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2 رقم الصفحة

مقدمة

دمات ضمن منصة موحدة للخجميع الخدمات الحكومية لنقلفى إطار مبادرة حكومة أبوظبي 
.منصة تمإلىتم نقل جميع خدمات نظام قيد املهندسين ، (تممنصة )الحكومية 

https://www.tamm.abudhabi/
ظام الهدف من املستند هو مساعدة املستخدمين على كيفية الوصول واستخدام خدمات ن

.قيد املهندسين على منصة تم

https://www.tamm.abudhabi/
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3 رقم الصفحة

قائمة خدمات نظام قيد املهندسين على منصة تم

طلب إصدار بطاقة قيد مهندس 1-

طلب تعدیل بطاقة قید مھندس 2-

طلب تجديد بطاقة قيد مهندس 3-

طلب تعليق بطاقة قيد مهندس 4-

طلب تحديث حالة قيد مؤقت ملهندس 5-

قيد مهندس-طلب إصدار شهادة ملن يهمه األمر  6-

تحديث حالة دعوة مهندس 7-

م الطلب ستل ايتم التقديم على الطلب من نظام خدمات ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية ويتم : خدمات نظام قيد املهندسين
صندوق الوارد للمهندسينيف

هندس يملكتبدعوة مهندس لالنتقال إلى الكادر الفني  8-

طلب إلغاء إسناد دور مهندس 9-

منصة تمقائمة الخدمات علىيتم التقديم على الطلب من: خدمات نظام قيد املهندسين

https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/IssuingEngineerLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequestfortheAmendmentofanEngineersLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequesttoRenewanEngineerLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequestfortheCancellationofanEngineersLicence
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequesttoTransferaTemporaryRegistrationtoaPermanentRegistration
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/RequesttoIssueaCertifiedEngineerCertifiedCertificate
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/Invitation-Request-Status-Update
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/Engineer-Invitation-to-Join-the-Engineering-Staff-of-an-Engineering-Firm
https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/buildingandconstruction/constructionpermits/Cancel-Role-Assignment
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4 رقم الصفحة

"والعقاراإلسكان"اختيار خدمات يمكن للمستخدمين الدخول على نظام قيد املهندسين على منصة تم من خلل 
.تراخيص اإلنشاءاتالبناء واإلنشاءاتمن الصفحة الرئيسية 
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5 رقم الصفحة

الصفحة الرئيسية لخدمة 
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6 رقم الصفحة

تفاصيل الخدمة

اتفاقية مستوى الخدمة 
توضح الحد األقص ى لفترة

مراجعة طلب الخدمة

للدخول على الخدمة

"ابدأ"اضغط زر 
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تفاصيل بطاقة الخدمة 
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تسجيل الدخول 

مثل كل خدمات منصة تم يجب 
تسجيل الدخول عن طريق الهوية 

الرقمية
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة 

موقع الهوية الرقمية
https://selfcare.uaepass.ae/

للدخول على الخدمة

"ابدأ"اضغط زر 

https://selfcare.uaepass.ae/
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9 رقم الصفحة

تحديد نوع التعديل املطلوب

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

لببطالنظاميقومجديدطلباختيار بمجرد
:لتالياالنحو علىاملطلوبالتعديلنوعاختيار 

هندس يتخصصإضافة.1
نفسداخلالترخيصمعلوماتتغيير .2

بةاملكتسالخبرةسنواتواحتسابالشركة
الحاليةالعملجهةتغيير .3
سابقةعمليةخبراتإضافة.4
سابقاتقديمهاتمخبرةتوثيقإضافة.5
ضمناملكتسبةالخبرةسنواتاحتساب.6

املهنيةالخبرةإجمالي
الصفحاتعلىخيار كلاستعراضوسيتم
التالية
فسنفيخيار منأكثر اختيار للمهندسيمكن
فلأسفي"التالي"زر علىالضغطثمالوقت

الشاشة
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10 رقم الصفحة

بيانات مقدم الطلب

دم في هذه الخطوة يتم استعراض بيانات مق
وية الطلب والتي تمت قراءتها من بيانات اله

الرقمية الخاصة به

واء ويمكنه إدخال وسائل االتصال املفضلة س
لرقم الهاتف أو البريد اإللكتروني املفض

.“التالي"ثم الضغط على 

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب
"إلغاء"يتم الضغط على 

تم للعووودة إلوووى الخطووووة السوووابقة يووو
" السابق" الضغط على 
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11 رقم الصفحة

التعديل املطلوب      إضافة تخصص هندس ي

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
وضح واملظلل باللون األخضر ي
جاحلك الخطوة املستكملة بن

لمية في هذه الخطوة  يظهر لك املؤهلت الع
التي تم إضافتها سابقا 

لى إلضافة تخصص هندس ي يتم الضغط ع
.“إضافة مؤهل علمي"

