


دليل المستخدم

بوابة مقيم



بوابة مقيم

تتيح خدمة «مقيم» للمنشآت االطالع على بيانات موظفيها المقيمين 
وإتمام معامالت الجوازات الخاصة بهم إلكترونيًا وبشكل فوري في أي 
وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات.



الفهرس

تسجيل الدخول

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

بحث عن مقيم   

خدمات الجوازات    

اصدار اقامة   

نقل اقامة   

تمديد تأشيرة الزيارة   

اإلدارة

إدارة المستخدمين   

إدارة الفروع   

معلومات الشركة

شحن النقاط   

شراء مستخدمين إضافيين   
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دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١

وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر

يمكنك استعادة اسم المستخدم أو كلمة المرور من خالل الضغط على (استعادة اسم المستخدم) أو (استعادة كلمة المرور)
والموجود أسفل زر دخول     ثم اتباع التعليمات.

دخول

دخول

دخول المستخدم

اسم المستخدم

استعادة كلمة المروراستعادة اسم المستخدم

عمل التأشيراتاحصائيات شاملة
بكافة انواعها وادارتها بسهولة

تحديثات مستمرة
ودعم فني طوال اليوم عن كل العمليات السابقة

كلمة المرور

دخول

Ahmad

English

تسجيل الدخول

الصفحة الرئيسية

English

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية

اإلدارة

خدمات الطباعة

إدارة المقيمين

التقارير

معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة
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إدارة المقيمين

بحث عن مقيم

يمكنك الـ بحث برقم اإلقامة

English

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

English

بحث عن مقيم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحث برقم جواز السفربحث برقم اإلقامة

بحثرقم اإلقامة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة



لعرض معلومات مقيم قم بالضغط على أيقونة
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أو بحث برقم جواز السفر

English

بحث عن مقيم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحث برقم جواز السفربحث برقم اإلقامة

رقم الجواز

الرجاء إختيار الجنسيةالجنسية

بحث

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

بحث عن مقيم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحث برقم جواز السفربحث برقم اإلقامة

بحث0000000000رقم اإلقامة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

نتيجة البحث (عرض بالهجري / عرض بالميالدي)

حالة اإلقامةالوظيفةالجنس اسم المقيم عرضتاريخ إصدار اإلقامة الجنسيةرقم اإلقامة

صالحة NASSER 00000000001440 -01- 24 مدير تشغيل واستثمار النسيج الهند ذكر



كما يمكنك االطالع على جميع معلومات المقيم من خالل الضغط على األيقونات أدناه:
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بحث عن مقيم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

0000000000 NASSER 100000 ريالرصيد الجوازاترقم اإلقامةاسم المقيم

 الجواز شارف على اإلنتهاء

 اإلقامة شارفت على اإلنتهاء

عرض الكلالمخالفاتالتأشيراتالتابعينالتأمينالمقيم رخص السياقة

اسم المقيم

تاريخ الميالد (هجري)

دولة الميالد

الديانة

الوظيفة

الهند

1980-01 -01

ذكر

خارج السعودية

 NASSER

1400-02-12

الهند

االسالم

مدير تشغيل واستثمار النسيج

بيانات شخصية

الجنسية

تاريخ الميالد (ميالدي)

الجنس

التواجد في المملكة

رقم اإلقامة 

تاريخ إصدار اإلقامة (هجري)

تاريخ انتهاء اإلقامة (هجري)

رقم صاحب العمل

تاريخ انتهاء جواز السفر (هجري)

رقم جواز السفر

مركز المعلومات الوطني

2018-10 -04

2019-12 -01

شركة علم

2020-02 -01

0000000000

1440-01-24

1441-04-04

0000000000

1441-06-07

123456

االقامة وجواز السفر

مكان اصدار اإلقامة 

تاريخ إصدار اإلقامة (ميالدي)

تاريخ انتهاء اإلقامة (ميالدي)

اسم صاحب العمل

تاريخ انتهاء جواز السفر (ميالدي)

خدمات الجوازات طباعة بيانات مقيم

214

عرض الكل المخالفاترخص السياقةالتأشيراتالتأمين التابعينالمقيم

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة
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يمكنك االستفادة من خدمات الجوازات من خالل زر  
(تأشيرة خروج وعودة -  تجديد اإلقامة - تعديل المهنة - تحديث المعلومات - تأشيرة خروج نهائي)

بحث عن مقيم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

0000000000 NASSER 100000 ريالرصيد الجوازاترقم اإلقامةاسم المقيم

 اإلقامة شارفت على اإلنتهاء

 الجواز شارف على اإلنتهاء

عرض الكلالمخالفاتالتأشيراتالتابعينالتأمينالمقيم رخص السياقة

اسم المقيم

تاريخ الميالد (هجري)

دولة الميالد

الديانة

الوظيفة

الهند

1980-01 -01

ذكر

خارج السعودية

 NASSER

1400-02-12

الهند

االسالم

مدير تشغيل واستثمار النسيج

بيانات شخصية

الجنسية

تاريخ الميالد (ميالدي)

الجنس

التواجد في المملكة

رقم اإلقامة 

تاريخ إصدار اإلقامة (هجري)

تاريخ انتهاء اإلقامة (هجري)

رقم صاحب العمل

تاريخ انتهاء جواز السفر (هجري)

رقم جواز السفر

مركز المعلومات الوطني

2018-10 -04

2019-12 -01

شركة علم

2020-02 -01

0000000000

1440-01-24

1441-04-04

0000000000

1441-06-07

123456

االقامة وجواز السفر

مكان اصدار اإلقامة 

تاريخ إصدار اإلقامة (ميالدي)

تاريخ انتهاء اإلقامة (ميالدي)

اسم صاحب العمل

تاريخ انتهاء جواز السفر (ميالدي)

خدمات الجوازات

خدمات الجوازات طباعة بيانات مقيم

تأشيرة خروج وعودة

تجديد اإلقامة

تعديل المهنة

تحديث المعلومات

تأشيرة خروج نهائي
214

خدمات الجوازات
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تأشيرة خروج وعودةمثال: على تأشيرة خروج وعودة

تجديد اإلقامة

تعديل المهنة

تحديث المعلومات

تأشيرة خروج نهائي

إصدار تأشيرة خروج وعودة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > بحث عن مقيم > بيانات مقيم

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إصدار التأشيرة عودة لتفاصيل التأشيرة

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

نوع التأشيرة

مدة التأشيرة

السفر قبل تاريخ (هجري)

