
وزارة الداخلية 

اإلمارات العربية المتحدة 

لمن شهادة إصداردليل المستخدم لخدمة

الدفاع المدني -األمريهمه 

1



المتوفرة ضمن قائمة خدماتالدفاع المدني -األمرلمن يهمه إصدارشهادة خدمة للوصول إلى الخدمة اختر 

.ابدأ الخدمةالمدني ثم اضغط زر لخدمات الدفاع إلكترونية أخرى التابعة 
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.يدطلب جداألمر، اختر المنشأة المراد إصدار الشهادة لها ثم اضغط زر طلب إصدار شهادة لمن يهمه لتقديم . 1
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:ادخل بيانات المنشأة .2
.نموذج الشهادة وجهة اإلرسال المراد إصدار الشهادة لها ثم اختر المنشأة تأكد من اختيارك 

تيار بعد ذلك يمكنك االخ. يمكنك تعديل نموذج الشهادة من خالل محرر القالب الموضح أدناه•

.  التاليأو استكمال إجراءات الطلب من خالل الضغط على زر حفظ الطلب كمسودة بين 
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:الخدمة عرض رسوم . 3
يتم االنتقال إلى خطوة رسوم الخدمة حيث يتم " التالي "حال قمت بالضغط على زر في . 3.1

ادفعلالنتقال إلى بوابة الدفع االلكتروني اضغط زر . عرض رسوم الخدمة كما هو موضح أدناه 

.موافقإلتمام االنتقال إلى بوابة الدفع اإللكتروني اضغط زر . 3.2
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:اإللكتروني الدفع . 4
:  إلتمام عملية الدفع اتبع الخطوات التالية 

لمتابعة الدفعالتأكيد ثم اضغط زر الدفع المناسبة لك  اختر طريقة . 1
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.ة الدفع متابعزرسيتم عرض تفاصيل المبلغ ، لإلنتقال إلى الخطوة التالية اضغط . 2

الية ،ادخل ستظهر الشاشة الت" الدفع ببطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم مباشر“في حال اختيارك . 3

.إدفع اآلن بيانات البطاقة ثم اضغط زر 
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بعد إتمام عملة الدفع بنجاح ستظهر الشاشة الموضحة أدناه•

:تقييم الخدمة 

من خاللها يمكنك تقييم الخدمة ستظهر الشاشة الخاصة بمؤشر السعادة
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وفي حال تمت بعد ذلك ينتقل طلبك إلى مرحلة  التدقيق أو التفتيش من قبل إدارة الدفاع المدني•

الشهادة حيث يمكنك تحميل" تم إصدار الشهادة " الموافقة على الطلب تتغير حالة الطلب إلى 

. بنجاح من خالل أيقونة عرض تحميل الموضحة أدناه 

عرض 
الطلب 

تحميل 
الشهادة 

:شهادة لمن يهمه األمرالصادرة عن النظام  نموذج 



9

لب  الخطوة األولى من الطفي" حفظ الطلب كمسودة"أما في حال قمت بالضغط على زر •
.   ستظهر الرسالة التالية 

الل ،حيث  يمكنك متابعة الطلب من خ" إدفع الرسوم "في هذه الحالة تكون حالة الطلب •
:التالي 

متابعة الطلب ثم الضغط على زر " عرض"الضغط على أيقونة 1.

متابعة الطلبأيقونة . 2
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.ة سابقاً يمكنك متابعة تقديم الطلب بنجاح عن طريق اتباع الخطوات الموضح•

.  ةالالزميتم عرض تفاصيل الطلب ، اضغط زر متابعة الطلب إلكمال الخطوات •


