ في إدخىال كافىة البيانىات المطلوبىة ( NMS ) then Enter the required
data & upload
 ,وتحميىىىىىل كافىىىىىة المسىىىىىتندات المطلوبىىىىىة فىىىىىي المكىىىىىان the required
documents in the specific
المخصص لها ام انقر ار (إرسال)
location then Click submit.
 .8يقوا النظاا بعرض رقم مرجع (آليىا ً) وهىو الىرقم
8. The system will
الخىابلدية generate
في
بالمعاملة ويتم استخدامت في تتبع سير المعاملة
ىتم مراجعىىة reference number to your
دبىىي حتىىى تكتمىىل اإلجىىراءات بالبلديىىة بعىىدها يى
application ( you can use it to
الدائرة االقتصادية الستكمال اإلجراءات.
)follow up the application
9. In case of facing any problem
 .0في حالة مواجهة أية لىعوبات ال تتىردد بمراجعىة خدمىة  hesitate to contact theالdon
العمىىالء بمركىىز الطىىوار كىىاونتر  00باسىىتخداا المرجىىع customer service in Al Tawar
اإللكتروني المشار إليت في الخطوة السىابقة أو باالتصىال Br,counter (32). (using the
)application reference
or call
811011
811011
10. After the temporary registration
start
with
approving
 .01بعىىد التسىىجيل المؤقىىت يمكىىن المباشىىرة باعتمىىاد الكىىوادر the
technical staff throw login to
الفنية من خالل الدخول إلى موقىع بلديىة دبىي
اإللكترونىي &www.dm.gov.ae via user name
بواسىىىطة اسىىىم المسىىىتخدا وكلمىىىة المىىىرور (المسى
)(TARىىتخدا) password (as a business ID) and
واختيار خدمة (طلب مقابلة الكادر الفني )
select (Request of interview with
)the technical staff) service ( TAR
 .00بعد اختبار واعتماد الكوادر الفنيىة لىدا البلديىة واسىتيفاء
المتطلبىىىات واالشىىىتراطات األخىىىرا المبينىىىة أعىىىاله يمكىىىن
المباشرة بتفعيل السجل من خالل الدخول إلى موقع بلديىة
دبىىي اإللكترونىىي بواسىىطة اسىىم المسىىتخدا وكلمىىة المىىرور
(المسىىتخدا) واختيىىار خدمىىة (طلىىب تجديىىد سىىجل مىىوردي
ومصنعي مواد البناء) )(TCC

11. After the technical staff approval
and
completing
all
other
requirements activate
the
registration throw login to
&www.dm.gov.ae via user name
password (as a business ID) and
select (Renewal of Building
materials
suppliers
and
manufacturers registration
)
)service ( RMS

12. In case of facing any problem
 .00في حالة مواجهة أية لىعوبات ال تتىردد بمراجعىة خدمىة  hesitate to contact theالdon
العمىىالء بمركىىز الطىىوار كىىاونتر  00باسىىتخداا المرجىىع customer service in Al Tawar
اإللكتروني المشار إليت في الخطوة السىابقة أو باالتصىال Br,counter (32). (using the
)application reference
or call
811011
811011
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