السفر قبل تاريخ (ميالدي

رقم جواز السفر

تاريخ انتهاء جواز السفر (هجري)

تاريخ انتهاء جواز السفر (ميالدي)

تاريخ انتهاء اإلقامة (هجري)

تاريخ انتهاء اإلقامة (ميالدي)

خروج وعودة مفرد

10

غير متوفر حاليًا

غير متوفر حاليًا

ABCDE12345

1441-01-01

2010-01-01

1441-01-01

2010-01-01

التكلفة من رصيد الجوازات

200 ريال 

التكلفة من نقاط مقيم

مجاًنا

يوجد رصيد كافي التمام العملية

يوجد رصيد كافي التمام العملية

دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٦

تأشيرة خروج وعودة

تجديد اإلقامة

تعديل المهنة

تحديث المعلومات

تأشيرة خروج نهائي

إصدار تأشيرة خروج وعودة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إصدار التأشيرة عودة لتفاصيل التأشيرة

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

نوع التأشيرة

مدة التأشيرة

السفر قبل تاريخ (هجري)

السفر قبل تاريخ (ميالدي

رقم جواز السفر

تاريخ انتهاء جواز السفر (هجري)

تاريخ انتهاء جواز السفر (ميالدي)

تاريخ انتهاء اإلقامة (هجري)

تاريخ انتهاء اإلقامة (ميالدي)

خروج وعودة مفرد

10

غير متوفر حاليًا

غير متوفر حاليًا

ABCDE12345

1441-01-01

2010-01-01

1441-01-01

2010-01-01

التكلفة من رصيد الجوازات

200 ريال 
يوجد رصيد كافي التمام العملية

التكلفة من نقاط مقيم

200 نقطة
يوجد رصيد كافي التمام العملية

إصدار تأشيرة خروج وعودة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

متعددةمفردةتمديد تأشيرة الزيارة نوع التأشيرة

صالحية التأشيرة

عدد األيام

العودة قبل تاريخعدد األيام

االستمرار للدفع عودة إلى صفحة المقيم

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

إصدار تأشيرة خروج وعودة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

متعددةمفردة نوع التأشيرة

صالحية التأشيرة

عدد األيام

العودة قبل تاريخعدد األيام

االستمرار للدفع عودة إلى صفحة المقيم

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

10
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إصدار تأشيرة خروج وعودة
الصفحة الرئيسية > بحث عن مقيم > بيانات مقيم

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إصدار تأشيرة خروج وعودة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

تحميل ملف التأشيرة عودة إلى صفحة المقيم

لقد تم اصدار تأشيرة الخروج والعودة بنجاح
عزيزي العميل، التأشيرة المصدرة قد تأخذ بعض الوقت لُتعرض في صفحة المقيم

اسم المقيم

نوع التأشيرة

مدة التأشيرة

تاريخ اإلصدار (هجري)

السفر قبل تاريخ (هجري)

NASSER

خروج وعودة مفرد

10

1441-05-06

1441-05-06

رقم اإلقامة

رقم التأشيرة

تاريخ االصدار (ميالدي)

السفر قبل تاريخ (ميالدي)

0000000000

0000000000

2020-05-06

2020-05-06

رقم العملية هو

يمكنك استخدام هذا الرقم كمرجع عند التواصل مع فريق علم

ABCDEFGH1234567نسخ
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Excel تصدير إلى

0000000000 NASSER

بيانات مقيم
الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

رصيد الجوازاترقم اإلقامةاسم المقيم

 الجواز شارف على اإلنتهاء

عرض الكلالمخالفاتالتأشيراتالتابعينالتأمينالمقيم رخص السياقة

ريال89800

عرضالحالةالمدةالنوع رقم التأشيرة

ملغاة

ملغاة

غير منتهية 25175892

25171036

25171031

25170892

25170885

25170884

25170883

25170872

25170864

25170861

الخروج قبلتاريخ اإلصدار

1441 -01- 05

1440 -04- 23

1440 -05- 24

1440 -06- 06

1440 -04- 12

1440 -04- 13

1440 -04- 18

1440 -06- 04

1440 -04- 13

1440 -06- 04

1441 -01- 05

1440 -04- 18

1440 -04- 17

1440 -04- 06

1440 -04- 05

1440 -04- 05

1440 -04- 05

1440 -06- 04

1440 -04- 04

1440 -06- 04

ملغاة

ملغاة

ملغاة

ملغاة

ملغاة

ملغاة

ملغاة

التأشيرات (عرض بالهجري / عرض بالميالدي)

خروج وعودة مفرد  10 يوم

خروج نهائي 

خروج نهائي 

خروج نهائي 

خروج نهائي 

خروج نهائي 

خروج وعودة مفرد 

خروج وعودة مفرد 

خروج وعودة مفرد 

خروج وعودة مفرد 

 0 يوم

 0 يوم

 0 يوم

 7 يوم

 8 يوم

 13 يوم

 0 يوم

 9 يوم

 0 يوم

5 4 3 2 1

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

يوجد تأشيرة صالحة   اضغط هنا الستعراضها

يمكنك عرض تفاصيل التأشيرة عن طريق خيارين: بالضغط على    اضغط هنا الستعراضها    أو الضغط على أيقونة    من قائمة التأشيرات

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة



بيانات تأشيرة
الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

نوع التأشيرة

تاريخ اإلصدار (هجري)

السفر قبل (هجري)

مدة التأشيرة

خروج وعودة مفرد

1441-10-10

1441-10-10

10 يوم

تاريخ اإلصدار (ميالدي)

السفر قبل (ميالدي)

1441-10-10

1441-10-10

إلغاء التأشيرةطباعة التأشيرة عودة 

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

تأشيرة رقم 123456789

مقيم - دليل المستخدم : بوابة إدارة النظام دليل المستخدم : بوابة مقيم٤ . . ٩

بيانات تأشيرة
الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

يمكنك طباعة التأشيرة بالضغط على زر         أو إلغاء التأشيرة بالضغط على زر

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

نوع التأشيرة

تاريخ اإلصدار (هجري)

السفر قبل (هجري)

مدة التأشيرة

خروج وعودة مفرد

1441-10-10

1441-10-10

10 يوم

تاريخ اإلصدار (ميالدي)

السفر قبل (ميالدي)

