رسوم خدمات الدفاع المدني
Civil Defense Services Fees
50 fils per square meter
(according to Building Area)

الرسوم
 فلس لكل متر مربع (حسب مساحة05
)المبنى

1000 AED

 درهم0555

اصدار شهادة انجاز لنظام الغاز

50 fils per square meter
(according to Building Area)

 فلس لكل متر مربع (حسب مساحة05
)المبنى

اعتماد المخططات التنفيذية ألنظمة السالمة
الوقائية

50 fils per square meter
(according to Building Area)

 فلس لكل متر مربع (حسب مساحة05
)المبنى

اعتماد المخططات الهندسية

1000 AED

 درهم0555

اعتماد إعادة تقديم مخطط هندسي أو تنفيذي

1000 AED

 درهم0555

اعتماد تجارة استيراد وتصدير المواد الخطرة
)(إصدار جديد

1000 AED

 درهم0555

اعتماد تراخيص المصانع والشركات
)المتداولة بالمواد الخطرة (إصدار جديد

No fee

بدون رسوم

اعتماد تراخيص المصانع والشركات
)المتداولة بالمواد الخطرة (إلغاء

1000 AED

 درهم0555

اعتماد تراخيص المصانع والشركات
)المتداولة بالمواد الخطرة (تجديد

No fee

بدون رسوم

اعتماد تراخيص المصانع والشركات
)المتداولة بالمواد الخطرة (تعديل

 درهم0555

)اعتماد خزانات المواد الخطرة (إصدار جديد

بدون رسوم

)اعتماد خزانات المواد الخطرة (إلغاء

 درهم0555

)اعتماد خزانات المواد الخطرة (تجديد

بدون رسوم

)اعتماد خزانات المواد الخطرة (تعديل

 درهم0555

اعتماد صهاريج نقل المواد الخطرة (إصدار
)جديد

No fee

بدون رسوم

)اعتماد صهاريج نقل المواد الخطرة (إلغاء

1000 AED

 درهم0555

)اعتماد صهاريج نقل المواد الخطرة (تجديد

No fee

بدون رسوم

)اعتماد صهاريج نقل المواد الخطرة (تعديل

Fees

1000 AED

No fee
1000 AED

No fee
1000 AED

1000 AED

 درهم0555

اسم الخدمة
اصدار شهادة انجاز المباني

اعتماد طلب تصاميم مخططات الديكور أو
الغاز
اعتماد مركبات نقل اسطوانات الغاز (إصدار
)جديد

500 AED

 درهم055

No fee

بدون رسوم

)اعتماد مركبات نقل اسطوانات الغاز (إلغاء

 درهم055

)اعتماد مركبات نقل اسطوانات الغاز (تجديد

500 AED

اسم الخدمة
Buildings Completion
Certificate
Central Gas Systems
Completion Certficate
Approval of Building
Drawings for the Fire
Prevention Systems
Initial Drawings Approval for
Buildings and Establishments
Approval of Additions or
Modifications in the Drawings
for Buildings and
Establishments
Adoption of trading
companies to import and
export hazardous materials
Adoption of licences for
factories and trading
companies for hazardous
materials
Cancelling Adoption of
licences for factories and
trading companies for
hazardous materials
Renewing Adoption of
licences for factories and
trading companies for
hazardous materials
Modifying Adoption of
licences for factories and
trading companies for
hazardous materials
License Approval for storing
hazardous materials
Cancelling License for storing
hazardous materials
Renewing License for storing
hazardous materials
Modifying License for storing
hazardous materials
Licensing Tanks Transporting
Hazardous Materials
Cancelling License for Tanks
Transporting Hazardous
Materials
Renewng License for Tanks
Transporting Hazardous
Materials
Modifying License for Tanks
Transporting Hazardous
Materials
Approval of Decoration
Drawings
Licensing Vehicles
Transporting Gas Cylinders
Cancelling License Vehicles
Transporting Gas Cylinders
Renewing License Vehicles
Transporting Gas Cylinders

Fees

الرسوم

اسم الخدمة

No fee

بدون رسوم

)اعتماد مركبات نقل اسطوانات الغاز (تعديل

500 AED

درهم500

اعتماد مركبات نقل المواد الخطرة (إصدار
)جديد

No fee

بدون رسوم

)اعتماد مركبات نقل المواد الخطرة (إلغاء

500 AED

درهم500

)اعتماد مركبات نقل المواد الخطرة (تجديد

No fee

بدون رسوم

)اعتماد مركبات نقل المواد الخطرة (تعديل

No fee

بدون رسوم

اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة
)(إالغاء

1000 AED

 درهم0555

اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة
)(إصدار جديد

1000 AED

 درهم0555

اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة
)(تجديد

No fee

بدون رسوم

اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة
)(تعديل

 درهم0555

اعتماد مواقع اسطوانات الغاز

 درهم0555

التدريب على اعمال اإلخالء للمنشآت و
المباني

 درهم عن كل متدرب055

التدريب على اعمال الدفاع المدني

بدون رسوم

إلغاء اعتماد تجارة استيراد وتصدير المواد
)الخطرة (إلغاء

 درهم0555

تجديد اعتماد تجارة استيراد وتصدير المواد
)الخطرة (تجديد

قيمة أعلى نشاط

)ترخيص المنشآت أ (إصدار جديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص المنشآت أ (إلغاء

