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نبذة عن النظام

يهدف نظام الرتاخيص والتصاريح اإللكرتوين إىل تبسيط وتسهيل عمليات الحصول عىل املوافقات الالزمة وتعزيز تجربة 

العمالء واملستثمرين مع الجهات الحكومية يف الدولة، من حيث مستوى تقديم الخدمات، وتحسني الكفاءة التشغيليّة 

لعمليات التصاريح والرتاخيص اليوميّة، وتعزيز معايري جودة الخدمات، من حيث رضا العمالء ورسعة تقديم الخدمة والدقة، 

حيث يوفر النظام منصة موحدة ومتكاملة تسهل عىل الجهات املعنية كافة تسجيل بيانات الفعاليات، والتقديم عىل 

التصاريح والرتاخيص الالزمة.

التصاريح

للجهات  املقدمة  والفعاليات  األشخاص  تصاريح  عىل  للحصول  موحدة  منصة  الجديد  اإللكرتوين  التصاريح  نظام  يشكل 

الحكومية املتعددة، لرتسل الطلبات مبارشة إىل السلطات املعنية، بهدف تسهيل عملية تقديم الطلبات، مام يسهل 

عملية تنظيم الفاعليات املتعددة بصورة أفضل  ويخفف من وطأة اإلجراءات عىل املنظمني.

التطوعي،  العمل  دراسية،  بعثة  ندوة،  تقديم  إلقاء محارضة،  تدريب،  )استضافة محارض،  املعامالت  تصنيف  مثال عىل 

تنظيم معرض، ملتقى كشفي، تحكيم، والعديد من التصنيفات الخاصة بالتصاريح(.

الرتاخيص 

تراخيص مبدئية للمنشآت املتعددة،  للحصول عىل موافقات  الرتاخيص اإللكرتوين فيشكل مرجعاً  بالنسبة لنظام  أما 

واملقدمة للجهات الحكومية، لرتسل الطلبات مبارشة إىل السلطات املعنية؛ بهدف تسهيل عملية استكامل إجراءات 

الرتاخيص للمنشآت وأيضاً تخفيف وطأة اإلجراءات عىل املستثمرين وأصحاب العمل.

)ترخيص حضانه، مزاولة مهنة، مدرسة، رخصة تجارية، بث إذاعي، مطبعة، إعالمي، إصدار  مثال عىل تصنيف املعامالت 

مجلة، مركز جديد، ترخيص لوحات إعالنية، نادى ريايض، معهد، والعديد من التصنيفات األخرى(.
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تشغيل النظام

فتح النظام

لفتح نظام التصاريح والرتاخيص يجب اتباع الخطوات التالية:

Google Chrome 1. قم بفتح املتصفح وينصح باستخدام متصفح

https://itimad.fahr.gov.ae/Permits/Login :2. أدخل الرابط التايل يف رشيط العنوان

الدخول للنظام

1. أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور.

2. اضغط عىل زر دخول.
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تغيري كلمة املرور أو الربيد اإللكرتوين أو رقم الهاتف الخاص باملستخدم

1. قم بالضغط عىل اسم املستخدم الظاهر يف القامئة الرئيسية.

2. اخرت امللف الشخيص.

3. لتغيري كلمة املرور، أدخل كلمة املرور السابقة ثم كلمة املرور الجديدة، ثم اضغط زر تغيري كلمة املرور، بعدها 

سيقوم النظام بعرض صفحة الدخول وبعدها قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور الجديدة للدخول للنظام.

4. لتغيري الربيد اإللكرتوين أو الهاتف، الرجاء تعديل املطلوب، ثم الضغط عىل زر تغيري، وبعدها سيظهر النظام 

رسالة تأكد أن التحديث تم بنجاح.
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الوثائق واإلعالنات واملادة التدريبية

يف يسار الصفحة الرئيسية، يوجد قسم يحتوي بعض الوثائق الهامة كوثيقة التعارف باللغتني العربية واإلنجليزية، وكذلك 

بعض التعاميم، أو فيديو املادة التدريبية للنظام.

