
دليل مستخدم

طلب النشرات والمجالت
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صفحة إذا كنت تستخدم منصة الخدمات اإللكترونية اتبع الخطوات في
(  3)رقم 

(11)صفحة رقم اتبع الخطوات في " حق"إذا كنت تستخدم تطبيق 
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الدخول إلى صفحة الخدمات االلكترونية  

.  قم بتسجيل الدخول  أو التسجيل كمستخدم جديد 

يد كمستخدم جدالتسجيلكان لديك حساب سابق أو ذا إتسجيل الدخول من أعلى شاشة اختر  
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التسجيل كمستخدم جديد 6

تسجيل الدخول 5

الدخول باستخدام التسجيل تسجيل •
.  المباشر

اضغط المرور ثم وكلمة رقم الجوال ادخل •
بعد ذلك سوف تصل , تسجيل الدخول

رسالة رمز التحقق على جوالك ادخلها 
.  واضغط تأكيد الهوية

أو قم بتسجيل الدخول عن طريق النفاذ•
.الوطني الموحد

في حاله نسيان كلمة المرور انتقل  •
16للخطوة  

:  اذا كنت ال تمتلك حساب  يمكن التسجيل بطريقتين 

حساب في أبشر أو لمن ال يمتلك هويه << التسجيل المباشر  •

لمن لديهم هويه و حساب في أبشر << الموحد  النفاذ الوطني•

تعبئة البيانات
المطلوبة  

ر للتسجيل المباش
التاليواختيار  

وانتقل للخطوة 
(  8)رقم 

عند اختيار النفاذ الوطني 
الموحد ستظهر رسالة تفيد 

بتحويلك للنفاذ الوطني 
متابعةالموحد  اختر 
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التحقق من الهوية

.برمز التحقق HRCنصية من سيصلك رساله 

التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد   

إلكمال التسجيل والبيانات الهيئة, لموقع إعادتك بعد ادخال بيانات النفاذ سيتم 

اكمل بيانات 
الملف الشخصي
ثم اضغط إرسال

بذلك تم التسجيل •

(  11)ثم للخطوة رقم ( 8)انتقل للخطوة رقم •
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الموافقة على السياسات 

اكتمال عملية التسجيل
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(5)وة رقم بعد اكتمال عملية التسجيل سوف ينقلك إلى صفحة تسجيل الدخول اذهب للخط
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(طلب محاضرة توعوية)اختر أيقونة 

تفاصيل الخدمة  

ول على متطلبات الحص–الفئة المستهدفة –وصف الخدمة ) لـ يشمل توضيح : تفاصيل
(  اتفاقية مستوى الخدمة -إجراءات الحصول على الخدمة –الخدمة 

لتعبئة نموذج تقديم الطلب : إلى الخدمةالدخول 
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اضغط الدخول إلى 
الخدمة



الدخول إلى الخدمة ١3

. وإرفاق المستنداتتعبئة بيانات النموذج المطلوبة 
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ل قم بتعبئة جميع الحقو
المطلوبة ثم اضغط إرسال

ات قم بإضافة المرفق
ما المتعلقة من هنا ب

فيها الصور 
والمستندات



لمتابعة الطلب ١4

. اختر طلباتي اإللكترونية من أعلى شاشة  الخدمات 

لتقييم الخدمة ١5

اختر التغذية الراجعة من طلباتي لتقييم الخدمة 

تقديم شكوى أو بالغ 
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طريقة إعادة تعيين كلمة المرور١6

xxxxxxxx
جل ادخل البريد االلكتروني المس

به سابقا  ثم ارسال 

جد مراجعة البريد االلكتروني ست
 HRCsaudiرسالة من 

ادخل كلمة المرور الجديدة 

١0
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إلى التطبيقالدخول 

.  قم بتسجيل الدخول  أو التسجيل كمستخدم جديد 

اضغط على الخدمة ثم اضغط على طلب الخدمة وبعد ذلك ستظهر صفحة تسجيل الدخول

١١

إذا كنت تريد تسجيل •
الدخول عن طريق 

التسجيل المباشر ادخل
رقم الجوال وكلمة المرور

ثم اضغط على تسجيل
الدخول وانتقل للخطوة

(6)رقم 
إذا كنت تريد تسجيل •

الدخول عن طريق النفاذ
الوطني الموحد اضغط 
على خانة النفاذ الوطني
ة الموحد ثم اضغط متابع