1441-10-10

1441-10-10

إلغاء التأشيرةطباعة التأشيرة

إلغاء التأشيرةطباعة التأشيرة

إلغاء التأشيرةمثال على 

عودة 

NASSER  رصيد الجوازات  87500 ريالرقم اإلقامة  0000000000اسم المقيم

تأشيرة رقم 123456789

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين



مقيم - دليل المستخدم : بوابة إدارة النظام دليل المستخدم : بوابة مقيم٤ . . ١٠

إصدار تأشيرة خروج وعودة
الصفحة الرئيسية > بحث عن مقيم > بيانات مقيم

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إلغاء تأشيرة خروج وعودة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

عودة إلى صفحة المقيم

لقد تم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة بنجاح
عزيزي العميل، التأشيرة المصدرة قد تأخذ بعض الوقت لُتعرض في صفحة المقيم

اسم المقيم

نوع التأشيرة

NASSER

خروج وعودة مفرد

رقم اإقامة

رقم التأشيرة

0000000000

123456789

رقم العملية هو

يمكنك استخدام هذا الرقم كمرجع عند التواصل مع فريق علم

ABCDEFGH1234567نسخ



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١١

اصدار اقامة

English

اصدار اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

رقم الحدود

12 شهرمدة االقامة

ابحث باستخدام رقم الحدود

اختر الموظف: (عرض بالهجري / عرض بالميالدي)

اختر مدة اإلقامة:

اسم المنفدتاريخ الدخولالجنسيةالجنساسم الموظفرقم الحدوداختيار

بحث

استمرار

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

الهند

الهند

ذكر

ذكر

0000000000

0000000000

1440-6-20

1440-6-20

NASSER

NASSER

Ahmed

Ahmed

5 4 3 2 1

English

اصدار اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

رقم الحدود

12 شهرمدة االقامة

ابحث باستخدام رقم الحدود

اختر الموظف: (عرض بالهجري / عرض بالميالدي)

اختر مدة اإلقامة:

اسم المنفدتاريخ الدخولالجنسيةالجنساسم الموظفرقم الحدوداختيار

بحث

استمرار

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

الهند

الهند

ذكر

ذكر

0000000000

0000000000

1440-6-20

1440-6-20

NASSER

NASSER

Ahmed

Ahmed

5 4 3 2 1

يمكنك إصدار اإلقامة عن طريق االختيار من القائمة أو عن طريق البحث برقم الحدود
يجب عليك اختيار المدة



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٢

English

اصدار اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

بيانات شخصية

معلومات جواز السفر

اسم الموظف

تاريخ الميالد (هجري)

تاريخ الميالد (ميالدي)

المهنة

الجنسية

NASSERاسم الموظف

NASSER

1400-02-12

1980-01-01

مدير تشغيل واستثمار النسيج

الهند

اسم المنفذ

تاريخ االصدار (هجري)

تاريخ االنتهاء (هجري)

NASSER

1431-01-15

1441-05-06

رقم جواز السفر

تاريخ االصدار (ميالدي)

تاريخ االنتهاء (ميالدي)

ABCDE12345

2010-01-01

2020-01-01

معلومات الكفالة

Ahmedاسم صاحب العمل0000000000معلومات صاحب العمل

1000000 ريالرصيد الجوازات0000000000رقم الحدود

التكلفة من رصيد الجوازات

600 ريال

التكلفة من نقاط مقيم

250 نقطة

يوجد رصيد كافي التمام العملية

يوجد رصيد كافي التمام العملية

معلومات التأشيرة

رقم التأشيرة

تاريخ إصدار التأشيرة (هجري)

تاريخ انتهاء التأشيرة (هجري)

0000000000

1438-01-01

1440-08-08

نوع التأشيرة

تاريخ إصدار التأشيرة (ميالدي)

تاريخ انتهاء التأشيرة (ميالدي)

عمل

2016-10-02

2019-04-13

معلومات اإلقامة

مدة االقامة

دولة الميالد

االسم األول (المترجم)

اسم الجد (المترجم)

اوافق على جميع الشروط واألحكام بعد أن قمت بقراءتها

الحالة االجتماعية

مكان اصدار الجواز

اسم الوالد (المترجم)

اسم العائلة (المترجم)

12 شهر

اختر دولة الميالد

اختر الحالة االجتماعية

اختر مكان اصدار الجواز

إصدار اإلقامةإلغاء

إصدار اإلقامةإلصدار اإلقامة قم بالضغط على زر



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٣

English

اصدار اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

لقد تم اصدار االقامة بنجاح
قد يأخذ تحديث البيانات الخاص بهذه العملية بعض الوقت لكي تظهر بالنظام

الذهاب إلى خدمات الطباعةإصدار إقامة أخرى

اسم المقيم باالنجليزية

اسم المقيم بالعربية

رقم اإلقامة

الجنسية

تاريخ انتهاء االقامة (هجري)

NASSER

ناصر

0000000000

الهند

1442-05-06

المهنة

اسم صاحب العمل

تاريخ انتهاء االقامة (ميالدي

مدير تشغيل واستثمار النسيج

Ahmed

2020-12-21

رقم العملية هو

يمكنك استخدام هذا الرقم كمرجع عند التواصل مع فريق علم

ABCDEFGH1234567نسخ



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٤

نقل اقامة

English

نقل اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحث عن مقيم

ابحث باستخدام رقم اإلقامة أو االسم

اختر المقيم:

بحث

استمرار

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

اسم المقيمرقم اإلقامةاختيار

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

نقل اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحث عن مقيم

ابحث باستخدام رقم اإلقامة أو االسم

اختر المقيم:

بحث

استمرار

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

اسم المقيمرقم اإلقامةاختيار

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

يمكنك نقل اإلقامة عن طريق االختيار من القائمة أو عن طريق البحث برقم اإلقامة أو اسم المقيم



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٥

English

نقل اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

بيانات شخصية

بيانات الكفالة

اسم الموظف

تاريخ الميالد (هجري)

تاريخ الميالد (ميالدي)

المهنة

الجنسية

NASSERاسم الموظف

NASSER

1400-02-12

1980-01-01

مدير تشغيل واستثمار النسيج

الهند

رقم الكفيل الجديد

رقم الكفيل السابق

0000000000

0000000000

اسم الكفيل الجديد

اسم الكفيل السابق

1000000 ريالرصيد الجوازات0000000000رقم الحدود

التكلفة من رصيد الجوازات

2000 ريال

التكلفة من نقاط مقيم

250 نقطة

يوجد رصيد كافي التمام العملية

يوجد رصيد كافي التمام العملية

بيانات جواز السفر

رقم جواز السفر

تاريخ انتهاء الجواز (هجري)