ميكن للمستخدم الضغط عىل أي من الروابط املوجودة يف القسم.



8
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نظام التصاريح والرتاخيص

خطوات التقديم عىل معاملة جديدة

للتقديم عىل معاملة جديدة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. اضغط عىل خيار املعامالت من القامئة الرئيسية.

2. إدخال البيانات الخاصة بالتصاريح أو الرتاخيص. 

لتحميل الصورة الشخصية ، يرجى اتباع التايل:

Choose file 1. الضغط عىل

2. اختيار الصورة ثم الضغط عىل زر )تحميل(

3. اختيار نوع الطرف شخص أو منشأة، إذا كان نوع املعاملة شخص فإنه يتوجب إدخال الصورة الشخصية  بصيغة 

700KB عىل أن ال يتجاوز حجم الصورة )JPG(
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4.  إدخال البيانات الشخصية إذا كان نوع الطرف شخص، أو إدخال بيانات املنشأة إذا كان نوع الطرف منشأة.

بيانات الشخص
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نظام التصاريح والرتاخيص

بيانات املنشأة
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نظام التصاريح والرتاخيص

5. لتحميل املرفقات املراد أرفاقها مع الطلب، يرجى اتباع التايل:

الضغط عىل Choose fileأ. 

 اختيار الصورة ثم الضغط عىل زر )تحميل(ب. 

مالحظة: يتم تحميل مرفقات املعاملة بصيغة ال PDF عىل ان ال يتجاوز حجم املرفق الواحد 700KB بحيث أن ال 

2MB يتجاوز الحجم اإلجاميل لجميع املرفقات

البيانات املطلوبة وإرفاق املرفقات، بإمكان املستخدم إرسال املعاملة إىل منفذي  6. بعد االنتهاء من إدخال 

خدمة اعتامد عرب الضغط عىل زر )حفظ( يف أسفل الصفحة، أو حفظ املعاملة كمسودة إلرسالها يف وقت الحق 

عرب الضغط عىل زر )حفظ كمسودة(.
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نظام التصاريح والرتاخيص

لالستعالم عن املعامالت وطباعة املعاملة

لالستعالم عن املعامالت املرسلة مسبقاً ملنفذي خدمة اعتامد، أو االطالع عىل املعامالت التي حفظت كمسودة، 

يرجى اتباع التايل: 

1. اضغط عىل خيار االستعالم من القامئة الرئيسية.

2. ميكن للمستخدم البحث عن أي معاملة مسجلة يف النظام عرب استخدام حقول البحث املوجود يف أعىل 

الصفحة، أو التنقل بني قامئة املعامالت باستخدام زر التايل والسابق.
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دليل مستخدم

نظام التصاريح والرتاخيص

3. ميكن الضغط عىل هذه األيقونة الستعراض تفاصيل الطلب.

4. ميكن الضغط عىل هذه األيقونة يف أسفل حقل املرفقات، الستعراض جميع املرفقات املوجودة 

PDF يف الطلب كصيغة

5. ميكن الضغط عىل هذه األيقونة يف أسفل حقل املرفقات، الستعراض املرفقات يف الجدول، 

كام يظهر يف الصورة أدناه.

6. ميكن الضغط عىل هذه األيقونة يف أسفل حقل تقرير، لعرض التقرير وبعدها ميكن طباعته أو 

حفظه عىل سطح املكتب.
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نظام التصاريح والرتاخيص

أنواع حاالت الطلبات

مالحظة: توجد خمس حاالت لإلجراء وهي كالتايل:

عىل 	  الضغط  الحق  وقت  أي  يف  للمستخدم  وميكن  كمسودة  حفظها  تم  املعاملة  أن  وتعني  مسودة: 

تعديل ومراجعة البيانات املدخلة ثم الضغط عىل حفظ وإرسال اإلجراء إىل منفذي خدمة اعتامد.

