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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
ٔبذٖ ػٓ إٌظبَ:
إْ إجزاءاث إخالء اٌطزف ٌّٕسٛبً جبِؼت اٌٍّه سؼٛد فً اٌٛلج اٌّبػً ححخبس ٌٛلج ٚجٙذ ٔظزاًا ٌخؼذد اٌجٙبث داخً
اٌحزَ اٌجبِؼً ٚخبرجٗ اٌخً ٌٙب ػاللت بئجزاءاث إخالء اٌطزف ببإلػبفت إٌى حزاًِ ٚحفزق ٘ذٖ اٌجٙبث ٚاإلداراث داخً
ِببًٔ اٌجبِؼت اٌىزٍزة ٚاٌّخببػذة ِّب ٌجؼٍٙب ػٍٍّت شبلت ٌّٓ ٌزٌذ إخالء ؽزفٗ ِٓ اٌجبِؼت.
ٌٙٚذا حُ ػًّ ٘ذا إٌظبَ ٌخس ًٍٙإجزاءاث إخالء اٌطزف ٚاخخظبر اٌٛلج ٚاٌجٙذ ببٌٕسبت ٌّٕسٛبً اٌجبِؼت
حٍذ حؼّٓ دلت اٌّؼٍِٛت ٚوّبي اإلجزاءاث ببٌٕسبت ٌّسئ ًٌٛاٌجبِؼت ِغ إِىبٍٔت ِخببؼت ِٚؼزفت حبٌت ؽٍببث
إخالء اٌطزف ِٚؼزفت اٌّالحظبث اٌّسجٍت فً أي ٚلج ٚأي ِزحٍت ِٓ ِزاحً سٍز اٌطٍب ٚوذٌه اٌحظٛي
ػٍى حمبرٌز إحظبئٍت ٌفخزاث سٍِٕت ِحذدة،

اٌذخٛي ٌٍٕظبَ:
ٌخُ اٌذخٛي ػٍى إٌظبَ بخببع اٌخبًٌ:
 .1أدخً اٌزابؾ اٌخبص بٕظبَ إخالء اٌطزف فً اٌّخظفح اٌخبص به.
 .2بؼذ إدخبي اٌزابؾ سٛف ٌطٍب إدخبي اسُ اٌّسخخذَ ٚوٍّت اٌّزٚر.
 ٛ٘ٚػببرة ػٓ بٍبٔبث اٌبزٌذ االٌىخزٌٍ ًٔٚجبِؼت ( ٔظبَ اٌذخٛي اٌّٛحذ ٌخذِبث جبِؼت اٌٍّه سؼٛد ).
أدخً اسُ اٌّسخخذَ فً اٌحمً األٚي ٚوٍّت اٌّزٚر فً اٌحمً اٌزبًٔ ٚػغؾ  Enterأ ٚاػغؾ ػٍى أٌمٔٛت
دخٛي
ٚوّب ِ٘ٛ ٛػح ببٌشبشت اٌخبٌٍت :

اسم المستخدم
كلمة المرور

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
( ) 2011

3

ٔظبَ (إخالء ؽزف)
اٌشبشت اٌزئٍسٍت:

 .1االػخّبد  :اضغظ ػهى االػتًبداث نؼزع جًيغ طهببث إخالء انطزف نًٕظفي انجٓت انًسؤٔل ػُٓب
ألػتًبدْب أٔ ػذيّ .
 .2ؽٍب جذٌذ  :أضغظ ػهى طهب جذيذ إلَشبء طهب إخالء طزف خبص بك.
 .3حمذٌُ ؽٍب ػٓ شخض  :أضغظ ػهى تقذيى طهب ػٍ شخض إلَشبء طهب إخالء طزف ػٍ شخض أخز .
.4ؽٍببحً  :اضغظ ػهى طهببتي نؼزع طهببث أخالء انطزف انخبطت بك.
 .5خزٚس :أضغظ ػهى خزٔج نهخزٔج يٍ انُظبو .

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
االػخّبداث :
بعد الدخول للنظام سوف تظهر لك شاشة االعتمادات التً
تحتوي على طلبات اإلخالء الطرف لعتمادها أو عدم أعتمادها
وذكر السبب .

وفً حال عدم وجود طلبات إخالء طرف سوف تظهر الرسالة
التالٌة فً شاشة االعتمادات:

وعند وجود طلبات إخالء طرف سوف تكون شاشة االعتمادات
على الشكل التالً :

ِالحظت:
فً حبي ٚجٛد ؽٍب إخالء ؽزف جذٌذ سٛف حظً إٌى بزٌذن
اٌجبِؼً رسبٌت ألػالِه .

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
خطٛاث اٌخؼبًِ ِغ ؽٍببث إخالء اٌطزف :
 .1االؽالع ػٍى ِؼٍِٛبث ؽٍب إخالء اٌطزف :
نالطالع ػهى يؼهٕيبث انطهب أضغظ ػهى إيقَٕت انؼذست
في حقم يؼهٕيبث انطهب.

ٌ .2ؼخّبد اٌطٍب احبغ اٌخطٛاث اٌخبٌٍت :
 .1اضغظ ػهى إيقَٕت انقهى

ٔختز" َؼى " نألػتًبد كًب

يٕضح في انظٕرة انتبنيت :

 .2اضغظ ػهى إيقَٕت " حفع " نألستًزار في ػذو اػتًبد طهب
إخالء انطزف.

 .3اضغظ ػهى أيقَٕت " َؼى " نتأكيذ اػتًبد طهب إخالء انطزف .

