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 .1الهدف من الوثيقة
الهدف من هذا المستند هو تقديم دليل تدريب شامل لخدمات نظام رخصتي الخاص بالمعامالت لقسم الرخص االقتصادية في بلدية
الفجيرة لالطالع عليه من قبل المستخدم.

 .1.1شاشات المتعاملين

 يستطيع المستخدم بالنقر على رابط النظام لتظهر شاشىة النظام الرئيسية  .بإمكان المستخدم من عرض النظام باللغتين
(العربية/اإلنجليزية) عن طريق اختيار رابط اللغة في الصفحة الرئيسية الموجود في أعلى يسار الصفحة .ويتكون النظام من
الخدمات الرئيسية التالية:
 خدمات خارطة الفجيرة االقتصادية
 خدمات المحاكاة
 المعامالت
 التحقق من الشهادات
 استعالم ودفع المخالفات
 صفحتي
 رأيك يهمنا
تظهر قوائم الخدمات وفقا للصالحيات الممنوحة للمستخدم.

 .1.2شاشة الدخول

 -1يقوم المستخدم بتسجيل الدخول للنظام وذلك من خالل النقر على رابط "دخول" الظاهر في أعلى يمين الشاشة.
 -2اذا كان المستخدم مسجال في النظام فيقوم بادخال بيانات الدخول :
 oاسم المستخدم :وذلك من خالل ادخال اسم الدخول في حقل "اسم المستخدم"
 oكلمة المرور :وذلك من خالل ادخال كلمة المرور في حقل "كلمة المرور"
 oنوع المستخدم :على المستخدم المسجل ان يقوم باختيار نوع المستخدم وفقا للنوع الذي قام بالتسجيل به ن خالل اختيار
النوع المناسب:
 متعامل

 مندوب
 موظف بلدية
 جهات مخولة
 -3يقوم المستخدم بالضغط على زر "دخول" للدخول الى شاشة الخدمات الرئيسية.
 -4اذا قام المستخدم باختيار مربع االختبار "البقاء متصال" فيتم حفظ اسم المستخدم/كلمة المرور في جهاز المستخدم.

 .2ال ُمعامالت

لسان تبويب ال ُمعامالت يحتوي على جميع أنواع ُمعامالت األسماء اإلقتصادية ،الموافقة المبدئية ،التصاريح ومعامالت الرخص
اإلقتصادية.
حيث يُمكن للمستخدم تقديم ال ُمعاملة المطلوبة ،وسيتم شرح تقديم جميع المعامالت في الخطوات التالية.

 .2.1البحث عن إسم إقتصادي

في هذة الشاشة يتم البحث عن اإلسم اإلقتصادي ،حيث يقوم المستخدم بكتابة اإلسم اإلقتصادي أو جزء من اإلسم في حقل اإلسم
اإلقتصادي عربي أو إنجليزي ،ثم الضغط على زر "التحقق من توفر اإلسم" فيندرج جميع األسماء اإلقتصادية التي تم البحث عنها.

 .2.2حجز إسم إقتصادي
 .2.2.1جديد
 اإلسم

يقوم المستخدم بتحديد نوع اإلسم اإلقتصادي "جديد" ثم يقوم بإقتراح من خمسة إلى عشرة أسماء ،يتم إدخال كل إسم باللغتي العربية
واإلنجليزية ثم النقر على زر "إضافة" فيندرج اإلسم في الجدول ضمن األسماء اإلقتصادية المقترحة.
يُمكنة إدخال إسم مختصر باللغتي العربية واإلنجليزية ،وهما حقول غير إلزامية.

 الشكل القانوني

إلختيار الشكل القانوني ،يتم فتح منطقة الشكل القانوني ،فتظهر قائمة الشكل القانوني ،يتم فتح القائمة المنسدلة وإختيار واحدة من األشكال
القانونية الموجودة بالقائمة.
 األنشطة اإلقتصادية

يقوم المستخدم بإضافة نشاط إقتصادي أو أكثر ،من خالل كتابة إسم النشاط أو جزء منه في محرك البحث ،ثم يقوم بالنقر على أداة
البحث ،تنبثق قائمة تحتوي على جميع األنشطة اإلقتصادية التي تم البحث بكلماتها ،يقوم المستخدم بالنقر على زر اإلضافة المجاور
للنشاط اإلقتصادي ال ُمراد إضافتة ،فيندرج في جدول األنشطة اإلقتصادية.

