ﻣﻘﻴﻢ

Muqeem

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ  -ﻣﻘﻴﻢ

Internal

الهدف من خدمة "مقيم"
مقيييم ييا مييوم مي امييوعل يب ي إل يين ييتية ال ها ييل س هييي ل هييو الب ييه يد الط ي ع إل يين ي ي
البي امييو الصو يية بي يياليهم سالباييياا ييل اااإلييد يو ييو البد ا يية اليوميية ل يياا ا سال مييوم ييا ا
مي امييو إليين كي مي ييال عييو ل ل فيياكة الب ييه يد م س ييوإلد ال مييوم إل يين عي ييين ةاال البيياالا التفييا ة
ييل ييي م باإلييو
لييدا الفيياكو الب ييه يد ميين خ ي ل عييا يا يو ييو سعقييول ا إليين البقيبييين س ل ي
ياكة الي يم
مه اإلة من الصدمو م س ذه الصدمو هم عقد بهو من خ ل ماال ةليهاس ل مطال مين اتي
ألمن البي امو م

الدخال لصدمة مقيم
عهم إلب ية الدخال ااسطة اسم م هصدم سك بة ماسلم

سإل د ةاخيول اسيم م يهصدم سك بية مياسل يييية لب يهصدم مقييم يوم سيهمها لي الحي ية الايي يية
اليييدخال ال و ييي ة – الاسيييوي ال د يييد  -البيييد
سعفيييب و عااييييل آخيييا اخيييال لييي – إليييدا مييياا مييييوس
البهتقية ل هااك)

Internal

Internal

س ل حولة ا هااك مقيم إلب يو
حية ال قوط )
– عول خ

سهمها إل ن الفو ة س و ضو ة الن مو ستق والا يد اليولل من ال قوط

يييل ك بيية
إل بييوب يينا ييوك ةميو ييية سييهايوع ك بيية البيياسل ييل حييول يييو هو س لي ولنييت إل يين و ي
البيياسل) ييم ةاخييول البي امييو الهولييية واسييم الب ييهصدم – لاييم الها يية – لاييم ييياال الب ييهصدم) سميين ييم
عنت إل ن ل عيد ث ك بة الباسل سسيهم ةلسول ك بة ماسل يد يد اسيولة احييا و )SMSةلين لايم يياال
الب هصدمم

Internal

Internal

الصدمو

البقدمة ل مقيم

يينسا البييا ين ييل القطييوع
عقييدم خدميية "مقيييم " كو يية مي امييو البقيبييين الهييل عيهويهييو ةاال
الصوص اس اليوم إل د عيوم هو مل اطوإلو حيامية ومة كولاال اليومية ل ياا ا سالاال اليومية ل بياسلم
يينسا البييا ين
ييذه البي امييو عييا ا إليين طا ييق مااييل خييوص إل يين ييتية ال ها ييل لهمهييا لاال
عيييد ث إل يين مي امييو البقيبييين البهيواييد ن ميهييو س ل ي له ييهي سع ييا ل ميييوم عهم سله ييل
خطوء ل س عهمم سعيها الصدمة إل ن :


الهقول ام



البيوم



الاسوي م



ال بو جم



التيثم



خيولا م



اخهحولا م

الليهاس يةم

سسيهم ع وسل ك خدمة فاح سا ل

Internal

ه س ي ا الهيوم مل خدمة مقيمم

Internal

الهقول ا
يينسا البييا ين إل يين اليد ييد ميين
عيهتييا ييذه الصدميية حييد ييم خييدمو مقيييم حيييث عقييام ييظط ع ةاال
القاايم البهبه س الهل عنخذ اليثيا مين الاايل لإليداا و سعاعيتهيو ميل احهبوليية سيياا خطيوء س ييا ة يل
ييينسا
ةاخيييول التيو يييو س عييييد ثهوم عقيييدم يييذه الصدمييية اييياايم ل بقيبيييين ماعتي بيية ح ييي احهيوييييو ةاال
البا ينم عفب ذه الصدمة القاايم الهولية:
سعفب خدمة الهقول ا مو ل:
 ااايم ال اا ا م
 ااايم الباسلم
 عقا ا الصدمو اله وإل يةم
 عقا ا ا هااكو م
 عقا ا اليب يو م
 عقا ا البد اإلو م

1م ااايم ال اا ا
سهمها الفو ة الهولية ل ب هصدم سااء م هصدم مقيم الفوم
اليب يو

Internal

س مقيم

Internal

سعفب ااايم ال اا ا


مو ل:

اويبة يبيل البقيبين:
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 اويبة يبيل البقيبين
سع صدم ذه الصدمة ل سهي م إلن يبيل البقيبين عيل ك ولة ذه الفاكة سعفب القويبة
إل ن البي امو
ال اا

Internal

الهولية ولام الاومة/اسم البقيم /ال س /ال

ول لتو ة /عول خ ا ههوء الاومة/اليولة)م

ية/الا ي ة /لام ال اا /

Internal


اويبة حد ثل الدخال و لم هم اسهصااج ااومو
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

لهم ةلن اآلا ):

الدخال ةلن اويبة:

 خدمو
 ااايم ال اا ا
 اويبة حد ثل الدخال
سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن يبيل البقيبين حد ثل الدخال ل بب ية وليم يهم اسيهصااج
ااومييو

لهييم ةليين اآلا) سالييذ ن ييم عيييل ك وليية ييذه الفيياكة س عفييب

الهوليييةولام اخييال اليدسا/اسييم البقيييم /ال ي س /ال
ا ههوء الهن يا ) م

Internal

ييذه القويبيية البي امييو

ييية/عول خ الييدخال /م ييذ الييدخال /عييول خ

Internal

 اويبة حوم ل عن يا الصاسج سالياا :
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 اويبة حوم ل عن يا الصاسج سالياا