بؼذ اػتًبد انطهب سٕف يختفي يٍ شبشت االػتًبداث.

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
ٌٚ .3ؼذَ اػخّبد اٌطٍب احبغ اٌخطٛاث اٌخبٌٍت :
 .1اضغظ ػهى إيقَٕت انقهى

ٔ ختز" ال " نؼذو االػتًبد كًب

يٕضح ببنظٕرة انتبنيت :

 .2اكتب سبب ػذو االػتًبد في حقم انسبب .

 .3اضغظ ػهى إيقَٕت " حفع " نألستًزار في ػذو اػتًبد طهب
إخالء انطزف.

 .4اضغظ ػهى أيقَٕت " َؼى " نتأكيذ ػذو اػتًبد طهب إخالء
انطزف .
ٔفي حبنت ػذو اػتًبد انطهب سٕف تظم نًقذو انطهب رسبنت
نبزيذِ انجبيؼي تبهغّ ػٍ سبب ػذو االػتًبد .
ٔسٕف يبقى انطهب نذيك حتى يتى اػتًبدِ.

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
إٔشبء ؽٍب إخالء ؽزف جذٌذ:
إلنشاء طلب إخالء طرف أتبع الخطوات التالية:
 .1أفخح إٌظبَ ٚادخً اٌزلُ اٌسزي ٚوٍّت اٌّزٚر.

 .2أػغؾ ػٍى " ؽٍب جذٌذ ".

 .3بؼذ اٌؼغؾ ػٍى " ؽٍب جذٌذ" سٛف حٕخمً إٌى شبشت اٌطٍب
اٌجذٌذ سٛف حالحع أْ إٌظبَ لذ لبئُ بخؼبئت بؼغ اٌحمٛي
ببٌبٍبٔبث اٌّزحبطت ببسُ اٌّسخخذَ اٌخبص به .

 .4لُ بخؼبئت اٌحمٛي اٌّخبمٍت : ً٘ٚ
 .1يؼهٕيبث يقذو انطهب:
 . 1اسم الموظف) : (Eأ كتب اسًك انثالثي ببنهغت االَجهيزيت في
ْذا انحقم.

 .2جٓت انؼًم  :قى بتحذيذ جٓت انؼًم ببنضغظ ػهى انسٓى
في حقم" جٓت انؼًم" نؼزع انجٓبث ٔختز انجٓت ببنضغظ ػهيٓب.

 .3سبب إخالء انطزف  :قى بتحذيذ سبب إخالء انطزف بُفس
طزيقت تحذيذ جٓت انؼًم.

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)

 .4رقى انتهيفٌٕ  :أكتب رقى انٓبتف انخبص بك في ْذا انحقم.

 .5رقى انًحًٕل  :أكتب في ْذا انحقم رقى انٓبتف انًحًٕل
انخبص بك .

 .2معلومات الرئيس المباشر :
قى بتؼبئت انبيبَبث انخبص ببنزئيس انًببشز ْٔي انزقى انٕظيفي
ٔانبزيذ اإلنكتزَٔي انجبيؼي ْٔبتف انزئيس انًببشز.

 .3انًالحظبث :
يًكُك إضبفت يالحظبث في حقم "يالحظبث".

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
 .5بؼذ حؼبئت اٌبٍبٔبث ٚاٌخأوذ ِٓ طحخٙب أػغؾ ػٍى اٌّزبغ
بجٛار اإللزار ٌٍّٛافمت ػٍٍٗ

ٌٍخغٍز شىً اٌّزبغ ٌشىً اٌخبًٌ

رُ أػغؾ ػٍى إٌمٔٛت إرسبي

إلرسبي

ؽٍب إخالء اٌطزف .
ٚوّب ِ٘ٛ ٛػح فً اٌظٛرة اٌخبٌٍت:

فً حبٌت ػذَ ارسبي اٌطٍب حأوذ ِٓ حؼبئت جٍّغ اٌحمٛي سٛف
ٌم َٛإٌظبَ بٛػغ ػالِت ٔجّت

بؼذ اٌحمً اٌذي ٌُ حمُ

بخؼبئت.

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)
اإلؽالع ػٍى ؽٍب إخالء اٌطزف :
ٌّىٕه اإلؽالع ػٍى ؽٍب إخالء اٌطزف اٌخبص به ببٌؼغؾ ػٍى
"ؽٍببحً ".

سٛف ٌؼزع إٌظبَ جذٚي ٌٛػح حبٌت اٌطٍب ِ ٛ٘ٚمسُ ٌزالد
ِزاحً .

ٌّٚىٕه االؽالع ػٍى ِؼٍِٛبث اٌطٍب بؼغؾ ػٍى إٌمٔٛت اٌؼذست

ٌٍٚزجٛع ٌٍظفحت اٌسببمت أػغؾ ػٍى إٌمٔٛت "إغالق"

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
( ) 2011
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ٔظبَ (إخالء ؽزف)

حمذٌُ ؽٍب إخالء ؽزف ػٓ شخض أخز :
ٌّىٓ ٌّسؤ ًٌٚجٙبث اٌّٛظف أٔشبء ؽٍب إخالء ٌشخض أخز
ػٓ ؽزٌك اٌؼغؾ ػٍى " حمذٌُ ؽٍب ػٓ شخض".
ٌٚىٓ سٍخطٍب ِٕه ِؼزفت اٌزلُ اٌٛظٍفً ٚحؼبئت اٌبٍبٔبث بٕفس
ؽزٌمت حسجًٍ ؽٍب إخالء اٌطزف اٌخبص به.

