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 كلمة المدير العام 1.1

 عميلنا العزيز

يشرفني أن اٌقدم بين يديك دليل تعريفف خفدمات مؤسسفة الفجيفرة للمفوارد         

عرففة بخفدماتها مذلفك ررافام مفن ردارة المؤسسفة علف  نشفر الالطبيعية . ويفتتي 

وقد تم رعداد هفاا الفدليل ليشفمل معلومفات وافيفة عفن خفدماتنا سفعيا منفا لتحقيف  
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مففن خففؤس مؤسسففة تعمففل وففف  رضففاكم عبففر تقففدم خففدمات قيففدة تفففوق توقعففاتكم 

 أعلي المعايير بالتركيز عل  العمؤء.

آملين منكم رستخدام قميع قنفوات التواافل نررب دائمام بمقترارتكم ومؤرظاتكم 

 التي نوفرها لكم البداء آرائكم روس مستوي خدماتنا.

 

 المهندس/ عل  قــاسم                                                                   

 ام الــمؤسسةمديــر عـــــ                                                                    

 

 

 الهدف من الدليل 1.2

 

في أطار ألتزام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بتحسين قودة الخدمات يهدف هاا الدليل 

 رلي:

 .تيسير الخدمة ورقرائتها للمتعاملين 

 .مرقع لمستندات طلب الخدمة 

 .رفع كفائة مقدم الخدمة 
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 نحن في سطور -2

 

 عن المؤسسة2.1

موارد الطبيعية مؤسسة ركومية تتبع ركومة الفجيرة تم تتسيسها بموقفب مرسفوم مؤسسة الفجيرة لل

مقرها الرئيسي رمارة الفجيرة ويتبعها عدة مراكفز   2009 مارس  10بتاريخ   2009( لعام 1)  قانون

 تقوم بالتنظيم واالشراف عل  قميع االعماس المتعلقة باالستثمار في مجاس التعدين.

 

 القيم 2.2

 ز عل  العميل* التركي

 الحرص عل  رضا المتعاملين والحصوس عل  ثقتهم وتقدير ارائهم من اقل تطوير الخدمة.

 * المسئولية

 نلتزم بالعهود واالتفاقيات ونتحمل كافة مسئولية قرارتنا.

 * العلم

 ندرس ونبحث لخل  قرار مبني عل  اساس علمي.

 * روح الفري 

 تحقي  اهداف المؤسسة.فري  عمل مورد بنقل المعرفة قادر عل  

 * االبتكار

 القدرة عل  ايجاد رلوس واستحداث وسائل تساعد عل  التميز.

 

 أهدافنا 2.3

 .وضع النظم واالليات الخااة بالتعدين لتسهيل عملية االستثمار 

 .رعداد السياسة العامة لإلستثمار في الوارد الطبيعيةوف  برامج التنمية االقتصادية 

 تكشاف لبناء نظام متكامل للمعلومات في مجاس التعدين.رقراء البحوث واالس 

 .تشجيع البحث والتطوير في مجؤت علوم االرض 
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 مسرد المصطلحات -3

 

  مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية . مؤسسة تابعة لحكومة الفجيرة تنظم  –المؤسسة

 عمل المنشآت التعدينية واالعماس المصاربة .

  والرمال الشارنات الخااة بنقل المواد الحصويةمحطة لوزن   –محطة ميزان . 

 بطاقة مبرمجة ببيانات الشارنة يتم رستخدامها داخل محطات الميزان  – بطاقة ميزان. 

  هو السماح بتعماس محددة لفتره محددة وف  شروط وضوابط معينة. –تصريح 

  ة في يقصد بكلمة منشآت هي المنشآت الخاضعة ألشراف المؤسسة والعامل –منشآت

 مجاس التعدين او االعماس المصاربة له.

  هو نشاط تعديني يقوم بتكسير وتفتيت الصخور لتحويلها رل  مواد أولية . –كسارة 

  هو مكان داخل الجبل يتم من خؤلة قلب الصخور رل  الكسارة لتحويلها رل   –محجر

 مواد أولية .

  لمواد الحصوية والخاضعة الشركات المالكة لشارنات نقل ا –شركة نقليات /نقليات

 لنظام التعرفة  والرسوم .

