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لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف

صنيف لوحة التحكم هي املنصة الرئيسة لكل منشأة لالنطالق والبدء بأي خدمة من خدمات الت
.باإلضافة إلى عرض بيانات السجل والتصنيف واإلعدادات الرئيسة للمنشأة

لوحة التحكم الرئيسة للمنشأة الهندسية:  رابط الخدمة
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لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف

تممنصةإلىالدخول بعد:األولىالطريقة-1
يمكناإلماراتية،الهويةبطاقةخاللمن

حيثبالشاشةيسار علىالنقاطعلىالضغط
تحكملوحة"ضمنهاومنخيارات،عدةيظهر 
و هكما"الهندسيةاملنشآتتصنيفنظام

هذاعلىالضغطعند،(1)املثالفيموضح
ةاللوحإلىاملتعاملتوجيهسيتمالخيار 

نشأةاملاختيار خاللهامنيمكنوالتيالقادمة
.سجلهاعلىبالعمليرغبالتي

أييمتقدمناالنتهاءبعد:الثانيةالطريقة-2
املتاحةالتصنيفخدماتخاللمنمعاملة

دتأكيشاشةإظهار سيتم"تم"منصةعلى
ديمها،تقتمالتياملعاملةورقمالطلبتقديم

التحكملوحةإلىالذهابخيار إظهار مع
إلىالذهاب"علىالضغطخاللمنالرئيسة

(2)املثالفيموضحهو كم"التحكملوحة

1

الدخول إلى لوحة التحكم الرئيسة 

2

4 رقم الصفحة



نظامتحكملوحة"علىالضغطاختيار بعد
وحةاللستظهر "الهندسيةاملنشآتتصنيف

خاللهامنيمكنوالتيالشاشةيسار على
جلهاسعلىالعملسيتمالتياملنشاةاختيار 

أننيمكالحساباتبعضأنحيثوتصنيفها،
يمكنوبالتاليمنشأةمنأكثر علىمعرفةتكون 

.الحساباتهذهبيناالنتقالللمستخدم
كماأةباملنشالخاصةاأليقونةعلىالضغطيتم
ةلوحإلىاالنتقاليتموبالتاليموضحهو 

.املنشأةبهذهالخاصةالتحكم

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
اختيار املنشأة

5 رقم الصفحة
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23

طةمحستكون والتيمنشأةلكلالرئيسيةالتحكملوحةهيهذه
.التصنيفخدماتلكافةاالنطالق

:أجزاءثالثةإلىتنقسمفهينالحظكماو 
:يليمايشمل:األول الجزء-1
عامةملحة-
االقتصاديةالرخصة-
التصنيفومعايير سجل-
املزاولةرخصة-
والشهاداتاملستندات-
املنشأةمخالفات-

النماذج:الثانيالجزء-2
اإلعدادات:الثالثالجزء-3

مالقوائتحتوي لوحةسيظهر عامةملحةايقونةعلىالضغطعند
:التالية

التنبيهات-
املهندسدعوات-
املشاريع-
التصنيف-

بعيت...األجزاءهذهمنجزءكلتوضيحالقادمةالشرائحفيسيتم

الشهادات-
ملغي/مرفوض-
مكتملةغير طلبات-

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
محتويات لوحة التحكم الرئيسة
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التنبيهات–ملحة عامة 
ائمةقستظهر "التنبيهات"بطاقةعلىالضغطبعد

إرجاعمتحالفيللمنشاةإرسالهاتمالتيالتنبيهات
علىبناءالنواقصالستكمالللمتعاملاملعاملة
.بهااملرتبطةواملستنداتاملعاملةمراجعة
:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 

عاملللمتإرجاعهاتمالتياملعاملةرقم:املعاملةرقم
املعنيةالخدمةنوع:الخدمةنوع

املعاملةتقديمتاريخهو :التقديمتاريخ
املعاملةلحالةتحديثآخر تاريخ:الحالةتاريخ
.املعاملةحالة:الخدمةحالة

:يليماتشمل:اإلجراءات
لاملتعامتوجيهيتمعليهاالضغطعند:متابعة-1

والتقديماملتطلباتتوفير الستكمالاملعنيةللمعاملة
.أخرى مرة

عرضيتمعليهاالضغطعند:التفاصيلعرض-2
.املعنيةاملعاملةوتفاصيلبيانات

معدحالفياملعاملةإلغاءللمتعامليمكن:إلغاء-3
جديدةلةمعامبتقديمرغبتهحالفيأو املتطلباتتوفر 
.منهابدال 

