دليل المستخدم

خدمة المعاش الضماني

املحتوى
مقدمة 3 ............................ ................................ ................................ ................................
ً
اوال :تسجيل الدخول الى بوابة الخدمات اإللكترونية 4 .............. ................................ ................................
ً
ثانيا :الدخول على الخدمة5 ..................................... ................................ ................................ :
ً
ثالثا :خدمـة املعاش الضماني 9 ................................... ................................ ................................ :
الﺨﻄوة اﻷولﻰ  :بيانات الﻄلب9 .............................. ................................ ................................ .
الﺨﻄوة الثانية :بيانات العائل  /السجين 10 .................. ................................ ................................ :
الﺨﻄوة الثالثة  :بيانات الدخل15 ........................... ................................ ................................ .
الﺨﻄوة الرابعة  :بيانات الحساب البنكي16 ................... ................................ ................................ .
الﺨﻄوة الخامسة  :إرفاق اﻷوراق املﻄلوبة 17 ................ ................................ ................................ .
الﺨﻄوة السادسة  :املوافقة علي الشروط18 ................. ................................ ................................ .
الﺨﻄوة السابعة  :تقديم الﻄلب19 .......................... ................................ ................................ .
الﺨﻄوة الثامنة  :رسالة التأكيد20 ........................... ................................ ................................ .
الﺨﻄوة التاسعة  :استﻄالع الرأي21 ......................... ................................ ................................ .
الﺨﻄوة العاشرة  :رسالة التنبيه 22 .......................... ................................ ................................ .
الﺨﻄوة الحادية عشر  :ملخص الﻄلب 23 ................... ................................ ................................ .

|Page2

مقدمة

في هذا الدلیل سیتم شرح كیفیة طلب خدمة المعاش الضماني لألشخاص السعودیین
المقیمین في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فیهم الشروط المبیّنة في نظام الضمان
االجتماعي .و یستثنى من شرط الجنسیة المرأة األجنبیة المتزوجة من سعودي أو
أرملته التي لها أوالد منه  ،وكذلك أبناء األرملة السعودیة من زوجها األجنبي .كما
یستفید من أحكامه المعوقون  ،و األرامل ذوات األیتام ،و األیتام  ،ممن ال تتوفر
لدیهم وثائق إثبات الجنسیة السعودیة ولدیهم بطاقات تنقل ،وذلك وفقا ً للشروط التي
تبینها الئحة الضمان االجتماعي.
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ً
اوال :تسجيل الدخول الى بوابة الخدمات اإللكترونية
يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على "دخول" للدخول على بوابة الخدمات
اإللكترونية.
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ً
ثانيا :الدخول على الخدمة:
o

یقوم المستفید بفتح البوابة االلكترونیة

 oیقوم المستفید بتسجیل الدخول على البوابة االلكترونیة
 oفي الصفحة الرئیسیة یقوم المستفید بالضغط علي "الخدمات اإللكترونیة"
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 oیقوم المستفید بالضغط علي زر "التقدیم اآلن" تحت خدمة المعاش الضماني .
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ﺳتﻈهر للمستخدم مﻌلومات الخدمة ويمكﻦ الدخول على الخدمة بالضغط على أيقونة "الدخول لﻠخدمة"
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ً
ثالثا :خدمـة املعاش الضماني :
الﺨﻄوة اﻷولﻰ  :بيانات الﻄلب.
 oیقوم النظام بعرض صفحة بیانات الطلب

o
o
o
o

یقوم المستفید بإختیار المكتب المفضل للمراجعة.
یقوم المستفید بإختیار الفئة.
یقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
یقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات العائل.
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الﺨﻄوة الثانية :بيانات العائل  /السجين :
بيانات العائل
في حالة اختیار أي من الحیثیات ماعدا (أسرة سجین – زوجة سجین)

 oیقوم النظام بعرض صفحة بيانات العائل و هو الزوج في الحیثیات اآلتیة:
 )1مطلقة مع أوالد
 )2أرملة مع أيتام
 )3أسرة مهجورة أو معلقة (في حال كان المتقدم هو الزوجة)
 )4أسرة غائب أو مفقود (في حال كان المتقدم هو الزوجة)
 )5أسرة مدمن علي المخدرات
 )6أسرة عائل فاقد األهلية (في حال كان المتقدم هو الزوجة)
 )7زوجة غائب أو مفقود
 )8زوجة عائل فاقد األهلية
 )9زوجة أجنبي عاجز عن العمل ( عجز دائم )
 )10زوجة مدمن على المخدرات

o
o
o
o

یقوم المستفید بإدخال رقم هویة الزوج.
یقوم المستفید بإدخال تاریخ المیالد.
یقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
یقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات الدخل.
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 oیقوم النظام بعرض صفحة بيانات العائل و هما األب و األم في الحیثیات اآلتیة:
)1
)2
)3
)4

أسرة مهجورة أو معلقة (في حال كان المتقدم هو االبن أو االبنة)
أسرة غائب أو مفقود (في حال كان المتقدم هو االبن أو االبنة)
أسرة مدمن علي المخدرات (في حال كان المتقدم هو االبن أو االبنة)
أسرة عائل فاقد األهلية (في حال كان المتقدم هو االبن أو االبنة)

 )5لم يسبق لها الزواج من أسرة ضمانية

 )6يتيم متوفي األب
 )7يتيمة متوفي األب

o
o
o
o

یقوم المستفید بإدخال رقم هویة األب و األم.
یقوم المستفید بإدخال تواریخ المیالد.
یقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
یقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات الدخل.