 أصحاب العالقة

يقوم المستخدم بفتح منطقة أصحاب العالقة ،ثم يقوم بالضغط على زر إضافة فتنبثق هذه الشاشة.
يمكن البحث عن صاحب عالقة من خالل إدخال رقم الهوية الخاص به ثم الضغط على زر بحث ،فيتم ملء بياناتة بشكل تلقائي من قبل
النظام ،وفي حالة كان صاحب العالقة غير مسجل بالنظام يتم إدخال جميع البيانات بشكل يدوي ،فيتم إدخال رقم الهوية وإسم صاحب
العالقة باللغتي العربية واإلنجليزية ،الجنسية ،رقم الجوال ،صفة التمثيل وإدخال نسبة المساهمة ،وإرفاق كل من صورة الهوية الوطنية،
صورة جواز السفر وصورة اإلقامة أو الجنسية ثم الضغط على زر إضافة إلضافة البيانات التي تم إدخالها ،أو عودة إلغالق الشاشة
المنبثقة بدون حفظ البيانات .
كما يمكن التعديل في بيانات أصحاب العالقة بعد إضافتهم ،من خالل زر التعديل المشار عليه بالرقم ( )2المجاور لصاحب العالقة
ال ُمراد التعديل في بياناتة ،أو حذف صاحب عالقة بواسطة النقر على زر حذف المشار إلية بالرقم (.)1
ملحوظة-:
 -1إجمالي نسبة المساهمة يجب أن يكون .%100
 -2نسبة المساهمة لـ صفة (مالك ومدير ) يجب أن تكون .% 100

 المرفقات

يقوم المستخدم بإرفاق المرفق العام أو المرفقات األخري ،وفي حالة عدم إرفاقة المرفق العاق تكون جميع المرفقات األخري إلزامية.
يُمكن للمستخدم إضافة وإرفاق مرفق إضافي من خالل النقر على رابط مرفق إضافي ،فيتم ظهور قائمة منسدلة بها جميع المرفقات
اإلضافية التي يُمكن للمستخدم إضافة إحداهما ،ثم يتم الضغط على زر إضافة ،فيندرج المرفق اإلضافي ضمن جدول المرفقات ،كما
يُمكن حذف المرفق اإلضافي الذي تم إضافتة بواسطة زر الحذف المجاور للمرفق اإلضافي في الجهة اليسرى للجدول.
ملحوظة -:أقصى حجم للمرفق الواحد هو  3ميجا ،وللمرفق العام  10ميجا.

 تقديم المعاملة

بعد أن تم إدخال جميع بيانات ال ُمعاملة بشكل صحيح ،ثم الضغط على زر متابعة أسفل الصفحة.
األن تم تقديم المعاملة بنجاح ،واإلنتقال إلى هذه الصفحة ،وتحتوي على رقم ،إسم وتاريخ المعاملة.

 .2.2.2فرع لرخصة داخل الفجيرة

يتم إختيار عالمة اإلختيار "فرع لرخصة داخل الفجيرة" ,تظهر قائمة تحتوي على جميع األسماء اإلقتصادية الخاصة بالمتعامل ،يقوم
المتعامل بإختيار واحدة من األسماء اإلقتصادية ،كما ُيمكن البحث عن إسم إقتصادي محدد من خالل محرك البحث أعلى الجدول ،ثم
تنشيط اإلسم اإلقتصادي كما هو موضح بالشكل ،ثم إدخال إسم الفرع باللغتي العربية واإلنجليزية ،منطقة الشكل القانوني تكون للقراءة
فقط ،األنشطة اإلقتصادية للقراءة فقط و ُيمكن حذف واحدة أو أكثر من األنشطة ،اما اصحاب العالقة فهم ايضا ً للقراءة فقط وال ُيمكن
التعديل بهم.
يتم إرفاق المرفقات كما ذكرنا بالخطوات السابقة ،ثم النقر على زر متابعة لتقديم المعاملة.