س عفييب ييذه القويبيية ي و ايياايم س ييل واويبيية حييوم ل عن يييا الصيياسج س الييياا س ييم ااخ ي البب ييية/
اويبة حوم ل عن يا الصاسج س الياا س م خولج البب ية  /اويبة حيوم ل عن ييا الصياسج س اليياا س يم
ااخ  /خولج البب ية) سع يهصدم يذه الصدمية ل سيهي م إلين يبييل البقيبيين عييل ك ولية يذه الفياكة
سالييذ ن يب ييياا عن ييياا خييياسج سإليياا سعفيييب ييذه القويبييية البي امييو الهوليييية و سييم البقييييم /لايييم
ية /الا ي ة /عول خ ا ههوء الاومة /اع الهن يا  /عول خ ة دال الهن يا /
الاومة /لام ال اا  /الد و ة/ال
عول خ ا ههوء الهن يا  /ااخ س خولج البب ية /اليولة)م

Internal

Internal

 اويبة حوم ل عن يا الصاسج ال هويل:
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 اويبة حوم ل عن يا الصاسج ال هويل
سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن يبيل البقيبين عيل ك ولية يذه الفياكة ساليذ ن يب ياا
عن يييييييييا خيييييييياسج هييييييييويل سعفييييييييب
الاومة/الد و ة/ال

Internal

ييييييييذه القويبيييييييية البي امييييييييو

الهوليةو سييييييييم البقيييييييييم/لام

ية/الا ي ة/عول خ ة دال الهن يا  /خا ماإلد ل بتوال  /اليولة)

Internal

 اويبة س

التيا فطة:

ال

ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 اويبة س

ال

التيا فطة

سع ييهصدم ييذه الصدميية ل سييهي م إليين يبيييل البقيبييين س
عيل ك وله ذه الفاكة سيو قوب سعفيب
البقيم/ال

Internal

ية)م

ال ي

يذه القويبية إل ين البي اميو

التيييا فييطة الييذ ن ييم
الهولييةولام الاومة /سيم

Internal

 اويبة الهول ين:
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 اويبة الهول ين
سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن يبيل البقيبين الهول ين عيل ك ولة ذه الفاكة سعفب
ذه القويبة البي امو
ا ههوء الاومة)م

Internal

الهوليةو سم البقيم/لام الاومة/ال

ية/عول خ ة دال الاومة/عول خ

Internal


ةححوءا

إلومة :

ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 ةححوءا

إلومة

سع ييهصدم ييذه الصدميية لبيا يية ةححييوييو
البي اميييو

حييال الفيياكة ييييث عفييهب

الهولييييةوم باع البقيبيييين /م بييياع البقيبيييين حيييد ثل اليييدخال ل بييييل الهن يييياا /

م بيياع البقيبييين حييد ثل الييدخال ل بيييل الهن ييياا
يب يياا عن ييياا

مييو إلييدا اليب ي /م بيياع البقيبييين الييذ ن

خيياسج سإليياا  /م بيياع البقيبييين الهييول ين /م بيياع البقيبييين س

التييا فيطة /م بياع البقيبيين اليذ ن ليد هم مصول يو

ال ي

ماسل ية ةييا م يدا  /م بياع البقيبيين

الذ ن يب اا لخص ايوا  /م باع البقيبين الذ ن يب اا عن ياا

Internal

ييذه الححييوييو

إل يين

خاسج هويل)م

Internal


طتوإلة اويبة البقيبين مل عو ييهم:
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 ااايم ال اا ا
 طتوإلة اويبة البقيبين مل عو ييهم
سع ييهصدم ييذه الصدميية لطتوإليية اويبيية ي ي البقيبييين عيييل ك وليية ييذه الفيياكة مييل عييو ييهم
كولقويبيية الهييل عطتييل ميين مييوم ال يياا ا
البقيم/لام ةاومة البقيم/ال اع /هتل لي /ال

Internal

سعفييهب

ييذه القويبيية إل يين البي امييو

ية/ال س/عول خ البي ا/البه ة)م

الهوليةو سييم

Internal

2م عقا ا اليب يو
س

:

هصدم ذا الهقا ا مفهاكل مقيم إلب يو

اليو

لبيا ة يبيل اليب يو

ة إل ن ال قوط من

اسهصدام وخحم قوط) س وا و ااء قوط س قوط م و ية) ؛ س ة ا كوا الب هصدم عو ل لي وب
مقيم الفوم

ظه

هطيل اسهصدامه ل حول كوا إل ده ل ال و ق ا هااك مقيم إلب يو

سل ا ال ةلن ذه الصدمة

؛

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 عقا ا اليب يو م

س

هصدم ذا الهقا ا ل ميا ة كو ة اليب يو

الهل عن ا إل ن ح وب اليبي من حيث ال قوط امو

ين قوط يد د اس اسهصدام ال قوط اليولية يااء إلب يو

يد د س ل

ناخول التيو و

الهولية

س ل و الب هصدم الصدمة من عول خ الن عول خ)
سإل د السول يذه البي اميو

سيهمها الفو ية الهوليية سالهيل عيهيا

إل ين ميو يل :واسيم الفياكة

لام الب هصدم الا يد ال و ق إلدا ال قوط الا يد اليولل عول خ اليب ية اع اليبي ة اليب ية)

Internal

Internal

3م عقا ا ال هااكو

:

ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 عقا ا ا

هااكو

م

س ييا عقا ييا اض ي ل يبي ي يبيييل ا
الفو يية اا ييوه :ولاييم ا

ييهااكو

ييهااك يياع ا

ييهااك لمييك الفيياكة اسييم الفيياكة لمييك الفييا ية إلييدا

البقيبييين ال ي ييل إلييدا البقيبييين إل ييد الط ي
ا

Internal

هااك حولة ا

هااك.