اٌخزٚس ِٓ إٌظبَ :
ٌٍخزٚس ِٓ إٌظبَ أػغؾ ػٍى "خزٚس " .

جٍّغ اٌحمٛق ِحفٛظت ©
ػّبدة اٌخؼبِالث االٌىخزٍٔٚت ٚاالحظبالث
إدارة اٌخطبٍمبث
( ) 2011

12

دىٍو اىَسخخذً
َظبو (إخالء طزف)
َسخت ( يسؤٔل انجٓت )

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
ػَبدة اىخؼبٍالث االىنخزٍّٗت ٗاالحصبالث
إدارة اىخطبٍقبث

( )2011
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ّظبً (إخالء غزف)
ّبذٓ ػِ اىْظبً:
إُ إجزاءاث إخالء اىطزف ىَْس٘بً جبٍؼت اىَيل سؼ٘د فً اى٘قج اىَبظً ححخبس ى٘قج ٗجٖذ ّظزاًا ىخؼذد اىجٖبث داخو
اىحزً اىجبٍؼً ٗخبرجٔ اىخً ىٖب ػالقت بإجزاءاث إخالء اىطزف ببإلظبفت إىى حزاًٍ ٗحفزق ٕذٓ اىجٖبث ٗاإلداراث داخو
ٍببًّ اىجبٍؼت اىنزٍزة ٗاىَخببػذة ٍَب ٌجؼيٖب ػَيٍت شبقت ىَِ ٌزٌذ إخالء غزفٔ ٍِ اىجبٍؼت.
ٗىٖذا حٌ ػَو ٕذا اىْظبً ىخسٍٖو إجزاءاث إخالء اىطزف ٗاخخصبر اى٘قج ٗاىجٖذ ببىْسبت ىَْس٘بً اىجبٍؼت
حٍذ حعَِ دقت اىَؼيٍ٘ت ٗمَبه اإلجزاءاث ببىْسبت ىَسئ٘ىً اىجبٍؼت ٍغ إٍنبٍّت ٍخببؼت ٍٗؼزفت حبىت غيببث
إخالء اىطزف ٍٗؼزفت اىَالحظبث اىَسجيت فً أي ٗقج ٗأي ٍزحيت ٍِ ٍزاحو سٍز اىطيب ٗمذىل اىحص٘ه
ػيى حقبرٌز إحصبئٍت ىفخزاث سٍٍْت ٍحذدة،

اىذخ٘ه ىيْظبً:
ٌخٌ اىذخ٘ه ػيى اىْظبً بخببع اىخبىً:
 .1أدخو اىزابػ اىخبص بْظبً إخالء اىطزف فً اىَخصفح اىخبص بل.
 .2بؼذ إدخبه اىزابػ س٘ف ٌطيب إدخبه اسٌ اىَسخخذً ٗميَت اىَزٗر.
ٕٗ٘ ػببرة ػِ بٍبّبث اىبزٌذ االىنخزًّٗ ىيجبٍؼت ( ّظبً اىذخ٘ه اىَ٘حذ ىخذٍبث جبٍؼت اىَيل سؼ٘د ).
أدخو اسٌ اىَسخخذً فً اىحقو األٗه ٗميَت اىَزٗر فً اىحقو اىزبًّ ٗظغػ  Enterأٗ اظغػ ػيى أٌقّ٘ت
دخ٘ه
ٗمَب ٕ٘ ٍ٘ظح ببىشبشت اىخبىٍت :

اسم المستخدم
كلمة المرور

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
ػَبدة اىخؼبٍالث االىنخزٍّٗت ٗاالحصبالث
إدارة اىخطبٍقبث
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ّظبً (إخالء غزف)
اىشبشت اىزئٍسٍت:

 .1االػخَبد  :اضغظ ػهى االػتًبداث نؼزض جًيغ طهببث إخالء انطزف نًٕظفي انجٓت انًسؤٔل ػُٓب
ألػتًبدْب أٔ ػذيّ .
 .2غيب جذٌذ  :أضغظ ػهى طهب جذيذ إلَشبء طهب إخالء طزف خبص بك.
.3غيببحً  :اضغظ ػهى طهببتي نؼزض طهببث أخالء انطزف انخبصت بك.
 .4خزٗس :أضغظ ػهى خزٔج نهخزٔج يٍ انُظبو .

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
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ّظبً (إخالء غزف)
االػخَبداث :
بعد الدخول للنظام سوف تظهر لك شاشة االعتمادات التً
تحتوي على طلبات اإلخالء الطرف لعتمادها أو عدم أعتمادها
وذكر السبب .

وفً حال عدم وجود طلبات إخالء طرف سوف تظهر الرسالة
التالٌة فً شاشة االعتمادات:

وعند وجود طلبات إخالء طرف سوف تكون شاشة االعتمادات
على الشكل التالً :

ٍالحظت:
فً حبه ٗج٘د غيب إخالء غزف جذٌذ س٘ف حصو إىى بزٌذك
اىجبٍؼً رسبىت ألػالٍل .

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
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ّظبً (إخالء غزف)
خط٘اث اىخؼبٍو ٍغ غيببث إخالء اىطزف :
 .1االغالع ػيى ٍؼيٍ٘بث غيب إخالء اىطزف :
نالطالع ػهى يؼهٕيبث انطهب أضغظ ػهى إيقَٕت انؼذست
في حقم يؼهٕيبث انطهب.

 .2ىؼخَبد اىطيب احبغ اىخط٘اث اىخبىٍت :
 .1اضغظ ػهى إيقَٕت انقهى

ٔختز" َؼى " نألػتًبد كًب

يٕضح في انصٕرة انتبنيت :

 .2اضغظ ػهى إيقَٕت " حفع " نألستًزار في ػذو اػتًبد طهب
إخالء انطزف.

