
TUTORIAL 

Online Application for  

CONCRETE CUBE TEST 

 دورة تعليمية

مكعبات الخرسانةإلختبار عبر اإلنترنت تطبيق   



Introduction 

• As per new online system customers will get some 

advantages. Example  

 

Easy application process 

Can be able to Monitor stages of application time to time 

Approval can be received through online quickly as pdf file 

 :مقدمة 

 مثال. للنظام الجديد عبر اإلنترنت ، سيحصل العمالء على بعض المزاياوفًقا 

 

 عملية سهلة التطبيق

 آلخرالتطبيق من وقت مراحل إمكانية مراقبة 

 pdfيمكن الحصول على الموافقة عبر اإلنترنت بسرعة كملف 



Tutorial 

# 001 - Start  
• Open web browser and enter address 

www.fujmun.gov.ae and press on enter button 

 ابدأ - #001 

 واضغط على زر الدخول www.fujmun.gov.aeافتح متصفح الويب وأدخل العنوان 



# 002 

• Change Language as you need  Arabic / English 

اإلنجليزية/ تغيير اللغة حسب حاجتك إلى اللغة العربية   



• Click on Company Login button  

 انقر على زر تسجيل الدخول للشركة 003 #



# 004 
• Use your  Username & Password for company login 

• If you don’t have , then go to Municipality main Building and 

meet counter no. 10 to collect these information. 

 استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك لتسجيل الدخول إلى الشركة

 .لجمع هذه المعلومات 10نافذة رقم  –إلى المبنى الرئيسي للبلدية فاذهب إذا لم يكن لديك ، 



# 005 

• Select Department from the list Building Lab 

 Building Labاختر القسم من القائمة 

 



# 006 
• Now select service from the list Concrete cube test 

and click on view details 

 اآلن حدد الخدمة من قائمة اختبار مكعب الخرسانة

 وانقر على عرض التفاصيل



# 007 

• Run service 

 تشغيل الخدمة



# 008 

• Select project type 

• 1. Under Fujairah Municipality  

• 2. Under Dibba Municipality – Ministry projects- Without 

BLDG permit 

OR 

 حدد نوع المشروع

 تحت بلدية الفجيرة. 1

 BLDGبدون تصريح  -مشاريع الوزارة  -تحت بلدية دبا . 2



# 008 

• If project under Fujairah Municipality and have a valid 

building permit no. then click on it. 

 

.اضغط عليهاإذاً . صالحةبناء رقم رخصة إذا كان المشروع تحت بلدية الفجيرة ولديه   



# 009 

• First enter valid Building permit no. then click on Check License 

ثم انقر فوق التحقق من الترخيص. صالحةبناء رقم رخصة أدخل أوال   



# 010 
• Fill other information, select casting date from date picker 

• Actual age & Required cubes automated no need to fill. Then submit 

 

 

التاريخمربع اختيار المعلومات األخرى ، حدد تاريخ الصب من امأل   

 Submitاضغط ثم . ال حاجة لملء الفراغ.. سيظهر أتوماتيكياً الحقيقي والمكعبات المطلوبة العمر 



# 011 

• As per instruction, upload pdf / JPEG file. If any missing of 

documents application will be rejected. 

 

 .pdf / JPEGحسب التعليمات ، قم بتحميل ملف 

 .نقصان أي من المستندات المطلوبة ، سيتم رفض الطلب في حالة  



# 012 

• Click on add files Total 4 nos separately.  Upload and click 

on Done 

 تحميل والنقر على تم. منفصلبشكل  4عدد انقر فوق إضافة ملفات 



# 013 

• You will receive an application number for future follow-

up and approval 

 

 سوف تتلقى رقم طلب للمتابعة والموافقة في المستقبل



# 014 

• But if your project under Dibba Municipality  or Ministry 

then Click on  

 

اضغط.... الوزارة ولكن إذا كان مشروعك تحت بلدية دبا أو   



# 015 

• After that some project information need to write here, but 

after that procedure same like before. 

اإلجراء تتابع بعد هذا  وهنا لكتابة بعض المعلومات عن المشروع، بعد ذلك تحتاج 

.بالطريقة السابقة  


