دليل الخدمات

قنوات التواصل

وصف الخدمة

الفئة املستهدفة

الرسوم

الشروط واألحكام

بطاقة الخدمة
اإلجراءات

مواقع تقديم الخدمة

املستندات املطلوبة

النماذج

زمن تقديم الخدمة

دليل الخدمات

خدمة التقارير الجيولوجية

وصف الخدمة
الخدمة معنية بتقديم التقارير والدراسات
الرقمية والورقية واملتعلقة بجيوفيزيائية اراض ي
دولة االمارات العربية املتحدة وذلك لتلبية
حاجات ومتطلبات اصحاب العالقة من املتعاملين

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

أفراد – G2C

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-
G2G

ال توجد
مستندات مطلوبة

زمن تقديم الخدمة

تتراوح بين
 5ساعات عمل
–
 7أيام عمل

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

تطبيق الهاتف

مكتب ابوظبي

اإلجراءات

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة
إذا لم تقم بالتسجيل لدى الوزارة ،يرجى القيام
بذلك من خالل الرابط :
https://www.moei.gov.ae/ar/login.aspx

دفع الرسوم

تقديم الطلب

الرسوم

تتراوح بين  300 - 3000درهم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن

ال توجد شروط

دليل الخدمات

خدمة الخرائط الجيولوجية

وصف الخدمة

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

أفراد – G2C

الخدمة معنية بتقديم الخرائط الجيولوجية (خرائط
ورقية مع الكتيب التوضيحي (أو بدون الكتيب)
وخرائط رقمية مع الكتيب التوضيحي) ألراضي
دولة االمارات العربية المتحدة وذلك بمقاييس
مختلفة وذلك لتلبية حاجات ومتطلبات اصحاب
العالقة من المتعاملين

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-
G2G

ال توجد
مستندات مطلوبة

زمن تقديم الخدمة

تتراوح بين
 5ساعات عمل
–
 7أيام عمل

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

تطبيق الهاتف

مكتب ابوظبي

اإلجراءات

التسجيل

دفع الرسوم

تقديم الطلب

مالحظات عامة للخدمة

الرسوم

إذا لم تقم بالتسجيل لدى الوزارة ،يرجى القيام
بذلك من خالل الرابط :
https://www.moei.gov.ae/ar/login.aspx

تتراوح بين  100 – 5900درهم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن

ال توجد شروط

دليل الخدمات

خدمة الخرائط الجيوفيزيائية

وصف الخدمة
الخدمة معنية بتقديم تقارير ودراسات جيوفيزيائية
جوية رقمية وورقية (مغناطيسية  -تثاقلية -
اشعاعية) تم تنفيذها من خالل استخدام طائرات
خاصة وقد غطت مساحة ( 98,000كم  )²من
أراضي دولة اإلمارات ،إضافة الى تقديم تقارير
ودراسات جيوفيزيائية أرضية رقمية وورقية
لتغطية اراضي دولة االمارات العربية المتحدة
بمسوحات زلزالية وذلك لتلبية حاجات ومتطلبات
اصحاب العالقة من المتعاملين

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

أفراد – G2C

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-
G2G

ال توجد
مستندات مطلوبة

زمن تقديم الخدمة

تتراوح بين
 5ساعات عمل
–
 7أيام عمل

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

تطبيق الهاتف

مكتب ابوظبي

اإلجراءات

التسجيل

دفع الرسوم

تقديم الطلب

مالحظات عامة للخدمة

الرسوم

إذا لم تقم بالتسجيل لدى الوزارة ،يرجى القيام
بذلك من خالل الرابط :
https://www.moei.gov.ae/ar/login.aspx

تتراوح بين 70000 - 15000درهم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن

ال توجد شروط

دليل الخدمات

خدمة األفالم الجيولوجية

وصف الخدمة

الخدمة معنية بتقديم أفالم وثائقية علمية
عن جيولوجية اراض ي دولة االمارات العربية
املتحدة ومشروع الدراسات الجيولوجية
والجيوفيزيائية ( .)2012-2002وذلك لتلبية
حاجات ومتطلبات أصحاب العالقة من
املتعاملين

