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 هيدتع جيةمنه

 ير جا ل التجي ات التسخدم
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 :ةدمقم

 ميةلتنا ةائردب صةاالخ تالعام لما زنجاوإ تادمخلا ميدتق ضغرل ديهعلتا زكامر مع دقعالتا بطواضو دواعق لليدلااذه مثلي

 ،تادمالخ ميدتق زامتيا ىعل لوصالح ضغر ل وفيرهاتدهيعلتا كز امر ىعل ينعيت التي تطااالشتراو بطاوضلاحضوي و،يةدصاالقت ا

 ءثناأ ديهعلتا كز امر كافة ضمن تدماالخ ةدولج بتثا وىستم قيق لتح هاب اماللتزا واجبلاتدماخلا وىستم معايير حضوي كما

 .ةددحملا ريياعملا فةلاخم لاح يف نيةوناقلا تاءارإلجاو اتلمخالفل افةضإلبا ،ةتفاقياال نيا سر ةدم
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 1. :دالتعهي مركز ةيزجاه

 :فقالمر او بنىلما

 .بع مر ( قدم5,382) وع أب ر مرمت (500عن ) يبد يةداصقتا تامدخ مسق مساحة ال تقلأ

 دهيعلتازك مركلذننى مستثيوعب ر مرو مت( كيل4) يد عنهعلتكز امرو سيئيالر ةائردلع اوقبين م افةسالم ال تقلأ

 .ةدعاسللة اصال غلشالم

 .لستقباالكتب ام ،رنتظاال لة اصا ،ةائردلات انتروكا من كل مساحة حديدت ع( م كزرملا طخطم كي )وسم كرر وفيرت

 .(دهيعلتاتية )الذا دمةسم الخق وافقةم ىل علوصعد الحب الإ عهيدلتكز امر صةخر عوققل من ال يتمأ

 .ضيرف أتوها تروكمبي زهامثل ج ،ثثاواأل ماتزستلالم بما يشمل ةائردلف اشرمل خاص كتبوفير مت

 .مهملاب اصحأل أحدها تخصيصو ءنساوأخرى لل لجارصلة للنفحية مص افقمر وفيرت

 .كزالمر حيطم نمض ىلصم وأ دجسم يأ دووج مدع لاح يف كلذو زكرملا نمض ةالصلل صصخم ناكم رفيوت

 ددسط عو( من مت%80يكفي ) بما ،نيةمجا ووعة أمدف نتكا ءواس و محيطهكز أمرلن اضم اترسيا فواقوفير مت

 .اعةسلا يف نيلماع متلا

 .ءلنسال هانتخصيص جزء مو اعةسلا يف نيلماعتالم ددسط عو( من مت%80ـ )ل افيةك رنتظادهة ار وفيرت

 .مهملاب اصحأ شخاص مناأل لودخ حيتي بما المركز دخلية م جاهز

 .يبد يةداصقتا تامدخل ةصصخم تار نتواك سمخ رفيوت

 .يبد يةداصقتا تامدخب صاخ لابقستا كتبم رفيوت

 .دمةيم الخدقت م عندهل ية ولواأل تاحةو إأ ر السنكباو ممهلاب اصح فئات أل نتروكا وفيرت

.1.1 

.A 

.B 

.C 

.D 

.E 

.F 

.G 

.H 

.I 

.J 

.K 

.L 

.M 

 eGoogl( .N.(لحث مثلبحركات ام ضمن عوقالمو عمللساعات او المركز ناتبيا افةضإ

 O. . نيةولكترإلا اتووالقن المركز مدخل ىها علن عنالإلعوا ةائردلا اتدمخ قديمتب صةلخاعمل الات اساع حديدت

 P. .بالمركز اصري الخالتجا مسالا ىوي علجية تحتروحة خال وفيرت

 Q. . جراخلا يف ةرئادلا راعش فةاضإ نود (يبد يةداصتقا تامدخ مدقم فيد ) ت جيةروحة خال وفيرت

 R. .زكرملا يف اهتامدخ ميدقت ميت يلتا تاهجلاو رئاودلا تاراعش ىوي علحتي و ملصقجية أروحة خال وفيرت
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S. ةائردلدمات اخب صاخلا مسقلا يفو زكرملا اخلد ةرئادلا راعش رفيوت. 

