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مقدمة

مقدمة

نحننننننن فنننننني علننننننم نسننننننعم باسننننننتمرار لتقننننننديم ف ننننننل الحلننننننول ونرغننننننب
دائمننننننننناب ن ن نننننننننم بنننننننننين يننننننننند المسنننننننننتخدمين خننننننننندمات فعالنننننننننة ات
جودة عالية.
لنننننننننللك نقننننننننندم لكنننننننننم دلينننننننننل المسنننننننننتخدم لمنصنننننننننة برننننننننننامج حسننننننننناب
المننننننواطن – بوابننننننة التسننننننجيل الننننننل يسننننننتعرض كيفيننننننة التعامننننننل مننننننم
عملينننننننة تسنننننننجيل متقننننننندم جديننننننند وتسنننننننجيل الننننننندخول لتعبئنننننننة الطلنننننننب
وتقديمنننننننننة باإلضنننننننننافة النننننننننم خننننننننندمات خنننننننننرى متعلقنننننننننة بالمسنننننننننتخدم
وعملية تقديم الطلب.
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الصفحة الرئيسية

إ ا كنت قد سجلت سابقاب يمكنك النقر علم حسابي للوصول الم حسابك مستخدماب رقم الهوية وكلمة المرور

عند النقر علم زر تسجيل جديد سوف يعرض لك النظام نمو ج االن مام الم البرنامج

عند النقر علم السياسات سوف يظهر لك تفاصيل إضافية و لك كما يبدو في الصفحة التالية
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 يمكنك النقر علم عن البرنامج للتعرف علم البرنامج هدافة المستفيدون منة وآلية التقديم علية
 إ ا كنت لم تقم بالتسجيل سابقاب يمكنك النقر علم تسجيل جديد لالن مام الم البرنامج
 وان كنت قد سجلت سابقاب يمكنك النقر علم حسابي للدخول الم حسابك مستخدماب رقم الهوية وكلمة المرور
 كللك يمكنك استعراض األسئلة الشائعة حول البرنامج
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التسجيل في البوابة
وال .ولكننننني تقنننننوم بالتسنننننجيل علينننننك النقنننننر علنننننم
 لالسنننننتفادة منننننن خننننندمات المنصنننننة علينننننك التسنننننجيل ب
من الصفحة الرئيسية ليظهر لك الصفحة التالية:

عننلننينننك تننعننبننئنننة رقننم
الهوية وتاريخ الميالد
ورقم الجوال ثم تأكيد
رقنننم النننجنننوال ورمنننز
التحقق بشكل صحيح

لتحديث رمز
التحقق
عليك قراءة التعهد
والموافقة علية
بالنقر علم الشكل 
المقابل للتعهد حتم
يتحول الم الشكل
التالي 
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 بعد تعبئة الحقول والموافقة علم التعهد والنقر علم
البيانات المدخلة.

سوف يقوم النظام بالتأكد من صحة

 في حال كانت البيانات المدخلة صحيحة سوف يقوم النظام بإرسال
رسالة نصية الم جوالك الل قمت بإدخالة تحتو كلمة المرور المؤقتة.

 ويعرض لك الصفحة التالية لتأكيد نجاح عملية التسجيل وتمكينك من تسجيل الدخول.

 بعد النجاح بتسجيل الدخول للمرة األولم سوف يقوم النظام بتحويلك الم صفحة تغيير كلمة المرور.
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صفحة الدخول

لتحديث رمز التحقق

الستعادة كلمة المرور
في حال نسيانها

 لكنننننني تننننننتمكن مننننننن النننننندخول الننننننم النظننننننام عليننننننك ادخننننننال اسننننننم المسننننننتخدم و كلمننننننة المننننننرور و
رمز التحقق ثم النقر علم زر
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يقنننوم النظنننام بنننالتحقق منننن المعلومنننات المدخلنننة ويعنننرض لنننك صنننفحة
 بعننند النقنننر علنننم زر
الحساب الخاصة بك كما تبدو بالصفحة التالية