ال ييو قة ساليولييية الصو يية ييه ماضيييو مييو ييل س ييق
عييول خ دا يية الصدميية عييول خ ا ههييوء الصدميية عييول خ

Internal

4م عقا ا البد اإلو

:

ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 الهقول ا
 عقا ا البد اإلو م
س ا عقا ا ل بد اإلو
التيو و

الهولية و لام ال وعال س ا اخهيول

سإل د ط
ا

الهل اوم اليبي

عقا ا البد اإلو

عمها التيو و

د يهو إلن طا ق سداا خ ل ها ميدا من ات ه يد ااخول
من عول خ الن عول خ) س ق الحال اا وه:

الهولية الباياا

ل الحال اا وه س ل و اسم الفاكة لمك

هااك اع ال وعال لام ال وعال اليبية حولة الح حية حولة الد ل عول خ ا

Internal

دال)

Internal

5م عقا ا الصدمو

اله وإل يةم
الدخال ةلن اويبة:

ل ا ال ةلن ذه الصدمة
 الهقول ا
 عقا ا الصدمو

اله وإل يةم

سع هصدم ذه الصدمة لياض عقا ا إلن الصدمو
يد عيد د البي امو
عول خ) م النت

Internal

الهولية ول

الليهاس ية الب ذ من ات يبيل م هصدمل الفاكة

هاك اليولل /ل ها ميدا خ ل ا

إل ن ل إلاض الهقا ام

هااك اليولل /من عول خ /الن

Internal

البيوم

الليهاس ية اله وإل يةم

سع ق م ذه البيوم

اله وإل ية الن اإلين من البيوم

س بو كبو ل:

 عن يا الصاسج سالياا الليهاس ية سعفب مو ل:
 oة دال عن يا خاسج سإلاا م
 oةلتوء عن يا خاسج سإلاا م

 عن يا الصاسج ال هويل الليهاس ية سعفب مو ل:
 oة دال عن يا خاسج هويلم
 oةلتوء عن يا الصاسج ال هويلم

 ع د د الاومة
 ة دال الاومة

س يبو ل

اح ليي ية اسهصدام ك خدمة:

عن يا الصاسج سالياا الليهاس ية سعفب مو ل:
اس ب  :ة دال عن يا خاسج سإلاا م
بين ل ب هصدم ة دال عن يا الصاسج سالياا الليهاس ية اسا اليوية لباايية ال اا ا
سع هي إلب ية ة دال الهن ياا م
الدخال ةلن اويبة
سل ا ال ةلن ذه الصدمة

س ل

له ا ل

ا ليهاس ية
 البيوم
 عن يا الصاسج سالياا ا ليهاس ية
 ة دال عن يا خاسج سإلاا
سلبيا ة كي يه ة دال عن يا الصاسج سالياا إلن طا ق خدمة مقيم الايوء ةعتوع الصطاا
o

Internal

الهولية

و ية ةاخيول لميك األميوا
إل د النت إل ن خدمة ة دال عن يا خاسج سإلاا ساف عمها لي
سليهبين الب هصدم من الا ال ةلن الصدمية ي إل ييه ةاخيول ي و خو يو مين لميك األميوا -

Internal

الييذ ييهم ةلسييوله اسل ييوب كاسييولة حييية إلتييا ال يياال الصييوص ولب ييهصدم الب يياض سالب يي
م تقوب ل خدمة مقيم إل د ط ع يي الصدمة له س اس ةلن الب هصدم الب اض يها
لمك األميوا إل ين بيو ل خو يو س البط ياب مين الب يهصدم عكس يد الياام ح ي عاعيتيه يل لميك
األموا م

o

Internal

يد ةاخول لمك األموا ط ال موم من الب هصدم ةاخول لام ةاومة س مد الصاسج س الياا
ةمو ولهول خ س يدا األ ها س وأل وم ل فصص البااا ة دال له عن يا خاسج سإلاا م اا م

Internal
o

o

يد ةاخول لام ةاومة البقيم قام ال موم يد عيتئة ال و ق من ات الب هصدم ولام
الاومة س مد الصاسج س الياا ) س النت إل ن "عيقق من التيو و " من الهنكد من ا ذا
البقيم عيل ك ولة ذه الفاكة س إلدم سياا ماا ل ل دال الهن يا س ياض ال موم
مي امو البقيم س نو خيول بين من خ له عيد د مد الهن يا م

إل دمو هيقق ال موم من ةميو ية ة دال الهن يا و يد النت إل ن "عيقق من التيو و " س الهنكد من
البي امو البدخ ة من ات الب هصدم) قام ال موم ياض مي امو الهن يا

o

قام الب هصدم من الهنكد من التيو و
"ة دال الهن يا " س قام ال موم ه
الب هصدم من طتوإلههوم

o

مل الي م نا عي ة اليب ية من ال قوط ساف عصحم من ح و
اليب ية عبل

o

o

Internal

وح حولة مقيم إلب يو

المو ا إل ن الفو ة ؛ س هم ة دال الهن يا يد النت إل ن
و ة يد د متي و يهو يو و الهن يا يد ة دال و ليهبين

ق م

متو ا يد اليب ية؛ س فاط عياا

إل دمو نت الب هصدم إل ن ما طتوإلة الهن يا عمها له الهن يا في هو الاسبل
صه اليهاس ية م هوم
س هطيل طتوإلههو سا حه وظ
قام يد ال الب هصدم صهم الهن يا صهم الي ي والفاكة) س يد ل
ولية ل سهصدام الاب م

عياا الهن يا

Internal

و يوب  :ةلتوء عن يا الصاسج سالياا الليهاس ية:
بين ل ب هصدم ةلتوء عن يا الصاسج سالياا الب اا ا ليهاس ية البحدل من موم مقيم سال يولة ةلن
و ا هو البقيم)م

اآلاولم

ل ا ال ةلن ذه الصدمة
 البيوم

الدخال ةلن اويبة

ا ليهاس ية

 عن يا الصاسج سالياا ا ليهاس ية
 ةلتوء عن يا خاسج سإلاا
سلبيا ة كي يه ةلتوء عن يا الصاسج سالياا إلن طا ق موم مقيم الايوء ةعتوع الصطاا
o

Internal

الهولية

و ية ةاخيول لميك األميوا
إل د النت إل ن خدمة ةلتوء عن يا خاسج سإلياا سياف عمهيا لي
سليهبين الب هصدم من الا ال ةلن الصدمية ي إل ييه ةاخيول ي و خو يو مين لميك األميوا -
الييذ ييهم ةلسييوله اسل ييوب كاسييولة حييية إلتييا ال يياال الصييوص ولب ييهصدم الب يياض سالب يي
م تقوب ل موم مقيم إل د ط ع يي الصدمة له س اس ةلن الب هصدم الب ياض يهيا

Internal

لمك األميوا إل ين بيو ل خو يو
األموا م

o

Internal

س البط ياب مين الب يهصدم عكس يد الياام ح ي

عاعيتيه يل لميك

يد ةاخول لمك األموا ط ال موم من الب هصدم ةاخول لام ةاومة الفصص البااا ةلتوء له
عن يا خاسج سإلاا ا ليهاس يةم

