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 العملصاحب 

 مستخدم جديد

 التحقق

 

 "املتعامل "اجباري  يرجى اختيار فئة 

 "لكتروني "اجباري البريد اال ادخال   يرجى 

 البيانات في قاعدة  بريد االلكتروني املسجل  ال الى  ى سترسل رسالة االلكترونية  للتحقق  تحتوى عل ينرمز   كما هو مب

 أدناه

 

 "التحقق "اجباري ادخال رمز    يرجى 

 



 البياناتإدخال 

 

 "ادخال االسم "اجباري  يرجى 

 "ادخال اسم املستخدم "اجباري  يرجى 

 "اجباري" ادخال كلمة املرور   يرجى 

 "كلمة املرور "اجباري تاكيد  ادخال   يرجى 

 "لكتروني "اجباري البريد اال ادخال   يرجى 

 "روني "اجباري لكت البريد اال تاكيد  ادخال   يرجى 

  لهاتف املتحرك ا ادخال رقم   "اجباري"يرجى 

 

 

 

 

 

 مثال



 

 

 سيتم ارسال رسالة الى البريد االلكتروني لتفعيل الحساب

 

 

 



 ربط مستخدم حالى

 إرسال دعوة عبر البريد اإللكترونى

 

 "لكتروني "اجباري البريد اال ادخال   يرجى 

 "روني "اجباري لكت البريد اال تاكيد  ادخال   يرجى 

 لى إرسال دعوة لنقر ع ا الحساب ثم   لربط 

 املتم يس رونى  لكت للبريد اإل  االلكتروني بريدك تفقد فضلك منل دخإرسال دعوه 

 

 الحساب  ربط

 



 لت الرابط   كيد الربطأيرجى الضغط على 

 

 

 مالحظات

  

 البريد اإللكترونى التحقق من  لى  القدرة ع فى حال عدم  لتواصل مع مركز اإلتصال  ا لعمل يرجى   لصاحب ا

 مؤمن علية

 التحقق

 

  رقم ادخال  لهوية "اجباري"يرجى   ا



 البيانات في قاعدة  الهاتف املتحرك املسجل  التحقق على   سترسل رسالة نصية برمز 

 "جباري التحقيقي "ا الرمز  ادخال   يرجى 

 

 لمثا

 

 بيانات املستخدم

 

 "ادخال اسم املستخدم "اجباري  يرجى 

 "اجباري" ادخال كلمة املرور   يرجى 

 "كلمة املرور "اجباري تاكيد  ادخال   يرجى 

 "لكتروني "اجباري البريد اال ادخال   يرجى 



 "البريد االلكتروني "اجباري  يرجى ادخال تاكيد 

 حساب التالى إلنشاء ال لى  لنقر ع ا  يرجى 

 

  لكتروني لتفعيل الحساب البريد اال لتفعيل الحسابيرجى تفقد  اه  أدن فى الصورة  املبين  لرابط  ا  و الضغط على 

 

 مالحظات

 

 

 متقاعد

 التحقق

 

 ادخال لهوية "اجباري" يرجى  ا  رقم 

 البيانات في قاعدة  لهاتف املتحرك املسجل  ا لتحقق على  ا  سترسل رسالة نصية برمز 

  "التحقيقي "اجباري الرمز  ادخال   يرجى 



 مثال

 

 بيانات املستخدم

 

 "ادخال اسم املستخدم "اجباري  يرجى 

 "اجباري" ادخال كلمة املرور   يرجى 

  كلمة املرور تاكيد  ادخال   "اجباري"يرجى 

 "لكتروني "اجباري البريد اال ادخال   يرجى 

 "روني "اجباري لكت البريد اال تاكيد  ادخال   يرجى 

 حساب التالى إلنشاء ال لى  لنقر ع ا  يرجى 



 

  لكتروني لتفعيل الحساب البريد اال لتفعيل الحسابيرجى تفقد  اه  أدن فى الصورة  املبين  لرابط  ا  و الضغط على 

 

 مالحظات

 

  التحقق من لى  القدرة ع فى حال عدم  لتواصل مع مركز اإلتصال  ا الهاتف املتحركيرجى   رقم 

 