 عند الدخول للمرة األولم الم حسابك بعد التسجيل مستخدماب كلمة المرور المرسلة الم جوالك سوف يقوم
النظام بعرض صفحة تغيير كلمة المرور التالية:
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 من خالل حسابك الخاص سوف تتمكن من اجراء التالي:
 -1تغيير كلمة المرور
 -2تغيير رقم الجوال
 -3تعبئة  /استكمال الطلب
 -4استعراض ملخص معلوماتك
 -5األسئلة الشائعة
 -6استعراض سياسة االستخدام  /سياسة الخصوصية
 -7قائمة دراسة األهلية
 -8حالة االستحقاق
 -9ملخص الدفعات المالية
-10اعتراضات األهلية
-11قائمة الشكاوى المالية
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 --استعادة كلمة المرور في حال نسيت كلمة المرور عليك النقر علم حسابي في الصفحة الرئيسية

 ثم النقر علم زر نسيت كلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول

 وسوف يقوم النظام بعرض الصفحة التالية
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 لكننني تنننتمكن منننن اسنننتعادة كلمنننة المنننرور علينننك ادخنننال رقنننم الهوينننة تننناريخ المنننيالد رقنننم الجنننوال و
تاريخ انتهاء الهوية ثم النقر علم زر
 عليك ادخال رقم الجوال الل

تم ربط الحساب فية

 في حال تطابق البيانات المدخلة سوف يقوم النظام بإرسال كلمة مرور مؤقتة الم جوالك
 عليك تغيير كلمة المرور بعد اول تسجيل دخول
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 -1تغيير كلمة المرور
 في حال رغبت بتغيير كلمة المرور انقر علم قائمة المستخدم ثم علم تغيير كلمة المرور
قائمة
المستخدم

يمكنك النقر علم تغيير كلمة المرور التي تظهر في الصفحة الرئيسية
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 بعننننند النقنننننر علنننننم تغيينننننر كلمنننننة المنننننرور منننننن قائمنننننة المسنننننتخدم او منننننن الصنننننفحة الرئيسنننننية سنننننوف
يظهر لك الصفحة التالية

عليك تعبئة كافة الحقول كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة ثم تأكيدها ثم النقر علم

 في حال تطابق البيانات المدخلة سوف يقوم النظام بإرسال رسالة
نصية الم جوالك إلخبارك بعملية التغيير

 يمكنك في

وقت النقر علم

للتوقف عن عملية تغيير كلمة المرور
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 -2تغيير رقم الجوال
 في حال رغبت بتغيير رقم الجوال انقر علم قائمة المستخدم ثم علم تغيير رقم الجوال

قائمة
المستخدم

يمكنك النقر علم تغيير رقم الجوال التي تظهر في الصفحة الرئيسية
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 بعننننند النقنننننر علنننننم تغيينننننر رقنننننم الجنننننوال منننننن قائمنننننة المسنننننتخدم او منننننن الصنننننفحة الرئيسنننننية سنننننوف
يظهر لك الصفحة التالية

علينننننننك تعبئنننننننة كافنننننننة الحقنننننننول :رقنننننننم الهوينننننننة تننننننناريخ المنننننننيالد المننننننندون فننننننني الهوينننننننة وتننننننناريخ انتهائهنننننننا
ورقم الجوال الجديد ثم النقر علم

 يمكنك في

وقت النقر علم

للتوقف عن عملية تغيير رقم الجوال
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 بعد النقر علم زر

وفي حال تطابق البيانات المدخلة سوف

يقوم النظام بإرسال رسالة نصية الم رقم الجوال الجديد لتوثيقة

وسوف يعرض لك النظام الصفحة التالية إلدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة الم الجوال الجديد