إلى نظام التسجيل 
الموحد وأكمل البيانات
ثم انتقل للخطوة رقم 

(8)

اب إذا كنت ال تمتلك حس•
أنشئ حساباضغط على 

وانتقل للخطوة جديد
التالية

إذا كنت قد نسيت كلمة •
المرور انتقل للخطوة رقم 

(14)
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التسجيل كمستخدم جديد

اكمال بيانات التسجيل

في صفحة التسجيل قم 
غط على بتعبئة البيانات ثم اض

متابعة

قم باختيار نوع الحساب•
,  جهات حكومية, أفراد)

(مؤسسات
ادخل رقم الجوال وكلمة •

المرور ثم اضغط تأكيد
التسجيل
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الموافقة على السياسات 

تأكيد الهوية

سوف تصلك رسالة 
نصية على رقم جوالك

م برمز لتأكيد الهوية ق
لى بكتابته ثم اضغط ع

تأكيد الهوية

اضغط موافق على سياسة
الخصوصية وشروط 

االستخدام ثم اضغط على 
تأكيد الهوية 
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تم استكمال عملية التسجيل

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد

اضغط على 
متابعة إلى 

نظام التسجيل
الموحد

اضغط ابدأ الخدمة
ب إذا كنت تريد طل

خدمة وانتقل 
(10)للخطوة رقم 

بعد عملية 
تسجيل الدخول
سوف ينقلك 

إلى هذه 
الصفحة قم 

ول بتعبئة الحق
المطلوبة 

بعد تعبئة 
البيانات اضغط
على المتابعة 
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تأكيد الهوية9

رسالة سوف تصلك 
رقم جوالكنصية على 

م برمز لتأكيد الهوية ق
لى بكتابته ثم اضغط ع

تأكيد الهوية

١0

اختر طلب النشرات 
والمجالت والمطبوعات 

التوعوية

اختيار الخدمة
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تفاصيل الخدمة

إرسال الطلب

قم بتعبئة جميع 
الحقول المطلوبة ثم

اضغط على إرسال

اضغط طلب 
الخدمة

ف وص) لـ يشمل توضيح : تفاصيل
–الفئة المستهدفة –الخدمة 

–متطلبات الحصول على الخدمة 
-إجراءات الحصول على الخدمة 

(  اتفاقية مستوى الخدمة 

ات قم بإضافة المرفق
ما المتعلقة من هنا ب

فيها الصور 
والمستندات
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تم استكمال طلب الخدمة بنجاح

إذا كنت نسيت كلمة المرور

اضغط على 
نسيت كلمة 

المرور؟

إذا كنت ترغب باالطالع على
تفاصل الطلب وقائمة 

الطلبات األخرى اضغط على 
قائمة الطلبات

إذا كنت ترغب بالرجوع 
غط للصفحة الرئيسية اض
ةعلى الرجوع للرئيسي
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ن كلمة كتابة البريد اإللكتروني إلرسال رابط إلعادة تعيي
المرور

كلمة المرورإلعادة تعيين رابط رسالة تلقي 

سوف تجد رسالة 

 HRCsaudiمن 

اضغط على إعادة 
ورتعيين كلمة المر

د قم بكتابة البري
اإللكتروني الذي 

ط سجلت به ثم اضغ
إرسال

بعد عملية
اإلرسال 
سوف 

تظهر هذه 
الرسالة

ك سوف يتم توجيه
,  يةإلى الصفحة التال
قم بتعبئة كلمة
المرور الجديدة 

واضغط على 
Reset Password