 .3اضغظ ػهى أيقَٕت " َؼى " نتأكيذ اػتًبد طهب إخالء انطزف .

بؼذ اػتًبد انطهب سٕف يختفي يٍ شبشت االػتًبداث.

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
ػَبدة اىخؼبٍالث االىنخزٍّٗت ٗاالحصبالث
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ّظبً (إخالء غزف)
ٗ .3ىؼذً اػخَبد اىطيب احبغ اىخط٘اث اىخبىٍت :
 .1اضغظ ػهى إيقَٕت انقهى

ٔ ختز" ال " نؼذو االػتًبد كًب

يٕضح ببنصٕرة انتبنيت :

 .2اكتب سبب ػذو االػتًبد في حقم انسبب .

 .3اضغظ ػهى إيقَٕت " حفع " نألستًزار في ػذو اػتًبد طهب
إخالء انطزف.

 .4اضغظ ػهى أيقَٕت " َؼى " نتأكيذ ػذو اػتًبد طهب إخالء
انطزف .
ٔفي حبنت ػذو اػتًبد انطهب سٕف تصم نًقذو انطهب رسبنت
نبزيذِ انجبيؼي تبهغّ ػٍ سبب ػذو االػتًبد .
ٔسٕف يبقى انطهب نذيك حتى يتى اػتًبدِ.

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
ػَبدة اىخؼبٍالث االىنخزٍّٗت ٗاالحصبالث
إدارة اىخطبٍقبث
( ) 2011

7

ّظبً (إخالء غزف)
إّشبء غيب إخالء غزف جذٌذ:
إلنشاء طلب إخالء طرف أتبع الخطوات التالية:
 .1أفخح اىْظبً ٗادخو اىزقٌ اىسزي ٗميَت اىَزٗر.

 .2أظغػ ػيى " غيب جذٌذ ".

 .3بؼذ اىعغػ ػيى " غيب جذٌذ" س٘ف حْخقو إىى شبشت اىطيب
اىجذٌذ س٘ف حالحع أُ اىْظبً قذ قبئٌ بخؼبئت بؼط اىحق٘ه
ببىبٍبّبث اىَزحبطت ببسٌ اىَسخخذً اىخبص بل .

 .4قٌ بخؼبئت اىحق٘ه اىَخبقٍت ًٕٗ :
 .1يؼهٕيبث يقذو انطهب:
 . 1اسم الموظف) : (Eأ كتب اسًك انثالثي ببنهغت االَجهيزيت في
ْذا انحقم.

 .2جٓت انؼًم  :قى بتحذيذ جٓت انؼًم ببنضغظ ػهى انسٓى
في حقم" جٓت انؼًم" نؼزض انجٓبث ٔختز انجٓت ببنضغظ ػهيٓب.

 .3سبب إخالء انطزف  :قى بتحذيذ سبب إخالء انطزف بُفس
طزيقت تحذيذ جٓت انؼًم.

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
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ّظبً (إخالء غزف)

 .4رقى انتهيفٌٕ  :أكتب رقى انٓبتف انخبص بك في ْذا انحقم.

 .5رقى انًحًٕل  :أكتب في ْذا انحقم رقى انٓبتف انًحًٕل
انخبص بك .

 .2معلومات الرئيس المباشر :
قى بتؼبئت انبيبَبث انخبص ببنزئيس انًببشز ْٔي انزقى انٕظيفي
ٔانبزيذ اإلنكتزَٔي انجبيؼي ْٔبتف انزئيس انًببشز.

 .3انًالحظبث :
يًكُك إضبفت يالحظبث في حقم "يالحظبث".

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
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ّظبً (إخالء غزف)
 .5بؼذ حؼبئت اىبٍبّبث ٗاىخأمذ ٍِ صحخٖب أظغػ ػيى اىَزبغ
بج٘ار اإلقزار ىيَ٘افقت ػئٍ

ىٍخغٍز شنو اىَزبغ ىشنو اىخبىً

رٌ أظغػ ػيى إٌقّ٘ت إرسبه

إلرسبه

غيب إخالء اىطزف .
ٗمَب ٕ٘ ٍ٘ظح فً اىص٘رة اىخبىٍت:

فً حبىت ػذً ارسبه اىطيب حأمذ ٍِ حؼبئت جٍَغ اىحق٘ه س٘ف
ٌقً٘ اىْظبً ب٘ظغ ػالٍت ّجَت

بؼذ اىحقو اىذي ىٌ حقٌ

بخؼبئت.

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
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ّظبً (إخالء غزف)
اإلغالع ػيى غيب إخالء اىطزف :
ٌَنْل اإلغالع ػيى غيب إخالء اىطزف اىخبص بل ببىعغػ ػيى
"غيببحً ".

س٘ف ٌؼزض اىْظبً جذٗه ٌ٘ظح حبىت اىطيب ٕٗ٘ ٍقسٌ ىزالد
ٍزاحو .

ٌَٗنْل االغالع ػيى ٍؼيٍ٘بث اىطيب بعغػ ػيى إٌقّ٘ت اىؼذست

ٗىيزج٘ع ىيصفحت اىسببقت أظغػ ػيى إٌقّ٘ت "إغالق"

اىخزٗس ٍِ اىْظبً :
ىيخزٗس ٍِ اىْظبً أظغػ ػيى "خزٗس " .