تحت اإلجراء: وتعني أن اإلجراء ال يزال عند منفذي خدمة اعتامد التخاذ القرار.	 

بيانات استكاملية: تعني أن املعاملة قد تم مراجعتها من قبل منفذي خدمة اعتامد وتم إرجاعها للمستخدم 	 

حقل  تحت  املوجود  استكاملية  بيانات  رابط  عىل  الضغط  املستخدم  وبإمكان  البيانات.   بعض  الستكامل 

)اتخاذ قرار(، ثم سيظهر الطلب وبإمكان املستخدم االطالع عىل التعليقات املرسلة من قبل منفذي خدمة 

اعتامد، ثم التعديل عىل الطلب حسب التعليقات، فإذا أراد املستخدم إرساله مرة أخرى يتوجب الضغط عىل 

التعليقات والتعديل  باإلجراء وتم توفري املطلوب، وكتابة  باالستمرار  نرغب  الرد( واختيار:  نوع  )خيارات  حقل 

حسب التعليقات املرسلة من قبل منفذي خدمة اعتامد ثم الضغط عىل زر حفظ إلرسال املعاملة. وإذا أراد 

املستخدم عدم استكامل املعاملة، فإنه يتوجب الضغط عىل حقل )خيارات نوع الرد( واختيار: نرغب بعدم 

استكامل االجراء وطلب اإللغاء، وكتابة التعليقات ثم الضغط عىل زر حفظ إلرسال املعاملة.

مالحظة**: عند تجاوز فرتة شهر عىل معاملة بحالة بيانات استكامليه دون أي رد إن املستخدم لن يستطيع تقديم أي 

معاملة جديدة حتى يتم الرد عىل املعامالت املوجودة وحالتها بيانات استكامليه.
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نظام التصاريح والرتاخيص

تاريخ 	  من  اشهر   6 ملدة  صالحيتها  تستمر  والتي  عليها  املوافقة  متت  قد  املعاملة  ان  وتعني  موافقة: 

املوافقة ولتجنب انتهاء صالحية هذه املوافقة يتوجب عليك استخراج )تشغيل وفتح( تقرير املعاملة ليك 

يتم اعتبارها معاملة تم االستفادة منها وبذلك ال يتم انهاء صالحيتها بشكل تلقايئ يف النظام..

رفض: وتعني أن املعاملة قد تم رفضها، ولكن إذا مل ميض 6 أشهر من تاريخ املعاملة فإن النظام يوفر خيار 	 

إعادة النظر )أي إعادة إرسال الطلب املرفوض مع رسالة رسمية صادرة من الجهة تحتوي مربرات إعادة النظر، 

وترفق هذه الرسالة مع طلب إعادة النظر(، وللتقديم عىل إعادة النظر فيتوجب التايل:

الضغط عىل رابط إعادة النظر أسفل حالة الطلب. 	

ستظهر بيانات املعاملة، وعىل املستخدم التمرير لألسفل والوصول عند الجزء الخاص بإعادة النظر. 	

إرفاق الرسالة الصادرة من الجهة والخاصة بطلب إعادة النظر والتي يتم فيها  	

ذكر املربرات التي توضح سبب طلب إعادة النظر عىل الطلب ويتم توجيه 

الرسالة اىل السادة مسؤويل خدمة اعتامد.

كتابة مربرات إعادة النظر، ثم الضغط عىل زر إرسال املعاملة.   	
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تقرير املعامالت حسب باملستخدم

يزود النظام املستخدمني بتقرير إحصايئ يظهر إجاميل عدد املعامالت وحاالتها التي تم إرسالها من قبل املستخدم 

ضمن فرتة زمنية يحددها املستخدم، وتظهر بعض التفاصيل الخاصة بكل معاملة من مثل: 

- اسم الشخص/املنشأة

- التاريخ

- اإلجراء 

- نوع املعاملة

- التصنيف

- حالة اإلجراء

- نوع الطرف)شخص أم منشأة(

والستخراج التقرير يرجى:

1. الضغط عىل )تقرير املعامالت حسب املستخدم( من القامئة الرئيسة

2. اختيار الفرتة الزمنية من/إىل.