| P a g e 11

 oیقوم النظام بعرض صفحة بيانات العائل و هم الزوج و األب و األم في الحیثیات اآلتیة:
 )1مطلقة
 )2أرملة

o
o
o
o

یقوم المستفید بإدخال رقم هویة الزوج و األب و األم.
یقوم المستفید بإدخال تواریخ المیالد.
یقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
یقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات الدخل.
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 oیقوم النظام بعرض صفحة بيانات العائل و هي األم في الحیثیات اآلتیة:
 )1أسرة سجين (في حالة كان المتقدم هو االبن أو االبنة)

o
o
o
o

یقوم المستفید بإدخال رقم األم.
یقوم المستفید بإدخال تاریخ المیالد.
یقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
یقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات السجین.
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بيانات السجين
في حالة اختیار الحیثیات التالیة (أسرة سجین – زوجة سجین)

 oیقوم النظام بعرض صفحة بيانات السجين.

o
o
o
o
o
o
o

یقوم المستفید بإدخال رقم الهویة.
یقوم المستفید بإدخال تاریخ المیالد.
یقوم المستفید بإختیار اسم السجن.
یقوم المستفید بإدخال تاریخ دخول السجن.
یقوم المستفید بإدخال مدة المحكومیة بالشهور.
یقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
یقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات الدخل.
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الﺨﻄوة الثالثة  :بيانات الدخل.
 oیقوم النظام بعرض صفحة بیانات الدخل.

 oیقوم المستفید بإختیار "یوجد دخل" أو "ال یوجد دخل" .
 oیقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
 oیقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها بیانات الحساب البنكي .
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الﺨﻄوة الرابعة  :بيانات الحساب البنكي.
 oیقوم النظام بعرض صفحة بیانات الحساب البنكي.

 oیقوم المستفید بإدخال رقم الحساب البنكي .
 oیقوم المستفید بتأكید رقم الحساب البنكي .
 oیقوم المستفید بإختیار اسم البنك .
 oیقوم النظام بالتحقق من حالة الحساب .
 oیقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
 oیقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها إرفاق األوراق المطلوبة .
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الﺨﻄوة الخامسة  :إرفاق اﻷوراق املﻄلوبة .
 oیقوم النظام بعرض صفحة إرفاق األوراق المطلوبة.

 oیقوم المستفید بإختیار "یوجد تقریر" أو "ال یوجد تقریر" .
 oیقوم المستفید بإرفاق التقریر الطبي .
 oیقوم المستفید بإدخال رقم التقریر الطبي.
 oیقوم المستفید بإدخال تاریخ التقریر الطبي.
 oیقوم المستفید بإختیار اسم المنطقة.
 oیقوم المستفید بإختیار المستشفي الصادر منها التقریر.
 oیقوم المستفید بإختیار أسباب المرض.
 oیقوم المستفید بإختیار مدة العجز في التقویم " "12أو "."24
 oیقوم المستفید بإرفاق صورة من الهویة الوطنیة أو سجل األسرة.
 oیقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي" .
 oیقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها الموافقة علي الشروط .
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الﺨﻄوة السادسة  :املوافقة علي الشروط.
 oیقوم النظام بعرض صفحة الموافقة علي الشروط .

 oیقوم المستفید بقراءة كافة الشروط .
 oیقوم المستفید بالتأشیر علي " أتعهد و أقر بما سبق" .
 oیقوم المستفید بالضغط علي زر "التالي".
 oیقوم النظام بفتح صفحة جدیدة بها ملخص لتقدیم الطلب .
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الﺨﻄوة السابعة  :تقديم الﻄلب.
 oیقوم النظام بعرض صفحة تقدیم الطلب .

 oیقوم المستفید بالتأكد من صحة الملفات المرفقة .
 oیقوم المستفید بالضغط علي " تقدیم الطلب " .
 oیقوم النظام بعرض رسالة التأكید .
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الﺨﻄوة الثامنة  :رسالة التأكيد.
 oیقوم النظام بعرض رسالة التأكید .

 oیقوم المستفید بإختیار " نعم " إلتمام الطلب أو "إلغاء" إللغاء الطلب .
 oیقوم المستفید بالضغط علي " تقدیم الطلب " .
 oیقوم النظام بعرض صفحة استطالع الرأي .
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الﺨﻄوة التاسعة  :استﻄالع الرأي.
 oیقوم النظام بعرض صفحة استطالع الرأي .

 oیقوم المستفید بتقییم تجربته مع الخدمة .
 oیقوم المستفید بالضغط علي " حفظ " .
 oیقوم النظام بعرض رسالة التنبیه .
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الﺨﻄوة العاشرة  :رسالة التنبيه .
 oیقوم النظام بعرض رسالة التنبیه .

 oیقوم المستفید بتقییم تجربته مع الخدمة .
 oیقوم المستفید بالضغط علي " حفظ " .
 oیقوم النظام بعرض صفحة "ملخص الطلب" .
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الﺨﻄوة الحادية عشر  :ملخص الﻄلب .
 oیقوم النظام بعرض صفحة ملخص الطلب .

 oیقوم المستفید بإختیار " طباعة ملخص الطلب " أو " العودة إلي الصفحة الرئیسیة " .

دليل المستخدم
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