جٍَغ اىحق٘ق ٍحف٘ظت ©
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َظبو (إخالء ؽشف)

َبزِ ػٍ انُظبو:
إٌ إجشاءاث إخالء انطشف نًُسٕبً جبيؼت انًهك سؼٕد فً انٕلج انًبػً ححخبس نٕلج ٔجٓذ َظشاًا نخؼذد انجٓبث داخم
انحشو انجبيؼً ٔخبسجّ انخً نٓب ػاللت بئجشاءاث إخالء انطشف ببإلػبفت إنى حشايً ٔحفشق ْزِ انجٓبث ٔاإلداساث داخم
يببًَ انجبيؼت انكزٍشة ٔانًخببػذة يًب ٌجؼهٓب ػًهٍت شبلت نًٍ ٌشٌذ إخالء ؽشفّ يٍ انجبيؼت.
ٔنٓزا حى ػًم ْزا انُظبو نخسٍٓم إجشاءاث إخالء انطشف ٔاخخظبس انٕلج ٔانجٓذ ببنُسبت نًُسٕبً انجبيؼت
حٍذ حؼًٍ دلت انًؼهٕيت ٔكًبل اإلجشاءاث ببنُسبت نًسئٕنً انجبيؼت يغ إيكبٍَت يخببؼت ٔيؼشفت حبنت ؽهببث
إخالء انطشف ٔيؼشفت انًالحظبث انًسجهت فً أي ٔلج ٔأي يشحهت يٍ يشاحم سٍش انطهب ٔكزنك انحظٕل
ػهى حمبسٌش إحظبئٍت نفخشاث صيٍُت يحذدة،

انذخٕل نهُظبو:
ٌخى انذخٕل ػهى انُظبو بخببع انخبنً:
 .1أدخم انشابؾ انخبص بُظبو إخالء انطشف فً انًخظفح انخبص بك.
 .2بؼذ إدخبل انشابؾ سٕف ٌطهب إدخبل اسى انًسخخذو ٔكهًت انًشٔس.
ْٕٔ ػببسة ػٍ بٍبَبث انبشٌذ االنكخشًَٔ نهجبيؼت ( َظبو انذخٕل انًٕحذ نخذيبث جبيؼت انًهك سؼٕد ).
أدخم اسى انًسخخذو فً انحمم األٔل ٔكهًت انًشٔس فً انحمم انزبًَ ٔػغؾ  Enterأٔ اػغؾ ػهى أٌمَٕت
دخٕل
ٔكًب ْٕ يٕػح ببنشبشت انخبنٍت :

اسم المستخدم
كلمة المرور
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َظبو (إخالء ؽشف)

انشبشت انشئٍسٍت:

 .1خشٔس :أضغظ ػهى خشٔج نهخشٔج يٍ انُظبو .
.2انًشاحم ًْ :تحذٌذ يشاحم نالػتًبد ٔتحذٌذ أٔنٌٕت كم يشحهّ.
.3انجٓبث  ًْ :أحذا اإلداساث انتً سٕف تقٕو ببػتًبد طهب إخالء انطشف " إرا تى إضبفتٓب ألحذ انًشاحم" .
.4حفبطٍم انجٓبث  ًْ :جٓبث انًٕظفٍٍ ٔيٍ خالنٓب ًٌكٍ تحذٌذ يسؤٔل أٔ أكثش نكم جٓت نٍكٌٕ " جٓت انًٕظف " ٌٔبذاء
إػتًبد إخالء انطشف يُّ.
.5االسخزُبءاث ْٕ :ا ػذو يشٔس طهب إخالء انطشف نجٓت يحذدِ فً حبالث يحذدِ.
.6انًشاحم ٔانجٓبث  ْٕٔ :تخظٍض جٓبث نهًشاحم ًٌٔ .كٍ إضبفت جٓبث أ ٔحزفٓب.
.7االػخًبداث  :الػتًبد طهببث إخالء انطشف انًسؤٔل ػُٓب.
 .8ؽهب جذٌذ  :أضغظ ػهى طهب جذٌذ إلَشبء طهب إخالء طشف .
 .9حمذٌى ؽهب ػٍ شخض  :أضغظ ػهى تقذٌى طهب ػٍ شخض إلَشبء طهب إخالء طشف ػٍ شخض أخش .
.10ؽهببحً  :اضغظ ػهى طهببتً نؼشع طهببث أخالء انطشف انخبطت بك.
 .11االسخؼاليبث  :االستؼالو ػٍ جًٍغ طهببث إخالء انطشف.
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َظبو (إخالء ؽشف)

 -1انًــــشاحـــم :
انًشاحم ًْ ححذٌذ يشاحم نالػخًبد ٔححذٌذ أٔنٌٕت كم
يشحهّ.

 .1إػبفت يشحهت :
إلػبفت يشاحم جذٌذة أػغؾ ػهى أٌمَٕت إػبفت
ٔحبغ انخطٕاث انخبنٍت :
 .1أدخم اسى انًشحهت ببنهغت انؼشبٍت .
 .2أدخم اسى انًشحهت ببنهغت االَجهٍزٌت .
ًٌٔ .3كُك تؼذٌم أٔنٌٕت انًشحهت بؼذ حفع انًشحهت .
.
 .4أضغظ ػهى أٌقَٕت حفع

 .2انخؼذٌم ػهى انًشاحم :
نخؼذٌم ػهى انًشاحم أػغؾ ػهى إٌمَٕت انخؼذٌم بجبَب كم
يشحهت

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011

ٔػُذ االَخٓبء أػغؾ ػهى حفع أٔ إنغبء .

