
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2017 
 

 
 
 
 

 [دليل المستخدم] 

 طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكني
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 3 المقدمة 1

 3 المستخدمين وأنواع حاالت "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكني" 2

ن 2.1  3 المستخدمي  

2.2 " ي
 4 أنواعنالطلباتنلـن"طلبنإلغاءنتخصيصنأوناتفاقيةنتجارينأونسكن 

 4 المستخدمين واإلجراءات الخاصة بكل حالة 3

 4 اإلجراءاتنالخاصةنبمقدمنالطلبن)المستفيد( 3.1

3.1.1 " ي
 4 الوصول إىل خدمة "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكن 

" ومكوناته األساسيةنموذج "طلب إلغاء تخصيص أو  3.1.2 ي
 7 اتفاقية تجاري أو سكن 

3.1.3 " ي
 11 حاالت "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكن 

 11 لبياناته معاينة مقدم الطلب 3.1.4

ي بوابة شامل( 3.1.5
ي مقدم الطلب )ف 

 12 متابعة الطلبات والمراسالت الخاصة ف 
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 المقدمة  1
البوابة  " فيطلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيالتي تمر بها أنواع "و الخطوات جراءات اإلمستخدم دليل يوضح 

لتوضيح  ذا، وه "تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيطلب إلغاء ، حيث يقوم بتفصيل خطوات التقديم على ")شامل( االلكترونية

 ولتسهيل إجراءات العمل للمستخدمين

 "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيحاالت " وأنواع المستخدمين 2

 المستخدمين 2.1

 العامة للمستخدم الصفحة  رتبة المستخدم
بوابة الخدمات يقوم مقدم الطلب بتقديم طلب عن طريق   مقدم الطلب )المستفيد(

 . االلكترونية للهيئة الملكية بالجبيل )شامل(
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 "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيأنواع الطلبات لـ " 2.2

 طلبالمتعلقة  أنواع رغبات المستخدم " يتم توضيحطلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيفي دليل المستخدم الخاص بـ "

 :وتكون األنواع كاالتي "السكنية للشركاتتخصيص األراضي بـ "

 .الغاء اتفاقية تجارية 

 .الغاء اتفاقية سكنية 

 .الغاء تخصيص تجاري 

 الغاء تخصيص سكني 

 الخاصة بكل حالة تالمستخدمين واإلجراءا 3

 )المستفيد( بمقدم الطلب إلجراءات الخاصةا 3.1

 "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيالوصول إلى خدمة " 3.1.1

 .نية، تظهر أمامه الصفحة الرئيسيةبعد عملية تسجيل الدخول إلى البوابة االلكترو .1
 

 
 للوصول إلى الطلب  .2

a. المستثمرون"“قوم المستخدم بالضغط على أيقونة ي . 

 
b. " تظهر منصة تحتوي على نص كاالتي:" المستثمرون بعد الضغط على 
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c. "لكي تظهر له قائمة الخدمات يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة "المزيد 

 
 ونية"أيضا الوصول إلى قائمة الخدمات االلكترونية عن طريق الضغط على "الخدمات االلكتر يستطيع المستخدم .3

 
 تظهر صفحة الخدمات االلكترونية  .4

 

 
 يقوم المستخدم بالضغط على "الخدمات االلكترونية": .5

 
 "االفراد", "الشركات" أو "الجهات الحكومية"يقوم المستخدم باختيار فئة الطلب بالضغط على  .6

 
 "طلبات االستثمار":بعد اختيار فئة الطلب يقوم المستخدم باختيار  .7
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 ." يتم عرض قائمة الخدمات االلكترونيةطلبات االستثمارالضغط على "ب ما يقوم المستخدمبعد .8

 

 ."تجاري أو سكنيطلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية المستخدم بالضغط على "ثم يقوم  .9
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 " ومكوناته األساسيةطلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنينموذج " 3.1.2

 :"طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنينموذج " (1

a. :الجزء األول من الصفحة 
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b. :الجزء الثاني من الصفحة 

 

 :الخانات اإللزامية لتعبئة النموذج والتي تحدد حالة الطلب (2
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 :مكونات النموذج (3

 نوع االلغاء .1

 
 :قائمة االتفاقيات .2

 
 :قائمة االراضي .3

 
 نوع النشاط: .4

 
 اسم الفرصة: .5
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 رقم الفرصة: .6

