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  الدليلعن 

 طلب أو طلب حتديث نظام األساس للشركة]تقدمي  ميكنك دارةإلعضو جملس ابصفتك من خالل هذا الدليل 
إن وجدت، أو  عليه املالحظات بداءأو املقدم سيتم مراجعة الطلب  رسالإلاعند  حيث ،[نظام األساس للشركة تعديل

 اعتماده.

التعرف لك تتيح  واليت قائمة الشركات: من العناصر الرئيسية مثل ةالتعرف على جمموعة ُمتباينمن كما ستتمكن 
 ،كان نظام األساس ورقي  نإلمرة األوىل لإضافة بنود النظام األساس  التمكني منمع حالة االستخدام ملقدم الطلب على 

كان مؤمتت من قبل أو التعديل على طلب بناء على قرار مراجع الوزارة ومعاينة أنظمة األساس   ننظام األساس إوتعديل 
  .فقطوطباعة النظام احلايل  ،والنظام احلايل ،السابقة

متابعة خالل من وذلك  حالة االستخدام لصاحب الصالحية )املراجع(معرفة  سجل الطلباتتيح لك كما يُ 
. حيث مبقدورك الطلبات غريها من ، أوضمن سلسلة االعتمادات تكانتلك اليت  أو مت إرساهلا، اليت و  كاخلاصة بالطلبات 

إجراء اختاذ  تستوجبحالة االستخدام اليت  يعكسوالذي  صندوق املهامكما ستتعرف على   .كمعاينة الطلبات اخلاصة ب
 داخل هذا الدليل. توضيحمعنا من  سيأيتوفق ما سوف وذلك  .بشأهنا
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 تسجيل الدخول

 نم املسامهةللشركات  ساسألاحتديث نظام البوابة اخلاصة بـ عند الدخول إىل يف هذه اخلطوة نوصي املستخدم 
     :املبينة ابلشكل التايلإتباع نقاط الدخول املخصص هلا رابط خالل الـ

 
 بكالا  اخلاصداخل مربع النص  الصورة رمزكلمة املرور، ، املستخدماسم  رقم اهلوية /إبدخال الشكل أعاله قم  من -

  دخول.انقر منهم، مث 
 كما ابلشكل التايل:  التحقق من اجلوالتظهر لك شاشة  -

 
 .حتققالذي مت إرساله على اجلوال مث انقر  رمز التحققمن الشكل أعاله قم إبدخال  -

 

  



5 
 

 الرئيسية

 كما ابلشكل التايل:  الرئيسية الصفحةستظهر لك شاشة  تسجيل الدخولعند إمتامك لعملية  -

 
عناصر رئيسية  (3)واملشتملة على  الصفحة الرئيسيةبوسعك التعرف على العناصر الرئيسية لـ من الشكل أعاله  -

  معنا تفصيل كالا منهم مبزيد من التوضيح. سريدواليت [، قائمة الشركات، سجل الطلبات، املهام: ]هي

 الشخصيالملف 

 كما ابلشكل التايل:  اسم املستخدمجتاه أعلى اليسار وصوالا إىل  الفأرةقم بتمرير مؤشر  -

 
 كما الشكل التايل:  امللف الشخصيلتظهر لك شاشة  اسم املستخدممن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق  -

 

 
]االسم، الربيد كالا من: تشتمل على  واليت  امللف الشخصيمن الشكل أعاله إبمكانك التعرف على بياانت  -

اإللكرتوين، العنوان، اتريخ امليالد، رقم البطاقة / اهلوية، مكان اإلصدار، اتريخ اإلصدار، اتريخ االنتهاء، رقم 
  اجلول، رقم اهلاتف[.

 .الصفحة الرئيسيةللعودة إىل  رجوعقم ابلنقر فوق الزر من أسفل أقصى يسار الشاشة  -
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 قائمة الشركات

 اخلاصة بك. قائمة الشركاتاحلق يف استعراض  املساهمأو املفوض عنه  الشخص أو اإلدارةعضو جملس بصفتك 

 :كما ابلشكل التايل  قائمة الشركاتمؤشر الفأرة جتاه  إبمرارمث قم  الصفحة الرئيسيةإىل  انتقل -

 
، وعند النقر األماميةأو  اجلانبيةالقائمة  خالل من قائمة الشركاتميكنك الوصول مباشرة إىل من الشكل أعاله  -

  كما ابلشكل التايل:  قائمة الشركاتلديك شاشة تظهر عليها 

 
عن البحث  تكابستطاع حيثاسم الشركة، رقم السجل التجاري حقلي حبث  لكظهر يالشكل أعاله من  -