  رسوم مالية تحسب عل  أساس الطن او الجهة. –التعرفة البيئية/ رسوم الميزان 

  رود  –كنكري  –يقصد بها المواد الحصوية االولية مثاس ال الحصر ) أقريجيت  –المواد

 ( 3/16-3/8-3/4 –بيس 

  ت النقل.خدمة سدادا مقدم لشركا –الدفع المقدم 

  خدمة سداد آقل لشركات النقل. –الدفع االقل  
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 ميئاق خدمة المتعاملين -4

تحرص مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عل  توفير خدمات           

 عالية الجودة تحق  رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم

 نلتزم تجاهكم

 .ستحظون بخدمة عادلة 
 .سنتعامل معكم بإهتمام وإحترام 
 سن االستقبال والضيافة .سنح 
 .سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل يتمتع بالمعرفة 
 .سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها 
 .سنعمل على تقليل االجراءات لتوفير خدمة سريعة مرضية 
  (27001)سنحافظ على سرية معلوماتكم وفق معايير االيزو. 

  تأخير.سنستجيب لطلباتكم في الوقت المناسب دون 
 . سنرحب بآرائكم وإقتراحتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا 

 ما نرجوه منكم

 .تقدير جهود موظفينا في خدمتكم 
 . موافتنا بمتطلباتكم بوضوح حتي نتمكن من توفير الخدمة بشكل يناسبك 
 . توفير االوراق والمستندات المطلوبة مسبقا إلتمام الخدمة في أسرع وقت 
 خدمة المتعاملين لتقديم الخدمات بشكل أفضل . التعاون مع فريق 

 تواال معنا عبر ثؤث قنوات رئيسية.

 م  . 2:30ص : 7:30من االحد إلى الخميس                           800672إتصل بنا على  

 .      قدم شكوي –راسل المدير العام  –المحادثة الفورية  - www.fnrc.gov.ae -قم بزيارة الموقع االلكتروني

 م  . 2:30ص : 7:30تواصل مع خدمة العمالء بمكاتبنا                  من االحد إلى الخميس 
 الطويين (             -ثوبان  -الحيل -) الفجيرة  
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 ات.ــــدمـــــالخ -5

 

 

  خدمات المنشآت 5 .1

 إسم الخدمة

 ترخيص استطالع موقع لليوم الواحد

 خدمةاالوراق المطلوبة لل

  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة 

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل تمارةاس 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 السداد. ايصال من نسخة 

 إسم المستند او النموذج   

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                              يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب عةمراج. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم  500رسوم الخدمة  

 إسم الخدمة 

 أشهر 3 للموقع تنقيب/  جيولوجي مسح ترخيص

 االوراق المطلوبة للخدمة
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  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم ذيال)  الرسمي الطلب 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف 

 مرة. ألول الموقع ترخيص اصدار التعدينية عند

 للتقرير المؤسسة تطلبها التي واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة ديمبتق الشركة من طلب 

 عدمه من التصريح بمنح

 الطبيعي المخزون مالئمة ومدى الموقع في تمت التي االختبارات نتائج عن مفصل تقرير 

 .المطلوب بالنشاط للقيام

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 لجنسيةوا والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 السداد. ايصال من نسخة 

 

  إسم المستند او النموذج      

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                           يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (طلوبةالم المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم5,000رسوم الخدمة  

 إسم الخدمة

 أشهر 6 للموقع تنقيب/  جيولوجي مسح ترخيص

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف 

 مرة. ألول الموقع ترخيص اصدار التعدينية عند
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 للتقرير المؤسسة تطلبها التي واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة بتقديم الشركة من طلب 

 عدمه. من التصريح بمنح

 الطبيعي المخزون مالئمة ومدى الموقع في تمت التي االختبارات نتائج عن مفصل تقرير 

 المطلوب. بالنشاط للقيام

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 والجنسية والهوية زالجوا من نسخة 

 التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 السداد. ايصال من نسخة 

 إسم المستند او النموذج

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                            يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة تالمرفقا وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

  درهم10,000رسوم الخدمة 

 إسم الخدمة

 اسمنتية و خرسانية منتجات تصنيع ترخيص

 االوراق المطلوبة للخدمة

  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي بالطل 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 بالشركة الخاص العقد من نسخة 

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة 

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 البلدية من صادرة لها المصرح األرض خارطة من نسخة 

 السداد. ايصال من نسخة 

 إسم المستند او النموذج
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 إسم المستند او النموذج

 عموق ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                             يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم10,000رسوم الخدمة   

 

 لخدمةإسم ا

 جاهزة خرسانة ترخيص

 االوراق المطلوبة للخدمة

  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 بالشركة الخاص العقد من نسخة 

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة 

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب خصيةش صور 

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 البلدية من صادرة لها المصرح األرض خارطة من نسخة. 