 
 القيمة اإليجارية: .7

 
 مبررات االلغاء .8

 
 التعليقات: .9

 
 المرفقات: .10

 
 لطلب:"حفظ" لحفظ الطلب أو "إلغاء" إللغاء ا الطلب،يقوم مقدم الطلب بالضغط إما على "إرسال" إلرسال  .11
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 "طلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيحاالت " 3.1.3

 :عملالفي هذا القسم من دليل المستخدم يتم توضيح الخانات المحددة لسير 

 .الغاء اتفاقية تجارية 

 .الغاء اتفاقية سكنية 

 .الغاء تخصيص تجاري 

 الغاء تخصيص سكني 

لنموذج لتحديد سير معينة في اباختيار خانة  " يقوم المستخدمطلب إلغاء تخصيص أو اتفاقية تجاري أو سكنيطلبات " في هذا النوع من

 :العمل الخاص بهذه المرحلة كما هوا موضح في الجدول االتي

اسم 
 الخانة

 صورة توضيحية

نوع خانة 
 االلغاء

 

 
 
 
 

  سير العملحتى يبدأ  يجب على مقدم الطلب تحديد نوع االلغاء 

 المرفقات

 
  يجب على مقدم الطلب إرفاق خطاب مصدق من الغرفة التجارية لكي يبدأ سير العمل 
 

 لبياناته  معاينة مقدم الطلب 3.1.4

 في أعلى الصفحة يتم عرض المعلومات الخاصة بالمستخدم: 
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 )في بوابة شامل( المراسالت الخاصة في مقدم الطلبو الطلباتمتابعة  3.1.5

 الطلبات 3.1.5.1

 مل(كلمة المرور في البوابة االلكترونية )شاذلك بإدخال اسم المستخدم والمستخدم بتسجيل الدخول ويقوم  .1

 
a. "بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يتم توجيه المستخدم إلى منصة "مساحتي 
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b.  بوابة المستخدم الوصول إلى منصة "مساحتي" عن طريق الضغط على "مساحتي" من أعلى الصفحات في يستطيع

 شامل

 
 في حالة أن الطلب جديد أو أن عدد الطلبات قليل يستطيع المستخدم الوصول إلى الطلب عن طريق "طلباتي" .2

 
 أن الطلب قديم أو يوجد الكثير من الطلباتفي حالة  .3

a.  المزيد" يقوم المستخدم بالضغط على" 
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b.  االختيارات الجانبية:أو يستطيع المستخدم اختيار "طلباتي" للبحث عن الطلب من قائمة 

 

 صفحة خاصة بـ "طلباتي": يتم توجيه المستخدم إلى .4

 
 يستطيع المستخدم البحث عن الطلب بثالث طرق إما بتصفح صفحات الطلبات، إدخال رقم الطلب أو بيانات الطلب: .5

a. لطلب يقوم إدخال رقم الطلب: يتم تحديث الصفحة لكي تظهر خانة خاصة بإدخال رقم الطلب، بعد إدخال رقم ا
 :المستخدم بالضغط على "بحث"
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b.  إدخال بيانات الطلب: يتم تحديث الصفحة لكي تظهر خانات خاصة )تاريخ الطلب، حالة ترحيل الطلب ونوع

 :الطلب(، بعد إدخال بيانات الطلب يقوم المستخدم بالضغط على "بحث"
 

 
c. عن طريق الضغط على أرقام الصفحات تصفح صفحات الطلبات: 

 

 جميع الحاالت يستطيع المستخدم معاينة بيانات الطلب عن طريق الضغط على "تفاصيل":في  .6

 

 .توجيه المستخدم الى الطلب المعنيبعد الضغط على التفاصيل يتم  .7
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 المراسالت الخاصة )الوارد( 3.1.5.2

 يستطيع المستخدم من منصة "مساحتي" رؤية الرسائل الواردة الحديثة من قسم "صندوق الوارد": .1

 

 حالة لم يستطع المستخدم رؤية المستخدم المراسالت الواردة يقوم باختيار "الوارد" من قائمة الروابط الداخلية في .2

 
 بعدما يقوم المستخدم بالضغط على "الوارد" يتم توجيهه إلى صفحة خاصة بمراسالت الواردة .3
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كما هوا  رد أو لتعبئة النموذج المرسل من اإلداريينفي جميع الحاالت يقوم المستخدم بالضغط على تفاصيل لمعاينة الطلب الوا .4

 :في المثال التالي

 

 
 يقوم المستخدم بتعبئة المطلوب وإرسال الطلب، إلغاء الطلب أو حفظ الطلب .5

 