5

َظبو (إخالء ؽشف)

 -2انــجــٓــبث :
ًْ أحذا اإلداساث انخً سٕف حمٕو ببػخًبد ؽهب إخالء
انطشف " إرا حى إػبفخٓب ألحذ انًشاحم" .
ًٌٔكُك إػبفت جٓبث جذٌذة أٔ انخؼذٌم ػهى انجٓبث نخغٍش
اسى انجٓت أٔ إػبفت يسؤٔل نجٓت .

 .1إػبفت جٓت جذٌذة :
أػغؾ ػهى أٌمَٕت إػبفت أسفم انشبشت
ٔحبغ انخطٕاث انخبنٍت :

 .1أدخم اسى انجٓت ببنهغت انؼشبٍت .
 .2أدخم اسى انجٓت ببنهغت االَجهٍزٌت .

نتحذٌذ يسؤٔل

 .3أضغظ ػهى أٌقَٕت إضبفت

نهجٓت " يجب إضافة شخص واحد على األقل لكل جهة " ٔنحزف
انًسؤٔل أضغظ ػهى إٌقَٕت انحزف

.

ٔ .4بؼذ انتأكذ يٍ انًؼهٕيبث اضغظ ػهى إٌقَٕت حفع
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َظبو (إخالء ؽشف)

 -3حفبطٍم انجٓبث :
ًْ جٓبث انًٕظفٍٍ ٔيٍ خالنٓب ًٌكٍ ححذٌذ يسؤٔل أٔ أكزش نكم
جٓت نٍكٌٕ " جٓت انًٕظف " ٌٔبذاء إػخًبد إخالء انطشف يُّ.

إلػبفت يسؤٔل نجٓت يٕظف نكم جٓت أحبغ انخبنً :
 .1أخخش جٓت انًٕظف يٍ انمبئًت ببنؼغؾ ػهى انسٓى فً أخش
انحمم
ًٌ .2كُك أسخخذاو ششٌؾ انخًشٌش نؼشع انًضٌذ يٍ انجٓبث

 .3بؼذ ححذٌذ انجٓت أػغؾ ػهى أٌمٌٕ إٌؼبفت

.4أدخم اسى جٓت انًٕظف ببنهغت "انُجهٍضٌت ".

 .5أدخم انبٍبَبث انخبطت ببنًٕظف انًسؤٔل رى أػغؾ ػهى
أٌمَٕت حفع

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011

7

َظبو (إخالء ؽشف)

 -4االسخزُبءاث :
ْٕ ػذو يشٔس ؽهب إخالء انطشف نجٓت يحذدِ فً حبالث يحذدِ.
يزبل اسخزُبء جًٍغ انطهببث نجٓت إداسة اإلسكبٌ إرا كبٌ َٕع
انجُس ركش .
ٌٔخى ححذٌذ االسخزُبء بطشٌمت انخبنٍت:
 .1لى بخحذٌذ انجٓت ببنؼغؾ ػهى انسٓى ٌسبس انحمم :

 .2بؼذ ححذٌذ انجٓت أػغؾ ػهى أٌمَٕت إػبفت ٔحذد االسخزُبء
انشئٍسً ٔاالسخزُبء انفشػً رى أػغؾ ػهى حفع.
ًٌكٍ إػبفت أكزش يٍ اسخزُبء ببنؼغؾ ػهى إػبفت.

ًٌٔ .3كٍ انخؼذٌم ػهى االسخزُبء ببنؼغؾ ػهى أٌمَٕت انمهى
ٔ .4إلنغبء االسخزُبء أػغؾ ػهى أٌمَٕت إنغبء

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء ؽشف)

 -5انًشاحم ٔانجٓبث :
ْٕٔ حخظٍض جٓبث نهًشاحم ًٌٔ .كٍ إػبفت جٓبث أٔحزفٓب.

ٔنخُفٍز رانك احبغ انخبنً :
 .1حذد انًشحهت ببنؼغؾ ػهى انسٓى ٌسبس حمم" اسى انًشحهت "
ٔخخش انًشحهت ببنؼغؾ ػهٍٓب.

 .2أػغؾ ػهى اٌمَٕت إػبفت
نهًشحهت .

ٔ .3ػغؾ ػهى اٌمَٕت
نحزفٓب .رى أػغؾ ػهى َؼى.

إلػبفت جٓبث

ٌسبسانظف انخبص بكم جٓت

 -6االػخًبداث :
أػغؾ ػهى االػخًبداث يٍ انمبئًت انشئٍسٍت نهُظبو نؼخًبد ؽهببث
إخالء انطشف انًسؤٔل ػُٓب.

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء ؽشف)
إَشبء
ل إ

 -7أَشبء ؽهب إخالء ؽشف جذٌذ:
إلنشاء طلب إخالء طرف أتبع الخطوات التالية:
 .1أفخح انُظبو ٔادخم انشلى انسشي ٔكهًت انًشٔس.

 .2أػغؾ ػهى " ؽهب جذٌذ ".

 .3بؼذ انؼغؾ ػهى " ؽهب جذٌذ" سٕف حُخمم إنى شبشت انطهب
انجذٌذ سٕف حالحع أٌ انُظبو لذ لبئى بخؼبئت بؼغ انحمٕل
ببنبٍبَبث انًشحبطت ببسى انًسخخذو انخبص بك .

 .4لى بخؼبئت انحمٕل انًخبمٍت ًْٔ :
 .1يؼهٕيبث يقذو انطهب:
 . 1اسم الموظف) : (Eأ كتب اسًك انثالثً ببنهغت االَجهٍزٌت فً
ْزا انحقم.