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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التعديل املطلوب       إضافة تخصص هندس ي

ييييية فييييه هيييية  اظهطييييوة  يتهيييير ليييي  املييييؤهال  العلم
التي تم إضافتها سابقا 

لى و إلضافة تخصص هندس ي يتم الضغط ع
"إضافة مؤهل علمي"

مية في هذه الخطوة  يظهر لك املؤهلت العل
التي تم إضافتها سابقا 

لى و إلضافة تخصص هندس ي يتم الضغط ع
.“إضافة مؤهل علمي"
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التعديل املطلوب       إضافة تخصص هندس ي

اتبيانملخصلنايظهر إضافةضغطبعد
اشةالشفيإدخالهتمالذيالعلميةاملؤهلت
هياتنفيذهيمكنالتيواإلجراءاتالسابقة
مةالخدطلبالستكمالاإللغاءأو التعديل

افةإضيمكنكأو "التالي"علىالضغطيتم
.آخرعلميمؤهل

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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14 رقم الصفحة

بةالتعديل املطلوب       تغيير معلومات الترخيص داخل نفس الشركة و احتساب سنوات الخبرة املكتس

12

3

يتم فتح قسم استمرارية االعمال وإظهار 
جزء املوضحة في ال)البيانات السابق إدخالها 

2و 1األعلى رقم 
:وهي يوضح البيانات املمكن تعديلها3و الجزء 

الة مدير فني في ح/مهندس / شريك )العلقة . 1
(مكتب هندس ي

نسبة الشراكة عند اختيار نوع العلقة . 2
.شريك

ن يمكن االختيار بي: التخصص الهندس ي . 3
.التخصص السابق إدخالها في املؤهلت

نشطة يمكن االختيار من األ: املهنة الهندسية.4
افقة مع التخصص الهندس ي الذي ت م املتو
خصة اختياره من بين األنشطة املوجودة في الر 

.التجارية
ثم بعد ذلك يتم التأكيد على صحة البيانات

.“التالي"ضغط زر 

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب

"إلغاء"يتم الضغط على 

يتم للعودة إلى الخطوة السابقة
" السابق" الضغط على 
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تحميل املستندات-التعديل املطلوب       تغيير معلومات الترخيص داخل نفس الشركة  

تم بعد تعديل البيانات املطلوب تعديلها، ي
تها تنزيل نموذج شهادة ملن يهمه األمر وتعبئ
وإعادة تحميلها ضمن خطوة تحميل 
.املستندات املطلوبة بحسب العلقة

.“التالي"ثم الضغط على زر 

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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التعديل املطلوب       إضافة خبرات عملية سابقة

يتمسابقةخبراتإضافةاختيار عند
السابقةالعملخبرةقسمعلىالدخول 
ابقاسإدخالهاتمالتيالخبراتلناوتظهر 

ر ز علىالضغطيتمأخرى خبراتوإلضافة
"سابقةعملخبرةإضافة"

خبراتأيقبول يتمال أنهملحظةيرجى
.يالعلماملؤهلفيالتخرجتاريختسبق

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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17 رقم الصفحة

التعديل املطلوب       إضافة خبرات عملية سابقة

(عادية)الرخصةنوع.1
التجاريةالرخصةرقم.2
وميقالذي"البياناتاستعادة"زر علىالضغط.3

التنميةدائرةمنالشركةبياناتباستعادة
ةواألنشطوعنوانهاالشركةاسم)االقتصادية
(التجاريةبالرخصةاملوجودةالهندسية

عنيةالهندساملهنةخياراتبتوفير النظاميقوم
افقاملالهندس يالتجاري النشاطمطابقةطريق تو

التجاريةالرخصةفيالهندس يالتخصصمع
املهنةقيمأحداختيار املتعاملعلىيجب

القائمةفياملوجودةالهندسية
تحميلو البياناتصحةعلىالتأكيدذلكبعدويتم

لخبرةاوتوثيقالعمليةالخبرةشهادة)املستندات
"إضافة"علىنضغطثم(العملية

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

عند اختيار شركة مقاوالت  على سبيل املثال
ركة سيتم اعتبارك مهندس ضمن الكادر الفني للش

(  كمال/مستثمر/وممكن التسجيل كمهندس وشريك
:ثم تقوم بتعبئة البيانات التالية
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18 رقم الصفحة

التعديل املطلوب       إضافة خبرات عملية سابقة

اناتبيملخصلنايظهر إضافةضغطبعد
فيلهاإدخاتمالتيالسابقةالعمليةالخبرة

نيمكالتيواإلجراءاتالسابقةالشاشة
كمالالستاإللغاءأو التعديلهيتنفيذها

"التالي"علىالضغطيتمالخدمةطلب
بنفسأخرى خبرةإضافةيمكنكأو 

.الطريقة

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 
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19 رقم الصفحة