عليك تعبئة كلمة المرور المرسلة ثم النقر علم زر توثيق
 يمكنك في

وقت النقر علم

للتوقف عن عملية تغيير رقم الجوال
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 -3تعبئة الطلب
 لكي يستطيم النظام حساب إن كنت مستحقاب لفوائد البرنامج عليك تعبئة الطلب المكون من  8صفحات آخرها
صفحة لمراجعة البيانات المدخلة قبل تقديم الطلب.
بيانات عامة  بيانات العنوان  بيانات التابعين  اإلفصاح عن الدخل  بيانات العقارات
 بيانات الحساب البنكي  إدارة المرفقات  مراجعة
 يمكنك التوقف عند صفحة معينة وحفظها ثم العودة لها الحقاب الستكمال الطلب.
 لتعبئننة الطلننب و اسننننننتكمننال الطلننب عليننك النقر علم تبوينب

الموجود في الشننننننريط العلو

وسوف تتمكن من استعراض صفحات تعبئة الطلب

يمكنك
النقر علم
تعبئة /
استكمال
الطلب
التي تظهر
في
الصفحة
الرئيسية
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 ---بيانات عامة

 عليك تحديد
الحالة االجتماعية
الحالة الصحية (سليم  /إعاقة مؤقتة  /إعاقة دائمة)
حالة القدرة علم العمل (غير قادر  /قادر علم العمل)
المستوى التعليمي
ثم النقر علم زر

 يمكنك النقر علم

ليتم حفظ المعلومات المدخلة واالنتقال الم صفحة بيانات العنوان

ليتم حفظ المعلومات علم ان تقوم بالعودة الحقاب الستكمال الطلب

مالحظة :في حال العودة الحقاب لتعديل
الحالة االجتماعية سوف يقوم النظام
بعرض الرسالة التالية
لتأكيد حلف التابعين وبيانات دخلهم
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 --بيانات العنوان تنقسم بيانات العنوان الم:
 بيانات السكن

 بيانات العنوان البريد

 معلومات التواصل







 بيانات السكن:
عليك تحديد حالة السكن (ملك  /ايجار  /غير لك)
ثم تحديد نوع السكن (شقة  /مجمم سكني  /فيال ) ...
ثم اختيار المنطقة المدينة و الحي الل

يقم فيهم السكن باإلضافة الم كتابة اسم الشارع
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 بيانات العنوان:
عليك تحديد حالة العنوان البريد

(صندوق بريد  /العنوان الوطني  /ال يوجد)

بعد تحديدك لحالة العنوان سوف يقوم النظام بتحديد
رقم المبنم

رقم الوحدة

من الحقول التالية الزامي و يها اختيار

الرقم االضافي

الرمز البريد

صندوق البريد

 معلومات التواصل:
سنننوف يظهنننر رقنننم الجنننوال المربنننوت بالحسننناب ولنننن تنننتمكن منننن التعنننديل علينننة فننني هنننله الصنننفحة( .لتغيينننر رقنننم
الجوال عليك االطالع علم العنوان  -2تغيير رقم الجوال)
رقم الهاتف

يمكنك تعبئة رقم الجوال االضافي
كللك يمكنك تعبئة البريد االلكتروني

 الحقول التي بجانبها اإلشارة الحمراء (*) هي حقول الزامية
 يمكنك النقر علم اإلشارة ! التي بجانب بعض الحقول لمعرفة معلومات إضافية حول الحقل

 عليك تعبئة الحقول المطلوبة ثم النقر علم
بيانات التابعين
 كما يمكنك النقر علم
 يمكنك النقر علم

ليتم حفظ المعلومات المدخلة واالنتقال الم صفحة

للعودة الم صفحة بيانات عامة
ليتم حفظ المعلومات علم ان تقوم بالعودة الحقاب الستكمال الطلب
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 --بيانات التابعين تنقسم هله الصفحة الم قسمين:
 معلومات العائل