 .2جٓت انؼًم  :قى بتحذٌذ جٓت انؼًم ببنضغظ ػهى انسٓى
فً حقم" جٓت انؼًم" نؼشع انجٓبث ٔختش انجٓت ببنضغظ ػهٍٓب.

 .3سبب إخالء انطشف  :قى بتحذٌذ سبب إخالء انطشف بُفس
طشٌقت تحذٌذ جٓت انؼًم.

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء ؽشف)
 .4سقى انتهٍفٌٕ  :أكتب سقى انٓبتف انخبص بك فً ْزا انحقم.

 .5سقى انًحًٕل  :أكتب فً ْزا انحقم سقى انٓبتف انًحًٕل
انخبص بك .

 .2معلومات الرئيس المباشر :
قى بتؼبئت انبٍبَبث انخبص ببنشئٍس انًببشش ًْٔ انشقى انٕظٍفً
ٔانبشٌذ اإلنكتشًَٔ انجبيؼً ْٔبتف انشئٍس انًببشش.

 .3انًالحظبث :
ًٌكُك إضبفت يالحظبث فً حقم "يالحظبث".

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء ؽشف)
 .5بؼذ حؼبئت انبٍبَبث ٔانخأكذ يٍ طحخٓب أػغؾ ػهى انًشبغ
بجٕاس اإللشاس نهًٕافمت ػهٍّ

نٍخغٍش شكم انًشبغ نشكم انخبنً

رى أػغؾ ػهى إٌمَٕت إسسبل

إلسسبل

ؽهب إخالء انطشف .
ٔكًب ْٕ يٕػح فً انظٕسة انخبنٍت:

فً حبنت ػذو اسسبل انطهب حأكذ يٍ حؼبئت جًٍغ انحمٕل ٔسٕف
ٌمٕو انُظبو بٕػغ ػاليت َجًت

بؼذ انحمم انزي نى حمى

بخؼبئت.

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء ؽشف)

 -8اإلؽالع ػهى ؽهب إخالء انطشف :
ًٌكُك اإلؽالع ػهى ؽهب إخالء انطشف انخبص بك ببنؼغؾ ػهى
"ؽهببحً ".

سٕف ٌؼشع انُظبو جذٔل ٌٕػح حبنت انطهب ْٕٔ يمسى نزالد
يشاحم .
ًٌٔكُك االؽالع ػهى يؼهٕيبث انطهب بؼغؾ ػهى إٌمَٕت انؼذست

ٔنهشجٕع نهظفحت انسببمت أػغؾ ػهى إٌمَٕت "إغالق"

-9حمذٌى ؽهب إخالء ؽشف ػٍ شخض أخش:
ًٌكُك حسجٍم ؽهب إخالء نشخض أخش ػٍ ؽشٌك انؼغؾ ػهى
" حمذٌى ؽهب ػٍ شخض".
ٔنكٍ سٍخطهب يُك يؼشفت انشلى انٕظٍفً ٔحؼبئت انبٍبَبث بُفس
ؽشٌمت حسجٍم ؽهب إخالء انطشف انخبص بك.

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء ؽشف)

-10االسخؼاليبث :
ًٌكُك االسخؼالو ػٍ جًٍغ ؽهببث إخالء انطشف بًخخهف انطشق :
أخخش ٔاحذِ يٍ أدٔاث انبحذ رى أػغؾ ػهى أٌمٌٕ انبحذ
.1سلى انًٕظف  :نؼشع انجًٍغ انطهببث نهشقى انٕظٍفً انًذخم .
.2سلى انطهب  :ػُذ انبحث بشقى انطهب سٕف ٌظٓش طهب ٔاحذ
فقظ ْٕٔا سقى انطهب انزي أدخهتّ .
.3حبنت انطهب  :نؼشع جًٍغ انطهببث نهحبنت انتً تى اختٍبسْب
نهطهب.
 .4جهة الموظف  :لعرض جميع الطلبات لجهة محدده .
.5جهة االعتماد  :نؼشع جًٍغ انطهببث نجٓت اػتًبد يحذدة .

نالخخٍبس يٍ انمبئًت انًُسذنت يزم حبالث انطهب ٔجٓت انًٕظف
أػغؾ ػهى انسٓى فً ٌسبس انحمم

 -11انخشٔس يٍ انُظبو :
نهخشٔس يٍ انُظبو أػغؾ ػهى "خشٔس " .

جًٍغ انحمٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخشٍَٔت ٔاالحظبالث
إداسة انخطبٍمبث
( ) 2011
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دنٍم انًسخخذو
َظبو (إخالء طزف)
َسخة (يقدو انطهب)

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
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َظبو (إخالء غزف)
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جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011

2

َظبو (إخالء غزف)
َبذِ ػٍ انُظبو:
إٌ إجزاءاث إخالء انطزف نًُسٕبً جبيؼت انًهك سؼٕد فً انٕقج انًبظً ححخبس نٕقج ٔجٓذ َظزاًا نخؼذد انجٓبث داخم
انحزو انجبيؼً ٔخبرجّ انخً نٓب ػالقت بإجزاءاث إخالء انطزف ببإلظبفت إنى حزايً ٔحفزق ْذِ انجٓبث ٔاإلداراث داخم
يببًَ انجبيؼت انكزٍزة ٔانًخببػذة يًب ٌجؼهٓب ػًهٍت شبقت نًٍ ٌزٌذ إخالء غزفّ يٍ انجبيؼت.
ٔنٓذا حى ػًم ْذا انُظبو نخسٍٓم إجزاءاث إخالء انطزف ٔاخخصبر انٕقج ٔانجٓذ ببنُسبت نًُسٕبً انجبيؼت
حٍذ حعًٍ دقت انًؼهٕيت ٔكًبل اإلجزاءاث ببنُسبت نًسئٕنً انجبيؼت يغ إيكبٍَت يخببؼت ٔيؼزفت حبنت غهببث
إخالء انطزف ٔيؼزفت انًالحظبث انًسجهت فً أي ٔقج ٔأي يزحهت يٍ يزاحم سٍز انطهب ٔكذنك انحصٕل
ػهى حقبرٌز إحصبئٍت نفخزاث سيٍُت يحذدة،