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
التنبيهات-ملحة عامة 

7 رقم الصفحة



دعوات املهندس–ملحة عامة 

"املهندسدعوات"بطاقةعلىالضغطعند
إرسالهاتمالتيالدعواتقائمةعرضسيتم

ير التحضطلباتفياملعنيينللمهندسين
.تفاصيلهامعللتصنيف
:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 

منظافياملقدمةالدعوةرقم:الدعوةطلبرقم
التصنيف

الخدمةنوع:املهندسقيددعوةطلبرقم
املعنية

املدعواملهندساسم:املهندساسم
دعوةتمالذيالنشاط:الهندس يالنشاط
عليهاملهندس

.للمهندسالدعوةتقديمتاريخ:الدعوةتاريخ
أو الرفضأو بالقبول الدعوةحالة:الدعوةحالة

اإلسناد
علىوالضغطالدعواتإحدىاختيار عند

ماكالدعوةتفاصيلباقيعرضسيتم""
.الشكلفيموضحهو 

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
دعوات املهندس-ملحة عامة 
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املشاريع-ملحة عامة 

مةقائعرضسيتم"املشاريع"بطاقةعلىالضغطعند
.املنشاةمشاريعمحفظةفياملدرجةاملشاريع
:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 

التصنيفنظامفياملشروعرقم:املشروعرقم
التصنيفنظامفياملشروعاسم:املشروعاسم
املشروعبدءتاريخ:البدءتاريخ
العقدحسباملشروعانتهاءتاريخ:االنتهاءتاريخ
األعمالقيمةمناألعمالإنجاز نسبة:اإلنجازنسبة
.الكلية
لب،الطتقديمتم)املشروعحالةتظهر :املشروعحالة

.(ملغيمرفوض،مقبول،
ر غيمسند،)املشروعإسنادحالةتظهر :اإلسنادحالة
(مسند

تحتنقاطالثالثةعلىالضغطعند:اإلجراءات
:شروعاملتفاصيلعرضإمكانيةللمنشأةيظهر اإلجراءات

اصيلتفعرضيتمعليهاالضغطعند:التفاصيلعرض
.املختاراملشروع

علىالضغطخاللمنجديدمشروعإضافةيمكن
"مشروعإضافة"

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
املشاريع-ملحة عامة 

9 رقم الصفحة



التصنيف-ملحة عامة 

ياناتبعرضسيتم"التصنيف"بطاقةعلىالضغطعند
.املنشأةتصنيفطلبات

:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 
التصنيفمعاملةرقم:املعاملةرقم
مرة،ألول تصنيف)التصنيفمعاملةنوع:املعاملةنوع

(تجديدتعديل،
التصنيفمعاملةتقديمتاريخ:التقديمتاريخ
.فضالر أو بالقبول الحالةتحديثتاريخ:الحالةتاريخ
ة،مكتمل)التصنيفمعاملةحالةتظهر :املعاملةحالة

.(مرفوضة
تحتنقاطالثالثةعلىالضغطعند:اإلجراءات
لبطتفاصيلعرضإمكانيةللمنشأةيظهر اإلجراءات
التصنيف

اصيلتفعرضيتمعليهاالضغطعند:التفاصيلعرض
.التصنيفطلب
سيتم""علىوالضغطتصنيفطلباختيار عند

.أخرى مالحظاتوأيةاملنشأةتصنيففئةعرض

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
التصنيف-ملحة عامة 

10 رقم الصفحة



الشهادات-ملحة عامة 

سيتم"الشهادات"بطاقةعلىالضغطعند
بهاتتقدمالتيالشهاداتطلباتبياناتعرض
.املنشأة
:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 

الشهادةطلبرقم:الطلبرقم
.املطلوبةالشهادةنوع:الطلبنوع

ملنشهادةطلبتقديماريخت:التقديمتاريخ
األمريهمه

اإلجراء،قيد)الشهادةطلبحالة:الحالة
(مرفوضةمكتملة،

حتتنقاطالثالثةعلىالضغطعند:اإلجراءات
اصيلتفعرضإمكانيةللمنشأةيظهر اإلجراءات
.املطلوبةالشهادة
رضعيتمعليهاالضغطعند:التفاصيلعرض