 .2.2.3فرع لرخصة خارج الفجيرة

لحجز إسم إقتصادي لفرع خارج الفجيرة  ،يتم إختيار عالمة اإلختيار "فرع لرخصة خارج الفجيرة ،ثم إدخال اإلسم اإلقتصادي باللغتي
العربية واإلنجليزية ،وإسم الفرع باللغتي العربية واإلنجليزية ،ثم إرفاق صورة الرخصة األم.
بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات مثل الشكل القانوني ،األنشطة اإلقتصادية ،أصحاب العالقة والمرفقات كما سبق شرحها في الخطوات
السابقة ،ثم النقر على زر متابعة لتقديم المعاملة.

 .2.3تعديل حجز إسم إقتصادي

لتعديل حجز إسم إقتصادي يجب تنشيط اإلسم اإلقتصادي المراد تعديلة من الجدول أعلى الشفحة ،فيتم ظهور بيانات اإلسم اإلقتصادي
للقراءة فقط،
يتم تنشيط الجزء المراد تعديلة مثل اإلسم ،الشكل القانوني ،األنشطة اإلقتصادية أو اصحاب العالقة ،بعد تنشيط واحدة أو اكثر يتم
إدراجها أسفل الجدول ،يتم فتح المنطقة المراد تعديلها وإدخال البيانات اإللزامية وإرفاق المرفقات كما سبق شرحها ،ثم اضغط زر متابعة
لتقديم المعاملة لموظفي البلدية.

 .2.4تمديد حجز إسم إقتصادي

يُمكن للمتعامل تمديد حجز إسم إقتصادي ،حيث يقوم بتنشيط اإلسم اإلقتصادي من الجدول في الشكل األول ،مباشرة يتم إظهار بيانات
اإلسم اإلقتصادي للقراءة فقط كما هو موضح بالشكل الثاني ،يُمكن إعادة إختيار إسم إقتصادي أخر من خالل النقر على زر "إعادة
اإلختيار" .
بعد إختيار اإلسم يجب إرفا ق المرفقات المطلوبة ثم النقر على زر متابعة.

 .2.5إلغاء حجز إسم إقتصادي

يتم إلغاء حجز إسم إقتصادي من خالل إختيار اإلسم اإلقتصادي ال ُمراد إلغاؤه ،ثم إدخال سبب اإللغاء وهو حقل إلزامي يجب إدخالة ،ثم

إدخال جميع المرفقات اإللزامية والضغط على زر متابعة.

 .2.6إصدار موافقة مبدئية

إلصدار موافقة مبدئ ية يتم إختيار إسم إقتصادي من الجدول أعلى الصفحة ،يظهر الشكل القانوني ،األنشطة اإلقتصادية وأصحاب
العالقة الخاصة باإلسم اإلقتصادي الذي تم إختيارة للقراءة فقط .اما المرفقات يتم إرفاقها كما ذكرنا سابقاً ،العنوان وبيانات اإلتصال يتم
شرحها في الخطوة التالية.

 العنوان

تحتوي منطقة العنوان على تالث قوائم منسدلة وحقلين نصيين ،يتم إختيار المنطقة الرئيسية من القائمة المنسدلة ،بناء على إختيار
المنطقة الرئيسية تظهر المناطق الفرعية الخاصة بالمنطقة الرئيسية ،وهما إجباريتين اإلختار ،أما بالنسبة للشارع ،المبنى والوحدة فهما
حقول غير إلزامية اإلدخال ،تظهر محتويات الشارع بُناء على إختيار المنطقة الفرعية.