 التابعين





 معلومات العائل:
قد يظهر هلا القسم في بعض الحاالت و لك بحسب الحالة االجتماعية للعائل .مثال :لن يظهر للمواطن المتزوج.
هلا القسم هو سؤال و كثر يتم اإلجابة عنها بن نعم و ال وبحسب اإلجابات يظهر القسم رقم ( 2التابعين)
 التابعين:
يظهر هلا القسم إلضافة التابعين للعائل في حال وجودهم .هناك بعض نواع صلة القرابة تتطلب رفم واحد او كثر
من المستندات سوف تظهر المستندات المطلوبة في قسم إدارة المرفقات
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لتعبئنننة معلومنننات تنننابم سنننوف يظهنننر لنننك فننني نفنننح الصنننفحة

 فننني حنننال قمنننت بنننالنقر علنننم زر
القسم التالي الخاص بمعلومات التابم

وال
عليك اختيار نوع التابم
ب
وسوف تتغير الحقول المطلوبة بحسب نوع التابم
مثال الصورة عاله التابم من دول مجلح التعاون الخليجي بحيث عليك اختيار نوع الهوية (جواز سفر و هوية) ثم
الجنسية وكللك نوع تاريخ الميالد

عليك تعبئة معلومات التابم ثم النقر علم زر
الحقول التي بجانبها اإلشارة الحمراء (*) هي حقول الزامية
يمكنك في

وقت النقر علم

للتوقف عن عملية إضافة تابم.
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 يمكنك بعد إضافة التابم النقر علم زر
 كما يمكنك النقر علم زر

الل

الل

يقابل التابم لحلفة من قائمة التابعين

يقابل التابم في حال الرغبة في تعديل بيانات التابم

سننننوف تننننتمكن مننننن التعننننديل علننننم بعننننض الحقننننول مثننننال صننننلة القرابننننة و
 بعنننند النقننننر علننننم زر
الحالنننة الوييفيننننة وفننني حننننال رغبتنننك بتعننننديل الحقنننول الغيننننر متننناح التعننننديل عليهنننا مثننننال ننننوع التننننابم رقننننم
الهوية تاريخ الميالد يمكنك حلف التابم ثم اضافتة من جديد.
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 --اإلفصاح عن الدخل تنقسم هله الصفحة الم ثالثة قسام:
 دخل التابعين (في حال وجودهم)
 دخل المستفيد

 إقرار

 عليك اختيار الحالة الوييفية للمستفيد والتأكيد علم اإلقرار وإضافة دخلك ومداخيل التابعين في حال وجودهم
ثم النقر علم
 كما يمكنك النقر علم
 يمكنك النقر علم

ليتم حفظ المعلومات المدخلة واالنتقال الم صفحة بيانات العقارات
للعودة الم صفحة بيانات التابعين
ليتم حفظ المعلومات علم ان تقوم بالعودة الحقاب الستكمال الطلب







ال يمكنك االستمرار قبل تأكيدك علم قراءة اإلقرار و لك بالنقر داخل المربم الفارغ
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فنننني قسننننم دخننننل المسننننتفيد سننننوف يظهننننر لننننك فنننني نفننننح

 فنننني حننننال قمننننت بننننالنقر علننننم زر
الصفحة القسم التالي الخاص بإضافة دخل المستفيد

عليك اختيار نوع الدخل (راتب شهر

راتب تقاعد

نشات تجار

غير لك)

ثم اختيار مصدر الدخل (تتغير القائمة بحسب اختيارك لنوع الدخل)
ثم عليك تعبئة حقل المبلغ الشهر
يمكنننننك النقننننر علننننم
علم

مم البدالت ليقوم النظام باحتساب الدخل السنو

وعرضة

ليننننتم ادراج النننندخل ضننننمن قائمننننة دخننننل المسننننتفيد ويمكنننننك فنننني

وقننننت النقننننر

للتوقف عن عملية اإلضافة

بعننننننند النجننننننناح بإضنننننننافة الننننننندخل ويهنننننننوره ضنننننننمن القائمنننننننة يمكننننننننك النقنننننننر علنننننننم زر
القائمة كما يمكنك النقر علم زر