 :كالتايل  نتيجة البحثلك  لتظهر حبثانقر  أيا منهما مث

 
اسم الشركة، رقم السجل التجاري، الدور ]لك نتيجة البحث بياانت كالا من:  تعكسمن الشكل أعاله  -

   [.الوظيفي، خيارات
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 القائمة التالية:لتظهر لك املنسدلة منها  [...] النقاطق قم ابلنقر فو  خيارات أسفلمن  -

 

، أعضاء التفاصيل]: كالا من  على لتشتمواليت على جمموعة من العناصر من الشكل أعاله إبمكانك التعرف  -
 املساهمأو املفوض عنه  الشخصبصفتك )األساس جملس اإلدارة، سجل املسامهني، استعراض نظام الشركة 

بشكل  منها األول إسهاب سيقدمواليت  [معتمدة( نسخةوجود  ساس حالألاحلق يف استعراض نظام الشركة ا من له
 .عقبه العناصر األخرىومن مث ت مستقل

 التفاصيل

 اخلاصة ابلشركة. التفاصيلحلق يف استعراض ا املساهمأو املفوض عنه  الشخص أو دارةإلاعضو جملس بصفتك 

 :لشكل التايلكما اب  تفاصيل الشركة تظهر لك خياراتمن بداية أعلى القائمة  التفاصيلالنقر فوق  عند -

 
 ،التجاريرقم السجل ]واليت تتضمن بياانت كالا من:  تفاصيل الشركةمن الشكل أعاله إبمكانك التعرف على مجيع  -

الشركة، عدد أسهم الشركة، سعر السهم، انشطة  أسهم، رقم اهلاتف، رقم الفاكس، رأس املال، قيمة االنتهاءاتريخ 
 .[الشركة

 .الشركات قائمةللعودة مرة أخرى إىل  رجوعقم ابلنقر فوق الزر  -
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 نظام األساس تعديلتقديم طلب األساس: استعراض نظام الشركة 

 قائمة نظام األساس تظهر لك خياراتمن هناية أسفل القائمة استعراض نظام الشركة األساس عند النقر فوق  -
 لشكل التايل: كما اب

 
التعديل على نظام الشركة األساسي  كميكنحيث يوجد نظام معتمد للشركة "أنه  من الشكل أعاله ستلحظ -

 ."احلايل بشكل إلكرتوين
 " دون غريه.حتديث نظام األساسأنه حال عدم وجود نظام أساس حايل سيظهر لك الزر " درايةيتعني عليك  -
 أو مسامهة قابضة مدرجةأو  مسامهة مدرجةسواء كانت  من القائمة املبينة أمامك كيان الشركةمبقدورك اختيار  -

 .أنواع الكياانتغريها من 
 مسامهة مغلقة.: كيان الشركةاخرت  على سبيل املثال  -
 تعديل نظام األساس، استعراض نظام األساس.ستلحظ وجود أيقونيت  -
 نظام األساس. تعديلاألوىل من جهة اليمني  ةقم ابلنقر فوق األيقون -
 كما ابلشكل التايل:  تفاصيل نظام األساستظهر لك شاشة  -

 
جمموعة من  لكالا عن اآلخر  رتغايمُ التعرف على مجيع املواد حيث ستلحظ متيز لوين  بوسعكمن الشكل أعاله  -

 ،[مواد اختيارية* مواد اثنوية، * مواد أساسية، *  مواد حمذوفة، *مواد جديدة اختيارية، * ]املواد املتمثلة يف: 
 الكل. املواد املطلوبة من قائمةأٍي من أنواع تصفية  لك سيصوغكما . .إمجايل عدد املوادضافة إىل إ
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اليسار من أقصى جهة  هلا ابلنقر فوق العالمة  تعديلواد اليت ترغب إبجراء من امل حتديد أيٍ  تكابستطاع -
 .اختيارية[ –اثنوية  –]أساسية حيث سيكون مبقدورك تعديل مجيع أنواع املواد: 

 ليظهر لك الشكل التايل: املادة الثالثةاخرت على سبيل املثال:  -

 
 .تعديلمؤشر الفأرة جتاه أقصى اليسار مث انقر  بتمريرمن الشكل أعاله قم  -
 كما ابلشكل التايل:  تعديل مادةتظهر لك شاشة  -

 
ابعتبارهم حقول  [رقم املادة، عنوان املادة، تفاصيل املادة] تعديل بياانت كالا من: لك سيؤلفأعاله من الشكل  -

 .اتعديله رخص لكمُ 
  ليتم حفظ التعديل الذي تقدمت به. تعديلانقر الزر  -
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 :حبذفها هي مجيع أنواع املوادلك ها حيث أن املواد املسموح دبتحديأحد املواد بعد أن تقوم  حذف بوسعك -
أو مت إضافتها من قبل مقدم  -افرتاضية  - سواء كانت عائدة من التكامل أي [اختيارية –اثنوية  –أساسية ]