 بيانات اإلتصال

تحتوي بيانات اإلتصال على رقم الموبايل والبريد اإللكتروني ،مع العلم أن رقم الموبايل هوه حقل إلزامي ،أما البريد اإللكتروني هوه
حقل إختياري.
ملحوظة-:
 -1رقم الموبايل يقبل عشرة أرقام فقط نظرا ً لتجنب األخطاء.
 -2البريد اإللكتوني ال يقبل سوى الحروف اإلنجليزية فقط ،ويجب أن يكون البريد مكتوب بالشكل الصحيح.

 .2.7تعديل موافقة مبدئية

لتعديل موافقة مبدئية ،يقوم المتعامل بإختيار اإلسم اإلقتصادي ،تظهر بيانات اإلسم اإلقتصادي المراد تعديل الموافقة المبدئية خاصته ،ثم
يقوم المتعامل بتنشيط مربعات اإلختيار للمناطق ال ُمراد تعديلها.
في هذا المثال تم إختيار اإلسم ،أصحاب العالقة والعنوان لتعديلهم ،بمجرد تنشيط مربع اإلختيار تظهر المنطقة الخاصة به أسفل
مربعات اإلختيار ،يقوم المتعامل بفتح المنطقة ،ويمكنه التعديل ،حذف بيانات الموافقة المبدئية أو إضافة بيانات جديدة.
ثم يقوم بإرفاق المرفقات اإللزامية وتقديم المعاملة.

 .2.8تمديد موافقة مبدئية

لتمديد موافقة مبدئية ،يتوجب على المستخدم تنشيط اإلسم اإلقتصادي الخاص بالموافقة المبدئية من الجدول ،تظهر رقم الموافقة وبيانات
اإلسم اإلقتصادي للقراءة فقط كما هو موضح بالشكل ،يُمكنه إعادة إختيار اإلسم من خالل الضغط على زر إعادة اإلختيار.
بعد إختياره اإلسم اإلقتصادي ،فقط يقوم ال ُمتعامل بإر فاق المرفقات المطلوبة والضغط على زر متابعة لتقديم المعاملة ،أو مسح لمسح
جميع البيانات ال ُمدخلة وكأن ال شئ لم يكن.

 .2.9إلغاء موافقة مبدئية

إللغاء موافقة مبدئية يتوجب على المستخدم تنشيط واحدة من األسماء اإلقتصادية المراد إلغائها ،بعد تنشيط اإلسم اإلقتصادي من الجدول
في الشكل األول تظهر بيانات الموافقة للقراءة فقط كما هو موضح بالشكل الثاني ،يتوجب على ال ُمتعامل إدخال سبب اإللغاء ،وهو حقل
إلزامي ال يُمكن تقديم ال ُمعاملة بدون إدخال سبب اإللغاء ،ثم إرفاق المرفقات والنقر على زر متابعة.

.2.10إصدار تصريح إقتصادي
.2.10.1

داخل الفجيرة

إلضافة تصريح إقتصادي داخل الفجيرة ،يتم تنشيط زر اإلختيار "داخل الفجيرة" أعلى الصفحة ،ثم إختيار الرخصة من القائمة
المنسدلة  ،ثم إختيار فئة التصريح وبناء علية يظهر محتويات قائمة النوع.
يتم إختيار "التاريخ من" و "التاريخ إلى" مع العلم ان ال يمكن إختيار "التاريخ من" اكبر من "التاريخ إلى" وال يساوي تاريخ اليوم.
يتم إختيار المنطقة الرئيسة من القائمة المنسدلة وكتابة العنوان في حقل العنوان النصي ،ثم إدخال رقم الجوال والبريد اإللكتروني.
يجب إدخال المالحظات ،حيث أنه حقل إلزامي.

البيانات اإلضافية هي جزء غير إلزامي ،لكن في حالة إضافة أي بيانات إضافية يتم إختيار إسم البيان اإلضافي وإدخال القيمة في الحقل
النصي ثم النقر على زر إضافة المجاور لحقل قيمة البيان اإلضافي.
ثم يتم إرفاق المرفقات اإللزامية والضغط على زر متابعة.