T. عمل لساعات ا رمدا ىعل زكرملايف فةاضيلارفيوت. 

U. 1ةدمعتالم ئمةالقا لك حسبذو ز لمركا يف دمةمقلا تادموالخ رعاساأل الئحة وفيرت.PDED/Taheed/ 

V. تدااإليرمية ا تنةرداوإ كات اشرلة ارداع إق مسي لتنباكلذو ةائردلة لدى ادتمعوم مسر صيلكة تحشر وفيرت. 

 الأ ىلع ءاهتنالاو ءدبلا دعومب ةيليصفت يةنمز ةطخو ميصملتا ميدقت بجي ،تهنايص وأ كزمرلا ميمصت يريغت لاح يف :ظةحال م

 .ةئرادلا يف نيينعملا نم دامتعال ل نةايصلا يف ءدبلا نم لمع عوبسأ لبق ةطخلا ميدقت متي نأو ً،اموي 90 تجاوزت

 ية ربشلادرواملا 1.2. :

 اهب لومعملا مةظنألاو ننياوقلل ا اقفو رشابم فظيوبتو ملاك ماودب ليةالتا ية رشبلا رداوكلا فظيوت نع ا الوؤسم د هيع لتا زكرم نوكي

 :ةائردلبل اشحة من قالمر ردواللك عيينلتية ا ولوتعطى أو ،ة لودلا يف

A. زكرملاب ةرئادلا تامدخ مسق يف ملعلا رسي مظينت نع ا الوؤسم نوكي زكرملا بلق نم فشر م عيينت. 

B. تالامع الم ىلطلب علجم ا ح ةدايز لاح يفو ،ةداحولا بةوانملا يف نفيظوم 3 يقل عن ال بما ءالمة عمدخ ظفينوم 5 وفيرت 

 .تالعامالم ددع عسب ميتنا بما ظفينوالم ددة عديا ز المركز ىعل عينفيت

C. ةائردلات ادمبخ اصاألقل خ ىعل لااستقب فظوم. 

D. ىعمل عللا اهل زوال يجو ،ةائردلبا صةاري الخالتجا خيصوالتر ليسجتلدمات اصة فقط لخصمخ هال ة أعروالمذك ردوالكا 

 . قتولاسفنيف ىرأخ هةجيأتامدخ

E. له عةبلتااردوالكوا يةشرلبد ارواالمب لقةع المت فليكالتفة اكا عهيدلتكز امر يتحمل. 

F. نإتقاو سبةلمناات ارهاملاو يملعلا ؤهلملا رفوت ءالمعلا مةدوخ لابقستال او فارشإل ا فئاظو يف رداوكلا نعييت لبطيت 

 .ية جليزنإلوا بية عرلن اغتيللا

 يب رد لت ا 1.3. :

A. ظفينوالم لالو إحن أيعيت و عندي أعلكل فشب المركز غيل شت قبل ةائردلبل اكز من قلمر ل يةشرلبر ادوالكيب ا ردت يتم، 

 .يب رد لتا ميوقتو طةخل ا اقفو

Main Page 5 ر:ادص إل ا of 12 2DED/Taheed/ 

 ةلمتابعاير و طوتال ةرادإ– ةيتالذاةخدمال قسم 2019 ربر: سبتماصدإلاخيرتا



               

         

     

 

 

 

        

  

  

         

         

        

 

        

       

        

  

 

   

~ 
GOVERNMENT OF DUBAI 

,.>-P ci......,!::il o "i al ~ 1 
DUBAI ECONOMY • 

.B ناحمتال ا فظوملا زااجتي مدع لاح يفو ،تادمخلا قديملت يةاهزوى الجستم سقيا نمتحا ال نوبردالمت نوظفوالم عضيخ 

 مليت ف آخرظووفير متورى أة أخمر نمتحاالل قدملتوا صةاه الخفقت نىظف علوالم يبردتةدإعا المركز ىعين عليت نهفإ

 ا.اضيأ زكرملا قة فن ىلع بهيردت

 1.4. :تما ولعلما تقنية

:  نعاالوؤسمدهيعلتازكرمنوكي

(Static IP Address) ظاملن التقنية المتطلبات نت معنترالسرعة ا وافقتت نأ ىعل  تننترإلل بتثا لصاتخط ا وفيرت

 .ريالتجا سجيللتا

.A 

.B 

.C 

 .ملينعاالمت امدالستخ نيةجام )WIFI( لصاتكة اشب وفيرت

 ية، وهلاو بصمةلا ئرقا وتر،مبيالك ةجهزأل )االستقبظفي اووم ءالدمة عمف خظولكل م يةالتقن تلمتطلباوا ةألجهزوفير ات

