كتيب االستخدام
نظام نافذة خدمات البلدية
AACM Services System

يعتمد نجاح أي مؤسسة على قوة عالقتها مع عمالئها.
من هذا المنطلق تم بناء نظام " نافذة خدمات البلدية " ليكون قناة اتصال جديدة بين عمالء و موظفي
دائرة بلدية العين ،يستطيع المستخدم من خالل هذا النظام أن يقدم طلبات الخدمات اإللكترونية و
متابعة الطلبات حتى يتم االنتهاء من تقديم الخدمة الالزمة.
سيكون هذا النظام فرصة لتوثيق العالقة بين الدائرة و عمالئها ،ووسيلة الكترونية سهلة لتقديم
الخدمات لهم ،وخطوة واثقة نحو تحقيق رضا العميل.
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 . 1ك ي ف يم كن ن ي ال وص و ل ا لى ال ن ظ ا م
للذهاب إلى موقع النظام ،ما عليك سوى فتح برنامج متصفح اإلنترنت مثل برنامج ( )Internet Explorerوالذهاب
إلى العنوان االلكتروني الخاص بالنظام
http://am.abudhabi.ae/mservices

من خالل الصفحة الرئيسية سيكون لديك خياران:
 .1أن تقوم بالتسجيل في النظام (إن لم تكن مسجال من قبل) ،و تحصل على إمكانية تتبع الطلبات التي
سترسلها إلكترونياً من خالل النظام نفسه و معرفة إن كان قد اتخذ أي إجراء بشأنها.
 .2أن تقوم بتسجيل الدخول للنظام حتى تتمكن من إرسال و متابعة الطلبات و هذا إذا كنت مسجال في النظام
من قبل.

 . 2ك ي ف أد خ ل إ ل ى ا لن ظ ا م
إن كنت قد سجلت في النظام سابقا ،يمكنك الضغط على رابط تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية أو في
شريط الخيارات ،ثم إدخال اسم المستخدم (عنوان بريدك االلكتروني أو رقم هوية األمارات) و كلمة المرور الذين
اخترتهما عندما قمت بالتسجيل في النظام سابقاً و إذا كان اسم المستخدم و كلمة المرور صحيحين فسيتم
الدخول إلى الشاشة الحسابات الخاصة بك و التي تمكنك من التعامل على حسابك الشخصي او أي من
الحسابات المفوض للتعامل عنها .
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للتقديم على الخدمات بصفتك الشخصية فالرجاء الضغط على رابط خدمة جديدة من الجزء الخاص بحسابي.
للتقديم على الخدمات بصفة احد موكليك من االفراد او الشركات فالرجاء الضغط على رابط خدمة جديدة من
الجزء الخاص بهم.
مالحظة  :الرجاء زيارة اقرب مركز خدمة عمالء تابع لبلدية مدينة العين لتغير العالقة بين حسابك و حساب
الشركات المرتبط بها أو الوكالء أو االفراد المخولين عنك.
إذا كان الحساب غير مرتبط بإي حساب اخر او شركة فإن الصفحة الرئيسية للعميل ستحتوي على المعلومات
الظاهرة ادناه:
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 . 3ك ي ف يم كن ن ي الت س جي ل ف ي ا لن ظ ا م
النظام يتيح فقط خاصية التسجيل لألفراد و يجب أن يتوفر لديك قارئ بطاقة هوية اإلمارات اإللكتروني إلتمام
التسجيل ،فيما عدا ذلك فالرجاء التفضل ب زيارة اقرب مركز خدمة عمالء تابع لبلدية مدينة العين إلتمام عملية
التسجيل.
للبدء بعملية التسجيل يرجى تصفح النظام باستخدام متصفح إنترنت إكسبلورر ومن ثم الضغط على إنشاء حساب
جديد في الصفحة الرئيسية للنظام.
 .1الرجاء إدخال هوية اإلمارات الخاصة بك بالقارئ اإللكتروني و من ثم الضغط على قم يالقرأة من القارئ و
ذلك لقرأة البيانات من البطاقة الخاصة بك.
 .2في الجزء الخاص بالمعلومات الشخصية يجب إدخال جميع الحقول في النظام و يجب ادخال عنوان بريدك
اإللكتروني أو رقم الهوية و تذكر كلمة المرور التي اخترتها ألنك ستستخدمهما الحقاً للدخول للنظام .
 .3تفاصيل وسائل االتصال تحتوى على رقم الهاتف المتحرك و هو من البيانات الواجب إدخالها حيث سيتم إرسال
رسائل نصية قصيرة متى ما لزم األمر .
 .4بعد االنتهاء من إدخال كامل تفاصيل بيانات التسجيل في النظام يجب الضغط على إنشاء حساب جديد
 .5في حالة الرغبة في عدم إتمام التسجيل يمكنك الضغط على زر إلغاء ويمكنك تسجيل بياناتك في النظام فيما
بعد.