ABCD1234

1441-06-05

تاريخ انتهاء جواز السفر
(ميالدي)

2020-01-30

اوافق على جميع الشروط واألحكام بعد أن قمت بقراءتها

تأكيد نقل اإلقامة إلغاء

تأكيد نقل اإلقامةإلتمام عملية نقل المقيم، قم بالضغط على زر



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٦

English

نقل اقامة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

لقد تم نقل االقامة بنجاح
قد يأخذ تحديث البيانات الخاص بهذه العملية بعض الوقت لكي تظهر بالنظام

الذهاب إلى خدمات الطباعةنقل إقامة جديدة

اسم المقيم 

رقم الكفيل الجديد

رقم الكفيل السابق

تاريخ انتهاء االقامة (هجري)

NASSER

0000000000

0000000000

1442-05-06

رقم اإلقامة

اسم الكفيل الجديد

اسم الكفيل السابق

تاريخ انتهاء االقامة (ميالدي)

0000000000

Mohamed

Ahmed

2020-11-19

رقم العملية هو

يمكنك استخدام هذا الرقم كمرجع عند التواصل مع فريق علم

ABCDEFGH1234567نسخ



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٧

تمديد تأشيرة الزيارة

يمكنك تمديد تأشيرة زيارة عن طريق االختيار من القائمة أو عن طريق البحث برقم الحدود

English

تمديد تأشيرة الزيارة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحثبحث عن زائر

استمرار

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

ابحث باستخدام رقم الحدود

اختيار

اختر الزائر:

اسم المنفذتاريخ الدخولالجنسيةالجنساسم الموظفرقم الحدود

الهند

الهند

الهند

الهند

الهند

الهند

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

Ahmed

Ahmed

Ahmed

Ahmed

Ahmed

Ahmed

5 4 3 2 1

تمديد تأشيرة الزيارة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

بحثبحث عن زائر

استمرار

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

ابحث باستخدام رقم الحدود

اختيار

اختر الزائر:

اسم المنفذتاريخ الدخولالجنسيةالجنساسم الموظفرقم الحدود

الهند

الهند

الهند

الهند

الهند

الهند

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

1440-6-20

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

NASSER

Ahmed

Ahmed

Ahmed

Ahmed

Ahmed

Ahmed

5 4 3 2 1

0000000000



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٨

English

تمديد تأشيرة الزيارة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

بيانات شخصية

معلومات جواز السفر

االسم

الجنسية

المهنة

تاريخ الميالد (هجري)

تاريخ الميالد (ميالدي

NASSERاسم الموظف

NASSER

الهند

مدير تشغيل واستثمار النسيج

1400-02-12

1980-01-01

رقم جواز السفر

تاريخ اإلصدار (هجري)

تاريخ اإلصدار (ميالدي)

ABCD1234

1436-06-05

1451-06-05

مكان اإلصدار

تاريخ اإلصدار (ميالدي)

تاريخ االنتهاء (ميالدي)

1000000 ريالرصيد الجوازات0000000000رقم الحدود

التكلفة من رصيد الجوازات

100 ريال

التكلفة من نقاط مقيم

250 نقطة

يوجد رصيد كافي التمام العملية

يوجد رصيد كافي التمام العملية

اوافق على جميع الشروط واألحكام بعد أن قمت بقراءتها

تأكيد تمديد تأشيرة الزيارة إلغاء

معلومات تأشيرة الزيارة

رقم التأشيرة

تاريخ إصدار التأشيرة (هجري)

تاريخ انتهاء الحالي (هجري)

تاريخ االنتهاء الجديد(هجري)

0000000000

1439-01-01

1441-08-08

1441-08-08

مكان إصدار التأشيرة

تاريخ اإلصدار (ميالدي)

تاريخ االنتهاء الحالي (ميالدي)

تاريخ االنتهاء الجديد (ميالدي)

انشيدة

2015-10-02

2030-04-13

2020-04-13

الرياض

2015-10-02

2030-04-13

تأكيد تمديد تأشيرة الزيارة لتمديد تأشيرة الزيارة، قم بالضغط على زر



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ١٩

English

تمديد تأشيرة الزيارة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

بحث عن مقيم

اصدار اقامة

نقل اقامة

تمديد تأشيرة الزيارة

الصفحة الرئيسية > إدارة المقيمين

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

لقد تم تمديد تأشيرة الزيارة بنجاح
قد يأخذ تحديث البيانات الخاص بهذه العملية بعض الوقت لكي تظهر بالنظام

إصدار تأشيرة زيارة أخرى

االسم

رقم جواز السفر

تاريخ انتهاء التأشيرة الجديد (هجري)

NASSER

ABCD1234

1441-05-06

المهنة

رقم التأشيرة

تاريخ انتهاء التأشيرة الجديد(ميالدي)

مدير تشغيل واستثمار النسيج

0000000000

2020-12-21

رقم العملية هو

يمكنك استخدام هذا الرقم كمرجع عند التواصل مع فريق علم

ABCDEFGH1234567نسخ



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٠

English

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

اإلدارة

إدارة المستخدمين

English

إدارة المستخدمين الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

بحث متقدمبحث عام

بحثكلمات البحث

البحث بواسطة اسم المستخدم، االسم بالعربية، االسم
باالنجليزية

إضافة مستخدم جديد

قائمة المستخدمين

عرضالحالةاالسماسم المستخدم رقم الهوية

مجمد

مفعل

غير مفعل

تاريخ االنشاء

0000000000

0000000000

0000000000

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

Raed

Raed

Raed

NASSER

Ahmed

Mohamed

2 1

تصدير إكسل

إضافة مستخدم جديد يمكنك إضافة مستخدم جديد عن طريق الضغط على زر



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢١

ستظهر بيانات المستخدم المختار، قم بتعبئة بقية البيانات ثم اضغط على زر

English

إضافة مستخدم جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

هوية مقيمهوية وطنية نوع هوية المستخدم

تاريخ الميالد *رقم الهوية *

تحقق

English

إضافة مستخدم جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

هوية مقيمهوية وطنية نوع هوية المستخدم

رقم الهوية *

االسم بالعربية

الجنس

البريد اإللكتروني *

تاريخ الميالد *

تحقق

إضافة المستخدم

تحققبعد تعبئة المعلومات، اضغط على زر

بيانات المستخدم المختار

ناصر

ذكر

االسم باالنجليزية

الجنسية

NASSER

الهند

إضافة المستخدم عودة

00000000001980-01-01

0000000000

mail@mail.com

1980-01-01



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٢

English

إضافة مستخدم جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

لقد تمت عملية اضافة المستخدم بنجاح
تم ارسال بريد الكتروني الى المستخدم يحتوي على تفاصيل التسجيل ورابط لتأكيد البريد اإللكتروني الخاص به