 .الطلب
 كما ابلشكل التايل:  "املادة الستون"على سبيل املثال:  اخرت -

 
 كما ابلشكل التايل:  "هل تود حذف هذه املادة؟"تظهر لك رسالة: ل حذفمن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق الزر  -

 
ومن مث  ليتم حذف املادة اليت عملت على حذفها من ضمن جمموعة املواد نعممن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق  -

 .مادة حمذوفة ةحال ستأخذ
كانت املواد مضافة من قبل وحال   اختيارية[، أواثنوية  أو]أساسية مبقدورك حذف مجيع أنواع املواد سواء كانت:  -

حذفها بشكل هنائي، وال تبني كوهنا مواد حمذوفة، بيد أنه إن كانت مادة مت اسرتجاعها  املدقق ومت حذفها فإنه يتم
ومت حذفها فإهنا تظهر بتميز لوين "برتقايل" وتكون حالتها حمذوفة. كما أنه يف كلتا  -افرتاضية  -من التكامل أي 

يستثىن منها املواد احملذوفة، ويتم إعادة الرتقيم احلالتني يتم تعديل إمجايل عدد املواد، وتظهر عدد املواد الفعلية فقط، و 
 جمدداا بعد حذف املواد. 
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 .اختيارية"( –اثنوية  –)ابإلمكان إضافة مجيع أنواع املواد "أساسية  إضافة مادة جديدة:
لتظهر لك مث أنقر عليها  إضافة مادة جديدةقم ابلوصول إىل أيقونة تفاصيل نظام األساس من ذات شاشة  -

  كما ابلشكل التايل:  إضافة مادة جديدةشاشة 

 
، عنوان املادة، رقم املادة اختيارية"، –اثنوية  –"أساسية  سواء كانتنوع املادة: ]من الشكل أعاله قم إبدخال  -

 .تلقائياا إضافة املادةلتتم  إضافةمث انقر  تفاصيل املادة[
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 وصوالا إىل الشكل التايل: األساس نظامتفاصيل مؤشر الفأرة إىل هناية شاشة  متريرواصل  -

 
رقم اجلمعية العمومية املتعلق، اتريخ اجتماع اجلمعية ]من الشكل أعاله قم إبدخال احلقول اإللزامية املبنية أمامك   -

قم ومن مث حول الطلب  مالحظاتكما إبمكانك إضافة   اجلمعية[الغري عادية، مرفق اعتماد اجلمعية نتائج 
 .إقرارد يحدبت

 أو تعديله. الحقااه إلرسالحفظ كمسودة  جعل الطلب تكابستطاع -
"هل أنت متأكد من إرسال طلب للمراجعة لن تستطيع أبنه  إرسال للمراجعةتنبيه يظهر لك  إرسالعند النقر  -

 :لشكل التايلاب كما  التعديل على البياانت الحًق"

 
   للمراجعة.رسال اإلليتم  نعممن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق الزر    -
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 تحديث نظام األساستقديم طلب  :استعراض نظام الشركة األساس

 كما ابلشكل التايل:  الشركات قائمةجمدداا إىل  حتول -

 
قم ابلبحث عن أي  [الشركة، رقم السجل التجاري اسم]بـ  يظهر لديك حقلي حبثالشكل أعاله من  -

 نتيجة البحث كالتايل:منهما لتظهر لك 

 
]اسم الشركة، رقم السجل التجاري، الدور من الشكل أعاله تظهر لك نتيجة البحث متضمنة بياانت كالا من:  -

 واملنسدلة منها لتظهر لك القائمة التالية: [...]قم ابلنقر فوق النقاط  خياراتمن أسفل  مثالوظيفي، خيارات[. 

 

  .ساستعراض نظام الشركة األسا انقرمن الشكل أعاله  -
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 لشكل التايل: كما اب  قائمة نظام األساس لكظهر ت -

 
ال يوجد نظام معتمد للشركة ميكن حتديث نظام الشركة األساسي احلايل بشكل "من الشكل أعاله ستلحظ أنه  -

 ".إلكرتوين
 واليت سبق وأن أشران إليها قبل قليل. من القائمة املبينة أمامك كيان الشركةبوسعك اختيار  -
 مسامهة مغلقة.: كيان الشركةاخرت  على سبيل املثال  -
 نظام األساس. حتديثانقر  -
 كما ابلشكل التايل:  تفاصيل نظام األساستظهر لك شاشة  -

 
جمموعة من  لكالا عن اآلخر  خمتلفمن الشكل أعاله إبمكانك التعرف على مجيع املواد حيث ستلحظ متيز لوين  -

