
 

Classification: Public   عام 
 

 طلب اإلعفاء
 دليل المستخدم

0.1اإلصدار   

 

 
8302 - 30 –اإلصدار األول   

 8102 ©جميع الحقوق محفوظة 

 هيئة السوق المالية

 

  

      

 



 

Classification: Public   عام 
 

 

 المحتويات
 .Error! Bookmark not defined المقدمة

 3 هذا الدليل

 3 .................................................................................................................... كيفية استخدام هذا الدليل

 3 ....................................................................................................................... ة تنظيم هذا الدليلكيفي

 4 بدء التشغيل .1

1.1 4 ......................................................................................................................... الدخول إلى النظام 

1.2 5 .......................................................................................................................    حة الرئيسيةالصف 

1.3 6 ......................................................................................................................... الخروج من النظام 

 7 آلية استخدام النظام .2

2.1 7  ........................................................................................................................   إعفاءديم طلب تق 

Error! Bookmark not defined. 2.2 ............................ متابعة حالة طلب اإلعفاء من قبل الشخص المرخص له 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Classification: Public   عام 
 

 هذا الدليل
يهدف دليل المستخدم هذا إلى مساعدتك فهم نظام الخدمة اإللكترونية المزود هيئة السوق المالية بشكل أفضل، حيث 

لك الوقت والجهد لفهم أساسيات النظام والمفاهيم سلسة، توفر بطريقة يعرض نظام الخدمة اإللكترونية 

 كل التفاصيل حول النظام واستيعاب المعلومات بسالسة وسهولة.ب لتعريفكالرئيسية ويذهب أبعد من ذلك 

ومرتبطة مع صور  أنيقة،يعمل هذا الدليل على توفير المعلومة بطريقة سخية، مع عرض التفاصيل بطريقة 

أثناء العمل  تصادفهاقد  تشغيلية مشكالتالمخاوف المتعلقة بأي  الدليلغي هذا شاشات النظام. حيث سوف يل

 .مع النظام
 

 كيفية استخدام هذا الدليل
يهدف إلرشادك لهيئة السوق المالية. حيث  اإللكترونيةيهدف هذا الدليل لتوضيح كيفية استخدام نظام الخدمة 

 النظام، تشغيله، وإعداد اإلعدادات وتكوينات كامل للنظام.من خالل شرح مفصل تماما عن كيفية العمل مع 
 

 كيفية تنظيم هذا الدليل
فيما يلي وصف ألجزاء مختلفة من هذا الدليل. وهذا من شأنه أن يساعدك على اختيار األجزاء األكثر 

 إجراء طلب الطرح.ارتباطا بدورك داخل 

 

هذا الجزء يرشدك من خالل الخطوات التفصيلية لتشغيل النظام ومراجعة السمات العامة  :بدء التشغيل .0

 منه.

والعمليات التي تمكن المستخدم  هي جوهر شرح دليل المستخدم ووصف النظام :ألية استخدام النظام .8

 من القيام بها
 

 

 
 

 

 



 

Classification: Public   عام 
 

 بدء التشغيل .1

1.1 الدخول إلى النظام 
اطلقت منصة الخدمة اإللكترونية لهيئة السوق المالية كتطبيق ويب يمكنك استخدامه من متصفح األنترنت من خالل 

يجب عليك أوال تسجيل الدخول. للقيام  النظام،بمجرد تشغيل .  https://eservices.cma.org.saالرابط اإللكتروني 

اسم (. أدخل 0-0بذلك، اكتب عنوان رابط النظام في شريط العناوين. سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول )الشكل 

 حسابك. إنشاء ما تمالتي قمت بتعريفها عندكلمة المرور و المستخدم

 

 صفحة الدخول: 1-1الشكل 

كما هو موضح في  ولدخمن لوحة المفاتيح أو انقر على الزر  إدخال. اضغط على أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

 الشكل أعاله.

 

 

 

مربع الحوار تسجيل الدخول إذا تم إدخال اسم المستخدم و / أو كلمة  اعلى( في 8-0ستظهر رسالة خطأ )الشكل 

المرور بشكل غير صحيح. في مثل هذه الحالة تحتاج إلى تكرار اإلجراء من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 

 اإلدخال.المناسبة بعد إفراغ حقول 

 

 رسالة خطأ: 2-1الشكل 

 لتجنب مثل هذه المشاكل أثناء تسجيل الدخول، تحتاج إلى االهتمام لما يلي: مالحظة:

 اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح كما تم تعيينها لك. إدخال. 0

 . تأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك صالحة وغير منتهية الصالحية.8

  .عطلالحساب صالح وغير مأكد من أن . ت0

 إذا أردت أن يحتفظ النظام باسم المستخدم وكلمة المرور الذي استعملته. ذلك ، تذكرني على هذ الكمبيوتراختر

 سيسمح لك بالدخول إلى النظام في المرات القادمة بدون الحاجة إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من جديد
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1.2 الصفحة الرئيسية 
 (0-0)الشكل الصفحة األولى التي سيتم عرضها لك بعد تسجيل الدخول إلى النظام هي الصفحة الرئيسية 

 

 الصفحة الرئيسية: 3-1الشكل 

 