Internal
o

o

o

مها ال موم له مي امو

الهن يا لهذا البقيم م

ل مهنكد من ا
إل د النت إل ن ما ةلتوء الهن يا مها ال موم لسولة عنكيد م وا و "
عا د ةلتوء الهن يا " ة ا ضت الب هصدم إل ن ما يم قام ال موم ظلتوء الهن يا م
مل الي م نا عي ة اليب ية من ال قوط ساف عصحم من ح و
ق م
فاط عياا اليب ية عبل وح حولة مقيم إلب يو

متو ا يد اليب ية؛ س

o

عن يا الصاسج ال هويل ا ليهاس ية سعفب مو ل:
اس ب  :خدمة ة دال عن يا خاسج هويل ا ليهاس ية:
بين ل ب هصدم ة دال عن يا خاسج هويل اليهاس ية اسا اليوية لباايية ال اا ا
سع هي إلب ية ة دال الهن ياا م
سل ا ال ةلن ذه الصدمة
 البيوم

الدخال ةلن اويبة

الليهاس يةم

 عن يا الصاسج ال هويل الليهاس يةم
 ة دال عن يا خاسج هويل

Internal

س ل

له ا ل

Internal

سلبيا ة كي يه ة دال عن يا خاسج هويل إلن طا ق موم مقيم الايوء ةعتوع الصطاا
o

الهولية:

و يية ةاخييول لمييك األمييوا سليييهبين
إل ييد النييت إل يين خدميية ة ييدال عن يييا خيياسج هييويل سيياف عمهييا لي
إل يه ةاخول و خو و مين لميك األميوا  -اليذ يهم ةلسيوله اسل يوب
الب هصدم من الا ال ةلن الصدمة
م تقوب ل موم مقيم إل د ط ي ع ييي
كاسولة حية إلتا ال اال الصوص ولب هصدم الب اض سالب
الصدمييية ليييه س اسييي ةلييين الب يييهصدم الب ييياض يهيييا لميييك األميييوا إل ييين بيييو ل خو يييو س البط ييياب مييين
عاعيته ل لمك األموا م
الب هصدم عكس د الاام ح

o

Internal

يد ةاخول لمك األموا ط
عن يا خاسج هويلم

ال موم من الب هصدم ةاخول لام ةاومة الفصص البااا ة يدال ليه

Internal
o

o

يد ةاخول لام ةاومة البقيم قام ال موم من الهنكيد مين إليدم سيياا ماا يل ل يدال الهن ييا
س ا ذا البقيم عيل ك ولة ذه الفاكة س ياض ال موم مي امو البقيمم

إل يدمو قييام الب يهصدم ولنييت إل ين مييا ة يدال عن يييا مهيا ال مييوم ليه مصولحيية اليهاس ييية
طول البقيم ن حقاق سكذاك البقيم طول الي ي ن حقاقم
ع يد ا الي ي

 oة ا ضييت الب ييهصدم إل يين مييا ماا ييق سيياف ييياض ال مييوم لسييولة عنكيييد م وا ييو " ي ييل
مهنكد من لةتهي ظ يدال عن ييا خياسج هيويل " ة ا ضيت الب يهصدم إل ين ميا "عنكييد" قيام
ال مييوم ييياض مي امييو الهن يييا إل يين الفو يية ل هنكييد م هييو س مهييا ل ب ييهصدم خيييول طتوإليية
الهن يا م
o

Internal

مييل الي ييم يينا عي يية اليب ييية ميين ال قييوط سيياف عصحييم ميين ح ييو متو ييا يييد اليب ييية؛ س
ق م
فاط عياا اليب ية عبل وح سسهمها ل حولة مقيم إلب يو

Internal

o

o

Internal

إل يييدمو نيييت الب يييهصدم إل ييين ميييا طتوإلييية الهن ييييا عمهيييا ليييه الهن ييييا فيييي هو الاسيييبل
صه اليهاس ية م هوم
س هطيل طتوإلههو سا حه وظ
قام يد ال الب هصدم طتوإلة الهن يا ساسيهصدامهو ييد عااييل البقييم إل ين البصولحية
ا ليهاس ية إل ن الهن يا م

Internal

و يوب  :ةلتوء عن يا الصاسج ال هويل الليهاس ية:
بين ل ب هصدم ةلتوء عن يا الصاسج ال هويل ا ليهاس ية البحدل من موم مقيم سال يولة ةلن اآلام
الدخال ةلن اويبة
ل ا ال ةلن ذه الصدمة
 البيوم

الليهاس ية

 عن يا الصاسج ال هويل الليهاس ية
 ةلتوء عن يا الصاسج ال هويل
سلبيا ة كي يه ةلتوء عن يا الصاسج ال هويل إلن طا ق موم مقيم الايوء ةعتوع الصطاا

الهولية

و ة ةاخول لميك األميوا
 oإل د النت إل ن خدمة ةلتوء عن يا الصاسج ال هويل ساف عمها ل
سليهبين الب هصدم من الا ال ةلن الصدمية ي إل ييه ةاخيول ي و خو يو مين لميك األميوا -
الييذ ييهم ةلسييوله اسل ييوب كاسييولة حييية إلتييا ال يياال الصييوص ولب ييهصدم الب يياض سالب يي
م تقوب ل موم مقي م إل د ط ع يي الصدمة له س اس ةلن الب هصدم الب ياض يهيا
لمك األميوا إل ين بيو ل خو يو س البط ياب مين الب يهصدم عكس يد الياام ح ي عاعيتيه يل لميك
األموا م

o

Internal

يد ةاخول لمك األموا ط ال موم من الب هصدم ةاخول لام ةاومة الفيصص البيااا ةلتيوء ليه
الهن يا ولباا قه إل ن الفاسط ساألحيوم
عن يا الصاسج ال هويل ا ليهاس ية كبو

