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قييمتوإجراءإليواءامنشآتلمراقبةموحدةإلكترونيةمنصة

مرافقالخاللمنالمملكةفيالسياحةلحركةودقيقشامل

.السكنية و بيانات األشغال 

3

المقدمة



الوطني الموحدالنفاذيقوم المستخدم بالدخول عبر 
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تسجيل الدخول



رهو إدخال بعد تسجيل الدخول ، تلقائياً سوف تظهر جميع المنشآت الخاصه بالمستخدم وكخيارأخ

كما هو موضح بالصورة أدناه ( رقم الترخيص أو أسم المنشآة)

معلومات المنشأة في القائمة ، يمكن الذهاب الى وفي حال عدم ظهور 

إلضافة المنشأةاألنشطة السياحيةبوابة تراخيص
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التفعيل



عيل و ثم يتم نقله إلى صفحة التف( مشاهدة التفاصيل )يقوم المستخدم بالضغط على خانة 

لمشاهدة تفاصيل معلومات المنشئة كما هو موضح بالصورة أدناه
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التفعيل



سوف تظهر تفاصيل معلومات المنشأة(مشاهدة التفاصيل )عند الضغط على خانة 

والرخصة التابعة لهذة المنشئة كما بالصورة ادناة  
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التفعيل



سوف تظهر الشاشه الموضحة أدناه( التالي)بعد الضغط على خانة  

(أوافق)وبعد اإلطالع على التعهد الضغط على خانة 
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التفعيل
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سوف تظهر الشاشه الموضحة أدناه(  أوافق)بعد الضغط على خانة 

(تفعيل)وسوف يختار المستخدم أسم النظام الخاص بالمنشآه والضغط على خانة

التفعيل
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من القائمة ( أخرى)عند إستخدام المنشأة  لنظام أخر يرجى إختيار خانة  

ثم الضغط ( إسم النظام)المنسدلة أدناه وكتابة إسم النظام المستخدم في خانة  

.ومن ثم ستظهر نافذة  تأكد نجاح عملية التفعيل ( تفعيل)على خانة  

التفعيل



11

نافذه ُمبثقة كما هو موضح تظهر( تفعيل)بعد الضغط على خانة

بالصورة أدناه  

التفعيل



12

التفعيل

:  إلى المستخدم كما موضح بالصورة أدناه(  بريدي إلكتروني)ويصل 

البيئة التجريبية

البيئة التشغيلية



جميع  )بعد قيام المستخدم بتفعيل النظام  بنجاح يظهر له جدول يحتوي على 

كما هو موضح بالصورة ادناه( معلومات الربط
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التفعيل



صورة كما هو موضح بال( تعيين كلمة المرور)خانة يقوم المستخدم بالضغط على 

أدناه 
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إعادة تعيين 

كلمة المرور
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كما هو موضح أدناه  ( نافذه مبثقة)بعد ذلك تظهر 

إعادة تعيين 

كلمة المرور
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( بنجاح تعيين كلمة المرور الجديدة)و من ثم يصل بريد إلكتروني إلى المستخدم 

كما هو موضح بالصورة أدناه  

إعادة تعيين 

كلمة المرور

البيئة التجريبية

البيئة التشغيلية



:يمكن للمنشأة التواصل مع فريق المنصة من خالل تعبئة النموذج التالي

17

نافذه ُمبثقة كما هو موضح بالصورة أدناه  تظهر( إرسال)بعد الضغط على خانة 

تواصل معنا



ومن ثم يصل بريد إلكتروني إلى المستخدم كما موضح بالصورة أدناه  

18

تواصل معنا