.املختارةالشهادةتفاصيل
جديداألمر يهمهملنشهادةبطلبالتقدميمكن

"شهادةطلب"علىالضغطخاللمن

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
الشهادات-ملحة عامة 

11 رقم الصفحة
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ملغي/مرفوض–ملحة عامة 

سيتم"ملغي/مرفوض"بطاقةعلىالضغطعند
وامللغيةاملرفوضةاملعامالتبياناتعرض

.للمنشأة
:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 

غيةامللأو املرفوضةاملعاملةرقم:املعاملةرقم
امللغيةأو املرفوضةالخدمةنوع:الخدمةنوع
وضةاملرفالخدمةتقديمتاريخ:التقديمتاريخ

امللغيةأو 
ملةاملعالحالةتحديثآخر تاريخ:الحالةتاريخ

.املعاملةحالة:الحالة
التصنيفمهندسمالحظات:مالحظات

.باإلجراءقامالذي

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
ملغي/مرفوض–ملحة عامة 

12 رقم الصفحة



طلبات غير مكتملة–ملحة عامة 

"لةمكتمغير طلبات"بطاقةعلىالضغطعند
قاميالتالطلباتمسوداتبياناتعرضسيتم

 الستكمالهابحفظهااملتعامل
 
.الحقا

:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي 
املعاملةطلبرقم:املعاملةرقم
.املطلوبةاملعاملةنوع:الخدمةنوع

لةاملعامطلبتقديمتاريخ:التقديمتاريخ
حتتنقاطالثالثعلىالضغطعند:اإلجراءات
طلبالمتابعةإمكانيةللمنشأةيظهر اإلجراءات

:يليكماحذفهأو 
:يليماتشمل:اإلجراءات

فياملعاملةحذفللمتعامليمكن:حذف-3
.امنهبدال جديدةمعاملةبتقديمرغبتهحال

ملعنيةاللمعاملةاملتعاملتوجيهيتم:متابعة-1
.عليهاوالتقديمالبياناتالستكمال

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
طلبات غير مكتملة–ملحة عامة 

13 رقم الصفحة



الرخصة االقتصادية

"يةاالقتصادالرخصة"بطاقةعلىالضغطعند
نماالقتصاديةالرخصةبياناتعرضسيتم
.االقتصاديةالتنميةدائرة

:التاليةالحقول علىالقائمةهذهوتحتوي .
الشركةاسم-
القانونيالشكل-
التأسيستاريخ-
االقتصاديةالرخصةرقم-
املتحركالهاتفرقم-
العنوان-
الرخصةحالة-
الرخصةانتهاءتاريخ-
الرخصةتصنيف-
العامةالعالقاتمندوباسم-

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
الرخصة االقتصادية

14 رقم الصفحة
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سجل ومعايير التصنيف

عرضسيتم"التصنيفومعايير سجل"بطاقةعلىالضغطعند
."ملنشأةاتصنيفمعايير "و"املنشأةسجل"همافرعيتينبطاقتين

.اةللمنشمعتمدسجلآخر لبياناتعرضيحتوي :املنشأةسجل-1
جلسإنشاءويمكنفارغة،القائمةستكون سجلتوفر عدمحالفي

دوجو حالوفي،"للمنشأةسجلإنشاء"اختيارخاللمنللمنشأة
ديثتحللمنشأةويمكنالخيار،هذايظهر فلنمعتمدسابقسجل

اختيارثمومناإلجراءاتإلىالذهابخاللمنالسجل
.(1)املثالفيموضحهو كما"املنشأةسجلتحديث"

عايير مسجلآخر لبياناتعرضيحتوي :املنشأةتصنيفمعايير -2
.للمنشاةمعتمدتصنيف

القائمةستكون معتمدسابقتصنيفمعايير سجلتوفر عدمحالفي
لخالمنللمنشأةالتصنيفملعايير سجلإنشاءويمكنفارغة،

سابقسجلوجودحالوفي،"للمنشأةالتصنيفمعايير سجلإنشاء"
لخالمنالتصنيفمعايير سجلتحديثللمنشأةيمكنمعتمد
التصنيفمعايير تحديث"اختيارثمومناإلجراءاتإلىالذهاب
.(2)املثالفيموضحهو كما"للمنشأة
لكلصلمنفدليلفيالخدمتينلهاتينكاملتوضيحيوجد:مالحظة
.خدمة