Internal



مها ال موم له مي امو

o

o

Internal

البقيم األسوسيه س مي امو

الهن يا البااا ةلتوؤ و م

ل مهنكد من ا ي
إل د النت إل ن ما ةلتوء الهن يا مها ال موم لسولة عنكيد م وا و "
عا د ةلتوء ذه الهن يا " ة ا ضيت الب يهصدم إل ين ميا ماا يق قيام ال ميوم ظلتيوء الهن ييا
وح"م
سإلاض لسولة ال وح "عم ةلتوء الهن يا
مييل الي ييم يينا عي يية اليب ييية ميين ال قييوط سيياف عصحييم ميين ح ييو
ق م
فاط عياا اليب ية عبل وح حولة مقيم إلب يو

متو ييا يييد اليب ييية؛ س

Internal

ع د د الاومة:
بين ل ب هصدم ع د د الاومة اليهاس يو اسا اليوية لباايية ال اا ا
ع د د الاومةم
سل ا ال ةلن ذه الصدمة
 البيوم

الليهاس يةم

 ع د د الاومةم

Internal

الدخال ةلن اويبة

س ل

له ا ل سع هي إلب ية

Internal

و ة ةاخول لميك األميوا سلييهبين الب يهصدم
 oإل د النت إل ن خدمة ع د د الاومة ساف عمها ل
إل يه ةاخول و خو و من لمك األموا  -اليذ يهم ةلسيوله اسل يوب كاسيولة
من الا ال ةلن الصدمة
حيية إلتيا ال يياال الصيوص ولب ييهصدم الب ياض سالب ي م يتقوب يل مييوم مقييم إل ييد ط ي ع ييي
الصدميية لييه س اس ي ةليين الب ييهصدم الب يياض يهييا لمييك األمييوا إل يين بييو ل خو ييو س البط يياب ميين
عاعيته ل لمك األموام
الب هصدم عكس د الاام ح

o



يد ةاخول لمك األموا ط

ال موم من الب هصدم ةاخول لام ةاومة الفصص البااا ع د د ةاومهه:

سيييهيين إل يين الب ييهصدم ةاخييول لاييم الاوميية ل بقيييم الييذ
ظاخول لام الاومة م نت

Internal

إل ن ل الهيقق من التيو و م

ييا يوييية ةليين ع د ييد الاومييةم قييام الب ييهصدم

Internal
سيقام ال موم ولهيقق من ية لام الاومة البدخ
سيقام ال موم هينيا مي امو


o

البقيم من لام الاومة البدخ سسيياض اآلعل:

اسم البقيم اليوم مل ة هول ع و ي ل بقيم

ييل حييول إليياض مي امييو

البقيييم سيييهبين البقيييم ميين ةاخييول مي امييو

ياض ع د د الاومة مل الصيولا
 لام الاومة
 مد اله د د
 لام ال صة

Internal

سسهمها لسولة ل حولة ا لام الاومة ةيا يي م

الهولية:

اله د ييد سيييقام ال مييوم ع قوييييوب

Internal

o

ل حول عبل مطو قة يبيل يو و
ط

o

ع د د ل اا ا

ح

البقيم دس و ظميوا الب هصدم النت

البي امو

البيدا

إل يين الب ييهصدم اخهيييول "ع د ييد" ليقييام هنكيييد إلب ييية الهيقييق سليحيياح ولبهو ييية س ولقيييوم يب ييية ع د ييد
الاومة من ال اا ا م ة ا اخهول الب هصدم خيول "ةلتوء"

o

قام ال موم بيول ة ط
طتوإلة البي امو

ن هم ةلسول ط

"ع د د الاومة" مل ال اا ا م عقام ال اا ا

ع د د الاومة طتق بو ل فاسط س م قام ظلسول يو و

Internal

إل ن "ع د د" حهين يهم ةلسيول

سالهايه ةلن البد ا ة اليومة ل ا ا

"ع د د الاومة" ل اا ا م

ولبهو ية ل إلب ية الهيقق من

ع د د الاومة ةلن عطتيق مقيم س يد ل
سه م الاومة ال د د م

بين

Internal

ة دال الاومة:
بين ل ب هصدم ة دال الاومة اليهاس يو اسا اليوية لباايية ال اا ا
ة دال الاومةم
سل ا ال ةلن ذه الصدمة
 البيوم

الليهاس يةم

 ة دال الاومة

Internal

الدخال ةلن اويبة

س ل

له ا ل سع هي إلب ية

Internal
سيهيين إل ن الب هصدم ةاخول لام اخال اليدسا سالذ

سيياا ميهاب ل ياا البقيم م سيهيقق ال موم من

لام اخال اليدسا يد الهيقق من لام اخال اليدسا سيياض ال موم مي امو
مي امو

البقيم سا نو مي امو

و ا ا وهم

Internal

الي ي ) كبو هيهج ل

ال موم من عيد

البقيم و مي امو

ال اا س

اسم البقيم اس اسم ا ب كبو ا

Internal
يد الهيقق من البي امو
الباياا س

المو ا

ل الحال ال و قة ساف هيين إل ن الب هصدم النت

الفو ةم ساف عمها له لسولة عنكيد ة دال ا اومة م

قام ال موم بيول ة ط

"ة دال الاومة" مل ال اا ا م عقام ال اا ا

الاومة طتقوب ل فاسط س م قام ظلسول يو و
ل

بين طتوإلة البي امو

Internal

إل ن ة دال الاومة

ولبهو ية ل إلب ية الهيقق من ة دال

ة دال الاومة ةلن عطتيق مقيم كبو مها ل

سالهايه ةلن البد ا ة اليومة ل ا ا

سه م الاومة ال د د م

ال ا وهم س يد

Internal

الاسوي
عبييين الب ييهصدم ميين اسييهقتول لسييوي اله تيييه إل يين
عقييدم خدميية مقيييم خدميية الاسييوي ا ليهاس ييية سالهييل ن
مييوم مقيييم س نييو بييين ل ب ييهصدم ميين خ لهييو ةلسييول لسييوي ةليين الب ييهصدمين ل مييوم مقيييم سعيهييا
خدمة الاسوي إل ن الهولل :

Internal

Internal



دسق الاسوي

يها إل ن يبيل لسوي اله تيه إلن اليب يو الهل عم ع يذ و إلين طا يق ميوم مقييم مث وة يدال
عن يييا خيياسج سإلاا عن يييا خيياسج هييويل ايياب ا ههييوء الاوميية خيياسج ميين البب ييية اخال ةليين
البب ية ممم ممممم) سةيا و من اله تيهو الهل ع يد وح اليب م