سيتم إرسال بريد إلكتروني لتفعيل حساب المستخدم.
لتفعيل الحساب يجب الضغط على   

إلكمال عملية تفعيل المستخدم الجديد
ستظهر نافذة جديدة يطلب فيه تعبئة البيانات، ثم الضغط على زر

تفعيل الحساب

اسم المستخدم*

رقم الجوال*

كلمة المرور*

تأكيد كلمة المرور*

تعليمات

يقوم النظام بإرسال كود التأكيد إلى رقم جوالك المسجل في نظام 
أبشر، قم بادخال هذا الكود بعد الضغط على زر تسجيل

تسجيل

تسجيل

تفسغض التساب



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٣

English

إدارة المستخدمين الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

بحث متقدمبحث عام

بحثكلمات البحث

البحث بواسطة اسم المستخدم، االسم بالعربية، االسم
باالنجليزية

لعرض بيانات المستخدم بالضغط على أيقونة

يمكنك              أو                  أو     على بيانات المستخدم

قائمة المستخدمين

عرضالحالةاالسماسم المستخدم رقم الهوية

مفعل

تاريخ االنشاء

00000000002019 -11- 18 RaedAhmed

English

عرض بيانات المستخدم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات المستخدم

مفعل 01-01-1980تاريخ الميالدرقم الهوية 00000

االسم بالعربية

الجنس

رقم الجوال

اسم المستخدم

رائد

ذكر

9665123456789

Raed

االسم باإلنجليزية

الجنسية

البريد اإللكتروني

Raed

الهند

mail@mail.com

صالحيات المستخدم

الفروع

الصالحيات

االفتراضي

المستخدم ال يمتلك أي صالحيات

حذفعودة تعديلتجميد

حذف تعديلتجميد

يمكنك اختيار بين بحث عام أو بحث متقدم لبحث عن مستخدم في النظام



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٤

تجميدعند الضغط على زر               سيتم تجميد حساب المستخدم في النظام

عند الضغط على زر

وعند الضغط على زر              سيتم حذف المستخدم من النظام

حذف

تأكيد حذف مستخدم

هل أنت متأكد من عملية حذف هذا المستخدم بشكل كامل من النظام؟

نعمال

نعم

يرجى العلم أن عملية حذف المستخدم لن تتيح لك استبداله بمستخدم جديد

English

عرض بيانات المستخدم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات المستخدم

غير مفعل 01-01-1980تاريخ الميالدرقم الهوية 00000

االسم بالعربية

الجنس

رقم الجوال

اسم المستخدم

رائد

ذكر

9665123456789

Raed

االسم باإلنجليزية

الجنسية

البريد اإللكتروني

Raed

الهند

mail@mail.com

صالحيات المستخدم

الفروع

الصالحيات

االفتراضي

المستخدم ال يمتلك أي صالحيات

حذفعودة تعديلتنشيط



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٥

عند الضغط على زر               

يمكنك (إسناد أو إزالة) الصالحيات والفروع للمستخدم

ثم الضغط على زر             لحفظ البيانات

تعديل

English

تعديل بيانات المستخدم الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات المستخدم

مفعل 01-01-1980تاريخ الميالدرقم الهوية 00000

االسم بالعربية

الجنس

رقم الجوال

حفظعودة

رائد

ذكر

9665123456789

االسم بالعربية

الجنس

رقم الجوال

Raed

الهند

mail@mail.com

صالحيات المستخدم

الفروع

الصالحيات

االفتراضي

العمليات التفاعلية

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

إدارة الشركة

إدارة المقيمين

التقارير

خدمات الطباعة

حفظ



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٦

إدارة الفروع

English

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

بحثكلمات البحث

ابحث باستخدام اسم الفرع بالعربية او االنجليزية

إضافة فرع جديد

قائمة الفروع

عرض اسم الفرع

مفعل

مفعل

غير مفعل

الحالة تاريخ االنشاء

الفرع األول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

تصدير إكسل

إلضافة فرع جديد، قم بالضغط على

English

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

بحثكلمات البحث

ابحث باستخدام اسم الفرع بالعربية او االنجليزية

إضافة فرع جديد

عرض اسم الفرع

مفعل

مفعل

غير مفعل

الحالة تاريخ االنشاء

الفرع األول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

تصدير إكسل

إضافة فرع جديد

قائمة الفروع



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٧

قم بتعبئة البيانات، ثم اضغط على زر

English

إضافة فرع جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

اسم الفرع بالعربية *

رقم الهاتف

عنوان الفرع *

9661xxxxxxxxxxx :مثالusername@company.com :مثال

بيانات الفرع

اسم الفرع باالنجليزية *

البريد االلكتروني

إضافة فرع  عودة

المدينةاختيار

الدوادمي

الشارع

0000

رقم المبنى

9

رقم الوحدة

0000

الرمز البريدي

0000

الرقم االضافي الحي

حي الشمال

إضافة فرع 

English

إضافة فرع جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

لقد تمت عملية اضافة الفرع بنجاح
يمكنك تحديد المقيمين داخل هذا الفرع عند تعديل البيانات الخاصة به



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٨

يمكنك عرض بيانات الفرع بالضغط على أيقونة

تعديلتجميديمكنك                     أو                      على بيانات الفرع

English

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع

بحثكلمات البحث

ابحث باستخدام اسم الفرع بالعربية او االنجليزية

إضافة فرع جديد

قائمة المستخدمين

عرض اسم الفرع

مفعل

مفعل

غير مفعل

الحالة تاريخ االنشاء

الفرع األول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

تصدير إكسل

English

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات الفرع

مفعل First Branchاسم الفرع باإلنجليزيةالفرع األولاسم الفرع بالعربية

رقم الهاتف

المدينة

الشارع

رقم الوحدة

الرقم االضافي

9665123456789

الرياض

9

1234

البريد اإللكتروني

الحي

رقم المبنى

الرمز البريدي

1234

56789

المقيمون في الفرع

المقيمون المسجلين
تحت الفرع

تجميد تعديلعودة

ابحث في المقيمين

اسم المقيمرقم اإلقامة
لم يتم إيجاد مقيمين



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٩

تجميدعند اختيار زر    ستظهر هذه الرسالة:

ويمكن تنشيط الفرع باختيار زر

تجميد الفرع األول

بعد تجميد الفرع، سيتم نقل جميع المقيمين إلى الفرع اإلفتراضي

أدرك بأنه سيتم إزالة جميع المقيمين من هذا الفرع وإضافتهم إلى الفرع اإلفتراضي

تجميدإلغاء

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات الفرع

غير مفعل First Branchاسم الفرع باإلنجليزيةالفرع األولاسم الفرع بالعربية

رقم الهاتف

المدينة

الشارع

رقم الوحدة

الرقم االضافي

9665123456789

الرياض

9

1234

البريد اإللكتروني

الحي

رقم المبنى

الرمز البريدي

1234

56789

المقيمون في الفرع

المقيمون المسجلين
تحت الفرع

تنشيطعودة

ابحث في المقيمين

اسم المقيمرقم اإلقامة
لم يتم إيجاد مقيمين

تنشيط



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٣٠

مقيم - دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٢٨

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات الفرع

مفعل First Branchاسم الفرع باإلنجليزيةالفرع األولاسم الفرع بالعربية

رقم الهاتف

المدينة

الشارع

رقم الوحدة

الرقم االضافي

9665123456789

الرياض

9

1234

البريد اإللكتروني

الحي

رقم المبنى

الرمز البريدي

1234

56789

المقيمون في الفرع

المقيمون المسجلين
تحت الفرع

ابحث في المقيمين

اسم المقيمرقم اإلقامة
0000000000

0000000000

اضافة

ازالة

ازالةاضافةإلضافة المقيم إلى الفرع، قم بالضغط على زر          وإلزالة المقيم من الفرع، قم بالضغط على زر

تعديليمكنك إضافة المقيم للفرع أو إزالته من خالل زر

English

إدارة الفروع الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

معلومات الشركة

الصفحة الرئيسية > اإلدارة 

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

إدارة المستخدمين

إدارة الفروع
بيانات الفرع

مفعل First Branchاسم الفرع باإلنجليزيةالفرع األولاسم الفرع بالعربية

رقم الهاتف

المدينة

الشارع

رقم الوحدة

الرقم االضافي

9665123456789

الرياض

9

1234

البريد اإللكتروني

الحي

رقم المبنى

الرمز البريدي

1234

56789

المقيمون في الفرع

المقيمون المسجلين
تحت الفرع

تجميد تعديلعودة

ابحث في المقيمين

اسم المقيمرقم اإلقامة
لم يتم إيجاد مقيمين
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يمكنك استعراض كافة معلومات من خالل: البيانات األساسية - العنوان ومعلومات االتصال - الفروع - النقاط والباقات

English

معلومات الشركات الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

معلومات الشركة
رقم الشركة

اسم الشركة بالعربية

االسم المختصر بالعربية

اسم مالك الشركة

بداية السجل التجاري

سجل غرفة التجارة

مزود الخدمة

7

مستشفى

مستشفى

AHMED

1441-02-01

Elm

رقم وزارة الداخلية

اسم الشركة باإلنجليزية

االسم المختصر باإلنجليزية

رقم السجل التجاري

انتهاء السجل التجاري

تاريخ اشتراك غرفة التجارة

0000000000

Hospital

Hospital

0000000000

1443-02-01

English

معلومات الشركات الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة
المدينة

الحي

الرمز البريدي

رقم الوحدة

رقم الهاتف

12345

9

966512345678

الشارع

رقم المبنى

الرقم اإلضافي

رقم الفاكس

1234

56789

966112345678
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English

معلومات الشركة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

قائمة الفروع المسجلة للشركة:

عرضالحالةتاريخ االنشاءاسم المستخدم

مجمد

مفعل

غير مفعل

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

األول

الثاني

الثالث

إدارة فروع الشركة

English

معلومات الشركة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

رصيد النقاط

باقات الشركة

عدد مقاعد المستخدمين عرض تفاصيل النقاط

6167568 شراء مستخدمين إضافييناشحن

API باقات

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

باقات شامل

عدد الموظفين في الشريحة

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

من 200 إلى 800 موظف

إضافة اشتراك جديد +

شراء مستخدمين إضافييناشحنمن خالل النقاط والباقات يمكن شحن النقاط عن طريق زر            و شراء المستخدمين عن طريق زر



بإمكانك الشحن عن طريق اختيار إحدى الباقات أو اإلدخال اليدوي

دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٣٣

English

معلومات الشركة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

رصيد النقاط

باقات الشركة

عدد مقاعد المستخدمين عرض تفاصيل النقاط

6167568 شراء مستخدمين إضافييناشحن

API باقات

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

باقات شامل

عدد الموظفين في الشريحة

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

من 200 إلى 800 موظف

إضافة اشتراك جديد +

اشحنلشحن النقاط عن اضغط زر 

شراء نقاط الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية > معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

80000
نقطة

16000 ريال

40000
نقطة

16000 ريال

20000
نقطة

16000 ريال

10000
نقطة

16000 ريال

5000
نقطة

16000 ريال

2500
نقطة

16000 ريال

عدد النقاط

سعر النقاط

2100

(ال يشمل ضريبة القيمة المضافة)420 ريال

اوافق على الشروط واألحكام بعد أن قمت بقرائتها

شراءعودة
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English

شراء نقاط الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية > معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

لقد تم اصدار فاتورة سداد بنجاح
من فضلك قم بعملية السداد خالل ٧ أيام من اآلن

رقم الفاتورة

123456789098765نسخ

السعر قبل الضريبة
ضريبة القيمة المضافة

السعر اإلجمالي

420 ريال
21 ريال

441 ريال

مزود الخدمة
اسم الخدمة

شركة العلم ألمن المعلومات
شراء نقاط مقيم

1234567890987654321الرقم الضريبي

طباعة الفاتورةعودة إلى النقاط والباقات

بعد ذلك يجب تسديد الفاتورة للحصول على النقاط



English

شراء مستخدمين إضافيين الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية > معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