سجل ومعايير التصنيف

15 رقم الصفحة

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف



رخصة املزاولة
ضعر سيتم"املزاولةرخصة"بطاقةعلىالضغطعند

متحالفيالهندسيةاألنشطةمزاولةرخصةبيانات
افقةالتصنيفطلبتقديم إظهار تميبحيثعليهواملو

:يليما
معتمدطلبآخر رقم-
التصنيفحالة-
اإلصداررقم-

حالةمعاملصنفةاألنشطةبياناتعرضيتمكما
.نشاطكلتصنيف

فالتصنييتملم)الرخصةبياناتوجودعدمحالفي
رخصةإلصدار جديدطلبعلىالتقدميمكن(بعد

تمحالوفيمرة،ألول الهندسيةاألنشطةمزاولة
أو تعديلطلبعلىالتقدميمكنمسبقاالتصنيف

خاللمن(سنتينبعدالتجديدفترةخالل)تجديد
.“تصنيفطلب"علىالضغط

هادةش)الهندسيةاألنشطةمزاولةرخصةتنزيليمكن
"الرخصةتنزيل"علىالضغطخاللمن(التصنيف
دليليفالخدمتينلهاتينكاملتوضيحيوجد:مالحظة
.خدمةلكلمنفصل

الرخصةفئة-
اإلصدارتاريخ-
ءاالنتهاتاريخ-

رخصة املزاولة

16 رقم الصفحة

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف



املستندات والشهادات

املستندات"بطاقةعلىالضغطعند
املستنداتبياناتعرضسيتم"والشهادات
لخالمنللمنشأةإصدارهاتمالتيوالشهادات

:اتالبيانهذهوتشملالتصنيفأنظمةخدمات
عنهنتجالذيالخدمةطلبرقم:الطلبرقم-

.الصادرةالشهادةأو املستند
.ليهاعالتقديمتمالتيالخدمةنوع:الطلبنوع-
.الخدمةعلىالتقديمتاريخ:التقديمتاريخ-
منةالشهادأو املستندتنزيليمكن:اإلجراءات-

ىعلالضغطثمومناإلجراءاتإلىالذهابخالل
."تنزيل"

ديدجاألمر يهمهملنشهادةبطلبالتقدميمكن
."شهادةطلب"علىالضغطخاللمن

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
املستندات والشهادات
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مخالفات املنشأة

رضعسيتم"املنشأةمخالفات"بطاقةعلىالضغطعند
ةالخاصاألوضاعتصويبوحاالتاملخالفاتبيانات

:البياناتهذهوتشملباملنشأة
لسجلبامتعلقةكانتسواءاملخالفةنوع:املخالفةنوع-
.واملهندسيناألنشطةأو التصنيفمعايير سجلأو 
تمتالتيللمخالفةوصف:املخالفةاسم-
املخالفةبدءتاريخ:املخالفةتسجيلتاريخ-
للمخالفةاألوضاعتصويبإجراءيمكن:اإلجراءات-

علىوالضغطاإلجراءاتإلىالذهابخاللمناملعنية
تصويب"خيارعلىالضغطثمومننقاط،الثالث

دمةالخإلىاملتعاملتوجيهسيتموبالتالي"األوضاع
لهاخول الدللمتعاملويمكناألوضاع،بتصويباملرتبطة

.املخالفةأوضاعتصويبإجراءواستكمال

اءاختفعدمحالوفياألوضاعتصويبمناالنتهاءبعد
تحديثعملللمتعامليمكنتصويبها،تمالتياملخالفة
ةحالتحديث"علىالضغطخاللمناملخالفاتلقائمة

تصويبهامتالتياملخالفةستختفيوبالتالي،"املخالفات
.القائمةمن

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
مخالفات املنشأة
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النماذج وأدلة املستخدمين

لوحةإلىوالذهاب"تم"منصةإلىالدخول بعد
خيارمشاهدةيمكنكمبكم،الخاصةالتحكم

املثالفيموضحهو كماالبرتقاليباللون "النماذج"
أدناه،
صفحةعرضيتم"النماذج"علىالضغطعند

خدميناملستتدريبوأدلةللنماذجقائمتينتحتوي 
.الدائرةلدىاملعتمدة

دةاملعتمالنماذجالقائمةهذهتحتوي :النماذج-1
البياناتوتشمل,املتعاملينقبلمنمنهالالستفادة

