
 

خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة 

تسجيل جهات تقييم المطابقة عنوان الخدمة

خدمة فرعية إجرائية فئة الخدمة ونوعها

ي يسمح بموجبها مزاولة نشاط  ،موافقة صادرة عن الهيئة ، لجهة تقيم المطابقةهي  وصف عن الخدمة
والت 

ي الدولة،  تقييم المطابقة
 
 بشأن،  2015لسنة  (35وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ) ف

ي للرقابة عىل جهات تقييم المطابقة
  النظام اإلمارات 

ي )للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع ل
وت    ( www.enas.gov.aeموقع االلكت 

  درهم 1000رسوم تقديم الطلب:  o رسوم الخدمة
o  درهم  2500: تقييم كتيب ووثائق الجودةرسوم 
o  ي موقع جهة تقييم المطابقةرسوم تقييم

 
ي ف

 درهم يوم عمل/ مقيم  3000 : ميدات 
o  : درهم  1000تسجيل نشاط جهة تقييم مطابقة 
o  :درهم 800تجديد تسجيل نشاط 
o ي الشهادة التسجيل

 
 درهم 500 : تعديل اي من االنشطة الواردة ف

 رخصة تجارية سارية المفعول o متطلبات تقديم الخدمة
o  دليل الجودة واالجراءات 
o الرسوم 

خطوات الحصول عىل 
 الخدمة

o  ي
وت  ي العىل  انشاء حساب الكت 

وت   (    www.enas.gov.ae)موقع االلكت 
o  من خالل الموقع  تقييم المطابقةتقديم طلب الحصول عىل خدمة تسجيل جهات

ي 
وت   نظام إنجاز –االلكت 

o  دفع الرسوم 
o  (بطاقة الخدمةارفاق الوثائق المطلوبة )انظر 
o  مراجعة الوثائق 
o ي موقع جهة تقييم المطابقة

 
 . زيارة ميدانية ف

o  التسجيل لمزاولة النشاط. اصدار شهادة  

ي ) قنوات تقديم الخدمة
وت   (     www.enas.gov.aeالموقع االلكت 

مدة انجاز  متوسط
 الخدمة

 عمل يوم 30

فئات المتعاملي   
 المستهدفة

o  :ي المجاالت التالية
 
 جميع الجهات الخاصة / الشبه حكومية/ الحكومية ف

o  ات الفحص و المعايرة  جميع مختتر
o  جميع جهات التفتيش 
o  المنتجات ، االفراد ، االنظمة(جميع جهات منح الشهادات( 

ي 
ات الخاصة الت  ات البحث والتطوير والمختتر ات الطبية ومختتر ويستثت  المختتر

الجودة داخل تستخدم الغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية أو أغراض ضبط 
المصانع. 

جاوز ستة اشهر بدءا من تالتقدم بطلب الحصول عىل ترصي    ح مزاولة نشاط خالل مدة ال ت محدودية الخدمة
ي الجهة  6تاري    خ اصدار الرخصة التجارية  ويتم الغاء الطلب بعد مرور 

 
 اشهر اذا لم تستوف

رة مماثلة بناء عىل اسبويجوز تمديد هذه المهلة لمدة عىل متطلبات مزاولة النشاط  اب متر
ي المهلة المحددة  تقوم الهيئة 

 
ي حال عدم استيفاء الجهة ف

 
لتمديدها تقدرها الهيئة. وف

خيص اللغاء الرخصة التجارية الصادرة لجهة تقييم المطابقة.   بمخاطبة سلطة الت 

ي  اوقات تقديم الخدمة  فرع )دتر
( : -مركز سعادة المتعاملي   ي  اىل   07:30خميس من االحد اىل ال ابوظتر

ً
 2:30صباحا

 
ً
 ظهرا

ي  من خالل 
وت   24\ 7الموقع االلكت 

ي   600565554   :  رقم الهاتف االتصال بمقدم الخدمة
وت   enas@enas.gov.ae-customercare : بريد الكت 

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

