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 المقدمة .1
 الملخص التنفيذي .1.1

لتقدمي الطلب و  خدمة اإلفصاح عن املوجودات االستثمارية للمتوىفوكيل الورثة طريقة االستفادة من  وتوضح للوريث هذه الوثيقة 
 احلصول على رد هيئة السوق املالية.

 التقديمطريقة  .2
 

 تسجيل مستخدم جديد .1.2

وريث أو وكيل الورثة بتسجيل كان جيب على املستخدم سواء   خدمة اإلفصاح عن املوجودات االستثمارية للمتوىفلالستفادة من 
عملية التسجيل يتم إرسال رسالة  امتامعند  (.اإللكرتويناالسم, رقم اهلوية, رقم اجلوال و الربيد بإدخال احلقول )مستخدم جديد 

خانات يتم إدخاله عند كل عملية  6و املكون من حتتوى على كود التحقق إىل جوال مقدم الطلب و املسجل يف نظام أبشر نصية 
 دخول:

 

 شاشة تسجيل مستخدم جديد

 
 أبشر في نظام جوال مقدم الطلب و المسجلصياغة الرسالة النصية التي ترسل ل     
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 تسجيل الدخول  .1.3

جيب على املستخدم سواء   عن املوجودات االستثمارية للمتوىفلإلفصاح  لتقدمي طلب جديد او االستعالم عن الطلبات املقدمة مسبقا  
كود التحقق )املرسل و  , املدخل عند التسجيل  رقم اجلوال و رقم اهلويةبإدخال احلقول )الدخول كان وريث أو وكيل الورثة بتسجيل 

 . (أبشر(نظام املسجل يف مقدم الطلب و  جوالاىل 

 
 الدخولشاشة تسجيل 

املدخل عند  رقم اجلوال و رقم اهلويةيف حال رغبة مقدم الطلب سواء كان وريث أو وكيل الورثة يف استعادة كود التحقق يتم إدخال 
 التسجيل و الضغط على استعادة كود التحقق.
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 تقديم طلب .1.1

يتم عرض الشاشة الرئيسية و لتقدمي طلب يتم الضغط على اعداد املستخدم سواء كان وريث أو وكيل الورثة عند تسجيل دخول 
  ادناه: املوضحةو احلقول املطلوبة طلب جديد ليتم بعدها إدخال 

 إرفاق صورة صك حصر الورثة. 
 إرفاق صورة شهادة الوفاة. 
  ثير لو وية اهإرفاق صورة يتم وريث يف حالة كان مقدم الطلب. 
 إرفاق صورة الوكالة الشرعية, و كذلك إدخال رقم الوكالة الشرعيةطلب وكيل شرعي يتم يف حالة كان مقدم ال. 
 بيانات املتوىف: 

 االسم. 
 اجلنسية. 
  نوع اهلوية. 
  رقم اهلوية/رقم اهلوية اخلليجية/رقم االقامة/رقم جواز السفر. 
  صاح عن شهادات األسهمسعودي يتم إدخال رقم احلفيظة لإلفاملتوىف يف حالة كان. 

 اإلقرار بصحة البيانات املدخلة. 

 
 الرئيسية التي تعرض للمستخدمشاشة ال
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 إذا كان مقدم الطلب وريث تقديم الطلبشاشة 
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 تقديم الطلب إذا كان مقدم الطلب وكيل شرعيشاشة 
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 نتيجة االفصاح للطلب المقدم إلى هيئة السوق الماليةالحصول على  .1.1
جيب على نتيجة االفصاح , و لالطالع املسجل يف نظام أبشر إىل جوالةبرسالة نصية الطلب عند اكتمال الطلب يتم إشعار مقدم 

املوضحة لكل طلب  , مع مالحظة أن أيقونة امللفاستعالم عن الطلبات املقدمةعلى مقدم الطلب تسجيل الدخول و الضغط على 
 : تعرض تفاصيل رد هيئة السوق املالية لكل طلب

 

 
 أبشر عند اكتمال الطلب جوال مقدم الطلب و المسجل في نظامصياغة الرسالة النصية التي ترسل ل          

 
  

 
 شاشة االستعالم عن الطلبات المقدمة

 

 
 

 