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

أفراد – G2C

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-
G2G

ال توجد
مستندات مطلوبة

زمن تقديم الخدمة

تتراوح بين
 5ساعات عمل
–
 7أيام عمل

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

تطبيق الهاتف

مكتب ابوظبي

اإلجراءات

التسجيل

دفع الرسوم

تقديم الطلب

مالحظات عامة للخدمة

الرسوم

إذا لم تقم بالتسجيل لدى الوزارة ،يرجى القيام
بذلك من خالل الرابط :
https://www.moei.gov.ae/ar/login.aspx

تتراوح بين  500درهم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن

ال توجد شروط

دليل الخدمات

خدمة الزيارات امليدانية

وصف الخدمة
الخدمة معنية بتقديم آلية خاصة لتنظيم عملية
الزيارات الحقلية الجيولوجية ألراض ي الدولة من
داخل وخارج الدولة

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

أفراد – G2C

قطاع األعمال G2B -

 صورة عن جوازالسفر
 صورة شخصية شهادة ملن يهمهاألمر من الجهة التي
يعمل بها

زمن تقديم الخدمة

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

 30يوم عمل
تطبيق الهاتف

مكتب ابوظبي

اإلجراءات

التسجيل

دفع الرسوم

تقديم الطلب

مالحظات عامة للخدمة

الرسوم

إذا لم تقم بالتسجيل لدى الوزارة ،يرجى القيام
بذلك من خالل الرابط :
https://www.moei.gov.ae/ar/login.aspx

ال توجد رسوم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن

ال توجد شروط

خدمة اصدار شهادة عدم املمانعة بإزالة
الرواسب الطينية من بحيرات السدود

دليل الخدمات
وصف الخدمة
تهدف الخدمة الى تحقيق االستفادة من الرواسب
الطينية املتجمعة في بحيرات السدود نتيجة
الجريان السطحي ملياه السد للمزارعين و اصحاب
املناطق الزراعية القريبة من السد .

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة
 صورة عن جوازالسفر
 -نسخة من الهوية

أفراد – G2C

زمن تقديم الخدمة

 3أيام عمل

قنوات الحصول على
الخدمة

مقر الوزارة
بالذيد

اإلجراءات

تعبئة النموذج

دراسة الطلب

تقديم الطلب

مالحظات عامة للخدمة

الرسوم

هذه الخدمة تقدم ألصحاب املزارع
واالهالي من مواطني الدولة

ال توجد رسوم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن
االقرار بااللتزام باملواصفات الفنية إلزالة
الحفريات و احتياطات السالمة في املوقع

خدمة إصدار شهادة موافقة مبدئية

دليل الخدمات
وصف الخدمة

الفئة املستهدفة

هذه الشهادة بمثابة تصريح ملزاولة نشاط صناعي
ملدة  6أشهر للقيام باستكمال باقي الوثائق
واملستندات في الدوائر املعنية والبدء في إنشاء
املصنع وتوصيل الطاقة الكهربائية وجلب اآلالت
واملعدات والبدء باإلنتاج التجريبي.

املستندات املطلوبة

زمن تقديم الخدمة

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-

ال توجد
مستندات مطلوبة

 3أيام عمل

G2G
مركز املتعاملين
دبي

اإلجراءات

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة

تقديم الطلب

دراسة الطلب

الرسوم
500درهم  -شهادة عدم انطباق شروط
 1000درهم – شهادة املوافقة املبدئية

دفع الرسوم

استالم الشهادة

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن
عقد تأسيس ونسبة الشريك املواطن ال تقل عن %51
إجمالي عدد املوظفين ال يقل عن 10
إجمالي رأس املال ال يقل عن  250ألف درهم
الحصول على موافقة مبدئية من دوائر الترخيص
املحلية

خدمة إصدار رخصة إنتاج صناعي

دليل الخدمات
وصف الخدمة

الفئة املستهدفة

هي قيد املصنع في السجل الصناعي للوزارة،
وتقدم هذه الشهادة للشركات التي تنطبق عليها
شروط الترخيص الصناعي ،ويستطيع املصنع
بعد ذلك االستفادة من خدمات اإلعفاء من
الرسوم الجمركية على اآلالت واملعدات وقطع
غيارها واملواد الخام الغير مصنعة ونصف
املصنعة ومواد التعبئة والتغليف.