التعديل املطلوب       تغيير جهة العمل الحالية

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

"ملالعجهةتغيير "التعديلنوعاختيار عند
الجهةفيالعملتركتاريخعناالستعلميتم

طلبقبلالعملاستمراريةقسمفياملسجلة
التعديل

طبقاصحيحةبياناتإدخالملحظةيجب
سببحاإلقامةأو العملتصريحإلغاءلتاريخ

السابقةالعملجهةنوع
ةشركأو جهةمنالعملجهةتغيير حالوفي

تركيثبتمستندتحميليجبحكومية
معالحكوميةالشركةأو بالجهةالعمل
باملطلو العملتركتاريختطابقضرورة
املرفقاملستندفيالعملتركتاريخمعإدخاله

"التالي"زر بضغطنقومثم
بياناتادخالخطواتنفسواتباع

دليلفياملذكورةالعملاستمرارية
بطاقةإصدار بخدمةالخاصاملستخدم

.مهندسقيد

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 
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التعديل املطلوب       إضافة توثيق خبرة تم تقديمها سابقا

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

بإصدار قامواملنفقطمتاحالخيار هذا
بنهايةانتهتالتياالنتقاليةالفترةفيبطاقتهم

حيثالقيدخدماتإطلقعند2019عام
غير سابقةعمليةخبراتإدخاللهمأتاح

قةموثكخبراتنسبةمنهاتحتسبموثقة
قتوثيإضافةمنالخيار هذايمكنهمحيث
ترةفكاملاحتسابيتمحتىالخبراتلهذه

زر بضغطفنقومموثقةكخبرةالخبرة
غير الالعمليةالخبراتلناوتظهر "التالي"

ندمستإرفاقويتمإدخالهاالسابقموثقة
إللغاء مسودة الطلب.الخبراتهذهتوثيق

"ءإلغا"يتم الضغط على 
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21 رقم الصفحة

التعديل املطلوب       إضافة توثيق خبرة تم تقديمها سابقا

في كل خطوات النظام 
يظهر لك اإلطار الذي 

يوضح لك كافة 
خطوات الخدمة 

والرقم املظلل باللون 
األسود يوضح لك 
الخطوة الحالية

منرةالخبفترةاكتسابلكيتيحالخيار هذا
جهةبتعديلالقيامأو البطاقةإصدار تاريخ

الخدمةعلىالتقديمتاريخحتىالعمل
:لذلكمثال

ةبطاقإصدار طلبتقديمعندقاممهندس
سنةوبعدسنوات4لفترةخبراتبإدخالقيد
هذااستخداميمكنهالبطاقةإصدار على

ملالعجهةنفسفيخبرةالكتسابالخيار 
5بهالخاصةالعمليةالخبرةإجماليليصبح
املستنداتبإرفاقيقومأنعلىسنوات
ذاتفيبالعملاستمرارهإلثباتاملطلوبة

.الجهة

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 
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ملخص الطلب

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

التعديلتكافةمناالنتهاءبعد
ديلتعطلبملخصباستعراضالنظاميقوم

التياتالبيانتوضيحويتممهندسقيدبطاقة
عةللمراجقسمكلمستوى علىتعديلهاتم

:يليكماالطلبتقديمقبل
الطلبمقدمبيانات.1
املؤهلت.2
العملاستمرارية.3
املهنيةالخبرة.4
القيدبطاقةتعديلنوع.5

على وبعد مراجعة كافة البيانات يتم الضغط
.“التالي"
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معاينة بطاقة القيد

ر في كل خطوات النظام يظه
لك اإلطار الذي يوضح لك 
كافة خطوات الخدمة 
ود والرقم املظلل باللون األس

يوضح لك الخطوة الحالية
ضح واملظلل باللون األخضر يو 
جاحلك الخطوة املستكملة بن

القيدبطاقةمعاينةهياألخيرةالخطوة
إدخالهاتمالتيالبياناتعلىاعتمادا
صحتهامنوالتأكد

لطلباتقديمثمالبطاقةبمراجعةاإلقرار ثم

للخاملعنيةالبلديةمنالطلبمراجعةيتم
.أيام5

بنجاحدالقيبطاقةبتعديلقمتلقدتهانينا
يفمستنداتكضمناستعراضهاويمكنك
لهاتنزيأو تممنصةعلىالشخص يالحساب
مناملعاملةإتمامإشعار وصول بمجرد
.املعنيةالبلدية

إللغاء مسودة الطلب

"ءإلغا"يتم الضغط على 

ة للعوووووودة إلووووووى الخطووووووة السووووووابق

" السابق" يتم الضغط على 



 لكم
ً
شكرا