The value of the higher activity

قيمة أعلى نشاط

)ترخيص المنشآت أ (تجديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص المنشآت أ (تعديل

قيمة أعلى نشاط

)ترخيص المنشآت ب (إصدار جديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص المنشآت ب (إلغاء

The value of the higher activity

قيمة أعلى نشاط

)ترخيص المنشآت ب (تجديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص المنشآت ب (تعديل

قيمة أعلى نشاط

)ترخيص المنشآت ج (إصدار جديد

بدون رسوم

)ترخيص المنشآت ج (إلغاء

1000 AED
2000 AED
500 AED for each trainee

No fee

1000 AED
The value of the higher activity

The value of the higher activity

The value of the higher activity

No fee

اسم الخدمة
Modifying License Vehicles
Transporting Gas Cylinders
Licensing Vehicles
Transporting Hazardous
Materials
Cancelling License for
Vehicles Transporting
Hazardous Materials
Renewng License for
Vehicles Transporting
Hazardous Materials
Modifying License for
Vehicles Transporting
Hazardous Materials
License Approval for storing
hazardous materials
Cancelling License Approval
for storing hazardous
materials
Renewing License Approval
for storing hazardous
materials
Modifying License Approval
for storing hazardous
materials
Approval on Gas Cylinder
Sites
Training of the evacuation of
the buildings and facilities
Training on Civil Defense
Works
Cancelling Adoption of
trading companies to import
and export hazardous
materials
Renewing Adoption of trading
companies to import and
export hazardous materials
Issuing Interpolation
Certificates for Low-Risk
Facilities - A
Cancelling Certificate for
Facilities - A
Renewing Certificate for
Facilities - A
Modifying Certificate for
Facilities - A
Issuing Interpolation
Certificates for Medium-Risk
Facilities - B
Cancelling Certificate for
Facilities - B
Renewing Certificate for
Facilities - B
Modifying Certificate for
Facilities - B
Issuing Interpolation
Certificates for High-Risk
Facilities - C
Cancelling Certificate for
Facilities - C

Fees

الرسوم

اسم الخدمة

The value of the higher activity

قيمة أعلى نشاط

)ترخيص المنشآت ج (تجديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص المنشآت ج (تعديل

 درهم عن كل نشاط0555

)ترخيص بيوت الخبرة (إصدار جديد

بدون رسوم

)ترخيص بيوت الخبرة (إلغاء

 درهم عن كل نشاط0555

)ترخيص بيوت الخبرة (تجديد

 درهم عن كل نشاط مضاف0555

)ترخيص بيوت الخبرة (تعديل

Modifying License of
Consulting Firms

 درهم0555

ترخيص شركات التدريب على الوقاية من
)الحريق (إصدار جديد

No fee

بدون رسوم

ترخيص شركات التدريب على الوقاية من
)الحريق (إلغاء

1000 AED

 درهم0555

ترخيص شركات التدريب على الوقاية من
)الحريق (تجديد

No fee

بدون رسوم

ترخيص شركات التدريب على الوقاية من
)الحريق (تعديل

1000 AED

 درهم0555

ترخيص شركات تدريب سائقي مركبات
)المواد الخطرة (إصدار جديد

بدون رسوم

ترخيص شركات تدريب سائقي مركبات
)المواد الخطرة (إلغاء

 درهم0555

ترخيص شركات تدريب سائقي مركبات
)المواد الخطرة (تجديد

بدون رسوم

ترخيص شركات تدريب سائقي مركبات
)المواد الخطرة (تعديل

1000 AED for each activity

 درهم عن كل نشاط0555

ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة الغاز
)(إصدار جديد

Licensing of Companies
Training on Fire Prevention
Cancelling License of
Companies Training on Fire
Prevention
Renewing License of
Companies Training on Fire
Prevention
Modifying License of
Companies Training on Fire
Prevention
Licensing Companies
Training Drivers of Vehicles
Transporting Hazardous
Materials
Cancelling License of
Companies Training Drivers
of Vehicles Transporting
Hazardous Materials
Renewing License of
Companies Training Drivers
of Vehicles Transporting
Hazardous Materials
Modifying License of
Companies Training Drivers
of Vehicles Transporting
Hazardous Materials
License for Maintenance
Companies to install and
maintain gas systems