 . 4ك ي ف يم ك ن أن أح د ث م ل في ال ش خ ص ي
تعرض هذه الصفحة معلوماتك الخاصة و تمكنك من تحديثها في أي وقت .توجد هذه الصفحة تحت قائمة
عرض /تحديث بياناتي في الصفحة الرئيسية او من خالل الصفحة الخاضة بحسابك.
تعرض هذه الصفحة بيانات الحساب مع إمكانية تعديل البيانات التي تقرأ من بطاقة الهوية .
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بعد االنتهاء من تعديل بيانات الملف الشخصي يجب الضغط على إرسال وسيتم حفظ التعديالت الجديدة التي
ادخلتها..
في حالة الرغبة في عدم إتمام تعديل البيانات يمكنك الضغط على إلغاء ويمكنك تعديل البيانات فيما بعد.

 . 5ك ي ف يم ك ن أن أ ط ل ب خد م ة ج دي د ة
تستطيع الوصول إلى صفحة إدخال طلب الخدمة عن طريق الضغط على رابط طلب خدمة جديدة في الصفحة
الشخصية الخاصة بحسابك او احد من موكليك سواء كان فرداً أو شركة و ستظهر صفحة دليل الخدمات
اإللكترونية و التي تعرض قائمة بجميع الخدمات المتاحة إلكترونياً مصنفة طبقاً لإلدارة المعنية بتقديم الخدمة ،و
يمكن من خالل هذه الصفحة اختيار الخدمة التي تريد تقديم طلب إلكتروني لها عن طريق الضغط على الرابط
الذي يحمل اسم الخدمة.
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عند اختيار الخدمة المطلوبة سيتم االنتقال إلى صفحة تقديم طلب الخدمة و التي ستختلف في بياناتها طبقا
للخدمة المختارة.
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البيانات المطلوبة في أي طلب خدمة بعضها قد يكون اختياري وبعضها قد يكون إلزامي و يمكن تمييز الحقول
اإللزامية بعالمة النجمة الموجودة أمامها ،قد يكون هناك مرفقات مطلوبة للخدمة و يمكنك إرفاقها بالضغط على زر
اختر ملفا وعند اختيار الملف و رفع المرف ق مع الطلب وللتأكد من أنه تم رفع الملف المرفق ستجده موجودا كما
في الشكل التالي:

و لحذف الملف المرفق يمكن الضغط على إزالة الموجودة بجانب زر اختر ملف.


تختلف الخدمات بناء على اختالف نوع العميل او الشركة .

 . 6ك ي ف يم ك ن ا ل وص ول إ ل ى ط ل با ت ي
الستعراض الطلبات التي قمت بتقديمها مسبقاً ،قم بالضغط على الرابط طلباتي من صفحة الحساب الخاصة بك.
إذا كان حسابك مرتبط كمندوب لشركة أو مخول من شخص فإن هذه الصفحة ستظهر جميع الطلبات
المقدمة من جميع مندوبين الشركة المرتبطة بحسابك أو العمالء المخول عنهم.
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ستظهر جميع الطلبات التي تقدمت لها كالتالي:

يمكنك البحث في قائمة طلباتك حسب حالة الطلب كما يظهر باألسفل:

أو عن طريق رقم الطلب عبر إدخاله بالصندوق المخصص:

يمكنك االطالع على تفاصيل الطلب المقدم بالضغط على رابط (المزيد):
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 . 7ما ذ ا أ فع ل إ ن نس ي ت ك لم ة ا لم ر ور
تستطيع إسترجاع كلمة المرور الخاصة بك متى شئت من خالل صفحة تسجيل الدخول  ،باتباع التالي
 .1الضغط على وصلة نسيت كلمة المرور ،سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بإسترجاع كلمة المرور

 .2إدخال اسم المستخدم مع رمز التحقق الظاهر على الشاشة ،ومن ثم الضغط على زر التحقق من البيانات
 .3سوف تظهر لك صفحة أخرى يتوجب على العميل إدخال رقم الهاتف المسجل به في النظام ومن ثم الضغط
على زر التحقق من الهاتف لمتابعة إجراءات استرجاع كلمة المرور (سيتم عرض  3ارقام االولى و  3أرقام
األخيرة من رقم الهاتف كمساعدة للعميل)

 .4س يتم إرسال الرقم التعريفي برساله نصية إلى رقم الهاتف الذي أدخلته بعد التحقق من صحته.
 .5قم بإدخال الرقم التعريفي الذي تم استالمه كرساله نصية ومن ثم الضغط على إرسال
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مالحظة :قم بالضغط على وصلة اضغط هنا إذا لم يصلك الرقم التعريفي في حالة لم يصلك الرقم
التعريفي كرسالة نصية
 .6سوف تظهر لك صفحة جديدة من خاللها يتم اختيار البريد اإللكتروني الذي يرغب العميل باسترجاع كلمة
المرور من خالله وبذلك يحدد العميل خياره إما البريد اإللكتروني الذي قام بالتسجيل به في النظام أو البريد
اإللكتروني البديل (بناءا على اختيار العميل سيتم ارسال بريد الكتروني الى البريد اإللكتروني)


في حال اختيار البريد اإللكتروني المسجل به في النظام:



في حال اختيار البريد اإللكتروني البديل:

 .7قم بالضغط على الرابط الذي تم إرساله بالبريد اإللكتروني لتغيير كلمة المرور
 .8سوف تظهر لك الشاشهة الموضحه أدناه

.9
.10
.11

.12

قم بإدخال كلمة المرور الجديدة
قم بإعادة تأكيد كلمة المرور الجديدة
قم بالضغط على تغيير الس تكمال االجراءات ،ستظهر لك رسالة بانه تمت عملية التغيير وسوف يتم تحويلك
الى صفحة الدخول الى النظام والتي من خاللها يمكنك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة
للدخول الى النظام
قم بالضغط على إلغاء في حال تذكرت كلمة المرور القديمة أو عدم رغبتك بتغيير كلمة المرور في الوقت
الحالي
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مالحظة  :كلمة المرور يجب أن تحتوي على ثمانية أحرف على األقل إثنان منها حروف كبيرة  ،وإثنان حروف
صغيرة  ،باإلضافة إلى بعض الحروف الخاصة مثل  # %ورقمين
 . 8ما ذ ا أ فع ل إ ن أ ر د ت ا ل حص ول ع ل ى ال م زي د من الم ع ل وم ا ت عن ال ن ظ ا م
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بالضغط على رابط المساعدة في القائمة الموجوده في أعلى صفحات
النظام  .بالضغط على رابط المساعدة سوف تظهر لك قائمه منسدلة تحتوي على دليل االستخدام  ،الخدمات
المتوفرة ،ارشادات كما هو موضح في الصورة ادناه
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لالطالع على دليل المعلومات الخاص بنظام نافذة خدمات البلدية يتوجب عليك الضغط على دليل
االستخدام في القائمة المنسدلة اعاله  ،وسوف يتم عرض دليل االستخدام في صيغة ملف ()PDF
للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الخدمات التي توفرها البلدية من خالل نظام نافذة
خدمات البلدية فانه يرجى عليك الضغط على الخدمات المتوفرة
للحصول على ارشادات االستخدام االولي كزائر/مستخدم جديد للنظام فيرجى الضغط على
إرشادات
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