لحلفنننننننة منننننننن

في حال الرغبة في تعديل بيانات الدخل
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فنننني قسننننم دخننننل التننننابعين سننننوف يظهننننر لننننك فنننني نفننننح

 فنننني حننننال قمننننت بننننالنقر علننننم زر
الصفحة القسم التالي الخاص بإضافة دخل التابعين

XXXXXXXXXXX

وال اختينننار اسنننم التنننابم منننن القائمنننة (يظهنننر فننني القائمنننة سنننماء التنننابعين النننلين قمنننت بإضنننافتهم فننني
علينننك ب
الصفحة السابقة – بيانات التابعين)
ثم عليك اختيار نوع الدخل (راتب شهر

راتب تقاعد

نشات تجار

غير لك)

ثم اختيار مصدر الدخل (تتغير القائمة بحسب اختيارك لنوع الدخل)
ثم عليك تعبئة حقل المبلغ الشهر
يمكننننك النقنننر علنننم

مم البدالت ليقوم النظام باحتساب الدخل السنو

وعرضة

لينننتم ادراج الننندخل ضنننمن قائمنننة دخنننل التنننابعين ويمكننننك فننني

وقنننت النقنننر علنننم

للتوقف عن عملية اإلضافة

بعننننننند النجننننننناح بإضنننننننافة الننننننندخل ويهنننننننوره ضنننننننمن القائمنننننننة يمكننننننننك النقنننننننر علنننننننم زر
القائمة كما يمكنك النقر علم زر

لحلفنننننننة منننننننن

في حال الرغبة في تعديل بيانات الدخل
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 --بيانات العقارات في حال وجود عقارات لديك عليك النقر علم

ظهر لك النظام الحقول التي يجب تعبئتها
لكي ُي ِ

 في حال عدم وجود صول لديك:
يمكنك النقر علم

ليتم االنتقال الم صفحة بيانات الحساب البنكي

كما يمكنك النقر علم

للعودة الم صفحة اإلفصاح عن الدخل

كما يمكنك النقر علم

ليتم حفظ المعلومات علم ان تقوم بالعودة الحقاب الستكمال الطلب
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 في حال قمت بالنقر علم زر

ظهر لك النظام الصفحة التالية:
لتعبئة معلومات العقار سوف ُي ِ

عليك تعبئة رقم الصك
ثم اختيار المنطقة و المدينة التي يتبم لها الصك
كللك عليك تعبئة إجمالي نسبة التمليك و إجمالي المساحة المملوكة
ثم النقر علم

ليتم ادراجة ضمن قائمة العقارات لديك يمكنك في

وقت النقر علم

للتوقف عن

عملية إضافة الصك
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 بعد االنتهاء من إضافة الصك يظهر في قائمة العقارات كما يبدو في الصفحة التالية:

يمكنك بعد إضافة الصك النقر علم زر
كما يمكنك النقر علم زر

الل
الل

يقابل رقم الصك لحلفة من قائمة العقارات

يقابل رقم الصك في حال الرغبة في تعديل بياناتة
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 ---بيانات الحساب البنكي

عليك قراءة االقرار
والموافقة علية بالنقر
علم الشكل  المقابل
لإلقرار حتم يتحول الم

عليك تعبئة رقم
الحساب البنكي
طبقاب لإلرشادات

الشكل التالي 
 عليك تعبئة الحقول ثم النقر علم
 كما يمكنك النقر علم
 يمكنك النقر علم

ليتم حفظ المعلومات المدخلة واالنتقال الم الصفحة االخيرة
للعودة الم صفحة بيانات العقارات
ليتم حفظ المعلومات علم ان تقوم بالعودة الحقاب الستكمال الطلب
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 --إدارة المرفقات يعنننننرض هنننننلا القسنننننم المرفقنننننات التننننني تنننننم رفعهنننننا سنننننابقاب منننننم إمكانينننننة حنننننلفها او التعنننننديل عليهنننننا
نننننناء علنننننننم
نننننناء علنننننننم (معلومنننننننات التنننننننابعين) الم نننننننافة سنننننننابقاب وبنن ب
كنننننننللك يعنننننننرض المسنننننننتندات المطلوبنننننننة بنن ب
صلة القرابة للتابم/التابعين