:التالية
املعتمدالنموذجاسم:النموذجاسم-
النموذجاعتمادمصدر :املصدر-
النموذجتفعيلتاريخ:التفعيلتاريخ-
بالنموذجمتعلقةمالحظاتأي:مالحظات-
النموذجملفاسم:امللف-
لىإوالذهابنموذجأياختيار يمكنكم:اإلجراءات-

هذالتحميل"تنزيل"واختيار"اإلجراءات"
بكمالخاصالكمبيوتر جهاز علىالنموذج

.املعنيةالخدمةفيمنهواالستفادة

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
النماذج وأدلة املستخدمين
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النماذج وأدلة املستخدمين

النماذج وأدلة املستخدمين

ةأدلالقائمةهذهتحتوي :املستخدمينأدلة-2
ير وسإجراءاتعلاملستخدمينلتدريبالخدمات

:التاليةالبياناتوتشملخدمة،كلعمل
بالخدمةاملرتبطامللفاسم:امللفاسم-
أدلةمندليلأياختيار يمكنكم:اإلجراءات-

ارواختي"اإلجراءات"إلىوالذهاباملستخدمين
مبيوتر الكجهاز علىالدليلهذالتحميل"تنزيل"

ليةوآإجراءاتعلىللتعرفوقراءتهبكمالخاص
.املعنيةالخدمةسير 

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
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اإلعدادات

اإلعدادات

إلىوالذهاب"تم"منصةإلىالدخول بعد
دةمشاهيمكنكمبكم،الخاصةالتحكملوحة
و هكماالبرتقاليباللون "اإلعدادات"خيار

املثال،فيموضح
عرضيتم"اإلعدادات"علىالضغطعند

الخاصةاإلعداداتقائمةتحتوي صفحة
:وتشملباملنشاة

األنشطة-
األفرادمنالشركاء-
الشركاتمنالشركاء-
املهندسون -
املستخدمون -
الفروع-

منزءجكلتوضيحالتاليةالشرائحفيسيتم
...األجزاءهذه

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
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األنشطة-اإلعدادات 

يتتتتتتتتتم فتتتتتتتتي هتتتتتتتتذه الصتتتتتتتتفحة عتتتتتتتترض بيانتتتتتتتتات أنشتتتتتتتتطة 
، املنشاة الهندسية كما هو موضح في املثال

:  وتشمل هذه البيانات
بتتع لتته املجتتال الرئييتت ي التتذي يت: املجتتال الهندستت ي-

النشاط
رمز النشاط املعتمد: رمز النشاط-
اطرقم التعريف الخاص بالنش:  رمز التعريف-
اسم النشاط: النشاط الهندس ي-
هل النشاط رئيي ي أم فرعي: النوع-
يتتتتتتتم عتتتتتترض حالتتتتتتة النشتتتتتتاط ستتتتتتواء كتتتتتتان : الحالتتتتتتة-

ل معتمتتتد أو مستتتتبعد بستتتب عتتتدم تطابقتتته متتتع شتتتك
املنشتتتتتتتتتتاة أو فتتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتتال كتتتتتتتتتتان لتتتتتتتتتتيس متتتتتتتتتتن األنشتتتتتتتتتتطة 

.الهندسية املعتمدة

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
األنشطة-اإلعدادات 
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الشركاء من األفراد–اإلعدادات 

اء يتم في هذه الصفحة عرض بيانات الشرك
ة كما هو األفراد الطبيعيين في املنشاة الهندسي

:  موضح في املثال، وتشمل هذه البيانات
اسم الشريك: االسم-
ل، مالك، شريك، وكي)نوع الشريك: الشريك-

(إلخ...مدير، مفوض توقيع
شأةنسبة امللكية في املن: النسبة املئوية-
جنسية الشريك: الجنسية-
رقم قيد الشريك : رقم قيد املهندس-

(في حال كان مهندس مقيد)املهندس

"       "عند اختيار سجل لشريك والضغط على 
طبيعي سيتم عرض تفاصيل إضافية للشريك ال

:وتشمل
رقم بطاقة الهوية-
سنوات الخبرة-
سنوات الخبرة في أبوظبي-

الشركاء من األفراد-اإلعدادات 

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
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الشركاء من الشركات-اإلعدادات 

كاء يتم في هذه الصفحة عرض بيانات الشر 
ا هو االعتباريين   في املنشاة الهندسية كم

:موضح في املثال، وتشمل هذه البيانات
اسم الشريك: االسم-
يل، مالك، شريك،  وك)نوع الشريك: الشريك-