 عناصر الصفحة الرئيسية
 وعمليات النظام. معامالت،التي تشكل جوهر وظائف النظام، وعناصر رئيسية  خمسيتكون النظام من 

 :باتخاذ القرار ولفريق العملالمتعلقة بالعمل حتى يتسنى لك  األحداثاالطالع على جميع  تمكنك األخبار 

 :من رؤية وتنفيذ المهام الموكلة لك تمكنك المهام 

 :اواتخاذ إجراءات بشأنه الردود على طلب البيانات إلى هيئة السوق الماليةلعرض معلومات حول  سجالت 

 :تحتاجها التخاذ القرار والمعلومات التيعرض البيانات  تمكنك من التقارير 

 :إلى هيئة السوق المالية عملية معينة وإرسالهاتمكنك من البدء بإجراء  العمليات 
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1.3 الخروج من النظام 
الالئحة المنسدلة للخروج من النظام انقر على ملف المستخدم في اعلى اليسار من الشاشة. اختر تسجيل الخروج من 

 (4-1كما في الشكل )

 

 تسجيل الخروج: 4-1الشكل 
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 آلية استخدام النظام .2

التي تمكن الشخص المرخص له هذا القسم من دليل المستخدم سيستعرض اإلجراءات 

 سيستعرض ة, والسوق الماليمن تقديم طلب استثناء لتتم مراجعته من قبل هيئة من 

 أيضا كيفية تتبع حالة الطلب من قبل الشخص المرخص له.

 

2.1  إعفاءتقديم طلب  
 

 تمكن هذه الجزئية الشخص المرخص له من تقديم إعفاء. الهدف:

 السجالت  مسار القائمة:

 الشخص المرخص له المستخدم المعني:

 ة.هيئة السوق الماليإعفاء لالشخص المرخص له تقديم طلب يستطيع 

 طلب قم بالتالي:للبدء بتقديم 

 .كشخص المرخص لهالدخول إلى النظام  .0

 (0-8في اعلى شاشة الصفحة الرئيسية. )شكل  السجالتالئحة انقر على  .8

 

 
 : الشاشة الرئيسية1-2الشكل 

 

 

 (8-8)شكل . الخاص تفاصيل صندوق االستثمارانقر يقوم النظام بفتح شاشة السجالت،  .0

 

 
 : شاشة السجالت2-2الشكل 

 

 

 

)شكل تظهر قائمة في الصناديق المقدمة، اضغط على رقم الصندوق الذي تود تقديم طلب إعفاء.  .4

8-0) 
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 : شاشة قائمة صناديق االستثمار3-2الشكل 

 

 

جراء إبعد الضغط على رقم الصندوق تظهر معلومات الصندوق التفصيلية، ويظهر ايضا زر  .5

 (4-8)شكل على هذا الزر للبدء في االجراءات.  إضغطعفاء إطلب 

 

 
 : شاشة معلومات صندوق االستثمار4-2الشكل 

، اضغط على اضافة إعفاء الدخال معلومات الالزمة. عفاءإجراء طلب إبعد الضغط على زر  .6

 (5-8)شكل 
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 (1: شاشة طلب اإلعفاء )5-2الشكل 

 

 

 ادخال معلومات اإلعفاء التالية: .7

 الصلةالالئحة ذات  .0

 المادة .8

 الفقرة .0

 الفقرة الفرعية .4

 الوصف .5

 المبررات .6

 -ان وجد –المستندات  .7

ثم اضغط على تقديم الى هيئة الصندوق المالية، و سيتم ارسال مهمة لمدير الوحدة لمراجعة 

 (6-8)شكل اإلعفاء. 
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 (2: شاشة طلب اإلعفاء )6-2الشكل 
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 (8-8)شكل . تفاصيل صندوق إستثماري عاميقوم النظام بفتح شاشة السجالت، انقر  .0

 

 
 : شاشة السجالت2-2الشكل 

تظهر قائمة في الصناديق المقدمة، اضغط على رقم الصندوق الذي تود تقديم طلب إعفاء عليه.  .8

 (0-8)شكل 

 

 
 : شاشة قائمة صناديق االستثمار3-2الشكل 

 

 

إجراء  التفصيلية، ويظهر ايضا زربعد الضغط على رقم الصندوق تظهر معلومات الصندوق  .0

 (4-8)شكل إضغط على هذا الزر للبدء في االجراءات.  طلب إعفاء
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 : شاشة معلومات صندوق االستثمار4-2الشكل 

 

 

 

، اضغط على اضافة إعفاء الدخال معلومات اإلعفاء. إجراء طلب إعفاءبعد الضغط على زر  .4

 (5-8)شكل 

 

 
 (1: شاشة طلب إعفاء )5-2الشكل 

 

 ادخال معلومات االستثناء التالية: .5

 الالئحة ذات الصلة .0

 المادة .8

 الفقرة .0

 الفقرة الفرعية .4
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 الوصف .5

 المبررات .6

 -ان وجد –المستندات  .7

 (6-8)شكل ثم اضغط على تقديم الى هيئة الصندوق المالية، و سيتم ارسال مهمة لمدير الوحدة. 

 

 
 (2: شاشة طلب إعفاء )6-2الشكل 

 

 

 

 

 

 