 يمكننننننننك النقنننننننر علنننننننم
علم

فننننننني حنننننننال عننننننندم وجنننننننود مرفقنننننننات مطلوبنننننننة ويمكننننننننك النقنننننننر

للعودة الم الصفحات السابقة للتعديل عليها

قائمة المستندات المطلوبة – تتغير بحسب معلومات العائل وصلة قرابة التابعين

 بعننند إجابنننة األسنننئلة فننني قسنننم بياننننات التنننابعين هنننناك بعنننض اإلجابنننات تتطلنننب رفنننم مسنننتندات مثنننال صنننك
شنننرعي بعننندم األهلينننة مسنننتند منننن المستشنننفم مسنننتند منننن السنننجن مح نننر تبلينننغ منننن الشنننرطة صنننك شنننرعي
بالغياب او الفقد ...
 بعننند تعبئنننة حقنننول إضنننافة تنننابم واختينننارك صنننلة القرابننة هنننناك بعنننض ننننواع صنننلة القرابنننة تتطلنننب رفنننم حننند
المستندات التالية:
 صك إعالة

 صك الوالية

 إثبات االحت ان
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وال اختيار نوع المرفق من القائمة و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
 عليك ب

وسوف يعرض لك النظام الحقول المطلوبة للمرفق المطلوب.
 مثال صك إعالة عليك تعبئة رقم الصك

تاريخ اصدار الوثيقة

رقم هوية العائل و تاريخ ميالده

يمكنك اختيار واحد او
كثر من التابعين لكي
تشملهم الوثيقة
 بعد تحديد المشمولين بالوثيقة يظهر لك زر

لكي تتمكن من اختيار الملف من جهازك

بعد قيامك بتحديد الملف عليك النقر علم زر حفظ كما يمكنك حلف المرفق بالنقر علم زر حلف
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 --مراجعة  /تقديم الطلب يمكنك مراجعة جميم البيانات ويمكنك النقر علم

للعودة الم الصفحات السابقة للتعديل عليها

عليك قراءة التعهد
والموافقة علية
بالنقر علم الشكل
 المقابل للتعهد
حتم يتحول الم
الشكل التالي 
ثم النقر علم
تقديم الطلب
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 في حال قمت بالنقر علم زر تقديم الطلب سوف يقوم النظام بعرض الرسالة التالية مؤكداب استالم الطلب

 سوف يقوم النظام بإرسال رسالة نصية الم جوالك تؤكد استالم الطلب
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 -4استعراض ملخص معلوماتك
 السننننننتعراض ملخص معلومناتنك – المعلومنات الشننننننخصننننننينة و معلومنات الحسننننننناب علينك النقر علم تبوينب
الموجود في الشريط العلو

للصفحات وسوف يظهر لك الصفحة التالية:

تتغير حالة
الطلب مم
انتقال طلبك من

يظهر لك التاريخ
الل قمت فية
بالتسجيل في

مرحلة الم خرى

البوابة

هله المعلومات تم الحصول
عليها طبقاب لرقم هويتك
الل

قمت باستخدامة في
عملية التسجيل
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 -5تصفح األسئلة الشائعة
 لكننننني تسنننننتعرض قائمنننننة األسنننننئلة الشنننننائعة وتنننننتمكن منننننن مطالعنننننة إجاباتهنننننا علينننننك النقنننننر علنننننم تبوينننننب
الموجود في الشريط العلو

للصفحات وسوف يظهر لك الصفحة التالية:

قائمة تصنيفات األسئلة الشائعة.
يمكنك النقر علم التصنيف وسوف يظهر لك

قائمة األسئلة.

قائمة األسئلة المندرجة تحت هلا التصنيف.