.2.10.2

خارج الفجيرة

إلضافة تصريح إقتصادي خارج الفجيرة يتم تنشيط زر اإلختيار "خارج الفجيرة" ،وإضافة إسم الرخصة باللغتي العربية واإلنجليزية،
يتم إدخال باقي البيانات كما تم شرحها سابقا ً في إضافة تصريح داخل الفجيرة.

.2.11تعديل تصريح إقتصادي

يُمكن للمتعامل تعديل تصريح إقتصادي ،يقوم المتعامل بفتح شاشة تعديل تصريح إقتصادي من لسان تبويب المعامالت ،يتم عرض
جميع التصاريح خاصته في جدول ،يتم تنشيط واحدة من التصاريح ال ُمراد تعديلها ،فيتم عرض بيانات التصريح للقراءة فقط كما هو
موضح بالشكل ،يُمكنه أيضا ً إعادة إختيار التصريح بالضغط على زر إعادة اإلختيار ،فيتم عرض نفس جدول التصاريح ،ويقوم بتكرار
نفس العملية.
يتم تحديد المنطقة الرئيسية بإختيار واحدة من القائمة المنسدلة ،ثم كتابة العنوان بالتفصيل في حقل العنوان ،ثم إدخال رقم الهاتف المكون
من عشرة أرقام.
يجب إدخال المالحظات حيث أنه حقل إلزامي.
البيانات اإلضافية هي بيانات غير إلزامية ،وفي حالة إضافة البيانات اإلضافية يتوجب على المستخدم إختيار إسم البيان اإلضافي من
القائمة المنسدلة ثم إدخال قيمة البيان ،ومن ثم النقر على زر إضافة المجاور لحقل قيمة البيان اإلضافي.
بعد ذلك يتم النقر على زر متابعة لتقديم ال ُمعاملة.

.2.12تمديد تصريح إقتصادي

لتمديد تصريح إقتصادي ،يتوجب على المستخدم إدخال رقم التصريح اإلقتصادي في محرك البحث ال ُمشار إليه بالرقم ( )1ثم الضغط
على زر "بحث" المشار إلىه بالرقم ( ،)2فتظهر بيانات الرخصة اإلقتصادية للقراءة فقط.
يُمكن لل ُمتعامل التمديد باليوم ،الشهر أو السنة .حيث يقوم بإختيار يوم ،شهر أو سنة من القائمة ال ُمنسدلة ،ثم إدخال ال ُمده ال ُمراد التمديد
بها.
يتم إدخال المالحظات ،حيث أنه حقل إجباري ،ثم إرفاق المرفقات المطلوبة والنقر على زر متابعة لتقديم المعاملة.

.2.13إلغاء تصريح إقتصادي

من شاشة إلغاء تصريح يتم تنشيط التصريح ال ُمراد إلغاؤه بالنقر واحدة على المربع المشار عليه باألحمر  ،فتظهر بيانات التصريح
للقراءة فقط ،يتم تعريف سبب اإللغاء وهو حقل إلزامي يجب إدخال البيانات به ،ثم يتم إرفاق المرفقات اإللزامية والنقر على زر متابعة
لتقديم المعاملة.

.2.14حجز موعد للسحوبات

لحجز موعد للسحوبات ،يتم تنشيط واحدة من التصاريح ،يتم تحديد تاريخ مقترح أول وتحديد الوقت للتاريخ المقترح ،ثم إقتراح تاريخ
ثان وتحديد الوقت المناسب للتاريخ المقترح الثان.
يتم كاتبة العنوان الذي يتواجد فيه السحوبات ،ثم إدخال رقم هاتف الشخص المنسق أو المسؤول عن هذه السحوبات.
ثم اضغط زر متابعة لتقديم المعاملة.