 السداد. ايصال من نسخة 

 

 المستند او النموذج إسم

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                           يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               
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 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم5,000سوم الخدمة   ر

 إسم الخدمة

 البناء وأحجار والحصى الرمل تجارة ترخيص

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

  للمؤسسة االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب  . 

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 لشركةل المكتب ايجار عقد من نسخة 

  منها الشراء المصرح والكسارات المواد تخزين موقع فيه محدد الشركة من طلب 

 التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة 

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية الرخصة يف عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 السداد. ايصال من نسخة 
 

 إسم المستند او النموذج

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                           يومين ى      إل        يوم      من

                                                             مراحل الخدمة                   

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. سمق من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم. 

 درهم 10,000رسوم الخدمة 

 

 إسم الخدمة
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  للسنة كسارة/  محجر موقع الستغالل ترخيص

 االوراق المطلوبة للخدمة

  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 

 األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف 

 مرة. ألول الموقع ترخيص اصدار التعدينية عند

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة 

 الرخصة. في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 والجنسية. والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 السداد. ايصال من نسخة 

 سنويا التعدينية للمنشأة البيانات تحديث استمارة. 

 إسم المستند او النموذج   

 موقع صترخيطلب  

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                        يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم15,000رسوم الخدمة   

 

 لخدمةإسم ا

 ( سنة مدة)  موقع وتسوية جبل إزالة ترخيص

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

  االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 .  للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة 
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 التفاصيل موضحة في طلب الترخيص A فئة -  والتشييد صناعات مواد البناء ترخيص

 األنشطة به مذكور السابقة راتوالخب فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف 

 مرة. ألول الموقع ترخيص اصدار التعدينية عند

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة 

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور 

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة 

 التجارية رخصةال في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

 .المؤسسة من صادرة  الصناعية أو

 السداد. ايصال من نسخة 

 سنويا التعدينية للمنشأة البيانات تحديث استمارة. 

 إسم المستند او النموذج

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                             يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص قسم في ليهع والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم

 درهم20,000رسوم الخدمة  

 إسم الخدمة

 

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 .للمؤسسة ترونيااللك الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب -1

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة -2

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح نسخة -3

 الرخصة  في المحددين للعمالء شخصية صور -4

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة  -5

 الصناعية أو التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة -6

  المؤسسة من ادرةص

 التعدينية األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف -7

  مرة ألول الموقع ترخيص اصدار عند

  السداد ايصال من نسخة -8
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 التفاصيل موضحة في طلب الترخيص B فئة -  والتشييد صناعات مواد البناء ترخيص

 سنويا التعدينية للمنشأة البيانات تحديث استمارة -9

 إسم المستند او النموذج

 موقع ترخيصطلب 

 المطلوب للخدمة الوقت 

                                                            يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة :

 الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة -10

 الخدمةرسوم (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة -11

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد -12

 التراخيص قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم -13

14-  

 درهم  15,000:  رسوم الخدمة

 

 إسم الخدمة

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

  .للمؤسسة االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء مةخد مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب -1

  المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة -2 

 التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة - 3

  الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور - 4 

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة -5

 الصناعية أو التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة -6 

  المؤسسة من صادرة

 التعدينية األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف -7 

 مرة  ألول الموقع ترخيص اصدار عند

  السداد ايصال من نسخة -8

 .سنويا التعدينية للمنشأة اتالبيان تحديث استمارة -1

 إسم المستند او النموذج
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 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                         يومين ى      إل        يوم      من

           مراحل الخدمة                                                                 

 الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة -15

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة -16

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد -17

 التراخيص قسم من لترخيصا استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم -18

  درهم10,000رسوم الخدمة : 