شراءادخال عدد المستخدمين المراد شرائهم ثم الضغط على زر

دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٣٥

English

معلومات الشركة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

رصيد النقاط

باقات الشركة

عدد مقاعد المستخدمين عرض تفاصيل النقاط

6167568 شراء مستخدمين إضافييناشحن

API باقات

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

باقات شامل

عدد الموظفين في الشريحة

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

من 200 إلى 800 موظف

إضافة اشتراك جديد +

شراء مستخدمين إضافيينلشراء مستخدمين إضافيين يجب الضغط على

عدد مقاعد المستخدمين

المستخدمين اإلضافيين

تكلفة المستخدمين بالنقاط

تكلفة المستخدمين بالريال

0 مستخدم

1

750 نقطة

150 نقطة

سيتم خصم التكلفة من رصيد النقاط

اوافق على الشروط واألحكام بعد أن قمت بقرائتها

شراءعودة
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English

شراء مستخدمين إضافيين الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية > معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

لقد تمت عملية شراء 1 مستخدم بنجاح
رصيدك الحالي من مقاعد المستخدمين هو 1 مستخدم

عودة إلى النقاط والباقات

رقم العملية هو

هذا الرقم يستخدم كمرجع عند التواصل مع خدمة العمالء

ABCDEFGH1234567نسخ



إضافة اشتراك جديد +

دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٣٧

English

معلومات الشركة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

رصيد النقاط

باقات الشركة

عدد مقاعد المستخدمين عرض تفاصيل النقاط

6167568 شراء مستخدمين إضافييناشحن

API باقات

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

باقات شامل

عدد الموظفين في الشريحة

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

من 200 إلى 800 موظف

إضافة اشتراك جديد +

لالشتراك في الباقات، الضغط على زر

English

إضافة اشتراك جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

اشتراكبعد ذلك قم بإختيار الباقة المناسبة لك ثم الموافقة على الشروط واألحكام، والضغط على زر

عدد المقيمين داخل الشركة 3
يمكن االشتراك في هذه الباقات المناسبة لعدد المقيمين لدى الشركة

ال يشمل ضريبة القيمة المضافة

1100
باقة شامل

1 مستخدم

ربال / في العام

550
باقة عمليات

1 مستخدم

ربال / في العام

اوافق على الشروط واألحكام بعد أن قمت بقرائتها

اشتراكعودة



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٣٨

بعد ذلك يجب تسديد الفاتورة لتفعيل الباقة

English

إضافة اشتراك جديد الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية > معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

لقد تم اصدار فاتورة سداد بنجاح
من فضلك قم بعملية السداد خالل ٧ أيام من اآلن

رقم الفاتورة

123456789098765نسخ

السعر قبل الضريبة
ضريبة القيمة المضافة

السعر اإلجمالي

1,100 ريال
55 ريال

1,155 ريال

مزود الخدمة
اسم الخدمة

شركة العلم ألمن المعلومات
اشتراك في مقيم

1234567890987654321الرقم الضريبي

طباعة الفاتورةعودة إلى النقاط والباقات
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English

معلومات الشركة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

خدمات الطباعة

التقارير

الصفحة الرئيسية

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

النقاط والباقاتالفروعالعنوان ومعلومات االتصالالبيانات األساسية

معلومات الشركة

رصيد النقاط

باقات الشركة

عدد مقاعد المستخدمين عرض تفاصيل النقاط

6167568 شراء مستخدمين إضافييناشحن

API باقات

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

باقات شامل

عدد الموظفين في الشريحة

349 يوم (حتى يوم 01-01-2020)صالحية الباقة المتبقية

إلغاء االشتراك

من 200 إلى 800 موظف

إضافة اشتراك جديد +

إللغاء اشتراكك في الباقة، الضغط على

ثم التأكيد على إلغاء االشتراك

إلغاء االشتراك

تأكيد إلغاء االشتراك

هل تريد تأكيد إلغاء االشتراك في باقة عمليات؟

أقر بأن إلغاء االشتراك في هذه الباقة لن أتمكن من إعادة تفعيلها أو تعويض ما تبقى منها

أكد إلغاء االشتراكال تلغي االشتراك
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English

قائمة حزم الطباعة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

خدمات الطباعة

خدمات الطباعة

بحثرقم حزمة الطباعة

انشاء حزمة طباعة

قائمة حزم الطباعة

عرض/تعديل الحالةتاريخ انشاء الحزمةالعنوانعدد الصناديقعدد اإلقاماترقم حزمة الطباعة

قيد الطباعة

تم التوصيل

مسودة

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

000000

000000

000000

1

2

1

0

1

2

يمكنك االستفادة من خدمات الطباعة من خالل االختيار من قائمة حزم الطباعة أو البحث برقم حزمة الطباعة

إلنشاء حزمة طباعة جديدة، قم بالضغط على 

انشاء حزمة طباعة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

خدمات الطباعة

انشاء حزمة طباعة

اضافة الى حزمة الطباعةإلغاءعودة إلى قائمة حزم الطباعة

اليوجد حاليا أي اقامات مضافة للحزمة
يمكنك إضافة إقامات للحزمة من األسفل

اضافة الى حزمة الطباعةإلضافة اإلقامات المراد طباعتها إلى حزمة الطباعة، قم بالضغط على
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ثم الضغط على زر

يمكنك البحث واختيار اإلقامات المراد إضافتها إلى حزمة الطباعة عن طريق:         من عمليات مقيم     من عمليات أخرى

أو

إضافة

ويقصد بها العمليات التي تمت تنفيذها عن طريق بوابة مقيم من عمليات مقيم 

طريقة اختيار االقامات

رقم االقامة

تاريخ الخدمة (من)

الخدمة

تاريخ الخدمة (إلى)

