
بطاقة خدمة اعتماد جهات تقييم المطابقة

اعتماد جهات تقييم المطابقة عنوان الخدمة

خدمة فرعية إجرائية فئة الخدمة ونوعها

  ا بموجبهيمنح اجراء  ه   وصف عن الخدمة
 
افا   اعتر

 
تملك الكفاءة الفنية واالعالن عن انها  ،جهة تقييم المطابقة  برسميا

 محددة. للقيام بمهام 
  برامج االعتماد 

 
 التالية: يمنح اإلعتماد ف

  لمتطلبات المواصفة الدولية 
 
ات الفحص والمعايرة وفقا  . ISO/IEC 17025:2017مختتر

  لمتطلبات المواصفة الدولية 
 
 . ISO/IEC 17020:2012جهات التفتيش وفقا

  لمتطلبات المواصفة الدولية 
 
 ISO/IECجهات منح شهادات المطابقة للمنتجات وفقا

17065:2012 
  

 
ات الطبية وفقا  . ISO 15189:2012 لمتطلبات المواصفة الدولية المختتر

  للمواصفة اإلماراتية 
 
 . UAE S 2055-2:2016جهات منح شهادات الحالل وفقا

  للرقابة عىل جهات  ،2015لسنة  (35قرار مجلس الوزراء رقم )ل وذلك وفقا 
بشأن النظام اإلماراتر

 .  
  اإلماراتر

 تقييم المطابقة ومتطلبات نظام االعتماد الوطن 
  ) للموقعلمزيد من المعلومات يمكن الرجوع 

وت    ( www.enas.gov.aeااللكتر

 
 رسوم الخدمة

o  :درهم 1000رسوم تقديم الطلب 
o  :درهم  2500رسوم المراجعة الفنية الوثائق 
o  الموقعرسوم  

 
 مقيم درهم يوم عمل/  3000 التقييم ف

o  : سنوات( 3درهم )صالحية شهادة االعتماد  18000رسوم منح االعتماد 

 رخصة تجارية سارية المفعول o متطلبات تقديم الخدمة
o لوثائق ذات العالقهدليل الجودة وا  
o  لقرار مجلس الوزراء رقم 

 
 2015للعام  36تسديد الرسوم وفقا

 
 

خطوات الحصول عىل 
 الخدمة

o  .شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن الهيئة 
o تقديم طلب الحصول عىل خدمة اعتماد جهات تقييم المطابقة   

وت   من خالل الموقع االلكتر
o  (بطاقة الخدمةارفاق الوثائق المطلوبة )انظر 
o  مراجعة الوثائق 
o   

وت  يد االلكتر   حال استكمال المتطلبات  يتم اشعار العميل من خالل التر
 
وتحديد موعد للزيارة ف

 الميدانية . 
o دفع الرسوم 
o  قرار االعتماد 
o  سنوات( 3لمدة صالحة )اصدار شهادة االعتماد 
o تنفيذ المتابعة الالحقة \  .

 
 سنويا

عىل والمتوفرةحول عملية ومتطلبات االعتماد  ENAS EG 03 الدليل اإلرشادييمكن الرجوع اىل 
  الموقع 

وت      www.enas.gov.ae اإللكتر

:  قنوات تقديم الخدمة  
وت    www.enas.gov.ae الموقع االلكتر

مدة انجاز  متوسط
 الخدمة

  يوم عمل  135

http://www.enas.gov.ae/
http://www.enas.gov.ae/
http://www.enas.gov.ae/


فئات المتعاملي   
 المستهدفة

o  .ات الفحص والمعايرة  مختتر
o جهات التفتيش .  
o  للمنتجات.  جهات منح الشهادات 
o  .ات الطبية  المختتر
o  .جهات منح شهادات الحالل 

  الحاالت التالية محدودية الخدمة
 
 : يلغ  طلب االعتماد ف

o ( الموقع خلل مدة أقصاها  
 
( أشهر من تاري    خ تقديم الطلب 6اذا لم يتم تنفيذ عملية التقييم ف

  تنفيذ التقييم 
 
  الوقت المحدد. بسبب تأخر مقدم الطلب للست  ف

 
 ف

o   
 
  بكافة المعلومات الالزمة للست  ف

  اإلماراتر
ويد نظام االعتماد الوطن  م مقدم الطلب بتر  لم يلتر 

 تقديم الخدمة. 
o  .الوقت المحدد  

 
م مقدم الطلب بتسديد الرسوم المطلوبة ف  لم يلتر 

( –)أبوظنر  مركز سعادة المتعاملي    o اوقات تقديم الخدمة  حنر الساعة   07:30:االحد اىل الخميس من دتر 
 
صباحا

02:30  
 
 ظهرا

o  من خالل الموقع  
وت   24/7االلكتر

     600565554   :  رقم الهاتف تصال بمقدم الخدمةاال 
وت   enas@enas.gov.ae-customercare  بريد الكتر

  
وت  الرابط االلكتر
 للخدمة

 ae-http://www.enas.gov.ae/ar

 

mailto:customercare-enas@enas.gov.ae
http://www.enas.gov.ae/ar-ae