الاسوي ال د د
عيها
اآلام

Internal

إل ن يبيل الاسوي ال د د الب هقت ة من خ ل موم مقيم سالهل لم هم اااءعهو ةلن

Internal



كهو ة لسولة يد د
بييين ميين خي ل خدميية مقيييم ةلسييول لسييوي ل بيييل الب ييهصدمين ييل ييذه الفيياكة س نييو بييين
ل ب هصدم ةلسول لسوي ةلن الفاكة البكسا ل صدمة سالهل ا فن ا هااك إلن طا قهوم

Internal

Internal

ال بو ج
ع ييو م ييذه الصدميية ييل ال ييبوح ل ب فيين هيتئيية كو يية ال بييو ج الصو يية ييولبقيبين سالهو ييية ل بد ا يية
اليومة ل اا ا

عقام الب فن وخهيول ال با ج البط اب س ظاخول لام ةاومة البقيم قام ال موم هيتئة

ال با ج من ساال سي
س ايد

البد ا ية اليومية ل ياا ا

س بيين ل ب فين ييد لي

ع

يبه ل اا ا



ل ا ال ةلن خدمة ال بو ج ا ليهاس ية اليومة
 ال بو ج


Internal

بو ج إلومة

طتوإلية يذا ال بيا ج س

وك ا بوا ل بو ج بو و بو ج إلومة س بو ج الهن ياا )م

الدخال ةلن اويبة

Internal

سال بو ج الهل بين اليحال إل يهو ل الهولية:
o

ة دال ةاومة دل عولفم

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم

Internal

Internal

o

ة دال ةاومة دل وادم

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم

o

ةضو ة عو ل الن مقيمم

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم

o

ق ك ولةم

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم

Internal

Internal

o

ة تو

خاسج هويلم

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم



ل ا ال ةلن خدمة ال بو ج اليهاس ية الصو ة ولهن ياا
 ال بو ج

Internal

الدخال ةلن اويبة:

Internal

 بو ج الهن ياا

سال بو ج الهل بين اليحال إل يهو ل الهولية:
o

عن يا خاسج سإلاا م

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم

o

عن يا خاسج هويلم

س بين عيتئة ال با ج يد ةاخول لام ا اومةم

Internal

Internal

التيث سا سهي م
عقدم ذه الصدمة ةميو ية التيث إلن يو و

البقيم ي

 التيث إلن مقيم ااسطة لام ا اومةم
 التيث إلن مقيم ااسطة ا سمم
 التيث إلن مقيم ليس عيل الي ولةم
 التيث إلن مي امو

لخحة ايوا م

 التيث إلن مصول و

مقيمم

 التيث إلن عن ياا

خاسج سإلاا اام الاومةم

 التيث إلن ع و ي عن يا م

Internal

لام ةاومهه ييث هم عقد م الصدمو

الهولية:

Internal

1م يث إلن مقيم ااسطة لام الاومة:
ل ا ال ةلن ذه الصدمة
 التيث

الدخال ةلن اويبة:

 التيث إلن مقيم ااسطة لام الاومة

سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن مي امو
البي امو

Internal

الهولية :لام الي ي

ل اليوس

ع حيي ية إلين البقييم وعييل ك ولية ال هية) سالهيل عفيب

اآللل اسم الي ي

لام اليدسا عول خ الدخال م ذ الدخال

Internal

اسم البقيم ال س الد و ة ال

ية البه ة عول خ البي ا ميوا البيي ا يو يو

الاومية و لايم الاومية

/البحدل  /عول صهو ا ل دال/عول خ ا ههوء) لايم يياا ال ي ا حولية البقييم وخولج/ااخي البب يية مي اميو
عن ياا

ال

ا و اع الهن يا /عول خ ال دال /عول خ ا ههوء) حولة البقيم )حل/مها ن  /ولب)م

س ايد

وك

اويبة الباا قين سعفب البي امو

كبو ا متين ل الحال اا وهم

سعفب البي امو

كبو ا متين ل الحال اا وهم

اويبة البصول و

Internal

ة ا لال س م واويبة الباا قين – اويبة البصول و

 -اويبة الهن ياا )

Internal

2م التيث إلن مقيم ليس عيل الي ولة:
ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 التيث
 التيث إلن مقيم ليس عيل الي ولة

Internal

Internal

سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن مي امو
الاومة سعفب
مها ن متوال

o

Internal

إلومة إلن البقيم وليس عيل ك ولة ال هة) ااسطة لام

ذه البي امو  :عول خ ا ههوء الاومة البه ة إلدا ماا

ق الي ولة سحولة البقيم وحل

ولب)م

مل الي م نا عي ة اليب ية من ال قوط ساف عصحم من ح و
فاط عياا اليب ية عبل وح ة ا كوا الب هصدم عو ل ليبي

متو ا يد اليب ية؛ س
ق م
اع ح و ه إلب يو

Internal

3م التيث إلن مي امو

لخحة ايوا :

ل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 التيث
 التيث إلن مي امو

لخحة ايوا

سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن مي امو
الفاكة سعفهب البي امو

Internal

لخحة القيوا ل بقيبين الذ ن م عيل ك ولة ذه

إل ن و اع الاخحة/عول خ ة دال الاخحة/عول خ ا ههوء الاخحة)م

Internal

4م التيث إلن مصول و

مقيم:
الدخال ةلن اويبة:

ل ا ال ةلن ذه الصدمة
 التيث
 التيث إلن مصول و

مقيم

سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن البصول و
الفاكة سعفهب إل ن البي امو

التيا م دا ل بقيبين الذ ن م عيل ك ولة ذه

الهولية وعول خ البصول ة/س ف البصول ة/ايبة البصول ة)م

5م يث إلن مقيم ااسطة ا سم:
ل ا ال الن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 التيث
 يث إلن مقيم ااسطة ا سم

Internal

Internal

سع ييهصدم ييذه الصدميية ل سييهي م إليين مقيييم عيييل ك وليية ييذه الفيياكة ميين خ ي ل سييبة سعفييب
البي امو

الهولية و سم البقيم/لام الاومة/ال س/الا ي ة/ال

6م يث إلن عن ياا

خاسج سإلاا اام ا اومة:

ل ا ال الن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة:

 التيث
 يث إلن عن ياا

Internal

خاسج سإلاا اام ا اومة

ية/عول خ ا ههوء الاومة/اليولة)م

Internal

سع هصدم ذه الصدمة ل سهي م إلن عن يا خاسج سإلاا لبقيم عيل ك ولة ذه الفاكة
ااسطة لام ا اومة سعفب البي امو
عول خ ال دال /ال

الهولية ولام الهن يا  /اع الهن يا  /مد الهن يا /

اات  /عول خ ة ههوء الهن يا  /اليولة /يهة األ دال))م

7م التيث إلن ع و ي عن يا :
الدخال ةلن اويبة:

ل ا ال الن ذه الصدمة
 التيث
 التيث إلن ع و ي الهن يا

سع هصدم ذه الصدمة لبيا ة ع و ي الهن يا لبقيم عيل ك ولية الفياكة سعفيب البي اميو
الهولية و اع الهن يا  /لام ا اومة /ا سم /لايم الهن ييا  /عيول خ األ يدال "
"

ا " /ال

ا ات "

ا " /مد الهن يا  /اليولة /يهة ال دال) كبو عفب ا نو حاكة البقيم

لهن يا والب ذ  /الهول خ  /اع الياكة)

Internal

يا " /اليياا اتي

Internal

خيولا
لييم عت ي خدميية مقيييم ييل اا عهييي لب ييهصدميهو حا يية الطا قيية الهييل اةتيياا ييه ييل الهيوم ي مييل ييذه
الصدمة حيث بين ل ب هصدم من خ ل موم مقيم ا ط ع إل ن م ه الفصحل س نيو بيين ليه عييد
ك بة الباسل يل سايل س بيين الا يال ةلين يذاا الصييولاا مين خي ل اليدخال ةلين اويبية خييولا سمين
خ لهييو بييين اسييهيااض يو ييو الب ييهصدم إل ييدمو ييهم الييدخال إل يين خيييول الب ييف الفصحييل س نييو بييين
ل ب هصدم عيد ك بة الباسل إل دمو دخ ةلن خيول عيد ث ك بة الباسل م
سسهمها الفو ة الهولية ل حول اسهصدام مقيم

Internal

وم

Internal

عتييا ك بة الباسل:
بين ل ب هصدم عتييا ك بة الباسل سل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة

 خيولا
 عتييا ك بة الباسل

هطيل الب هصدم عتييا ك بة الباسل اليولية ي بة ماسل اخاا يد د يد ةاخول اسم الب هصدم سك بة
الباسل اليولية قام ظاخول ك بة الباسل ال د د س ييد ةاخولهو م نت إل ن ل عيد ثم

Internal

Internal

الب ف الفصحل:
بين ل ب هصدم عيد
← خيولا
← الب ف الفصحل

م ه الفصحل سل ا ال ةلن ذه الصدمة

الدخال ةلن اويبة

سعفب البي امو الهولية و الب ف الفصحل " لمك مقدم الصدمة اسم مقدم الصدمة اسم الب هصدم
يك لام ال اال التا د
البد ل اسم الب هصدم وليا ل اسم الب هصدم و
لام ال
ا ليهاس ل" -مي امو الفاكة "لمك الفاكة اسم الفاكة اع الفاكة" – مي امو الدخال سك بة الباسل
الدخال ال و ة عاايل اخا عيد ليبة الباسل"
" عاايل اخا اخال ل الن التا ومج إلدا ماا ميوس
– مي امو الي وب " عم ا فوء الي وب ااسطة عول خ ا فوء الي وب اليولة حولة الي وب عول خ ا قوف
الي وب" – مي امو الي وب " عم ا فوء الي وب ااسطة عول خ ا فوء الي وب اليولة حولة الي وب
عول خ ا قوف الي وب" – مي امو ا هااك" حولة ا هااك عول خ ا ههوء ا هااك")
سسيياا وك لاا احدا م لهيد ث سا خا ل دال اس ع د د لمك ا موام

Internal

Internal

ين الا يد من ال قوط :
سسهمها ذه الصو ية لدا م هصدمل مقيم إلب يو
س ل إلن طا ق القويبة
← خيولا
← ين الا يد

س بين ل ب هصدم

يد اخهيول كبية ال قوط من ات اليبي س الباا قة إل ن
ة دال وعال ل موم سداا ومل هال لام ال وعال )؛
ال قوط"م

Internal

ين ل يده من ال قوط ع قوييو

ااء ال قوط عمها له لسولة ماضية " ن ه اد عم
إل ي سداا و ليل عهبين من اسهصدام

Internal

عي ة الصدمو

:

سسهمها ذه الصو ية لدا م هصدمل مقيم إلب يو
عدخ ضبن ح وب ال قوط س كبية ال قوط لي إلب يةم

← خيولا
← عي ة الصدمو
س مها ذا الصيول عي ة يبيل الصدمو

Internal

ول قوط

س ل يو و

عاضييية ل يبي إلن اليب يو

الهل

Internal

عيا
← خيولا
← عيا

اع الي وب من ح وب مقيم إلب يو

ةلن ح وب مقيم

وم :

اع الي وب

هطيل البفهاك ل مقيم إلب يو
الحال اا وه :

الهيا

الن مقيم

وم س ل

يد ماا قهه إل ن الفاسط ح

س يد ل عمها الفو ة اا وه سالهل ع يد نسه م الط سا دال ال وعال إل ن ح وب سداا الام مل
الي م نا الي وب ال د د اليوم لن هم ع يي ه ة يد سداا ال وعال ل سداا ؛ مل م حمة ا عيا
حية الي وب كبو ل و هم عتييا عول خ ة ههوء الهول خ – س القد م)
اع الي وب تقل عول خ

Internal

Internal

عيا

اع الي وب من ح وب مقيم

← خيولا
← عيا

اع الي وب

هطيل البفهاك ل مقيم
الحال اا وه :
سا سيول ح

وم الهيا

وم ةلن ح وب مقيم إلب يو :