.2.15إصدار رخصة إقتصادية

إلصدار رخصة إقتصادية ،ال بد أن يكون المتعامل لدية إسم إقتصادي مسبقاً ،وبنا ًء عليه ،أثناء فتح شاشة إصدار رخصة إقتصادية
يظهر جدول يحتوي على جميع األسماء اإلقتصادية الخاصة بالمتعامل ،يتوجب على المتعامل تنشيط واحدة من األسماء اإلقتصادية كما
تم شرحة مسبقاً ،فتظهر بيانات اإلسم اإلقتصادي للقراءة فقط كما هو مبين بالشكل ،وتكون كالً من الشكل القانوني ،األنشطة اإلقتصادية،
العنوان وأصحاب العالقة للقراءة فقط أي ال يُمكن الحذف أو اإلضافة أو التعديل بها.
فقط يقوم ال ُمتعامل بإرفاق المرفقات ،إدخال بيانات اإلتصال (رقم الموبايل  -البريد اإللكتروني) ،حقل البريد اإللكتروني هو حقل غير
إلزامي ،لكن في حالة إدخال البريد ال يقبل كتابة الحروف باللغة العربية ،ويجب إدخالة بالشكل الصحيح للبريد ،وإال ال يُمكن تقدم
ال ُمعاملة.

.2.16تعديل رخصة إقتصادية

لتعديل رخصة إقتصادية ،يجب إختيار الرخ صة اإلقتصادية المراد تعديلها من الجدول أعلى الصفحة ،تظهر بيانات الرخصة للقراءة
فقط.
يُمكن للمتعامل تعديل بعض المناطق من الرخصة ،مثل اإلسم ،الشكل القانوني ،األنشطة اإلقتصادية.....،إلخ.
يقوم المتعامل بتنشيط مربع اإلختيار الخاص بالمنطقة ال ُمراد تعديلها ،تظهر المنطقة أسفل مربعات اإلختيار ،يُمكن للمتعامل إضافة أو
ي من البيانات المراد تعديلها ،ثم يقوم بالضغط على زر متابعة لتقديم المعاملة.
حذف أ ً

.2.17

تجديد رخصة إقتصادية

يُمكن للمتعامل تجديد رخصة إقتصادية من خالل هذه الشاشة ،حيث أنها تحتوي على جميع الرخص اإلقتصادية الخاصة بالمستخدم في
الجدول ال ُموضح بالشكل  ،كما يحتوي الجدول على كل من رقم الرخصة ،اإلسم اإلقتصادي باللغتي العربية واإلنجليزية ،نوع الرخصة
وتاريخ إنتهائها ،وحالة الرخصة سواء كانت سارية المفعول أم ال.
يقوم ال ُمتعامل بتنشيط واحدة من الرخص اإلقتصادي ة المعروضة في الجدول والمراد تجديدها من قبل المتعامل ،من خالل النقر على زر
اإلختيار ال ُمشار عليه باللون األحمر ،وإدخال مدة تجديد الرخصة وتُحتسب مدة التجديد بالسنوات ،ثم النقر على زر متابعة لتقديم
ال ُمعاملة.

.2.18

إلغاء رخصة إقتصادية

في هذه الشاشة يُمكن للمتعامل إلغاء رخصة من الرخص خاصته ،حيث يقوم بتنشيط الرخصة المراد إلغائها من الجدول في الشاشة
األولى ،تظهر بيانات الرخصة للقراءة فقط كما هو موضح في الشكل الثاني ،يتوجب على ال ُمتعامل تعريف سبب اإللغاء حيث أنه حقل
إلزامي ال يُمكن تقديم المعاملة بدون تعريف السبب ،ثم يقوم بإدخال ال ُمرفقات والنقر على زر متابعة لتقديم معاملة إلغاء الرخصة
ال ُمختاره أعاله.

 .3صفحتي

شاشة صفحتي هي شاشة خاصة بالمتعامل ،حيث يقوم المتعامل بمتابعة الطلبات التي سبق تقديمها ،ومن خاللها ُيمكن مراسلة موظفي
البلدية ،وإرفاق الموافقات....إلخ
يتم فتح شاشة صفحتي من لسان التبويب صفحتي ،ثم إختيار معامالتي لإلطالع على المعامالت التي سبق تقديمها من قبل المتعامل؟

بعد أن تم فتح معامالتي من لسان تبويب صفحتي ،يتم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبل المتعامل ،حيث أن يتم إدراج المعاملة في
جدول يحتوي على رقم المعاملة ،إسم المعاملة ،تاريخ التقديم ،حالة المعاملة ،تاريخ أخر حالة تم إجرائها في المعاملة واإلسم اإلقتصادي
الخاص بالمعاملة.
كما يمكن للمتعامل اإلطالع على تفاصيل المعاملة ،ومتابعة حاالتها واإلجراءات المتخذة من قبل موظفي البلدية من خالل النقر على
رابط تفاصيل  ،والذي منه يتم مراسلة موظف البلدية ،وإرفاق الموافقات والمرفقات ،وإستالم الشهادة.