 ،[مواد اختيارية* مواد اثنوية، * مواد أساسية، *  حمذوفة،مواد  *مواد جديدة اختيارية، * ]املواد املتمثلة يف: 
 الكل. املواد املطلوبة من قائمةأٍي من أنواع تصفية  تككما سيكون ابستطاع إمجايل عدد املواد.ضافة إىل إ
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من أقصى جهة اليسار حيث  هلا ابلنقر فوق العالمة  تعديلمبقدورك حتديد أٍي من املواد اليت ترغب إبجراء  -
 اختيارية[. –اثنوية  –]أساسية سيكون مبقدورك تعديل مجيع أنواع املواد: 

 ليظهر لك الشكل التايل: األوىلاملادة اخرت على سبيل املثال:  -

 
 .تعديلمؤشر الفأرة جتاه أقصى اليسار مث انقر  بتمريرمن الشكل أعاله قم  -
 كما ابلشكل التايل:  تعديل مادةتظهر لك شاشة  -

 
ابعتبارهم حقول  املادة[ تفاصيلاملادة،  عنواناملادة،  رقم] من: أيٍ تعديل  نكإبمكامن الشكل أعاله سيكون  -

 ليتم حفظ التعديل الذي تقدمت به. تعديلانقر الزر  ، مثعليهامسموح التعديل 
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 اثنوية _ اختيارية". –ابإلمكان إضافة مجيع أنواع املواد: "أساسية  :إضافة مادة جديدة

 كما ابلشكل التايل:  إضافة مادة جديدةقم ابلوصول إىل أيقونة تفاصيل نظام األساس من ذات شاشة  -

 
  كما ابلشكل التايل:  إضافة مادة جديدةلتظهر لك شاشة إضافة مادة جديدة قم ابلنقر فوق  -

 
املادة، عنوان املادة، رقم  اختيارية" –اثنوية  –"أساسية  سواء كانتنوع املادة: ]من الشكل أعاله قم إبدخال  -

 .بشكل تلقائيلتتم اإلضافة  إضافةمث انقر  تفاصيل املادة[
  .هنااملواد ابتباع نفس اخلطوات اليت مرت معنا  حذفتذكر أنه إبمكانك  -
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 وصوالا إىل الشكل التايل: األساس نظامتفاصيل مؤشر الفأرة إىل هناية شاشة  مترير اتبع -

 
يخ اجتماع اجلمعية ، اتر ساسألااتريخ اعتماد نظام ]من الشكل أعاله قم إبدخال احلقول اإللزامية املبنية أمامك   -

طلب حول  مالحظاتكما إبمكانك إضافة   [،ساسألاخر نسخة ورقية حمدثة من نظام الشركة أالغري عادية، 
 .إقرارومن مث حدد  التحديث

 أو تعديله. إلرساله الحقااحفظ كمسودة جعل الطلب  تكابستطاع -
"هل أنت متأكد من إرسال طلب للمراجعة لن تستطيع أبنه  إرسال للمراجعةيظهر لك تنبيه  إرسالعند النقر  -

 :كما ابلشكل التايل  التعديل على البياانت الحًق"

 
 .للمراجعةالطلب  ليتم إرسال نعمالشكل أعاله قم ابلنقر فوق الزر من    -
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 تظهر لك بياانت الطلب كما ابلشكل التايل:عملية اإلرسال س تتمما أن  -

 
]رقم الطلب، اسم الشركة، رقم من الشكل أعاله تظهر لك بياانت طلب التحديث مشتملة على كالا من:  -

 خيارات[.، احلالةالسجل التجاري، نوع الطلب، اتريخ اإلرسال، وقت اإلرسال، 
استعراض اليت تريد  اسم الشركةمن  أيٍ  مث حتديدومن  قائمة الشركاتىل جمدداا إ االنتقالإبمكانك أيضاا  -

 :لشكل التايللك كما ابظهر تل هلا نظام الشركة األساس

 
واليت  تفاصيل نظام األساسليتم عرض  خياراتاملنسدلة من القائمة  استعراضمن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق  -

 قبل قليل. مر معنا إيضاحها

 ملاحظة: 

 بقائمة الشركات وهي كالتايل: املتعلقة بيتحتم عليك معرفة بعض اجلوان

خيار لتحديد كيان املنشأة لك  سينعكسأو "تعديل نظام األساس" "حتديث نظام األساس"  حال قمت بتحديد -
 يتم التكامل مع اخلدمة السرتجاع نظام األساس االفرتاضي مبعلومية نوع الكيان احملدد والسجل التجاري.  ل