من عمليات أخرى من عمليات مقيم 

اضافة الى حزمة الطباعة

عدد التابعيناالسمرقم االقامة تاريخ الخدمة

2019 -11- 21

2019 -11- 18

2019 -11- 17

0000000000

0000000000

0000000000

ناصر

أحمد

محمد

الخدمة

تجديد إقامة

تجديد إقامة

تجديد إقامة

إضافة

بحث

ويقصد بها العمليات التي تمت تنفيذها من خارج بوابة مقيم من عمليات أخرى 

إضافةثم الضغط على زر

طريقة اختيار االقامات

رقم االقامة

من عمليات أخرى من عمليات مقيم 

اضافة الى حزمة الطباعة

عدد التابعيناالسمرقم االقامة تاريخ الخدمة

2019 -11- 21 0000000000

0000000000

ناصر

الخدمة

تجديد إقامة

إضافة

بحث



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٢

الضغط على        الكمال عملية الطباعة

انشاء حزمة طباعة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

خدمات الطباعة

استمراراضافة الى حزمة الطباعةإلغاءعودة إلى قائمة حزم الطباعة

استمرار

االقامات التالية سوف يتم طباعتها في الحزمة 1 إقامة في 1 صندوق)1

عدد التابعيناالسمرقم االقامة

الصندوق 1#

0                      ABCDEFG   1234567890



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٣

تأكيد طباعة الحزمةاختيار عنوان االستالم وتعبئة البيانات الالزمة ثم الضغط على زر

انشاء حزمة طباعة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

خدمات الطباعة

تأكيد طباعة الحزمةإلغاءعودة إلى قائمة حزم الطباعة

االقامات التالية سوف يتم طباعتها في الحزمة 1 إقامة في 1 صندوق)1

عنوان االستالم

الرقم االضافيالرمز البريديرقم الوحدةرقم المبنىالشارعالحيالمدينةاختيار

بيانات المستلم

عنوان الفرع *

رقم الهوية *

رقم الهاتف *

االسم *

البريد االلكتروني *

ابحث في العناوين التالية

123401234561234الدوادمي

انشاء حزمة طباعة الصفحة الرئيسية

إدارة المقيمين

اإلدارة

التقارير

الصفحة الرئيسية >

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

معلومات الشركة

خدمات الطباعة
لقد تم انشاء حزمة الطباعة بنجاح

قد يأخذ تحديث البيانات الخاص بهذه العملية بعض الوقت لتظهر في النظام

عودة إلى قائمة حزم الطباعة

رقم الحزمة

يمكنك استخدام هذا الرقم كمرجع عند التواصل مع فريق علم

123456نسخ

0000000000

96612345678

NASSER

mail@mail.com



يمكنك اختيار نوع التقرير المراد عرضه من خالل قائمة التقارير، ثم الضغط على زر

دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٤

التقارير

قائمة التقارير

اختر نوع التقرير

الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

اإلدارة

إدارة المقيمين

إدارة الشركات

المقيمين

المرور

حاملي رخص القيادةالمخالفات المرورية للمقيمين

كل المقيمين

حديثي الدخولالمقيمين المعتمد نقل خدماتهم من قبل وزارة العمل

الخدمات التفاعلية

اإلقامات المصدرة

تأشيرات الخروج والعودة المصدرة

المهن المغيرة

اإلقامات المجددة

تأشيرات الخروج النهائي المصدرة

اإلقامات المنقولة

العمليات

المدفوعات (الفواتير)عمليات النقاط

الخدمات التفاعلية

اختيار

التقارير

اختيار



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٥

تحديث البياناتيمكنك تحديث بيانات التقرير بالضغط على زر

المقيمين القابلين لنقل خدماتهم
الصفحة الرئيسية > قائمة التقارير

الصفحة الرئيسية

اإلدارة

إدارة المقيمين

إدارة الشركات

التقارير

كلمات البحث
ابحث بواسطة اسم المقيم أو رقم اإلقامة

المقيمين المعتمد نقل خدماتهم من قبل وزارة العمل

المهنةالجنساسم المقيمرقم اإلقامة

بحث

ذكر

ذكر

مدير تشغيل واستثمار النسيج

مدير تشغيل واستثمار النسيج

0000000000

0000000000

NASSER

NASSER

بحث متقدمبحث عام

تصدير إكسل تحديث البيانات

يمكن تحديث البيانات مرة كل 24 ساعة



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٦

يمكنك اختيار الفرع من القائمة المنسدلة 

تعديل الملف الشخصي

English

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية

اإلدارة

خدمات الطباعة

إدارة المقيمين

التقارير

معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

لتعديل الملف الشخصي، قم بالضغط على االسم

English

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية

اإلدارة

خدمات الطباعة

إدارة المقيمين

التقارير

معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

الفرع األول

الفرع الثاني

الفرع الثالث



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٧

English

المعلومات الشخصية الصفحة الرئيسية

اإلدارة

خدمات الطباعة

إدارة المقيمين

التقارير

معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

البيانات الشخصية

اسم المستخدم بالعربية

رقم الهوية

رقم الجوال

انشاء الحساب بواسطة

Abdullah

0000000000

9665123456789

Raed

الصالحيات

الفروع

الصالحيات

االفتراضي

أنت ال تملك أي صالحيات

اسم المستخدم باالنجليزية

اسم المستخدم بالنظام

البريد االلكتروني

تاريخ انشاء الحساب

Abdullah

Abdullah

9665123456789

2020-01-01

تغيير البريد االلكترونيتغيير كلمة المرورعودة

English

تغيير كلمة المرور الصفحة الرئيسية

اإلدارة

خدمات الطباعة

إدارة المقيمين

التقارير

معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

تغيير كلمة المرور

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

تأكيد كلمة المرور

لتغيير كلمة المرور، قم بالضغط على

قم بتعبئة كلمة المرور الحالية والجديد، ثم الضغط على زر

تغيير كلمة المرور

تعديلإلغاء

تعديل



دليل المستخدم : بوابة مقيم . ٤٨

English

المعلومات الشخصية الصفحة الرئيسية

اإلدارة

خدمات الطباعة

إدارة المقيمين

التقارير

معلومات الشركة

Abdullah
شركة علم/ االفتراضي

62525
نقطة

البيانات الشخصية

اسم المستخدم بالعربية

رقم الهوية

رقم الجوال

انشاء الحساب بواسطة

Abdullah

0000000000

9665123456789

Raed

الصالحيات

الفروع

الصالحيات

االفتراضي

أنت ال تملك أي صالحيات

اسم المستخدم باالنجليزية

اسم المستخدم بالنظام

البريد االلكتروني

تاريخ انشاء الحساب

Abdullah

Abdullah

9665123456789

2020-01-01

تغيير البريد االلكترونيتغيير كلمة المرورعودة

تغيير البريد االلكتروني

تعديلإلغاء

البريد االلكتروني

تأكيد البريد االلكتروني

لتغيير كلمة المرور، قم بالضغط على

قم بتعبئة البريد االلكتروني الجديد، ثم الضغط على زر

قم بالضغط على             إلتمام عملية تغيير البريد اإللكتروني

تغيير البريد االلكتروني

تعديل

سجغجي/ سجغجتغ أتمث
الرجاء الدشط سطى الجر أدظاه لاأضغث ا�غمغض

9220005226

تأضغث ا�غمغض

تأضغث ا�غمغض






