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 املقدمة

 املعامالتتكنولوجيا املعلومات، أصبحت املؤسسات تسعى بشغف لتوفري يف هذا العصر سريع اخلطى ويف ظل التطور املستمر ل

منصة الكرتونية تهدف إىل اقتطاع الوقت  خاللالورقية التقليدية وذلك من  التعامالتلشركائها وزبائنها لتحل حمل  اإللكرتونية

ا. هوشركائ لعمالئهاخدمات أسرع وأكثر تفوقا  مم للقيام باملهام اليومية، وبالتالي تؤدي رفع فوائد املؤسسة املالية وتقديالزال  

 

 
 

 هذا الدليل

اإللكرتونيةبشكل أفضل، حيث يعرض نظام اخلدمة  اإللكرتونيةيهدف دليل املستخدم هذا إىل مساعدتك فهم نظام اخلدمة   

التفاصيل حول  لتعريفك بكل بطريقة سلسة، توفر لك الوقت واجلهد لفهم أساسيات النظام واملفاهيم الرئيسية ويذهب أبعد من ذلك

.وسهولة بسالسةالنظام واستيعاب املعلومات   

حيث سوف  .يعمل هذا الدليل على توفري املعلومة بطريقة سخية، مع عرض التفاصيل بطريقة أنيقة، ومرتبطة مع صور شاشات النظام

 النظام. مع تشغيلية قد تصادفها أثناء العمل مشكالتيلغي هذا الدليل املخاوف املتعلقة بأي 

 

 

 كيفية استخدام هذا الدليل

 شرح مفصل خاللمن  إلرشادكحيث يهدف  .اإللكرتونيةيهدف هذا الدليل لتوضيح كيفية استخدام نظام اخلدمة 

 .وتكوينات كامل للنظام اإلعداداتمتاما عن كيفية العمل مع النظام، تشغيله، وإعداد 

 

 

 

 كيفية تنظيم هذا الدليل

 ارتباطا األكثر األجزاءوهذا من شأنه أن يساعدك على اختيار  .خمتلفة من هذا الدليل زاءجألفيما يلي وصف 

 .بدورك داخل إجراء طلب الطرح

 

 .اخلطوات التفصيلية لتشغيل النظام ومراجعة السمات العامة منه خاللهذا اجلزء يرشدك من  :بدء التشغيل   1.

 املستخدم ووصف النظام والعمليات اليت متكن املستخدم من هي جوهر شرح دليل :ألية استخدام النظام   2. 

.القيام بها
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 بدء التشغيل 1.

 الدخول إىل النظام  1.1

 اإللكرتونيالرابط    خاللمن    اإلنرتنتميكنك  استخدامه  من  متصفح    كتطبيق  ويب  اإللكرتونيةاخلدمة    اطلقت منصة

.https://eservices.crsd.org.sa  للقيام بذلك، اكتب عنوان رابط النظام  .تسجيل الدخول أوًلاعليك مبجرد تشغيل النظام، جيب

 ( قم بتسجيل دخولك من خالل النفاذ الوطين املوحد.1-1شكل )سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول  .يف شريط العناوين
 

 صفحة الدخول 1-1:شكل 

 

 انقر على الزر دخول كما هو موضح يفاضغط على إدخال من لوحة املفاتيح أو  .أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور

 .الشكل أعاله

 

 

 

 

 

 

 

 

سيسمح  ذلك .، إذا أردت أن يحتفظ النظام باسم المستخدم وكلمة المرور الذي استعملتهتذكرني على هذ الكمبيوتر اختر��

 دم وكلمة المرور من جديدلك بالدخول إلى النظام في المرات القادمة بدون الحاجة إلى إدخال اسم المستخ
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 الصفحة الرئيسية 1.2
 (2-1اشكل )اليت سيتم عرضها لك بعد تسجيل الدخول إىل النظام هي الصفحة الرئيسية  األوىلالصفحة 

 

 الصفحة الرئيسية :2-1شكل 

 