 تقدمي أي طلبات لتعديل أو حتديث النظام األساس. كال ميكن فأنه حال وجود نظام أساس قيد االعتماد -
 بتكرار عنوان املادة.لك لن يسمح النظام  -
 إضافة أي عدد من املواد. حيق لك -
 .وكذا رقم املادة، عنوان املادة، تفاصيل املادةتعديل نص املواد األساسية والثانوية لك  بيصي -
 .االختيارية" - الثانوية -األساسية : "من املواد أيٍ حذف  كميكن -
 .من قاعدة البياانت حموهحبذف املسودة سيتم حجب الطلب من سجل الطلبات ويتم  عند قيامك -
 حيق لك إعادة تقدمي الطلب مرة أخرى بعد حذف املسودة. -
بعد اعتماد الطلب األول وسيتم استعراض  أخرىملقدم الطلب تقدمي طلب تعديل نظام األساس للشركة مرة حيق  -

 أخر نسخة معتمدة من نظام أساس الشركة للتعديل عليها.
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 سجل المساهمين

الشركات  / احلق يف استعراض سجل املسامهني الشركة املساهمأو  عنهاملفوض أو الشخص  عضو جملس اإلدارةبصفتك 
 .اخلاصة بك

 :كما ابلشكل التايل  قائمة الشركاتمث قم بتمرير مؤشر الفأرة جتاه  الصفحة الرئيسيةانتقل إىل  -

 
القائمة اجلانبية أو األمامية، وعند النقر  خالل منقائمة الشركات ميكنك الوصول مباشرة إىل من الشكل أعاله  -

  كما ابلشكل التايل:  قائمة الشركاتتظهر لديك شاشة عليها 

 
عن إبمكانك البحث  حيثاسم الشركة، رقم السجل التجاري يظهر لك حقلي حبث الشكل أعاله من  -

 لتظهر لك نتيجة البحث كالتايل: حبثانقر أٍي منهما مث 

 
]اسم الشركة، رقم السجل التجاري، الدور من الشكل أعاله تعكس لك نتيجة البحث بياانت كالا من:  -

  الوظيفي، خيارات[. 
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 املنسدلة منها لتظهر لك القائمة التالية: [...] النقاطقم ابلنقر فوق  خياراتأسفل من  -

 

التفاصيل، اجلمعيات، ]: على كالا من لتشتمواليت على جمموعة من العناصر من الشكل أعاله إبمكانك التعرف  -
 .[، استعراض نظام الشركة األساسسجل املسامهنيأعضاء جملس اإلدارة، 

 ليظهر لك الشكل التايل: سجل املسامهنيقم ابلنقر فوق  -

 
 اسم الشركةلتظهر لديك قائمة تتمكن من خالهلا بتحديد  اسم الشركةمن الشكل أعاله بوسعك النقر أسفل   -

  .االيت ترغب يف البحث عنه
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وما إذا كانت اسم املساهم، رقم اهلوية، نوع اهلوية  :لتظهر لديك حقول حبث كالا منمن الشركات  أيٍ اخرت  -
 " كما ابلشكل التايل:سجل جتاري أو"هوية وطنية 

 
 .املسامهنيإشعار ، جبانب تزامنإجراء عملية  حتديث سجل املسامهني،من الشكل أعاله جيدر لك  -
كرتوين، نوع إلل، الربيد اماملستخد]اسم  كالا من:على   تشتملواليت التعرف على بياانت نتيجة البحث  نكإبمكا -

 .عدد األسهم، قيمة األسهم، نسبة املسامهة[ ة،اهلوية، رقم اهلوي

 أعضاء مجلس اإلدارة

احلق يف استعراض أعضاء جملس اإلدارة الشركة  املساهمأو  املفوض عنهأو الشخص  عضو جملس اإلدارةبصفتك 
 .اخلاص بك

 :كما ابلشكل التايل  قائمة الشركاتمث قم بتمرير مؤشر الفأرة جتاه  الصفحة الرئيسيةانتقل إىل  -

 
 القائمة اجلانبية أو األمامية. خالل منقائمة الشركات ميكنك الوصول مباشرة إىل من الشكل أعاله  -
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  الشكل التايل:يظهر لك  قائمة الشركات علىعند النقر  -

 
عن البحث  تكابستطاع حيثاسم الشركة، رقم السجل التجاري يظهر لك حقلي حبث الشكل أعاله من  -

 لتظهر لك نتيجة البحث كالتايل: حبثانقر أيا منهما مث 

 
]اسم الشركة، رقم السجل التجاري، الدور من الشكل أعاله تعكس لك نتيجة البحث بياانت كالا من:  -

 الوظيفي، خيارات[. 
 املنسدلة منها لتظهر لك القائمة التالية: [...] النقاطقم ابلنقر فوق  خياراتأسفل من  -

 