 تجيارملبى اوي علتحتو اتومعل الم منة متطلبات أهزاألج هذجيات ه رم ب بقتطا نى أل( عخلإ ،يئوضلا حسملا ةهزجأ

 .ةائردلاب تامولعملا نيةقت ةرادإ تابلطمتل ااقفو تاسورفيلل ةداضملا

.  D. ومسبر ونية أمجا نتكا ءواس عاملينتالم امدتخسال ثائقوال يروصتةأجهز وفيرت

(Queue-system) دمةز الخنجاة إدوم رنتظاال ة ادز مهايقيس الج نى أعل ،ةرئادلا تابلطمتل ااقفو  E. رودلا ملتنظي زهاوفير جت

:  يلالتا نمضيت نأو راظتنالا يف نليماعمتلا ددع حضويو

EIDA installed - Public IP/Domain Name - SSL enabled - DED Live (Mobile App) - Business Intelligence (BI) 

Reports – ops Panel Desktop App – SMS devise 
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 :تما دالخ

ةي زة اإلنجليغللامة بدالخ  بية رعلا ةغللامة بدالخ

Request approval for initial ئيةد مب وافقةب مطل 

Request to book trade name ة ي رصة تجا خر اردإص لبط 

Request to issue a trade license ة ي رتجا صةخر يلدعت لبط 

Request to amend a trade license ة ي رتجاخصة الرغاء الب إلطل 

Request for cancellation of trade license ة ي رالتجا صةخرد اليدجت لبط 

Request for renewal of trade license يريح تجا رصت ارد إص لبط 

Request to issue commercial permit يريح تجا رصت يلدعت لبط 

Request to amend a commercial permit يريح تجا رصت ءغاب إلطل 

Request for issue Memorandum سيسأد التعق لبط 

Request for Instance License ة ي روف خصةر لبط 

F. كالماتالم ةدووج ءداعة أبم متايت نى أعل ،ةدواح كةشرل عةبلتاكز ا امرلوعات اجمو مكز أبالمر ستقلتف مقم هار وفيرت 

 . ةدروالا

G. شهر كل ية بدا يف ريراقلتاب ةرئادلا ديوزت ىلإ فةاضإل اب ةرئادلا يفرشمل فارصنال او روضحلا مةصب عيلفت زكرملا ىلع لبطيت . 

 تفاقيا ت اال .2

: ديعه تلاقنطا 2.1.

 عةبالتلفرعية ادمات ا ة الخكافو ريجالتيص اخوالتر سجيللتا عبقطا صةالخا يةدصاالقتلتنمية اة اائرد ماتديد خهعلتنطاق ا يشمل 

 : هاندأ لودجلا يف حة ضوملاو هال
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صةخر رصداإ تداهاشلا ةئيدلمبقات اوافالم  لاألعما ءد ب

ة ي رالتجا حي رصالتا صةخر ءغالإ ةصخر يلدعت  ةصخر جديدت

سيسلتأد اوعق ة ي روة الفصخالر  ية رالتجا ءسمااأل

 :ةدديجلا ياتتفاقاال .22.

A. ت.باالمتطل وفيرتو المركز ية من جاهز كد لتأعد اب اقيةالتفع اوقيت يتم 

B. (.بريسمد31 لية )لمانة اسلء اهانتبا هيتنت التفاقياتع اجمي 

C. ةرشابم قيةافتالا عقيوت دعب ليةاملا ةرادإ يف ميت ةررقملا موسرلا عفد. 

D. نظامو المركزب صةالخا ليةلماير ا رالتقا ىع علالطال الحية اص يةدصاالقتلتنمية اة اائردب اداتإلير تنمية ا ةرداظفي إوح ممن 

 . ومسالر

:  التفاقياتا ديد تج 2.3.

A. تفاقيةالاءهانتخ ايرتا من ين هرش قبل فينلطربل امن ق هاعوقيتو اتتفاقيالاديتجد يتم. 

B. مركزلن ادمة عالخ فيقا إ سيتم تفاقيةالا عوقيت وأ موسرلا عفد نع زكرملا فلخت لاح يف. 

:  ياتتفاقاال لدي عت 2.4.

 قحلم دادعإ ميت ،دهيعلتا نةجل نم ةرداصلا تارارقلا سبح اهليع يلدعلتا وأ دونبلا وأ تامدخلا وأ موسرلا ضعب فةاضإ لاح يف

 نةجل ىدل يمسر كلشب تاظالحملاب مدقلتا له قحي يلدع لتا ىلع ينالثا فرطلا ضاراعت لاح يفو ،فينلطربل اع من قوقيو يلدعت

 .اضاالعتر عةببمتا نيةعالم اللجنة هي نوتكو عهيدلتا

:  ياتتفاقاال اءغلإ 2.5.