 إسم الخدمة

          التفاصيل موضحة في طلب الترخيص C فئة -  والتشييد صناعات مواد البناء ترخيص

 االوراق المطلوبة للخدمة

  .للمؤسسة االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب -19

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة -20

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة -21

  الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور -22

 والجنسية والهوية الجواز من نسخة -23

 الصناعية أو التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة -24

  المؤسسة من صادرة

 التعدينية األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف -25

 ألول مرة الموقع ترخيص اصدار عند

   السداد ايصال من نسخة -26

            .سنويا التعدينية للمنشأة البيانات تحديث استمارة -27

                              

 مستند او النموذجإسم ال

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                              يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة       

 الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

    (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة لكترونياال
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 رمال وتنقية فرز/ رمل مغسلة معمل ترخيص

 (للسنة)  تعدينية خامات معالجة ترخيص

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد  

 التراخيص                                                                      قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم  : 5,000م الخدمة رسو

 إسم الخدمة

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 . للمؤسسة

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة  

  التجديد حالة في السابق موقع تصريح نسخة  

  الرخصة في المحددين ألصحاب العالقة شخصية صور  

  والجنسية والهوية الجواز من نسخة  

  أو التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة 

  المؤسسة. من صادرة الصناعية

 السداد. ايصال من نسخة 

   

 إسم المستند او النموذج

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                             يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة                                                                               

 الموقع يقطر عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 

  درهم 5,000رسوم الخدمة : 

 إسم الخدمة

 

 

 ةاالوراق المطلوبة للخدم
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 المواطنين وسالمة أمن على حفاظا العاملة بالمنشآت المحيطة البيئة تأهيل

 االلكتروني الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب 

 .للمؤسسة

  المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة  

 التجديد حالة في السابق موقع تصريح من نسخة  

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور  

  والجنسية والهوية الجواز من نسخة 

  أو التجارية الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل تمارةاس 

 المؤسسة من صادرة الصناعية

 التعدينية األنشطة به مذكور السابقة والخبرات فيها والعاملين ونشاطها المنشأة عن التعريفي الملف 

 مرة. ألول الموقع ترخيص اصدار عند

 السداد. ايصال من نسخة 

      9- سنويا التعدينية للمنشأة البيانات تحديث استمارة 

 إسم المستند او النموذج    

 موقع ترخيصطلب 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                              يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة 

 الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة .1

  (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة .2

  الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد .3

                                                                التراخيص.               قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم .4

  درهم 10,000 رسوم الخدمة:

 إسم الخدمة

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 المحجر تأهيل إعادة بعد الموقع مخطط -1

 

 السداد ايصال من نسخة -2

 إسم المستند او النموذج

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                             يومين ى      إل        يوم      من
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 (للشهر) مربع متر100 بمساحة المواد لتخزين الساحات استغالل ترخيص

 

 مراحل الخدمة 

 تقديم رسالة طلب من الشركة موضح فيها موضوع الخدمة 

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 التراخيص
 

 درهم   5,000 :رسوم الخدمة

 إسم الخدمة

 

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 طلب من الشركة موضح فيها موضوع الخدمة. رسالة -1

  المفعول. سارية التجارية الرخصة من نسخة  -2

  الرخصة. في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور -3

 والجنسية. والهوية الجواز من نسخة  -4

 الرخصة في عميل لكل الشخصية ياناتالب فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة  -5

 .المؤسسة من صادرة الصناعية أو التجارية

 السداد. ايصال من نسخة -6

 إسم المستند او النموذج    

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                              يومين ى      إل        يوم      من

 دمة مراحل الخ

 تقديم رسالة طلب من الشركة موضح فيها موضوع الخدمة 

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص.  قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

  درهم 3,000 رسوم الخدمة:
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 متر مربع )للسنة( 100استغالل الساحات لتخزين المواد بمساحة  ترخيص

 

 (لليوم) مربع متر100 بمساحة المواد لتخزين الساحات استغالل ترخيص

 

 إسم الخدمة

 

 

 دمةاالوراق المطلوبة للخ

 طلب من الشركة موضح فيها موضوع الخدمة. رسالة -1

  المفعول. سارية التجارية الرخصة من نسخة  -2

  الرخصة. في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور -3

 والجنسية. والهوية الجواز من نسخة  -4

 الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة  -5

 .المؤسسة من صادرة اعيةالصن أو التجارية

 السداد. ايصال من نسخة -6

 إسم المستند او النموذج    

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                              يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة 