الن مقيم إلب يو

س ل

يد ماا قهه إل ن الفاسط

س يد ل عمها الفو ة اا وه سالهل ع يد نسه م الط سا دال ال وعال إل ن ح وب سداا الام مل
الي م نا الي وب ال د د اليوم لن هم ع يي ه ة يد سداا ال وعال ل سداا ؛ مل م حمة ا عيا
حية الي وب كبو ل و هم عتييا عول خ ة ههوء الهول خ – س القد م)
اع الي وب تقل عول خ

Internal

Internal

اخهحولاعل








كبو بين ل ب هصدم اخهيول ي
الا ال لهو س بين إلب سعفب
ااال ا خهحولا م
اححوءا إلومةم
دسق الاسوي م
كهو ة لسولة يد د م
عن يا خاسج هويلم
التيث إلن مقيم ااسطة لام ا اومة

س يد ال

Internal

الصدمو سالقاايم لينيهو ل اويبة ساحد ليل
ذه القويبة مو ل:

صهول الب هصدم الصدمو

ه إل ية

سالقاايم الهل ا د ةضو ههو ةلن اويبة اخهحولاعل س يد ا ههوء من

Internal

الضو ة

Internal

هطيل ا اا يبيل القاايم سالصدمو

الهل ضو هو م تقوبم

ﻣﻘﻴﻢ

Muqeem

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﻣﻘﻴﻢ – ﺧﺪﻣﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

 -٤ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻱ
• ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ "ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻱ" ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

• ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ "ﻭﺍﺻﻞ" ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ
ﻋﻠﻰ "ﺣﻔﻆ"

 -٥ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻃﺮﺩ ﺑﺮﻳﺪﻱ
 .١ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻃﺮﺩ ﺑﺮﻳﺪﻱ" ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟـــ "

ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ"

 .٢ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ"

 .٣ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ "ﺑﺤﺚ"

 .٤ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ

 .٥ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ/ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ  ٩٩ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ"

 .٦ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ

ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ

 .٧ﻗﻢ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﻢ
ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ " √" ﻋﻠﻰ " ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ" ﺛﻢ

ﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ "ﺗﺄﻛﻴﺪ"

 .٨ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﻗﻢ ﻟﻠﻄﺮﺩ ﻭﺭﻗﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﺮﺩ

ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

ﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
 -١ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

 -٢ﺍﺧﺘﺮ "ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ"

 -٣ﺍﺧﺘﺮ "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ"

 -٤ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ "ﺑﺤﺚ"

 -٥ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﺩ "ﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺮﺩ "

 -٦ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﺩ

ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ
 -١ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ "ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ" ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

 -٢ﺍﺧﺘﺮ ﺧﻴﺎﺭ "ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ"

 -٣ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺛﻢ " ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ"

 -٤ﻗﻢ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

ﺗﻠﻘﺎﺋﻨﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ٤ﺳﺎﻋﺎﺕ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺗﺮ :ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﻘﻴﻢ

Muqeem

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻘﻴﻢ
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﺮﻭﻉ

ﻧـــﺒــــﺘـــﻜـﺮ We Innovate

 -٢ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﺼﻔﺢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﻴﻢ/http://muqeem.sa
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻚ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه )ﺻﻮﺭﺓ .(١٫٢

ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ – ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ .ﻗﻢ
ﺑﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.

ﺻﻮﺭﺓ  :١ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ

ﺻﻮﺭﺓ  :٢ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
٢
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ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﺮﻭﻉ:
ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻮﺍﺑﺔ "ﻣﻘﻴﻢ" ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬه

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ .ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﻢ.

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

• ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳﺪ

ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻳﻮﺯﺭ

• ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ )ﺳﻮﺑﺮ ﻳﻮﺯﺭ( ﺟﺪﻳﺪ
• ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

• ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻭ ﻣﻘﻴﻢ

ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻳﻮﺯﺭ
ﻳﻮﺯﺭ

• ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻪ ﻓﻘﻂ
• ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺓ ﻟﻪ

٣
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺷﺮﺡ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ،ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺣﺔ ﻟﻪ.ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ "ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ .ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ"
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه:

ﺻﻮﺭﺓ  :٣ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
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ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ" ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺍﺩﻧﺎه ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﻫﺬه ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -١ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﻉ

 -٢ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

 -٣ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﺮﻉ
 -٤ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ

 -٥ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ

ﺻﻮﺭﺓ  :٤ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﺮﻭﻉ

٥
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 -١ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﻉ
ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺻﻔﺤﺔ "ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻓﺮﻉ" ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﻐﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﻉ ﻟﻪ .ﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺻﻮﺭﺓ  :٤ﺻﻔﺤﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳﺪ

ﺻﻮﺭﺓ  :٥ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳﺪ
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 -٢ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺻﻔﺤﺔ "ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ" ﺳﻮﻑ

ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -١ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻔﺮﻉ

 -٢ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 -٣ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

 -٤ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻉ
 -٥ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ

ﺻﻮﺭﺓ  :٥ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

٨
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ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺳﻮﻑ ﺗﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه:

ﺻﻮﺭﺓ  :٦ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ
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 -٣ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﺮﻉ
 -١ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﺮﻉ ﺳﻮﻑ

ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎه ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻭﻫﺬه ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻳﻮﺯﺭ( ﻓﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻭﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ﺻﻮﺭﺓ  :٧ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺮﻉ
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 -٢ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺮﻉ ﺳﻮﻑ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه.

ﺻﻮﺭﺓ  :٨ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻪ

ﺻﻮﺭﺓ  :٩ﻧﺠﺎﺡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﺮﻉ
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 -٤ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ
 -١ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ ﺳﻮﻑ

ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎه ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻭﻫﺬه ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

)ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻳﻮﺯﺭ( ﻓﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ

ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻉ

ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻴﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺻﻮﺭﺓ  :١٠ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ

١٤

© ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 -٢ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺤﺚ ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه.

ﺻﻮﺭﺓ  :١١ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ

 -٣ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ

ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺍﺩﻧﺎه.

ﺻﻮﺭﺓ  :١٢ﻧﺠﺎﺡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ
١٥

© ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 -٥ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ
 -١ﺻﻔﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻌﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎه ﺳﻮﻑ
ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه.

ﺻﻮﺭﺓ  :١٣ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

١٧

© ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 -٢ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺻﻮﺭﺓ  :١٤ﺻﻔﺤﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ

 -٣ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎه ﻭﺑﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

ﺻﻮﺭﺓ  :١٥ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻔﺮﻉ
١٨

© ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺇﻥ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ،ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ،
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ،ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻣﻠﻚ ﻟﺸﺮﻛﺔ ِ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ .ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ِ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
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