 نيةونوالقا ليةلماعيات التبوا ولياتؤسالم افةك مركزلتحمل ا يد معهعلتكز امرو يةدصاالقت لتنمية اة اائرد بين اقية ماالتف ء اغا ليتم إ

 .تاطار شتالل زكرملا فةلاخم لاح يف سبقر منذان إود
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 دمينوالمستخ ماتدالخ .3

 تالامعملا شفةأر .13.

A. ماظنلا يف اهجتلاعمو اهمالستا ميت لةماعم كلل داتتنسالم عشفة جميركز أالمر ىعل. 

B. ين خزتالو حفظلض اغر ب يوعبسأ كلشب لومرلا مأ زكرم ىلإ فةشرؤملاو مةلستملا تالماعملا عميج لاسرإ زكرملا ىلع. 

C. يةنعملا تاهجلا ىلإ نيةونالقا نوؤشلة ارداإ قاتوافمو أمنية تاقفاوم ىلإ جاحتت يلتا تالماعملا فةاك لاسرإب زكرملا مزلتي 

 . ةرئادلا يف

 ةجزنملا تال ماعملا ىلع قيقدتلا .23.

A. ماظنلا يف فظوملا زهانجابإ وملة يقعامى كل ملدقيق علتاب دقيقلتا ةرداإ ومتق. 

B. هاعالجتمل يميلإليق ا طر عن ها للمركزيل ويتم تح نهفإ ظةالحم وأ ةقباطم مدع لةاح دووج لاح يف. 

C. كلذب المركز رعاشن إود ظفوالم باسالق حإغ ميتس تاظالحملا راركت لاح يف. 

D. ديهعلتا مركز فيظوى مت علءااجزلوا اتبالمخالف صةخاال داخليةال الئحةلم اكاتطبق أح. 

 ةيرودلا ير رالتقا .33.

A. شهر كل ية بدا رنتظاالوا دمةخلن ازم ير عن قرت وفيرت. 

B. رهش كل ية ادب ةرئادلا يفرشمل فارصنالاو روضحلا ريرقت رفيوت. 

C. (يةنسالج – لهاتفامقر– يةوهلامقر– لامعلمتاماس ن )مضية مت وهلرئ اقا ير قر ت وفيرت. 

D. ثةدمحلن اظفيوالم ناتبيا يرقرت وفيرت. 

E. ثةدحالم بالمركز صةاواصل الخلتنات ابيا يرقرت وفيرت. 

 مدمستخ ماس داثستحا .43.

A. ع للمركزبلتاا فشرالم وصة أخالر يردو مصة أخالر فاطر حد أم ألدتخسم اسم رصدا يتم إ ال. 

B. رمقلا رزج ية روهمج نم ناك اذإ مةاقإلاو ،ية وهلا ،فظوملا زاوج ةروص ا انمضمت ديهعلتا مسق ىلإ لب ط لاسرإ. 

C. دمينتخسالم باتاء حساشنإل ةالزملقات اوافالم ىل علوصالح. 

D. ةائردللدى ا دمعتالم يبردلتا زاجتيا . 

E. دمعتالم يب ردلتى اعل لوصعد الحب خدمستالم اسم رادصإ ىة علائردلف اشرد ماعتما. 
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F. مدخستملا مسا ثادحستال تامولعملا نيةقت ةرادإ ىلإ لبطلا يل وحت. 

G. زكرملا ىلإ ةديدجلا نمي دخ ست ملا ءامسأ لاسرإ. 

 :يلاح مدختسم ماس ذف ح .53.

A. لةالستقاعد اب عمل يام مسة أل خالخ خدمتسالم سمء اغالطلب إ لسارف إظوأي م لةاستقا دعب المركز ىيجب عل. 

B. ققيدلتا ةرادإ نم فظوملا ىلع تاظالحم دووج لاح يف نيمدختسملا ءامسأ فيقا إ ميت. 

 موسوالر ةيالمال ير التقار .4

 ةدممعتلا دمةالخ موسر .4.1

 .جعسترون غير ميك و ،مهرد 5,000 ود ه يدج مة دخ زكرم حفت لبط ىلع قة فاوملل يلاملا بلاقملا