التفاصيل، اجلمعيات، ]: على كالا من لتشتمواليت على جمموعة من العناصر من الشكل أعاله إبمكانك التعرف  -
 .[سجل املسامهني، استعراض نظام الشركة األساس اإلدارة،أعضاء جملس 
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 ليظهر لك الشكل التايل: اإلدارةأعضاء جملس قم ابلنقر فوق  -

 
 اسم الشركةمن خالهلا حتديد  عتستطيلتظهر لديك قائمة  اسم الشركةالنقر أسفل  نكإبمكامن الشكل أعاله   -

 .أعضاء جملس اإلدارةالتابع لـ اسم العضو البحث من خالل  نكإبمكا، كذلك االيت ترغب يف البحث عنه
 لك نتيجة البحث كما ابلشكل التايل: تظهر -

 
االسم كامل، رقم اهلوية، ] كالا من:واليت تتضمن  بياانت نتيجة البحث مبقدورك التعرف على من الشكل أعاله  -

 .[الربيد اإللكرتوين، الدور الوظيفي
 .الشركات قائمةللعودة إىل شاشة  رجوعقم ابلنقر فوق الزر  -
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 سجل الطلبات

متابعة الطلبات اخلاصة حالة االستخدام لك تتيح س حيث احلق يف استعراض الطلبات دارةإلاعضو جملس بصفتك 
 نك، كما إبمكااالعتمادات أو الطلبات اجلديدة ضمن سلسلة تاناليت كأو  ارساهلخطوت إباليت تلك سواء  كب

الطلبات اليت مت أي من إلغاء  أو العمل علىاستكمال الطلب الذي حالته مسودة و مجيع الطلبات تفاصيل استعراض 
 .سجل الطلباتويبقى لديك بـ  ملغيحالة الطلب أخذ لي إرساهلا ومل يتم اعتمادها

 كما ابلشكل التايل: سجل الطلباتومنها حتول إزاء  الصفحة الرئيسيةإىل  الابالنتق قم -

 
 .من خالل القائمة اجلانبية أو األمامية سجل الطلباتمن الشكل أعاله ميكنك الوصول مباشرة إىل  -
 يظهر لك الشكل التايل: سجل الطلباتعند النقر فوق  -

 
من حقول البحث املبينة أمامك  مستخدماا أيٍ  سجل الطلباتعن  حبثإبمكانك تنفيذ عملية من الشكل أعاله   -

: )"حتديث كان  وما إذا نوع الطلب –التاريخ إىل  –التاريخ من  –التجاري رقم السجل  –الطلب ]رقم  :من
"قيد  أو"مت املوافقة على الطلب" ): توما إذا كان حالة الطلب، ("نظام األساس" أو "تعديل نظام األساس

 .اسم الشركة إضافة إىل .[(أو غريها من احلاالت املختلفةالتعديل" 
 .اهلجريأو  امليالديعلى حتديد التاريخ ابلتقومي  التقوميتعاونك أجندة  -
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 لتظهر نتيجة البحث كما ابلشكل التايل: حبثمث انقر الزر  (16)الطلب رقم اخرت على سبيل املثال:  -

 
رقم الطلب، اسم الشركة، رقم السجل التجاري، ]من الشكل أعاله تظهر لك نتيجة البحث متضمنة كالا من:  -

 [.اتريخ اإلرسال، وقت اإلرسال، احلالة، خياراتنوع الطلب، 
وذلك  التفاصيل، والثانية خاصة بـ استكمالستلحظ ظهور أيقونتني األوىل خاصة بـ  خياراتمن أسفل قائمة  -

 ابلشكل التايل: كما  مسودةاخلاصة ابلطلب  احلالةحال كانت 

 
 لتظهر لك الشاشة التالية: استكمالقم ابلنقر فوق األيقونة األوىل من جهة اليمني   -

 
 .اتمةالغري البياانت  إكمالواليت يلزم عليك  تفاصيل نظام األساسلك  تنعكسن الشكل أعاله م -
 .إرسالللبياانت املطلوبة قم ابلنقر فوق الزر  لكاستكماعند  -
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 كما ابلشكل التايل:  خياراتقائمة انتقل مرة أخرى إىل  -

 
 تظهر لك الشاشة التالية:ل التفاصيلمن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق األيقونة الثانية من جهة اليمني   -

 
املواد، ]واليت جيدر لك من خالهلا معرفة كالا من:  قائمة مواد النظام األساسي من الشكل أعاله تظهر لك  -

 [.اجلمعية الغري عاديةإمجايل عددها، رقم اجلمعية العمومية املتعلق، اتريخ اجتماع 
 كما ابلشكل التايل:  نظام األساس املعتمدإبمرار مؤشر الفأرة جتاه هناية أسفل الشاشة وصوالا إىل قم  -