بعد النقر علم السؤال تظهر اإلجابة تحتة.
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 -6استعراض سياسة االستخدام  /سياسة الخصوصية

 تجنننند فنننني سننننفل الصننننفحة الرئيسننننية وكننننللك فنننني سننننفل جميننننم الصننننفحات رابننننط سياسننننة االسننننتخدام
ورابط سياسة الخصوصية

يمكنك النقر علم الرابط وسوف يقوم
النظام بعرض الصفحات
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 صفحة سياسة االستخدام
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 صفحة سياسة الخصوصية
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 -7قائمة دراسة األهلية
 في حال تمت دراسة األهلية الخاصة بك يمكنك استعراض نتائج الدراسة و لك عبر النقر علم زر

زر قائمة دراسة األهلية موجود في الصفحة الرئيسية و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
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 بعد النقر علم زر قائمة دراسة األهلية سوف يقوم النظام بعرض التالي:
 -1فنننننني حننننننال لننننننم ي كننننننن طلبننننننك قنننننند خ ننننننم لدراسننننننة األهليننننننة سننننننيتم عننننننرض الرسننننننالة التاليننننننة لننننننم يننننننتم
دراسة حالة األهلية مسبقا .
 -2في حال كانت حالة األهلية مؤهل سيتم عرض
-

تاريخ دراسة األهلية

-

تفاصيل هلية التابعين

-

حاالت األهلية السابقة

و

عدد التابعين المؤهلين

 -3في حال كانت حالة األهلية غير مؤهل سيتم عرض
و

عدد التابعين المؤهلين

-

تاريخ دراسة األهلية

-

سباب عدم استحقاق العائل (يمكنك من خاللها تقديم اعتراض علم األهلية)

-

حاالت األهلية السابقة
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 --تقديم اعتراض في حال كانت حالة األهلية نتيجتها غير مؤهل يمكنك النقر علم زر سباب عدم استحقاق العائل وسوف
يقوم النظام بعرض األسباب ويمكنك تقديم اعتراض بعد معالجة سبب عدم األهلية.

 بعد النقر علم زر

سوف يقوم النظام بعرض الصفحة التالية

سبب
عدم
األهلية
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 في حال رغبتك بتقديم اعتراض عليك النقر علم زر تقديم اعتراض الموجود بجانب سبب عدم األهلية.
قبل رفم االعتراض عليك التأكد من ن حالتك الفعلية مطابقة لما تم االفصاح عنة في البوابة وفي حالة عدم
التطابق الرجاء تحديث بياناتك في البوابة اإللكترونية ومن ثم رفم االعتراض.
في حال التأكد من تطابق الحالة الفعلية مم ما تم االفصاح عنة في البوابة عليك تحديث بياناتك مم الجهة
المختصة حسب سبب عدم االهلية ومن ثم رفم االعتراض.

 بعد النقر علم زر

سوف يقوم النظام بعرض الصفحة التالية
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 ينننننننتم عنننننننرض المرفقنننننننات المطلوبنننننننة فننننننني صنننننننفحة االعتنننننننراض لنننننننللك تختلنننننننف صنننننننفحة االعتنننننننراض
بحسب سبب عدم االهلية

عليك اختيار نوع المرفق ثم النقر علم زر
رفم الملفات

45

--حاالت االستحقاق السابقةيمكنك استعراض جميم الحاالت السابقة التي مر بها طلبك و لك عبر النقر علم زر حاالت االستحقاق السابقة
وسوف يقوم النظام بعرض األسباب ويمكنك تقديم اعتراض بعد معالجة سبب عدم األهلية.