املستندات املطلوبة

املوقع االلكتروني

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-

ال توجد
مستندات مطلوبة

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة
بعد التفتيش .في حال تمت املوافقة يقوم املتعامل
بدفع رسوم اصدار الرخصة

 15يوم عمل

G2G
مركز املتعاملين
دبي

اإلجراءات

تقديم الطلب

زمن تقديم الخدمة

قنوات الحصول على
الخدمة

دفع الرسوم

التفتيش

الرسوم

 100درهم رسوم التفتيش
 1000درهم رسوم الشهادة

دفع الرسوم

استالم الشهادة

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن
عقد تأسيس ونسبة الشريك املواطن ال تقل عن %51
إجمالي عدد املوظفين ال يقل عن 10
إجمالي رأس املال ال يقل عن  250ألف درهم
الحصول على ترخيص صناعي من دوائر الترخيص
املحلية بالنشاط الصناعي

خدمة طلب إعفاء جمركي على املواد األولية لآلالت
واملعدات املستخدمة في اإلنتاج

دليل الخدمات
وصف الخدمة

يستفيد من هذه الخدمة املصانع الحاصلة على
شهادة ترخيص صناعي ،حيث يتم أوال إضافة
املواد املطلوب اعفاءها لرصيد املتعامل  ،ثم يتم
تقديم طلب إعفاء من الرسوم الجمركية بعد
ذلك.

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

زمن تقديم الخدمة

قنوات الحصول على
الخدمة
املوقع االلكتروني

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-

ال توجد
مستندات مطلوبة

 3أيام عمل

G2G
مركز املتعاملين
دبي

اإلجراءات

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة

دفع الرسوم

تقديم الطلب

الرسوم

 50درهم

استالم الطلب

واالحكام تقديم الخدمة
الشروط زمن
الحصول على ترخيص صناعي

خدمة اصدار شهادة األفضلية السعرية

دليل الخدمات
وصف الخدمة
منح شهادة ملنتجات املصانع الوطنية األولوية
عند التقدم ملناقصات في وزارة املالية أو دوائر
املالية املحلية.

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-

ال توجد
مستندات مطلوبة

G2G

زمن تقديم الخدمة

يوم عمل

قنوات الحصول على
الخدمة

مركز املتعاملين
دبي

اإلجراءات

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة

دفع الرسوم

تقديم الطلب

الرسوم

 100درهم

استالم الطلب

الشروط واالحكام

الحصول على شهادة موافقة مبدئية أو
شهادة ترخيص صناعي

خدمة اصدار شهادة القيمة املضافة

دليل الخدمات
وصف الخدمة
يستفيد من هذه الخدمة املصانع الحاصلة على
رخصة انتاج صناعي ،حيث يقوم النظام بحساب
القيمة املضافة ( نسبة املكون الوطني في املنتج
النهائي) بناء على البيانات املالية للمصنع  ،ويجب
أال تقل النسبة في الشهادة عن  % 40ليستطيع
املصنع التسجيل في نظام شهادات املنشأ بوزارة
االقتصاد لتصدير منتجاته إلى خارج الدولة.

الفئة املستهدفة

املستندات املطلوبة

قطاع األعمال G2B -

القطاع الحكومي-

ال توجد
مستندات مطلوبة

G2G

زمن تقديم الخدمة

يوم عمل

قنوات الحصول على
الخدمة

مركز املتعاملين
دبي

اإلجراءات

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة

دفع الرسوم

تقديم الطلب

الرسوم

 1000درهم

استالم الطلب

الشروط واالحكام

الحصول على شهادة تراخيص صناعي

دليل الخدمات

خدمة طلب تصدير حديد الخردة

وصف الخدمة

تصدير خردة الحديد وتقدم هذه الشهادة
للجمارك املحلية للسماح له بتصدير حديد
الخردة لخارج الدولة.

الفئة املستهدفة

قطاع األعمال G2B -

املستندات املطلوبة

زمن تقديم الخدمة

ال توجد
مستندات مطلوبة

يوم عمل

قنوات الحصول على
الخدمة

مركز املتعاملين
دبي

اإلجراءات

التسجيل

مالحظات عامة للخدمة

دفع الرسوم

تقديم الطلب

الرسوم

ال توجد رسوم

استالم الطلب

الشروط واالحكام

ال توجد شروط