 
 .طباعة نظام األساس املعتمد أنقرمن الشكل أعاله  -
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 يظهر لك كما ابلشكل التايل:أو طباعته حيث قم ابستعراضه  اكتمال حتميل امللفعند  -

 
 التفاصيل املتعلقة ابلطلب. كافة  للتعرف علىسيجدر لك البحث مرة أخرى عن رقم سجل قد متت املوافقة عليه   -
  كما ابلشكل التايل:  سجل الطلبات انتقل جمدداا إىل -

 
لتظهر نتيجة البحث كما ابلشكل  حبثالزر انقر  مث (13)الطلب رقم اخرت على سبيل املثال: من الشكل أعاله   -

 التايل:

 
 "مت املوافقة على الطلب".: احلالةمن الشكل أعاله ستلحظ أن  -
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 املنسدلة منها. التفاصيلقم ابلنقر فوق أيقونة  خياراتمن أسفل القائمة من ذات الشكل السابق و  -

معلومات الطلب األساسية، سجل حالة ]عناصر رئيسية هي:  (4)مشتملة على  األساسحتديث نظام تظهر لك شاشة  -
 بشكل منفصل.تفصيل كالا منها  سيجيئ، واليت [املعتمد األساسالطلب، تفاصيل الطلب، نظام 

 :معلومات الطلب األساسية

 ليظهر لك الشكل التايل: معلومات الطلب األساسيةحتول إىل  حتديث نظام األساسمن داخل  -

 
]رقم الطلب، نوع الطلب، اسم مقدم الطلب، حالة الطلب، اسم تظهر لك بياانت كالا من: من الشكل أعاله  -

 الشركة، رقم السجل التجاري، اتريخ اإلرسال، وقت اإلرسال، رقم التواصل، الربيد اإللكرتوين[.

 سجل حالة الطلب:

كما   سجل حالة الطلب إىل قم بتمرير مؤشر الفأرة إىل جهة األسفل وصوالا  حتديث نظام األساسمن داخل  -
 لشكل التايل:اب

 
 [.حالة الطلب، التاريخ، مالحظات] :كالا منبياانت   لكمن الشكل أعاله يظهر  -



29 
 

 تفاصيل الطلب:

 لشكل التايل:كما اب  تفاصيل الطلبإىل  مؤشر الفأرة جهة األسفل وصوالا  مرر حتديث نظام األساسمن داخل  -

 
قائمة مواد النظام األساسي، إمجايل عدد املواد، اتريخ ]بياانت كالا من: الشكل أعاله إبمكانك معرفة من  -

نسخة ورقية حمدثة  أخراخلاص بـ  حتميل امللفإضافة إىل  اجلمعية الغري عادية، اجتماعاعتماد األساس، اتريخ 
 .األساس[من نظام الشركة 

 نظام األساس املعتمد:

 نظام األساس املعتمدإىل  الفأرة إىل هناية أسفل الشاشة وصوالا قم بتمرير مؤشر  حتديث نظام األساسمن داخل  -
 لشكل التايل:كما اب

 
 ومن مث طباعته.امللف لتحميل  طباعة نظام األساس املعتمد أنقرمن الشكل أعاله  -
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  ملاحظة: 

اليت  نفس اخلطوات اتباع األساس"تعديل نظام " اخلاصة بـ [تفاصيلاستكمال أو ال]شاشيت استعراض عند يتعني عليك  -
  ".حتديث نظام األساسبـ " معنا مرت

 [.تفاصيل الطلب سجل الطلبات /]بعد اعتماد الطلب طباعة نظام األساس املعتمد من حيق لك  -

طباعة نظام األساس املعتمد إبمكانك كذلك طباعة نظام األساس املعتمد من قائمة الشركات وذلك ابلضغط على  -
 ابلشكل التايل:كما واملبني لك  

 المهام

طلب تعديل أو ]طلب حتديث نظام األساس للشركة  يف تقدميله احلق  فقط من عضو جملس اإلدارةبصفتك 
 إجراء بشأهنا. ختاذاحتتاج إىل  قد الطلبات اليت تفحصتتمكن من كما س  نظام األساس للشركة[،

  كما ابلشكل التايل:  املهام يةومنها قم ابلتحرك انح الصفحة الرئيسيةحتول مباشرة تلقاء  -

 
 .املهاممن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق  -
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  يظهر لك الشكل التايل: -

 
 .صندوق املهامـ بتلقي رسالة جديدة من الشكل أعاله ستلحظ أبعلى يسار الشاشة إشعار ب -
الطلب، ]رقم مستخدماا أٍي من حقول البحث املبينة أمامك من: الطلبات  عن أحد حبثبوسعك إجراء عملية  -

