دليل المنظمات لستخدام البوابة

Social Investment Program - Corporations Manual
برنامج الستثمار الجتماع  -دليل المنظمات
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مرحلة التسجيل  -شاشة إنشاء الحساب- :
ف هذه الشاشة يتم تعبئة بيانات الحساب مع األخذ بعي االعتبار بأن اسم المستخدم :هو االسم الذي سيتم استخدامه للدخول عن طريقه للبواية.

مرحلة التسجيل – نموذج طلب النضمام – بيانات التسجيل-:
ف هذه الشاشة يتم اختيار برنامج االستثمار االجتماع.
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مرحلة التسجيل – نموذج طلب النضمام – البيانات الساسية-:
ف هذه الشاشة يتم تعبئة البيانات االساسية للمنظمة/الجمعية من(شعار ،اسم ،سنة تاسيس و القطاع ،الخ.)...

مرحلة التسجيل – نموذج طلب النضمام – بيانات جهات التصال-:
ر
االلكتون الرسم ،الخ.)...
التيد
التيدي ،رقم الهاتف و ر
ف هذه الشاشة يتم تعبئة البيانات االتصال بالمنظمة/الجمعية من(المنطقة ،المحافظة ،العنوان ،الرمز ر
ر
ر
ر
ملحوظة :ال ر
االلكتون للتسجيل هو الذي سيتم التواصل مع المنظمة من خالله.
التيد
االلكتون للتسجيل ولكن ر
التيد
التيد
يرج العلم ان ر
االلكتون الرسم مع ر
يشتط ان يتطابق ر
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مرحلة التسجيل – نموذج طلب النضمام – بيانات الحساب-:
ف هذه الشاشة يتم تعبئة بيانات الحساب المتبقية للمنظمة/الجمعية
ر
االلكتوني ،الجوال ،الهاتف و التحويلة).
التيد
وه بيانات المسؤل عن ادارة حساب المنظمة من(اسم ،الوظيفة ،ر

مرحلة التسجيل – نموذج طلب النضمام – البيانات المرفقة-:
ف هذه الشاشة يتم ارفاق شهادة تسجيل المنظمة/الجمعية ر
الي تم ادخال رقمها ف شاشة البيانات االساسية.
ر
اإللكتون ايميل بان طلبك قيد المراجعة.
التيد
وبعد الضغط عىل كلمة إنهاء سوف يصلك عىل ر
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شاشة معلومات الحساب-:
الي قامت بادخالها وال تستطيع الذهاب ال اي شاشة اخري ر
ف هذه الشاشة يتم عرض بيانات المنظمة/الجمعية ر
حي يتم قبول الطلب.

شاشة تسجيل الدخول-:
اذا كان لدى المنظمة/الجمعية حساب بالفعل تقوم بتسجيل الدخول دون الحاجة للمرور بالخطوات السابقه.
ف حالة فقدان كلمة المرور قم بالنقر عىل زر "نسيت كلمة المرور" لتغيت كلمة المرور.
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شاشة لوحة التحكم-:
بعد قبول طلبكم ستظهر ف هذه الشاشة جميع اإلعالنات واإلشعارات للمنح.

طلبات النضمام-:
الي قدمتم عليها مثل االنضمام ال منحة او ورشة عمل او النماذج ر
ف خانة طلبات االنضمام :سوف تظهر لكم الطلبات ر
الي قدمتوها وحالتها اذا كانت مقبوله او
مرفوضه او قيد االنتظار.
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مرحلة النضمام ال المنحة – شاشة تقديم فكرة ر
المشوع-:
ً
ايضا مراجعة تفصيل المنحة ر
ف هذه الشاشة يتم تقديم فكرة ر
وشوط االلتحاق لالنضام.
المشوع لالنضام ال منحة كما يمكن
ر
بعد إرسال فكرة ر
اإللكتون بأنه قد تم استالم طلب االنضمام.
التيد
عت ر
المشوع يتم إخطار المنظمة/الجمعية ر

مرحلة النضمام ال المنحة – شاشة ورشة العمل-:
ف حال أنه تم قبول فكرة ر
المشوع يتم إرسال دعوة لحضور ورشة عمل وف هذه الشاشة تستطيع المنظمة/الجمعية مراجعة تفاصيل ورشة العمل و االعتذار او تأكيد
ر
اإللكتون بأنه قد تم استالم
التيد
عت ر
الحضور وف حالة تأكيد الحضور تقوم المنظمة بإدخال بيانات المرشحي الحضور و إرسالها ويتم إخطار المنظمة/الجمعية ر
الطلب.
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مرحلة النضمام ال المنحة – شاشة تقديم ر
مقتح ر
المشوع-:
المشوع و ف هذه الشاشة تقوم المنظمة/الجمعية بتقديم ر
بعد حضور ورشة العمل يتم دعوة المنظمة/الجمعية لتقديم ر
مقتح ر
مقتح ر
مشوع والنماذج التابعه له
حيث ستكون هناك مرفقات يجب عىل الجمعية تحميل المرفقات وتعبئة البيانات المطلوبة واعادة ارفاق النماذج كما هو موضح ف الشاشة.
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ن
تعيي كلمة المرور – البحث عن الحساب-:
مرحلة إعادة
ر
االلكتون للمنظمة/الجمعية ر
الي قامت بانشاء الحساب فه للبحث والتاكد من الحساب.
التيد
ف هذه الشاشة يتم ادخال ر

ن
تعيي كلمة المرور – تحقق من ملكية الحساب-:
مرحلة إعادة
ر
االلكتون يتم التاكد من الحساب عن طريق ادخال االرب ع ارقام االخت من رقم شهاة التسجيل
التيد
ف هذه الشاشة بعد البحث عن الحساب بواسطة ر
للمنظمة/الجمعية.
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ن
ن
التعيي-:
تعيي كلمة المرور – تأكيد إعادة
مرحلة إعادة
ف هذه الشاشة  ،يتم إخطار المنظمة/الجمعية بأنه قد تمت إعادة تعيي كلمة المرور وأنه تم إرسال بريد ر
إلكتون إليها بكلمة المرور الجديدة.

ن
تعيي كلمة المرور – تغت كلمة المرور-:
مرحلة إعادة
بعد الذهاب للتيد اإل ر
لكتون ومعرفة كلمة المرور الجديدة تقوم المنظمة/الجمعية بتسجيل الدخول وتغت كلمة المرور من هذه الشاشة.
ر

Page 11 of 11

