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  حساب الكتروني جديد تعريف

  ط على تسجيل مستخدم جديد كما في الشكل التالياضغ -1

 

 التالي :في الشكل نوع التسجيل من القائمة الظاهرة  حددستظهر لك قائمة تحتوي على مجموعة من خيارات التسجيل  -2
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   ل المحدد أعاله، وفيما يلي الشاشات الخاصة باألفراديسجسيظهر نموذج التسجيل الخاص بك بناء على نوع الت

 يلي:الشخصية كما  المعلوماتبشة تعريف البيانات الخاصة بك على شكل مجموعة تبويبات ، تبدأ فيما يلي شا -3

  

 األزرار المبينة أسفل الشاشة "التالي" و "السابق"مكن االنتقال بين التبويبات من خالل ي -4

 في هذا التبويب انقر التالي بعد ادخال جميع الحقول الضرورية  -5
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 قم بادخال الحقول بنفس الطريقة المذكورة سابقا ثم انقر التالي  معلومات جواز السفر " "سيظهر لك التبويب الذي يليه  -6

 

 تبويب معلومات التواصل والدخول الى النظام بعد تعبئة المعلومات المطلوبة انقر على زر "التالي" لالنتقال إلى  -7

 .البريد االلكتروني الذي سيتم ادخاله في خانة البريد االلكتروني سيكون اسم المستخدم الذي يتم الدخول به الى النظام  

  .رقم الخلوي يجب ان يبدأ برمز الدولة 

  

قم  بعد االنتهاء من المعلومات المطلوبة انقر على زر حفظ الطلب، سيتم إرسال رموز التأكيد على البريد اإللكتروني ورقم النقال المدخلين، -8

 بإدخال الرموز المرسلة إلتمام عملية التسجيل كما في الشكل:
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 لحفظ انقر حفظ الطلبل -9

 ات استكمال عملية تفعيل الحسابستظهر رسالة للمستخدم لغايي حال تم حفظ بياناتك ف -10

سيصبح  بمقدورك ان تستخدم البريد االلكتروني وكلمة السر للدخول الى موقع الوزارة وتقديم الخدمات بعد ان يتم تفعيل حسابك من خالل الوزارة، 

  لنوع التسجيل الذي قمت بتعريفه في الخطوات السابقة.المطلوبة والمسموحة 

  وزارة الداخلية تسجيل الدخول الى موقع 

  

 التالي:رابط القم بالدخول إلى النظام من خالل  -1
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https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA 

 امأل حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتعريفها مسبقا. -2

 التأكيد .انقل ما يعرض في الصورة الخاصه برمز  -3

 للدخول إلى النظام وبالتالي استخدام جميع الوظائف المتاحة من خالل النظام اضغط على زر تسجيل الدخول  -4

  مالحظات:

 تغيير الصورة" النقر على يمكنك تغيير رمز التأكيد من خالل" 

  جديدة من خالل بريدك اإللكترونيفي حال نسيت كلمة المرور يمكنك النقر على رابط "نسيت كلمة السر" إلعادة تعيين كلمة 

 

 

  

  انشاء طلب جديد

 الموجود في الصفحة األولى عند الدخول إلى النظام "انشاء طلب جديدانقر على زر " -1

 كما في الشكل التالي :فئة الطلب من القائمة المنسدلة حقل ستظهر لك شاشة معلومات الطلب قم بتحديد  -2

 

 التالية الخاصة بالخدمة كما في الشكل بناء على فئة الطلب يتم إظهار الحقول -3

  

 تظهر تاليا معلومات مقدم الطلب كما في الشكل -4
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معلومات المستدعى لهم، في هذا القسم يتم إضافة األفراد المستفيدين من الخدمة من خالل زر "إضافة مستدعى له جديد" كما تظهر تاليا  -5

 زر "إضافة مقدم الطلب كمستدعى له" كما في الشكل التاليكمستفيد من الخدمة من خالل ويمكن إضافة مقدم الطلب 

  

 عند إضافة مستدعى له للطلب يظهر النموذج الخاص بالمستدعى له ويحتوي على األقسام التالية -6

 معلومات جواز السفر 
i. السفر مع إمكانية إضافة المرافقين المضافين على نفس الجواز  يظهر الشكل التالي معلومات جواز  

  
ii. مرافق جديد، انقر على زر "إضافة مرافق جديد" والذي سيظهر الحقول الواجب تعبئتها كما في الشكل إلضافة 
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 المعلومات الشخصية 

  

 معلومات خاصة بالخدمة 

  
 مرفقات المستدعى له 

  يمكنك هنا إضافة المرفقات المطلوبة على مستوى المستدعى له من خالل زر "إضافة مرفق جديد" 
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" كما هو مبين في الشكل أدناه، كما ويمكنك Choose fileالمرفق اختر نوع الوثيقة وحمل الملف من خالل زر "عند إضافة 
  خاصية الحذف بمحاذاة المرفق.حذف المرفقات من خالل اختيار المرفق والنقر على 

 

 معلومات إضافية 
 يمكنك إضافة أي معلومات تخص الفرد في هذا القسم

  

  أو " والعودة الى الطلب المستدعى له"حفظ  يتعبئة معلومات الفرد، يمكنك حفظ المعلومات عن طريق زربعد االنتهاء من
 والعودة إلى الطلب" كما في الشكل المستدعى لهأو إلغاء الفرد من خالل زر "إلغاء "حفظ واضافة مستدعى له جديد " 