 .3.1تفاصيل المعاملة

بعد أن تم تقديم المعاملة ،ثم الدخول على صفحتي ،نالحظ جميع بيانات المعاملة التي سبق إدخالها من قبل المتعامل ،وهذه الشاشة توضح
تفاصيل المعاملة قبل إتخاذ أي إجراء من قبل موظفي البلدية ،حيث أن ال يوجد إسم مقبول ضمن الخمسة أسماء اإلقتصادية المقترحة،
وال يوجد موافقات مطلوبة من البلدية ،وال رسوم أيضاً ،ونالحظ العالمة الحمراء على منطقة الشهادة أي انه لم يتم تحميل الشهادة بعد.

بعد أن تم قبول واحدة من األسماء اإلقتصادية المقترحة ،يحق للمتعامل الموافقة على اإلسم ،حيث يقوم بالنقر على زر موافقة فيظهر
تاريخ موافقة ال عميل ،وفي حالة اإلعتراض يمكنه مراسلة موظف البلدية من حقل المالحظات أسفل الشاشة.

في حزء المرفقات نالحظ وجود مرفق مطلوب ،أي أنه تم طلب إرفاق هذا المرفق من قبل موظف البلدية ،فيقوم المتعامل بإرفاق المرفق
المطلوب.

في جزء الموافقات نالحظ وجود عالمة صفراء تدل على أن هناك موافقات مطلوبة ،تم إدراجها من قبل موظفي البلدية ،حيث يقوم
المتعامل بإستخراج الموافقات المطلوبة ثم إرفاقها في هذا الجزء.

منطفة الرسوم ،والتي من خاللها يتم معرفة رسوم المعاملة وإستالم امر الدفع من خالل النقر على زر التحميل "صورة أمر الدفع"
ونالحظ أن قيمة إجمالي الرسوم للقراءة فقط وال يمكن للمتعامل التعديل عليها ،يقوم المتعامل بإدخال رقم إيصال الدفع ،وتحديد تاريخ
الدفع ،ثم النقر على حفظ ،أيضا ً يمكن للمتعامل الدفع اإللكتروني للرسوم.
ملحوظة -:ال يمكن وضع تاريخ الدفع أكثر من تاريخ اليوم.

منطقة إعتماد التوقيع ،أحيانا ً بعض المعامالت تتطلب التوقيع من قبل المتعامل ،لذا يتم إرسال طلب التوقيع من موظف البلدية ،لتصل إلى
المتعامل بهذا الشكل ،فيتم النقر على عالمة "صح" ليتم إعتماد توقيعه على هذه المعاملة.

بعد اإلنتهاء من جميع اإلجراءات الخاصة بالمعاملة ،يتم إرفاق الشهادة من المكتب الخلفي ،حيث انه يمكن إرفاق شهادة أو أكثر.
يتوجب على المتعامل النقر على زر فتح المرفق ليتم فتح الشهادة ويمكنه حفظها ،كما يمكن فتح الشهادات اإلضافية بالنقر على عالمة
التحميل المجاورة لعنوان الشهادة المراد تحميلها.

في أسفل الشاشة يوجد حقل للمالحظات ،يتيح للمتعامل التواصل مع موظف البلدية مع إرفاق ملفات إن لزم األمر ،حيث يقوم المتعامل
بكتا بة المالحظة في الحقل النصي ،ثم النقر على زر تحميل المرفق وإختيار الملف المطلوب إن لزم األمر ،ثم النقر على زر حفظ.

