وزارة الصناعة والتجارة والتموين
مديرية حماية اإلنتاج الوطن
دليل المستخدم لنظام أتمتة إجراءات التحقيق ف قضايا
تدابي الوقاية ومكافحة اإلغراق والدعم
ر

إنشاء حساب جديد
إلنشاء حساب جديد اتبع الخطوات التالية:
 -1من الصفحة الرئيسية انقر على تسجيل  /دخول
 -2انقر على إنشاء حساب جديد
 -3ستظهر شاشة بيانات التسجيل.

 -4ادخل البيانات المطلوبة:
• اسم المستخدم :ادخل اسم المستخدم الذي ستستخدمه عند تسجيل الدخول للنظام ،يجب أن يتكون من
 6خانات على األقل.
• إذا قمت بإدخال اسم مستخدم سبق استخدامه من قبل حساب آخر ،ستظهر رسالة
إلعالمك بذلك عند محاولة الحفظ.
• اسم الجهة :ادخل اسم الجهة (الشركة) التي تتبع لها أو التي تمثلها.
• البريد اإللكتروني :ادخل البريد اإللكتروني وتأكيده.
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• يجب أن يكون البريد اإللكتروني صحيح حيث ستتلقى جميع اإلخبار والتحديثات عليه
للقضايا التي تم إنشائها أو المشاركة فيها.
• إذا قمت بإدخال بريد إلكتروني سبق استخدامه من قبل حساب آخر ،ستظهر رسالة
إلعالمك بذلك عند محاولة الحفظ.
• تأكيد البريد اإللكتروني يجب أن يطابق البريد اإللكتروني المدخل.
• كلمة السر وتأكيد كلمة السر :ادخل كلمة المرور وتأكيدها.
• يجب أن ال يقل طول كلمة المرور عن  8خانات ،وان تحتوي على احرف كبيرة ورموز
وأرقام.
• تأكيد كلمة المرور يجب أن يطابق كلمة المرور المدخلة.
• رقم الهاتف :ادخل رقم الهاتف.
• رقم الفاكس :ادخل رقم الفاكس.
• مسموح فقط إدخال أرقام وعالمة شرطية – في هذين الحقلين ،وإذا تم إدخال غير ذلك
ستظهر رسالة إلعالمك بضرورة التأكد من رقم الهاتف أو الفاكس أو كليهما.
• الدولة :أدخل اسم الدولة.
• نوع المستخدم :من القائمة اختر الفئة التي تمثلها (صناعة محلية ،مصدر ،مستورد ،حكومات دول،
غرف صناعة ،غرف تجارة).
• الصفة الوظيفية :ادخل الصفة الوظيفية في الجهة التي تمثلها.
• انقر حفظ

لحفظ البيانات التي أدخلتها.

 في حال نجاح عملية التسجيل ،ستظهر رسالة لتأكيد عملية التسجيل بنجاح.ستتلقى بريد إلكتروني يحتوي اسم المستخدم وكلمة المرور.
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