 خدمةتقديم رسالة طلب من الشركة موضح فيها موضوع ال 

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص.  قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 

   درهم36,000 رسوم الخدمة:

 

 إسم الخدمة

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 طلب من الشركة موضح فيها موضوع الخدمة. رسالة -1

  المفعول. سارية التجارية الرخصة من نسخة  -2

  الرخصة. في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور -3
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 والجنسية. والهوية الجواز من نسخة  -4

 الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة  -5

 .المؤسسة من صادرة الصناعية أو التجارية

 السداد. ايصال من نسخة -6

 م المستند او النموذجإس  

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                             يومين ى      إل        يوم      من

 مراحل الخدمة 

 تقديم رسالة طلب من الشركة موضح فيها موضوع الخدمة 

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص.  قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 

  درهم 100 رسوم الخدمة:

  إسم الخدمة

 جديد( ) تفجيرال شركات تصريح

 

 وراق المطلوبة للخدمةاأل

 الموقع طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب -7

 .للمؤسسة لكترونياال

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة -8

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور  -9

  والجنسية والهوية الجواز من نسخة -10

 الرخصة في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة -11

 المؤسسة من صادرة  الصناعية أو التجارية

 جديد . نشاط إضافة عند الشركة من طلب -12

 و األسلحة تراخيص قسم من التفجير بأعمال القائمين رخص من نسخة -13

  المتفجرات

 .الشرطة من التفجير و الحفر أعمال مزاولة من ممانعة عدم من نسخة -14
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 بالقيام بالموافقه الداخلية وزارة من المعتمدة التعدينية المنشآت بأسماء كشف -15

 التفجير و الحفر بأعمال

  ونشاطها والعاملين فيها  المنشأة عن التعريفي لفالم -16

 السداد. ايصال من نسخة  -17

 إسم المستند او النموذج   

 طلب تصريح لشركة التفجير

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                            يومين    إلى يوم          من 

                                                    مراحل الخدمة                            

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 ات.الحساب قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من التصريح استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم10,000رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

 تجديد( ) التفجير شركات تصريح

 االوراق المطلوبة للخدمة

 طريق عن أو العمالء خدمة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب .1

 .للمؤسسة االلكتروني الموقع

 المفعول سارية التجارية رخصةال من نسخة .2

 الرخصة في المحددين العالقة ألصحاب شخصية صور  .3

  والجنسية والهوية الجواز من نسخة .4

 في عميل لكل الشخصية البيانات فيها المسجلة العميل تسجيل استمارة .5

 المؤسسة من صادرة  الصناعية أو التجارية الرخصة

 جديد نشاط إضافة عند الشركة من طلب .6

 و األسلحة تراخيص قسم من التفجير بأعمال القائمين رخص من نسخة .7

  المتفجرات



 

Page 22 of 34      RF# C Development Office 
 

 

 .الشرطة من التفجير و الحفر أعمال مزاولة من ممانعة عدم من نسخة .8

 بالقيام بالموافقه الداخلية وزارة من المعتمدة التعدينية المنشآت بأسماء كشف .9

 التفجير و الحفر بأعمال

 . السداد  ايصال من نسخة .10

 ستند او النموذجإسم الم  

 طلب تصريح لشركة التفجير

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                             يومين    إلى   يوم       من 

 مراحل الخدمة                                                                                

 أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  قةبد الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 (المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع طريق عن

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من التصريح استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم5,000  رسوم الخدمة:

  إسم الخدمة

   واحدة تفجيرة لعملية ممانعة عدم

 االوراق المطلوبة للخدمة

 الموقع طريق عن أو الطباعة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب .1

 .للمؤسسة( االلكتروني

 تم التي التفجير عمليات بمواعيد الشركة قبل من مفصل شهري تقرير .2

 . لهم طةالشر موافقة بعد بالفعل انجازها

 .    السداد  ايصال من نسخة .3

 إسم المستند او النموذج

 طلب عمليات تفجير

 الوقت المطلوب للخدمة 
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 نصف ساعة                                                                    

           مراحل الخدمة                                                                     

 الموقع طريق أوعن(  الطباعة قسم في تعبئته يتم الذي) الرسمي تقديم الطلب 

 ( المطلوبة المرفقات وضع)  اإللكتروني

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 صالتراخي قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 

 درهم 300  رسوم الخدمة:

  إسم الخدمة

 متفجرات إلقتناء ممانعة عدم

 االوراق المطلوبة للخدمة

 االلكتروني الموقع طريق عن أو الطباعة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب .1

 .للمؤسسة(

 األسلحة تراخيص قسم قبل من المعتمدة المتفجرات كمية بتحديد الشركة من طلب .2

 .  توالمتفجرا

 .    السداد  ايصال من نسخة .3

 إسم المستند او النموذج

 طلب اقتناء متفجرات

 الوقت المطلوب للخدمة 

 نصف ساعة                                                                    

         مراحل الخدمة                                                                       

 اإللكتروني الموقع طريق أوعن(  الطباعة قسم في تعبئته يتم الذي) الرسمي الطلب  (

 ( المطلوبة المرفقات وضع

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص قسم من صريحالت استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم5,000لخدمة:  رسوم ا
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  إسم الخدمة

   واحدة تفجيرة لعملية ممانعة عدم

 االوراق المطلوبة للخدمة

 االلكتروني الموقع طريق عن أو الطباعة مركز من تعبئته يتم الذي)  الرسمي الطلب .4

 .للمؤسسة(

 بعد بالفعل انجازها تم التي التفجير عمليات بمواعيد الشركة قبل من مفصل شهري تقرير .5

 . لهم الشرطة افقةمو

 .    السداد  ايصال من نسخة .6

 

 إسم المستند او النموذج

 طلب عمليات تفجير

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                نصف ساعة                                    

                    مراحل الخدمة                                                            

  اإللكتروني الموقع طريق أوعن(  الطباعة قسم في تعبئته يتم الذي) الرسمي الطلبتقديم 

 ( المطلوبة المرفقات وضع) 

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص مقس من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 
 

 درهم 300رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

 شهور ستة لمدة مؤقت تجريبي تشغيل تصريح

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة . 

 السداد ايصال من نسخة . 

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة . 

 التشغيل فترة في للمنشأة التعديني ستغاللاال خطة فيها موضح الشركة من طلب رسالة 

 .المحددة للمدة التجريبي



 

Page 25 of 34      RF# C Development Office 
 

 

 إسم المستند او النموذج 

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

 يوم واحد                                                                           

                                      مراحل الخدمة                                          

 من نسخة احضار مع التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم 

 .(  المطلوبة المرفقات وضع) البلدية من صادرة التجارية الرخصة

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من صريحالت استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 
 

 درهم1,000رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

 شهور ثالثة لمدة مؤقت تجريبي تشغيل تصريح

 االوراق المطلوبة للخدمة

 الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة . 

 السداد ايصال من نسخة . 

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة . 

 التشغيل فترة في للمنشأة التعديني االستغالل خطة فيها موضح الشركة من طلب رسالة 

 المحددة. للمدة التجريبي

 إسم المستند او النموذج

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

 يوم واحد                                                                           

 خدمة                                                                               مراحل ال

 من  نسخة احضار مع التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم 

 .(  المطلوبة المرفقات وضع) البلدية من صادرة التجارية الرخصة

 اخيص.التر قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات قسم من المقررة الرسوم سداد 
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 التراخيص. قسم من صريحالت استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 
 

 درهم500رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

  األمر يهمه لمن شهادة

 االوراق المطلوبة للخدمة

 .  الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة .1

 .البلدية من المفعول صادرة اريةالتجارية س الرخصة من نسخة .2

 السداد. ايصال من نسخة .3

 إسم المستند او النموذج    

 ال يوجد

  الوقت المطلوب للخدمة

 من ساعة           إلى    ساعتين                                               

                         مراحل الخدمة                                                       

 التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم . 

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من التصريح استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 

 درهم200رسوم الخدمة:  

  دمةإسم الخ

 ممانعة عدم شهادة

 االوراق المطلوبة للخدمة

 .    الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة .1

 .  المفعول صادرة من البلدية سارية التجارية الرخصة من نسخة .2
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  السداد. ايصال من نسخة .3

 إسم المستند او النموذج    

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                               ساعتين    إلى           من ساعة

 مراحل الخدمة                                                                               

 (   المطلوبة المرفقات وضع)  التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب تقديم 

 التراخيص. مقس في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من صريحالت استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 

 درهم500رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

  جديد/  الموازيين معايرة شركات اعتماد تصريح

 *يفضل كتابة إسم خدمة ميسر وسهل للعميل

 االوراق المطلوبة للخدمة

 الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب ةرسال . 