No fee

بدون رسوم

ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة الغاز
)(إلغاء

1000 AED for each activity

 درهم عن كل نشاط0555

ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة الغاز
)(تجديد

1000 AED for each added
activity

 درهم عن كل نشاط مضاف0555

ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة الغاز
)(تعديل

1000 AED

 درهم0555

)ترخيص شركات توزيع الغاز (إصدار جديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص شركات توزيع الغاز (إلغاء

1000 AED

 درهم0555

)ترخيص شركات توزيع الغاز (تجديد

No fee

بدون رسوم

)ترخيص شركات توزيع الغاز (تعديل

1000 AED for each activity

No fee
1000 AED for each activity
1000 AED for each added
activity
1000 AED

No fee

1000 AED

No fee

اسم الخدمة
Renewing Certificate for
Facilities - C
Modifying Certificate for
Facilities - C
Licensing of Consulting
Firms
Cancelling License of
Consulting Firms
Renewing License of
Consulting Firms

Cancellation of Licence for
Maintenance Companies to install
and maintain gas systems

Renewal of Licence for
Maintenance Companies to
install and maintain gas
systems
Modification of Licence for
Maintenance Companies to
install and maintain gas
systems
Licence for the Distribution of
Gas Supplies
Cancelling Licence for the
Distribution of Gas Supplies
Renewing Licence for the
Distribution of Gas Supplies
Modifying Licence for the
Distribution of Gas Supplies

Fees

الرسوم

اسم الخدمة

1000 AED Licensing Fees +
100 AED for each equipment

 درهم055 +  درهم رسوم ترخيص0555
عن كل معدة

ترخيص مصنع لمعدات الدفاع المدني وأبواب
)الحريق (إصدار جديد

No fee

بدون رسوم

ترخيص مصنع لمعدات الدفاع المدني وأبواب
)الحريق (إلغاء

1000 AED Licensing Fees +
100 AED for each equipment

 درهم055 +  درهم رسوم ترخيص0555
عن كل معدة

ترخيص مصنع لمعدات الدفاع المدني وأبواب
)الحريق (تجديد

1000 AED for each added
equipment

 درهم عن كل معدة مضافة055

ترخيص مصنع لمعدات الدفاع المدني وأبواب
)الحريق (تعديل

1000 AED Licensing Fees +
100 AED for each equipment

 درهم055 +  درهم رسوم ترخيص0555
عن كل معدة

ترخيص موزع لمعدات اإلطفاء (إصدار
)جديد

Licensing of Fire Equipments
Distributer

No fee

بدون رسوم

)ترخيص موزع لمعدات اإلطفاء (إلغاء

Cancelling License of Fire
Equipments Distributer

1000 AED Licensing Fees +
100 AED for each equipment
100 AED for each added
equipment
1000 AED Licensing Fees +
100 AED for each equipment

 درهم055 +  درهم رسوم ترخيص0555
عن كل معدة

)ترخيص موزع لمعدات اإلطفاء (تجديد

Renewing License of Fire
Equipments Distributer

 درهم عن كل معدة مضافة055

)ترخيص موزع لمعدات اإلطفاء (تعديل

Modifying License of Fire
Equipments Distributer

 درهم055 +  درهم رسوم ترخيص0555
عن كل معدة

ترخيص نشاط وكيل لمعدات الدفاع المدني
)(إصدار جديد

Licensing of Agent Activity
for Civil Defense Equipment

No fee

بدون رسوم

ترخيص نشاط وكيل لمعدات الدفاع المدني
)(إلغاء

1000 AED Licensing Fees +
100 AED for each equipment

 درهم055 +  درهم رسوم ترخيص0555
عن كل معدة

ترخيص نشاط وكيل لمعدات الدفاع المدني
)(تجديد

100 AED for each added
equipment

 درهم عن كل معدة مضافة055

ترخيص نشاط وكيل لمعدات الدفاع المدني
)(تعديل

No fee

بدون رسوم

تعديل اعتماد تجارة استيراد وتصدير المواد
)الخطرة (تعديل

 درهم055

شهادة إستيفاء مباني

Cancelling License of Agent
Activity for Civil Defense
Equipment
Renewing License of Agent
Activity for Civil Defense
Equipment
Modifying License of Agent
Activity for Civil Defense
Equipment
Modifying Adoption of trading
companies to import and
export hazardous materials
Safety and prevention
completion certificate for
buildings
Awareness lectures

500 AED

تقديم المحاضرات التوعوية

اسم الخدمة
Licensing of Civil Defense
Equipments and Fire Doors
Manufacturer
Cancelling License of Civil
Defense Equipments and Fire
Doors Manufacturer
Renewing License of Civil
Defense Equipments and Fire
Doors Manufacturer
Modifying License of Civil
Defense Equipments and Fire
Doors Manufacturer