3. يف حالة رغبة املستخدم يف مشاهدة التفاصيل اإلضافية عن املعامالت، عىل املستخدم الضغط عىل 

أيقونة            ، أسفل العدد اإلجاميل.
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طلب إنشاء أو وقف مستخدم يف نظام التصاريح والرتاخيص

خدمة  دعم  فريق  مراسلة  عرب  الطلب  منوذج  طلب  ميكنكم  موجود،  مستخدم  وقف  أو  جديد  مستخدم  إنشاء  لطلب 

اعتامد يف الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية عرب الربيد اإللكرتوين:

Itimad-AUH-Support@fahr.gov.ae

وبعد تعبئة النموذج، ميكنكم إرساله إىل فريق الدعم عرب الربيد اإللكرتوين املذكور سابقاً لعمل الالزم.

مدختسم باسح فذح بلط□                            ديدج مدختسم باسح ءاشنإ بلط□

 / ةهجلاد/تعا مدختسم تانايب

vةيبرعلا ةغللاب يعابرلا مسالا

vةيزيلجنالا ةغللاب يعابرلا مسالا

vةهجلا وا /ةسسؤملا

vةرادإلاvمسقلا

vيفيظولا ىمسملاvيفيظولا مقرلا

vةليوحت( رشابملا فتاهلا(vكرحتملا فتاهلا

vورتكلالا ديربلاSةهجلا يف صخشلvةهجلاةراما

vباسحلا بحاص ةيسنجvداليملاخيرات

بلطلا  تانايب

vبلطلا مدقم مسا

vبلطلا ميدقت خيرات

vبلطلا مدقم عيقوت

vتعاdرشابملا سيئرلا / د

vتعاdةيرشبلا دراوملا ريدم / د

ةبولطملا تانايبلا عيمج يفوتسي 6 بلط يا لوبق متي نل : ةظحالم

 دAتعا ةمدخ مدختسم)فذح/ءاشنا( بلط جذو6

صيخارتلاو حيراصتلا□

م اعتامد
طلبه من فريق دع

ث باإلمكان 
 النموذج حي

ستخدام هذا
ح با

ال يسم
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امللحقات

وثيقة التعارف باللغة العربية. 1
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INTRODUCTRY STATEMENTوثيقة التعارف باللغة اإلنجليزية. 2
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للمشروعالقيمة التقديرية     

Estimated value of project 

  

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الشركة بالعربي

Company name in Arabic 

باإلنجليزياسم الشركة   

Company name in English 

 

 اسم مالك الشركة

Company owner name 

General Information of Company and Owner /  الشركةالبيانات العامة للشركة ومالك  

 مقر عمل الشركة

Work place of company 

 البريد

P.O Box 

 هاتف العمل

Office Tel NO. 

 البريد االلكتروني

Email Address 

 رقم الجواز

Passport Number 

 رقم الهاتف

Tel NO. 

 الجنسية

Nationality  

Project information / بيانات المشروع 

 الغرض من التعاقد

Purpose of Contract 

 

 

 مدة التعاقد

Duration of contract 

 تاريخ توقيع العقد

Date of signing the 
contract  

 من تاريخ

From date 

 الى تاريخ

To date 

 التجار�ة الرخصة(  ا�����ا� جميع ارفاق الرجاءمالحظة

Note Please attach all documents ( Commercial license – picture of contract – picture of sponsor passport or ID card  

طلبات التعاقد مع الشركاتمت  

Requirements for contracting with companies 

منوذج وثيقة تعاقد الرشكات. 	

يستخدم كمرفق عند تقديم معاملة تراخيص إدارية/طلب تعاقد



www.fahr.gov.ae
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