 السداد ايصال من نسخة . 

 المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة . 

 إسم المستند او النموذج    

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

 من  يوم     إلى                يومين                                       

                                                                         مراحل الخدمة       

 نسخة احضار مع التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم  

 البلدية من صادرة التجارية الرخصة من

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 
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 بات.الحسا قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من التصريح استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم5,000  رسوم الخدمة:

  إسم الخدمة

 والحصى الجبال على ساريات أو الملصقات أو الصور وضع أو النقش أو الرسم أو الكتابة صريحت

 *يفضل كتابة إسم خدمة ميسر وسهل للعميل

 االوراق المطلوبة للخدمة

 . الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة .1

 . السداد ايصال من نسخة .2

 . المفعول صادرة من البلدية سارية التجارية الرخصة من نسخة .3

 إسم المستند او النموذج   

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                 من  يوم     إلى        يومين                     

                                                                             مراحل الخدمة   

 عن أو العمالء خدمة مركز من استالمها بعد  بدقة الترخيص طلب إستمارة تعبئة 

 .(المطلوبة المرفقات وضع) للمؤسسة االلكتروني الموقع طريق

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات. قسم من المقررة رسومال سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم حسب الحجم 100/   500  رسوم الخدمة:

  إسم الخدمة

  جديدت/  الموازيين معايرة شركات اعتماد تصريح

 االوراق المطلوبة للخدمة

 . الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة .1
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 . السداد ايصال من نسخة .2

 . صادرة من البلدية المفعول سارية التجارية الرخصة من نسخة .3

 إسم المستند او النموذج   

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

 يومين                                         من  يوم     إلى    

                                        مراحل الخدمة                                        

 نسخة احضار مع التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم  

 البلدية من صادرة التجارية الرخصة من

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم3,000رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

 (جديدت) التعدينية للمنشآت تعدينية منتجات تصدير تصريح

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 .البلدية من المفعول صادرة التجارية سارية الرخصة من نسخة .1

 السداد. ايصال من نسخة .2

 سم المستند او النموذجإ    

 يوجدال 

 الوقت المطلوب للخدمة 

 من ساعة           إلى    ساعتين                                             

 مراحل الخدمة                                                                               

 التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم . 

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب اجعةمر. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من التصريح استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 
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 درهم10,000رسوم الخدمة:  

 

  إسم الخدمة

 (جديد) التعدينية للمنشآت تعدينية منتجات تصدير تصريح

 االوراق المطلوبة للخدمة

 البلدية من المفعول صادرة التجارية  سارية الرخصة من نسخة. 

 السداد. ايصال من نسخة 

 إسم المستند او النموذج  

 ال يوجد

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                                 من ساعة           إلى    ساعتين

                                                  مراحل الخدمة                              

 التراخيص لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم . 

 التراخيص قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة. 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من الترخيص استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 
 

 درهم100,000الخدمة:  رسوم 

  إسم الخدمة

 للمنشأة منتجات أوزان تقرير طلب

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 الخدمة موضوع فيها موضح الشركة من طلب رسالة . 

 السداد ايصال من نسخة . 

 *إسم المستند او النموذج    

 ال يوجد



 

Page 31 of 34      RF# C Development Office 
 

 

 الوقت المطلوب للخدمة 

                                    ساعة                                    

 مراحل الخدمة                                                                               

 التراخيص. لقسم المحدد بالموضوع الشركة من طلب رسالة تقديم 

 التراخيص. قسم في عليه والتدقيق الطلب مراجعة 

 الحسابات. قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من التقرير استالم و السداد ايصال من نسخة تقديم 

 درهم 50رسوم الخدمة:  

  إسم الخدمة

 تعدينية منشأة مندوب بطاقة إصدار

 

 االوراق المطلوبة للخدمة

 الشركة. ختم مع الشركاء/  الرخصة صاحب بتوقيعها يقوم الشركة من طلب رسالة 

  السفر. جواز من نسخة 

 الهوية. بطاقة من سخةن 

  العمل. بطاقة من نسخة 

  (2 )6*4 مقاس شخصية صور  

 إسم المستند او النموذج    

 للعميل المعتمد للمنشأة طلب استمارة بطاقة مندوب     

 الوقت المطلوب للخدمة 

 ساعة                                                                       

 ة                                                                               مراحل الخدم

   الشركة ختم مع الشركاء/ الرخصة صاحب بتوقيعها يقوم الشركة من طلب رسالةتقديم 

 (. المطلوبة االوراق وضع)

 المندوب قبل من المندوب طلب إستمارة تعبئة يتم. 