  
ض معلوماته من خالل أيقونة العرض الظاهرة بجانب كل فرد، كما بعد إضافة الفرد يظهر في صفحة الطلب كما في الشكل، ويمكن عر -7

 " xويمكن حذفه من خالل إشارة "

 

 ر "إضافة مرفق جديد" يظهر تاليا قسم المرفقات على مستوى مقدم الطلب، يمكنك إضافة المرفقات هنا بنفس الكيفية السابقة من خالل ز -8

  من القائمة المنسدلة قم بتحديد نوع الوثيقة المراد ارفاقها 

  زر "عند تحديد نوع الوثيقة سيظهر لكChoose file"  لتحميل الملف المطلوب، اختر الملف مع مراعاة حجم وامتداد المرفق
 المحددين في النظام
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 معلومات إضافية 

 يمكن إضافة معلومات إضافية على مستوى الطلب أيضا كما هو موضح في الشكل -9

  

اما ارسال  " أو حذفه من خالل زر "إلغاء الطلب والعودة إلى القائمة الرئيسية"الستكماله الحقا الطلب حفظخالل زر "يمكن حفظ الطلب من  -10
 الطلب فهو من خالل زر "ارسال الطلب الى وزارة الداخلية"

 

  

  

 خالل رسالة نصية وبريد إلكترونيعند إرسال الطلب بنجاح تظهر الرسالة التالية مبينة رقم الطلب كما سيتم إعالم متلقي الخدمة من  -11
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 رابعا: استعراض الطلبات الخاصة بك 

  

  تبويبوذلك من خالل ستعراض الطلبات التي قمت بتقديمها الكترونيا من حسابك تتيح لك هذه الشاشة ا

  .الظاهرة اعلى الصفحة  

 قم بالدخول إلى النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور   -1
  في الشريط العلوي. بحث الطلباتانقر تبويب  -2
 تظهر أمامك الشاشة التالية: -3

 

ثم النقر على زر "بحث" الستعراض النتائج المطابقة  قم بتحديد محدد او اكثر من الجزء العلوي من الشاشة مثل نوع الخدمة او حالة الطلب -4
 لمعايير البحث

 
 من خالل عرض الطلبات أوإتمام ات الظاهرة في نتائج البحث، بعد ظهور نتائج البحث، يمكنك القيام باستعراض بيانات الطلب

 اإلجراءات المطلوبة إن وجدت 

  بعض حاالت الطلب تتطلب إجراءات معينة من متلقي الخدمة كما يلي:

 اضافة التفاصيل للطلب ذو الحالة (بانتظار تفاصيل اضافية) -
o  كما في الشكل التالي:بمحاذاة الطلب انقر على اضافة تفاصيل  
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o ستظهر لك شاشة اضافة التفاصيل كما في الشكل:   

 
o  لتظهر لك الشاشة كما في الشكل :انقر اضافة تفاصيل 

  
o كتابة التفاصيل في خانة المالحظات كما يمكنك ارفاق وثائق في حال تطلب االمر عن طريق النقر على زر اضافة مرفق قم ب

 جديد 
o  انقر الغاءعن ذلك التراجع الرغبة في انقر ارسال التفاصيل لالرسال وفي حال. 

  

 الدفع  تفاصيل عملية -
o التالي: انقر تفاصيل الدفع بمحاذاة الطلب الظاهرة في الشكل 

 
o  المطلوب كما في الشكل التالي:الرسوم ستظهر لك شاشة الدفع والتي توضح تفاصيل 
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o  التمام عملية الدفع عرض معلومات الدفع االلكترونياضغط على زر.  
o  رقم يستخدم عند الدفع باستخدام سيظهر لكefwatercom  مباشرة او عن طريق البنك.  

  

  إدارة ملف المستخدم 
 قم بالدخول إلى النظام -1
 كما في الشكل بياناتك الشخصية بعض تعديل مع امكانية إدارة ملف المستخدم، ليظهر لك الملف الشخصي الخاص بك انتقل إلى شاشة  -2

 

 
 انقر حفظ التعديالت  -3
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  تغيير كلمة السر
 قم بالدخول إلى النظام -1
 تغيير كلمة السر، ستظهر لك حقول تغيير كلمة السر  تبويب انتقل إلى -2
 ادخل كلمة السر الحالية  -3
  انقر حفظ التعديالتثم ادخل كلمة السر الجديدة وقم بتاكيدها  -4

 

  اإلشعارات

  ما يلي :لمتلقي الخدمة بالتي يرسلها النظام (الرسائل النصية والبريد اإللكتروني) تتلخص االشعارات 

 إنشاء الطلب بنجاح -
 إضافة تفاصيل إضافية -
 إجراء مقابة شخصية -
 طلب دفع مالي  -
 إتمام إجراء الحجز البنكي لمقدمي طلبات إقامات سنوية بمهنة (بال) بموجب وديعة بنكية -
 الموافقة أو رفض الطلب -
 م إجراءات الكفاالت على أنواعها:إتما -

o بنكية 
o عدلية 
o مالية 
o ضمانات الزمة 

 إتمام إجراءات تصريح العمل لطلبات اإلقامات والتأشيرات الخاصة بالعمل -