انذخٕل نهُظبو:
ٌخى انذخٕل ػهى انُظبو بخببع انخبنً:
 .1أدخم انزابػ انخبص بُظبو إخالء انطزف فً انًخصفح انخبص بك.
 .2بؼذ إدخبل انزابػ سٕف ٌطهب إدخبل اسى انًسخخذو ٔكهًت انًزٔر.
ْٕٔ ػببرة ػٍ بٍبَبث انبزٌذ االنكخزًَٔ نهجبيؼت ( َظبو انذخٕل انًٕحذ نخذيبث جبيؼت انًهك سؼٕد ).
أدخم اسى انًسخخذو فً انحقم األٔل ٔكهًت انًزٔر فً انحقم انزبًَ ٔظغػ  Enterأٔ اظغػ ػهى أٌقَٕت
دخٕل
ٔكًب ْٕ يٕظح ببنشبشت انخبنٍت :

اسم المستخدم
كلمة المرور

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء غزف)
انشبشت انزئٍسٍت:

 .1غهب جذٌذ  :أضغظ عهى طهب جديد إلَشبء طهب إخالء طزف .
.2غهببحً  :اضغظ عهى طهببتي نعزض طهببت أخالء انطزف انخبصة بك.
 .3خزٔس :أضغظ عهى خزوج نهخزوج يٍ انُظبو .

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء غزف)
إَشبء غهب إخالء غزف جذٌذ:
إلنشاء طلب إخالء طرف أتبع الخطوات التالية:
 .1أفخح انُظبو ٔادخم انزقى انسزي ٔكهًت انًزٔر.

 .2أظغػ ػهى " غهب جذٌذ ".

 .3بؼذ انعغػ ػهى " غهب جذٌذ" سٕف حُخقم إنى شبشت انطهب
انجذٌذ سٕف حالحع أٌ انُظبو قذ قبو بخؼبئت بؼط انحقٕل
ببنبٍبَبث انًزحبطت ببسى انًسخخذو انخبص بك .

 .4قى بخؼبئت انحقٕل انًخبقٍت ًْٔ :
 .1يعهىيبت يقدو انطهب:
 . 1اسم الموظف) : (Eأ كتب اسًك انثالثي ببنهغة االَجهيزية في
هذا انحقم.

 .2جهة انعًم  :قى بتحديد جهة انعًم ببنضغظ عهى انسهى
في حقم" جهة انعًم" نعزض انجهبت وختز انجهة ببنضغظ عهيهب.

 .3سبب إخالء انطزف  :قى بتحديد سبب إخالء انطزف بُفس
طزيقة تحديد جهة انعًم.

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011

5

َظبو (إخالء غزف)

 .4رقى انتهيفىٌ  :أكتب رقى انهبتف انخبص بك في هذا انحقم.

 .5رقى انًحًىل  :أكتب في هذا انحقم رقى انهبتف انًحًىل
انخبص بك .

 .2معلومات الرئيس المباشر :
قى بتعبئة انبيبَبت انخبص ببنزئيس انًببشز وهي انزقى انىظيفي
وانبزيد اإلنكتزوَي انجبيعي وهبتف انزئيس انًببشز.

 .3انًالحظبت :
يًكُك إضبفة يالحظبت في حقم "يالحظبت".

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء غزف)
 .5بؼذ حؼبئت انبٍبَبث ٔانخأكذ يٍ صحخٓب أظغػ ػهى انًزبغ
بجٕار اإلقزار نهًٕافقت ػهٍّ

نٍخغٍز شكم انًزبغ نشكم انخبنً

رى أظغػ ػهى إٌقَٕت إرسبل

إلرسبل

غهب إخالء انطزف .
ٔكًب ْٕ يٕظح فً انصٕرة انخبنٍت:

فً حبنت ػذو ارسبل انطهب حأكذ يٍ حؼبئت جًٍغ انحقٕل ٔسٕف
ٌقٕو انُظبو بٕظغ ػاليت َجًت

بؼذ انحقم انذي نى حقى

بخؼبئت.

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء غزف)
اإلغالع ػهى غهب إخالء انطزف :
ًٌكُك اإلغالع ػهى غهب إخالء انطزف انخبص بك ببنعغػ ػهى
"غهببحً ".

سٕف ٌؼزض انُظبو جذٔل ٌٕظح حبنت انطهب ْٕٔ يقسى نزالد
يزاحم .

ًٌٔكُك االغالع ػهى يؼهٕيبث انطهب بعغػ ػهى إٌقَٕت انؼذست

ٔنهزجٕع نهصفحت انسببقت أظغػ ػهى إٌقَٕت "إغالق"

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011
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َظبو (إخالء غزف)

انخزٔس يٍ انُظبو :
نهخزٔس يٍ انُظبو أظغػ ػهى "خزٔس " .

جًٍغ انحقٕق يحفٕظت ©
ػًبدة انخؼبيالث االنكخزٍَٔت ٔاالحصبالث
إدارة انخطبٍقبث
( ) 2011
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