 عناصر الصفحة الرئيسية

 .، وعمليات النظاممعامالتتشكل جوهر وظائف النظام، عناصر رئيسية واليت  ثالثيتكون النظام من 

 

 .اخالهلعلى املهام اليت جيب العمل عليها وتستطيع أيضا تقديم دعوى من  االطالعمتكنك  :الصفحة الرئيسية  •

 .املالية األوراقمتكنك من رؤية الدعاوى اليت مت تقدميها اىل جلنة الفصل يف منازعات  :التقارير  •

 .االستئنافوي على معلومات حت :االستئناف   •
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 النظام من اخلروج 1.3

 املنسدلة كما الالئحةاخرت تسجيل اخلروج من  .للخروج من النظام انقر على ملف املستخدم يف اعلى اليسار من الشاشة

 (3-1)الشكل يف 

 تسجيل اخلروج : 3-1شكل 
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 النظام استخدام آلية 2.

 .كيفية تقديم دعوى مدنية وكيفية تتبع الدعوىهذا القسم من دليل املستخدم سيستعرض 

  

 مدنية دعوى تقديم 2.1

 
 متكن هذه اجلزئية املدعي من تقديم دعوى مدنية :اهلدف

 تقديم دعوى :مسار القائمة

 املدعي :املستخدم املعين

 

 :للبدء بعملية تقديم الدعوى قم بالتالي

 

 .كمدعيالدخول إىل النظام  1.

 (1-2 شكلال) .وىانقر على تقديم دع 2.

 تقديم الدعوى -الرئيسية الشاشة  2-1:شكل 
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 (2-2. )شكل ادخل رقم الشكوى ثم اضغط على إحبث ستظهر لك معلومات الشكوى وزر إنشاء قضية   3.

 الدعوى تقديم 2-2: شكل

 :ولتقديم القضية جيب تعبئة التالي   4.

 او تعديل املدعي (دعي جديدم أضفضغط على زر )اممكن اضافة مدعي  :بيانات املدعي •

 بعد اضافة او تعديل املدعي اضغط على زر التالي املوجود (،اضغط على ايقونة القلم)             

              .الصفحة أسفل   

 (3-2)شكل   .مدعي واحد األقلد على وجيب وج :مالحظة

 

 املدعي بيانات –تقديم الدعوى   :3-2شكل 
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 او تعديل معلومات مدعي وبعد إلدخالتظهر شاشة  :او تعديل مدعياضف مدعي جديد      •

 (4-2)شكل  .من ادخال او تعديل البيانات اضغط على مت االنتهاء                 

 

 
 اضف مدعي جديد -عوىتقديم الد 2-4:شكل 
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او  تعديل  ممثل   (اضغط  على  زر  اضف  ممثل  مدعي  جديد)ممكن  اضافة  ممثل  املدعي  :بيانات ممثل املدعي   •

 بعد اضافة او تعديل ممثل املدعي اضغط على زر التالي (،اضغط على ايقونة القلم)املدعي 

 (5-2املوجود أسفل الصفحة. )شكل  

 

 حد.ممثل مدعي وا األقلجيب وجود على  :مالحظة

 

 
 عيبيانات ممثل املد -وى تقديم الدع 2-5:شكل 
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 تظهر شاشة الدخال او تعديل معلومات :اضف ممثل املدعي جديد او تعديل ممثل املدعي •

  )إن وجدت(، وحتميلهالة، أو كتابة رقم رخصة احملاماة الوكاممثل املدعي مع إلزامية حتميل               

 (6-2)شكل  .ى متعل من ادخال او تعديل البيانات اضغط االنتهاءوبعد                

 اضف بيانات ممثل املدعي –: تقديم الدعوى  6-2شكل 

 

 او (اضغط على زر اضف مدعي جديد)ممكن اضافة مدعى عليه  :بيانات املدعى عليه   •

 بعد اضافة او تعديل املدعى عليه اضغط (اضغط على ايقونة القلم)تعديل املدعى عليه                 

 ( 7-2) شكل  .سفل الصفحةعلى زر التالي املوجود ا

 .مدعى عليه واحد األقلجيب وجود على  :مالحظة

 بيانات املدعى عليه –تقديم الدعوى  :7-2شكل 
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 او تعديل معلومات تظهر شاشة االدخال  :جديد أو تعديل مدعى عليه أضف مدعى عليه  •