 لحسابات.ا قسم من المقررة الرسوم سداد 

 التراخيص. قسم من مندوب بطاقة استالم 

 درهم200رسوم الخدمة:   
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  خدمة الحسابات

 الخدمة إسم

 

 للخدمة المطلوبة االوراق

 -  الطبيعية للموارد الفجيرة لمؤسسة مقدمة رسالة                                                                            

 -التجارية ةالرخص من صورة  

 بالشاحنات الخاص الميزان بطاقات صور  

  درهم تسدد مرة واحدة 5000رسوم تسجيل الخدمة 

  درهم  شهريا   500رسوم تسجيل الخدمة لكل سيارة 

 -بالشاحنات الخاص الملكيات صور  

 -شيك" 100,000 مبلغ ضمان" 

 للخدمة المطلوب الوقت

                                  ....... يوم..............  من

     الخدمة مراحل

  للتدقيق الحسابات قسم.1

 الخدمة إسم

 

 للخدمة المطلوبة االوراق

 -  األجل السداد التسجيل بنظام  طلب"  الطبيعية للموارد الفجيرة لمؤسسة مقدمة رسالة 

                               "                                                            البيئية للتعرفة

 -المفعول سارية"  النقليات لشركة التجارية الرخصة من صورة " 

 المفعول سارية""  بالشاحنات الخاص الميزان بطاقات صور " 

 -المفعول سارية"  بالشاحنات الخاص الملكيات صور " 

 -تحدد بعدد السيارات( بنكي ضمان( 

  هم فقط ال غير در 10,000رسوم تسجيل الخدمة بقيمة 

 للخدمة المطلوب الوقت

                    .....         يومين..........  إلي.......         يوم..............  من

     الخدمة مراحل

 إلمارة رأس الخيمة  المواد نقل تصريح

  البيئية للتعرفة األجل السداد
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  .مكتب الطباعة لتسجيل الشركة .1

وتسجيل الشاحنات وتفعيلها ضمن نظام ERP لتسجيل الطلب بنظام ال ) الحسابات قسم.2

 اد األجل  للتعرفة البيئية (السد

 أيام من إستالمها. 5.يتم إصدار فاتورة شهرية بنهاية كل شهر لكل عميل وتسدد بعد 3

 الخدمة إسم

 

 للخدمة المطلوبة االوراق

 -  المقدم السداد التسجيل بنظام  طلب"  الطبيعية للموارد الفجيرة لمؤسسة مقدمة رسالة 

                                                                            "               البيئية للتعرفة

 -المفعول سارية"  النقليات لشركة التجارية الرخصة من صورة " 

 المفعول سارية""  بالشاحنات الخاص الميزان بطاقات صور " 

 -المفعول سارية"  بالشاحنات الخاص الملكيات صور " 

 نظام .إيداع مقدم لتفعيل ال 

  درهم فقط ال غير  10,000رسوم تسجيل الخدمة بقيمة 

 للخدمة المطلوب الوقت

                    .....         يومين..........  إلي.......         يوم..............  من

     الخدمة مراحل

  .مكتب الطباعة لتسجيل الشركة .1

وتسجيل الشاحنات وتفعيلها ضمن نظام ERP لتسجيل الطلب بنظام ال ) الحسابات قسم.2

 السداد المقدم  للتعرفة البيئية (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البيئية للتعرفة المقدم السداد
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 خدمات النقليات 5.2

 خدمات االفراد 5.3

 خدمات الموارد البشرية 5.4

  خدمات الموردين 5.5

 

 

 مواقع عمل المؤسسة -6

 
 

 مركز خدمات الحيل – 6.1

 092222هاتف رقم  : 

 25854123فاكس رقم : 

  fnrc@ fnrc لكترونيبريد إ

 أمسح الكود للوصول للموقع

 

 

 

 

 

 

 

 مركز خدمات ثوبان – 6.2

 

 مركز خدمات السيجي - 6.3

 

 مركز خدمات الطويين -6.4