 بعد النقر علم زر

سوف يقوم النظام بعرض الصفحة التالية
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 -8حالة االستحقاق
 فنننننني حننننننال تمننننننت دراسننننننة األهليننننننة الخاصننننننة بننننننك يمكنننننننك اسننننننتعراض تفاصننننننيل النننننندفعات الماليننننننة
الحالية والسابقة و لك عبر النقر علم زر

زر حالة الدفعات المالية موجود في الصفحة الرئيسية و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
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 بعننننند النقنننننر علنننننم زر حالنننننة االسنننننتحقاق سنننننوف يقنننننوم النظنننننام بعنننننرض بياننننننات عنننننن الدفعنننننة الحالينننننة
والمبالغ المرتجعة والمدفوعة و لك كما يبدو في الصفحة التالية:

عليك النقر علم هلا الزر لمشاهدة
معلومات الدفعات السابقة

 بعننننننند النقنننننننر علنننننننم زر مشننننننناهدة الننننننندفعات السنننننننابقة سنننننننوف يقنننننننوم النظنننننننام بعنننننننرض تفاصنننننننيل
الدفعات السابقة في حال وجودها
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 --تقديم شكوى بإمكانك تقديم شكوى علم الدفعة المالية بعد مرور خمسة يام من تاريخ الدفعة.
بعننننننننند النقنننننننننر علنننننننننم زر مشننننننننناهدة الننننننننندفعات السنننننننننابقة وسنننننننننوف يقنننننننننوم النظنننننننننام بعنننننننننرض الننننننننندفعات
ويمكنك النقر علم زر تقديم شكوى الل

يقابل الدفعة المراد االعتراض عليها.
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بعد النقر علم زر

يعرض لك النظام صفحة الختيار نوع الشكوى

 -1دفعة ناقصة و صفر

 -2دفعة لم تستلم وفي هله الشكوى عليك رفم كشف حساب
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 -9ملخص الدفعات المالية
 يمكنك استعراض ملخص جميم الدفعات المالية الخاصة بك و لك عبر النقر علم زر

زر ملخص الدفعات المالية موجود في الصفحة الرئيسية و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
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 بعد النقر علم زر ملخص الدفعات المالية سوف يقوم النظام بعرض التالي:
-

عداد ومبالغ الدفعات المستلمة المرفوضة والمعلقة

-

تاريخ اخر الدفعة

و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
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 -10اعتراضات األهلية
 في حال تمت دراسة األهلية الخاصة بك وكانت حالة األهلية غير مؤهل وقمت بتقديم اعتراض علم سباب
عدم األهلية يمكنك استعراض تفاصيل االعتراضات التي قمت بتقديمها و لك عبر النقر علم زر

زر االعتراضات موجود في الصفحة الرئيسية و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
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 بعنننننننند النقننننننننر علنننننننننم زر اعتراضننننننننات األهليننننننننة سننننننننوف يقنننننننننوم النظننننننننام بعننننننننرض معلومننننننننات عنننننننننن
االعتراضات المقدمة و لك كما يبدو في الصفحة التالية:

هنا يتم عرض معلومات االعتراضات في حال وجودها
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 -11قائمة الشكاوى المالية
 فنننننني حننننننال تمننننننت دراسننننننة األهليننننننة الخاصننننننة بننننننك وكانننننننت حالننننننة األهليننننننة مؤهننننننل بإمكانننننننك تقننننننديم
شننننننكوى علننننننم الدفعننننننة الماليننننننة بعنننننند مننننننرور خمسننننننة يننننننام مننننننن تنننننناريخ الدفعننننننة مننننننن خننننننالل ال ننننننغط علننننننم
يقوننننننننننة تقنننننننننديم شنننننننننكوى" (منننننننننن خنننننننننالل صنننننننننفحة حالنننننننننة االسنننننننننتحقاق) يمكننننننننننك اسنننننننننتعراض تفاصنننننننننيل
الشكاوى التي قمت بتقديمها و لك عبر النقر علم زر

زر االعتراضات موجود في الصفحة الرئيسية و لك كما يبدو في الصفحة التالية:
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 بعننننننند النقنننننننر علنننننننم زر قائمنننننننة الشنننننننكاوى المالينننننننة سنننننننوف يقنننننننوم النظنننننننام بعنننننننرض معلومنننننننات عنننننننن
الشكاوى المقدمة و لك كما يبدو في الصفحة التالية:

هنا يتم عرض معلومات االعتراضات في حال وجودها
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