 :يونسلا يلاملا لباقملا .4.2

لمبلغا  ءاجراإل

مرهد 200,000  يرالتجا يلسجلتات ادمخ افةك ميدتق

مرهد 100,000  تدماخ 3 ريالتجا يلسجتلدمات اخ قديمت

مرهد 100,000  (يفاضإ عرف وأ ديدج زكرم) عجستردي منق نضما

مرهد 25,000  زللمرك يفاضإ عفر

 :فظوملاو كزلمر او ةدائرلا بين غل بالم ا ليوحوت لحصيت آلية .4.3

 لودب الجسوم حسالر مسي تقو سابيتم احت نأ ىلع ا،ايرهش زكرملل تاقحستملا يل وحتو ةرئادلا قبل لغ منلمباصيل ايتم تح

 : هنادأ

 يراجالت ليجالتس اتدمخ سومر

ة يب الضر ابحتسا عدب سومرال ةرالدائ مسر فظوالم مسر زكرالم مسر ة دمخال مسر  اءاترج اإل دعد

م رهد 115.50 م رهد 35 م اهرد 10 م رهد 65 م اهرد 110  د ح او ءارجإ

م رهد 168 م رهد 45 م رهد20 م رهد 95 م رهد 160  ء ار ج إ من ركث أ
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 سسي أالت دو عق سومر

بة ي الضر ابحتس ا عدب خدمةال مسر ةرالدائ مسر فظوالم مسر زكرالم مسر  ة دمخال مسر

م رهد 210 م رهد 50 م رهد 50 م رهد 100  م رهد 200

 ةي ورالف خصةرلا راصدإ سومر

بة ي الضر ابحتس ا عدب خدمةال مسر ةرالدائ مسر فظوالم مسر زكرالم مسر  ة دمخال مسر

م رهد 315 م رهد 30 م رهد 90 م رهد 180  م رهد 300

 تفال لمخاا الئحة .4.4

 . تفاقيةال د اوببن اماللتزا مدع لاح يف كز االمر ىتطبق عل تيلبات اوعق لوا اتالمخالف ىعل /F1DED/Taheed الئحةلتنص ا •

 دونبب مازلتال ا مدع لاح يف دمةخلظفي اوم ىتطبق عل تيلبات اوعقلوا اتالمخالف ىعل /F2DED/Taheed الئحةلتنص ا •

 .تفاقيةال ا

 :دالتعهي زكامر ءأدا ةارإد .5

:  يةربشلادارو لما 5.1. 

A. نةسلايف(%20ن )مركز علا ظفيولم في ظيولن اارودلدل اعم يد يز اليجب أ. 

B. ةائردلة لدى ادمعتالم يريعا الم سبح السميد ادات لتحرشا عضوب المركز فيظويلتزم م. 

:  تما دالخ ميدقعايير تم 5.2. 

A. قائقد7 عن يد يز الرنتظاالقت او سطومت. 

B. قائقد 10 عن دييز ال دمةالخ وقت سطومت. 

 نيلامعلمتاةدمخ اقميث .35.

 .ةائردلبا الخاص ينملعاتالم دمةخل ر ميثاقوفيت

 تما دالخ لليد.45.

 .عاملينالمتو ينظفوكز للمالمر هادملتي يقا ماتدكل الخ فيه تجمع ليلد وفيرت •
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 .مركزلدمات ابخ صةالخا ( Brochuresات )روشلمنوفير ات •

 :لينمعالمتا ضاور يرلسا وقتسلما عاييرم.55.

 :ةدعتملما اييرعالم سبلمركز حى اعل دقيقلتيتم ا

 .تناستباالا*.هاتفيةلكالمات االم*.نيةالميدا تاريا الز*

 ريود كلشب المركز عير م قرلتا عة اجمر تمسي ، حيث%90 عن عاملينتالم ضارو ريسلوق استالم نتيجة سطوقل متي الى أعل

 . مركزلوى استسين مك لتحلذو

 :2019 سنةلءالمعلااضة وردمخلاىومستليلسرا وق سلمتارعاييمسلية قيا آ

ليةاآل  ةد معت الم النسبة

ل العامواط النسبة ىفظة علالمحا يطةشر اقيةالتف يد ادتج درهم عند 100,000 . بخصم المركز ةكافأم %100 - %95 

- 94% .لعاموال اط النسبة ىفظة علالمحا طةي شر اقيةالتف جديد ات م عندرهد 50,000 بخصم المركز ةكافأم %90 

.مركزلع ام دقع ليد ادتج تمي لن امعلوال اط  %80 قل منأ
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