حتديث نظام "أو تعديل نظام األساس" ")سواء كان  نوع الطلب، التاريخ من، التاريخ إىل، السجل التجاريرقم 
"إعادة لتعديل  أومن املهام )"مسودة"  ، أو بتحديد أي  اسم الشركةكما إبمكانك البحث بـ   (،"األساس
 .[(الطلب"

 .حبثالزر  رانق مث (10)الطلب رقم اخرت على سبيل املثال:  -
 تظهر لك نتيجة البحث كما ابلشكل التايل: -

 
رقم الطلب، اسم الشركة، رقم السجل ]من الشكل أعاله تنعكس لك نتيجة البحث مشمولة بياانت كالا من:  -

 خيارات[.التجاري، نوع الطلب، اتريخ اإلرسال، وقت اإلرسال، املهمة، 
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 كما ابلشكل التايل:  خياراتانتقل إىل القائمة  -

 
حيث أن الطلب الذي أنت بصدده  خياراتاملنسدلة من قائمة  التفاصيلمن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق أيقونة  -

املسئول عن  "مدقق الطلباملراجع "إىل إجراء تعديل وفق ما ورد إليك من  جةيف حا "حتديث نظام األساس"
 .املدير املسئولاملسندة إليه من  الطلباتفحص 

 ( عناصر رئيسية هي: 3) متضمنة األساسحتديث نظام تظهر لك شاشة  -
 بشكل منفصل.تفصيل كالا منها  سيجيئ، واليت [ة، سجل حالة الطلب، تفاصيل الطلبمعلومات الطلب األساسي]

 معلومات الطلب األساسية:

 ليظهر لك الشكل التايل: معلومات الطلب األساسيةحتول إىل  حتديث نظام األساسمن داخل  -

 
]رقم الطلب، نوع الطلب، اسم مقدم الطلب، حالة الطلب، اسم تظهر لك بياانت كالا من: من الشكل أعاله  -

 الشركة، رقم السجل التجاري، اتريخ اإلرسال، وقت اإلرسال، رقم التواصل، الربيد اإللكرتوين[.
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 الطلب:سجل حالة 

كما   سجل حالة الطلبإىل  قم بتمرير مؤشر الفأرة إىل جهة األسفل وصوالا  حتديث نظام األساسمن داخل  -
 لشكل التايل:اب

 
 [.حالة الطلب، التاريخ، مالحظات] :كالا منبياانت   لكظهر تمن الشكل أعاله  -
 حالة الطلب "معاد للتعديل".ستلحظ أن  -

 تفاصيل الطلب:

 لشكل التايل:كما اب  تفاصيل الطلبإىل  مرر مؤشر الفأرة جهة األسفل وصوالا  األساس حتديث نظاممن داخل  -

 
قائمة مواد النظام األساسي، إمجايل عدد املواد، اتريخ ]بياانت كالا من: الشكل أعاله إبمكانك معرفة من  -

نسخة ورقية حمدثة  أخراخلاص بـ  حتميل امللفإضافة إىل  اجلمعية الغري عادية، اجتماعاعتماد األساس، اتريخ 
 .[، مالحظاتاألساسمن نظام الشركة 

 .إرسال، مث أنقر إقرارالبياانت املطلوب تعديلها مث حدد  الابستكمقم  -
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"هل أنت متأكد من إرسال طلب للمراجعة لن تستطيع أبنه  إرسال للمراجعةيظهر لك تنبيه  إرسالعند النقر   -
 :كما ابلشكل التايل  التعديل على البياانت الحًق"

 
كما سيتم  (مدقق الطلباملراجع )ليتم إرسال الطلب مرة أخرى إىل  نعمالشكل أعاله قم ابلنقر فوق الزر من    -

  .صندوق املهام إىلإعادتك مرة أخرى 

 ملاحظة: 

ابلعنصر "اتريخ اعتماد نظام  لقواملتعشاشة حتديث نظام األساس  عند عرضيطرأ الذي  املتغرييتعني عليك مراعاة  -
 .ابلعنصر "رقم اجلمعية العمومية املتعلق" بطواملرت ساس" عنه يف شاشة تعديل نظام األساسألا

 نوع الطلب املقدم للعمل عليها عنحيث تصلك رسالة  اإلرساليتعني عليك مراجعة بريدك اإللكرتوين بعد عملية  -
 .إليكوفق نص الرسالة املوجهة 

  تسجيل الخروج

لتظهر لك   إعداداتإىل الزر لتسجيل اخلروج قم بتمرير مؤشر الفأرة جتاه أعلى أقصى يسار الشاشة وصوالا  -
 ابلشكل التايل:كما   تسجيل اخلروجأيقونة 

 
 إلمتام خروجك من النظام. روجاخل تسجيلمن الشكل أعاله قم ابلنقر فوق  -