 التالية األنواع جيب إختيار نوع من ,دعى عليهمجيب العلم انه هنالك أكثر من نوع من امل ,املدعى عليه                

 (8-2)شكل  كما هي موضحة يف الصورة أدناه                 

 املدعى عليه : أنواع8-2شكل 

o  شركات الوساطة 

o الشركات املدرجة 

o  :(9-2)شكل ادخل معلومات الفرد الذي تريد رفع دعوى عليه. الفرد 

 دعى عليه )الفرد(بيانات امل –(: تقديم الدعوى 2-9شكل )
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o  تداول 

o  هيئة السوق املالية 

o مركز اإليداع 

o  جملس إدارة الشركة املدرجة 

o املؤسسة العامة للتقاعد 

o  :إذا كنت تريد أن ترفع دعوى على شركات ليست مدرجة إخرت هذا اخليار، وأدخل معلومات هذه شركات أخرى

 (10-2)شكل الشركة. 

 ملدعى عليه )شركات أخرى(بيانات ا –تقديم الدعوى  :10-2شكل 

أدناه، جبانب حتميل  الشكل، ثم قم بتحميل املستندات اإللزامية املوضحة يف الدعوى تفاصيلادخل  :بيانات الدعوى  •

 (11-2شكل )املستندات األخرى املؤيدة للدعوى. 

ىبيانات الدعو –تقديم الدعوى  :11-2شكل 
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لن ميكنك النظام من مهمة ملوظف االستقبال ملراجعة بيانات الدعوى، ل سيتم إرسااضغط على زر إرسال عند االنتهاء،  •

 (12-2صة، سيظهر لك تنبيه كما يف الشكل )الدعوى يف حال وجود معلومات ناق تقديم

 

علومات ناقصةتنبيه بوجود م –: تقديم الدعوى 12-2شكل   

 :رسالة التاليةالل ستظهر ارسإبعد الضغط على  مالحظة:

     .الالزمةاإلجراءات إلختاذ مت انشاء الدعوى بنجاح وقد أرسلت اىل جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية              

 سوف  حتصل  على  املزيد  من  املعلومات  من  جلنة  الفصل يف  منازعات  األوراق  املالية  من        

 (13-2الشكل )كما يف  .وىاإللكرتوني اليت مت إدخاله يف معلومات الدع خالل  الربيد

تقديم الدعوى بنجاح : 13-2شكل 
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 تتبع الدعوى 2.2
 

 .متكن هذه اجلزئية املدعي أو املدعى عليه من تتبع الدعوى وحالتها :اهلدف

 .الفصل :مسار القائمة

 .املدعي أو املدعى عليه :املستخدم املعين

 

 :وللبدء بعملية تتبع الدعوى قم بالتالي

 .كمدعي أو كمدعى عليهىل النظام الدخول إ   1.

 (14-2)شكل  .يف اعلى شاشة الصفحة الرئيسية التقارير الئحةانقر على    2.

  

 الشاشة الرئيسية :14-2شكل 
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 (15-2)شكل  .انقر على الدعوى اليت تريد تتبعها ,يقوم النظام بفتح شاشة التقارير   3.

 

 ريرشاشة التقا  :15-2شكل 
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 :علومات الدعوى بشكل كامل واملتمثلة مبا يليتظهر م   4.

 .ملخص الدعوى •

 .بيانات أطرف الدعوى •

 .االستفسارالرد على بيانات طلب  •

 .اإلشعاربيانات  •

 .تفاصيل قرار القضية •

 .إعادة فتح التفاصيل •

 .إنشاء رد الدعوى أو طلب واليت حتتوي على الطلبات املتاح استخدامها كطلب التنازل عن :وظائف متعلقة يف السجل •

 (16-2ل )شك

 

 وظائف متعلقة يف السجل –شاشة معلومات القضية  :16-2شكل 