(إلخ...مدير، مفوض توقيع
نشأةنسبة امللكية في امل: النسبة املئوية-
رقم الرخصة : رقم الرخصة االقتصادية-

رة االقتصادية للشريك االعتباري في دائ
.التنمية االقتصادية

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
الشركاء من الشركات-اإلعدادات 
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املهندسون -اإلعدادات 
فيديناملقياملهندسينبياناتعرضالصفحةهذهفييتم

ملوتشاملثال،فيموضحهو كماالهندسيةاملنشاةسجل
:البياناتهذه

املهندسعليهاملقيدالنشاطرمز :النشاطرمز -
للمهندساملزاولةرخصةرقم:الرخصةرقم-
املهندساسم:االسم-
(تمؤق-متدرب-مزاول )املهندسرخصةفئة:الرخصةفئة-
قيدنظامفياملهندستخصص:املهندستخصص-

املهندسين
للمهندساإللكترونيالبريد:اإللكترونيالبريد-
املهندسهاتفرقم:الهاتفرقم-

ضعر سيتم""علىوالضغطلشريكسجلاختيار عند
:وتشملللمهندسإضافيةتفاصيل

للمهندساإلجماليةالخبرةسنوات:الخبرةسنوات-
يفاملهندسخبرةسنوات:تخصصلكلالخبرةسنوات-

الحاليالتخصص
أبوظبييفاملهندسخبرةسنوات:أبوظبيفيالخبرةسنوات-
شاطالنفياملهندسعليهاملسندالدور :املوظفينمهام-
اتيةاإلمار الهويةرقم:النظامملستخدمالهويةبطاقةرقم-

.للمهندس

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
املهندسون -اإلعدادات 
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املستخدمون -اإلعدادات 
سجلفيالحاليناملستخدمينبياناتعرضالصفحةهذهفييتم

:لبياناتاهذهوتشملاملثال،فيموضحهو كماالهندسيةاملنشاة
املستخدماسم:املستخدماسم-
للمستخدماإللكترونيالبريد:اإللكترونيالبريد-
ندوبمبالتوقيع،مفوضشريك،مالك،)املستخدمدور :املهام-

(رئيي يكادر نشاط،صاحبمهندسمدير،عامة،عالقات
(معطل/مفعل)املستخدمحالة:الحالة-
إلىابالذهخاللمنبياناتهتعديلللمستخدميمكن:اإلجراءات-
عرضيتمسوبالتاليبياناتهلتعديل"تعديل"واختيار"اإلجراءات"

"املستخدمبياناتتعديل"صفحة
عرضسيتم""علىوالضغطملستخدمسجلاختيار عند

:وتشملللمستخدمإضافيةتفاصيل
للمستخدماإلماراتيةالهويةرقم:الهويةبطاقة-
(إنجليزي /عربي):املفضلةالتواصللغة-
(ال/نعم)نظاممسؤولاملستخدم:نظاممسؤول-

معرفكانإذاالحاليللمستخدميمكن:املستخدمينإدارة
Admin)رئيي يأو إداري كمسؤول user)مستخدمينيضيفأن

علىبالضغطاملستخدمينإدارةعلىالدخول خاللمنآخرين
"املستخدمينإدارة"

املستخدمون -اإلعدادات 

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف



ئ

" تم"من خالل الدخول إلى منصة الوصول الى هذا االجراء ايضا نكميمك
اهدة يمكنكم مشحيثبكمالخاصةالرئيسة والذهاب إلى  لوحة التحكم 

"اإلعدادات"خيار 

اإلعداداتائمو قتحتوي صفحةعرضيتم"اإلعدادات"علىالضغطعند
حموضهو كما"الفروع"قائمةالقوائمهذهضمنمنو باملنشاةالخاصة
للمنشأةعتتبالتيالفروعبياناتعرضالقائمةهذهفييتمحيثبالشكل
:يليماوتشملالحالية،األماملحلية

األمالشركةاسم-
األمالشركةرخصةرقم-
الفرعاسم-
للفرعاالقتصاديةالرخصةرقم-
الفرعإضافةتاريخ-

لهظهر وست"فرعإضافة“علىالضغطيتمملحليةملنشأةمملوكفرعإلضافة
للفرعاالقتصاديةالرخصةرقمإدخاليتمو الفروعإضافةصفحة

الفروع-اإلعدادات

27 رقم الصفحة

لوحة التحكم الرئيسة لخدمات التصنيف
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