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انطالقــًا مــن حــرص حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية – أيدهــا هللا – للحفــاظ 
علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن علــى أراضيهــا مــن خطــر انتشــار 
والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  قامــت  المســتجد،  كورونــا  فيــروس 
الجهــود  لمســاندة  وذلــك  "توكلنــا"،  تطبيــق  بإطــالق  )ســدايا(  االصطناعــي 

الحكوميــة لمواجهــة فيــروس كورونــا.

هــدف التطبيــق فــي بدايتــه إطالقــه إلــى إدارة عمليــة منــح التصاريــح إلكترونيــًا 
خــالل فتــرة منــع التجــول، وذلــك لمنســوبي القطاعــات الحكوميــة ومنســوبي 
القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى األفــراد، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
 مــن الجهــات الحكوميــة خــالل فتــرة المنــع المفروضــة، ممــا ســاعد فــي 

ٍ
وعــدد

ــا فــي المملكــة. الحــد مــن انتشــار فيــروس كورون

اإلجــراءات  تعزيــز  فــي  التطبيــق  يســاهم  طبيعتهــا،  إلــى  الحيــاة  عــودة  ومــع 
والخاصــة  الحكوميــة  والقطاعــات  لألفــراد  الوقائيــة  والتدابيــر  االحترازيــة 
ــة لجميــع األطــراف  ــد مــن الخدمــات الرقمي ــم العدي المختلفــة، مــن خــالل تقدي

المعنيــة، والتــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي أن نعــود بحــذر.

عن توكلنا
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التسجيل



التسجيل
يمكــن للمســتفيد التســجيل فــي تطبيــق توكلنــا مــن خالل إحــدى الخيارات 

التالية:

 مواطن أو مقيم غير مسجل في أبشر

ــا  ــق توكلنـ ــي تطبيـ ــجيلك فـ ــإن تسـ ــر، فـ ــام أبشـ ــي نظـ ــجاًل فـ ــن مسـ ــم تكـ ذا لـ
يتطلـــب تزكيتـــك مـــن خـــالل أحـــد المســـجلين فـــي منصـــة "أبشـــر" عبـــر )خدمـــة 
تعريـــف رقـــم الجـــوال لتطبيـــق توكلنـــا( المدرجـــة ضمـــن خدمـــات المنصـــة، 

ــة: ــى الخدمـ ــول إلـ ــة الوصـ ــى آليـ ــّرف علـ تعـ

1. توجه إلى الحساب المسجل في "أبشر"

2. اختر "األفراد"

3. توجه إلى "خدماتي" 

4. اختر "خدمات"

5. توجه إلى "الخدمات العامة"

6. اختر "خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا"

7. قم بتعبئة الحقول المطلوبة 

     رقم الهوية أو اإلقامة

     تاريخ الميالد

      رقم الجوال

بأنــه يمكنــك  الجــوال  رقــم  التعريــف ســتصلك رســالة علــى  اكتمــال  بعــد   .8
توكلنــا  تطبيــق  فــي  التســجيل 

9. ســيصل للمعــّرف رســالة نصيــة علــى رقــم الجــوال المســجل فــي منصــة 
أبشــر، تحمــل )رمــز التحقــق( ليتمكــن مــن إكمــال عمليــة التعريــف
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3. اختر )مواطن / مقيم(

4. قم بتعبئة الحقول المطلوبة

 رقم الهوية  /  اإلقامة

 تاريخ الميالد

5. قــم باالطــــــــــالع والــمــوافــقــــة عــلــــى شــــــــروط 
االستخــدام وســيــاســة الخصــوصــيــة

6. اخـتــر أيقـونـــة "الـتـالــــي" 

الجــوال  رقــم  علــى  التحقــق  رمــز  ســيصلك   .7
المســّجل فــي منصــة "أبشــر" لتفعيــل الحســاب

  ُمَسَجل في منصة أبشر

1. حّمل تطبيق توكلنا 

2. اختر تسجيل جديد 

تطبيق توكلنا
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ال تقل عن 8 خانات

رقم واحد )على األقل(

حرف صغير واحد )على األقل(

حرف كبير واحد )على األقل(

لغة اإلدخال يجب أن تكون اإلنجليزية

8. قم بإنشاء كلمة المرور، ويجب أن تحتوي على:

لبيانــات  بالوصــول  للتطبيــق  بالســماح  قــم   .9
بــك  الخــاص  الموقــع 

10. حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق 

تطبيق توكلنا
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11. أجــب عــن أســئلة التقييــم الصحــي المتعلقــة 
كورونــا  بفيــروس 

والمكفوليــن  بالتابعيــن  قائمــة  لــك  ســتظهر   
حــدد  أبشــر،  منصــة  فــي  لديــك  المســجلين 
 / )عائلــة  إقامتــك  مــكان  نفــس  فــي  الموجوديــن 

المنــزل( فــي  ُعمــال 

  تسجيل حساب جديد )زائر / خليجي (

1. اختر نوع التسجيل )زائر / خليجي (  

2. قم بتعبئة الحقول المطلوبة

 رقم )جواز السفر / هوية خليجية(

 الجنسية

 تاريخ الميالد

 رقم الجوال

3. قم باالطالع والموافقة على شروط االستخدام 
وسياسة الخصوصية 

4. اختر "التالي"

تطبيق توكلنا
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5. ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك

6. ادخل كلمة المرور باإلضافة إلى تأكيد كلمة 
المرور 

7. اختر "التالي"

  إعادة ضبط كلمة المرور

تســمح هــذه الخاصيــة للمســتخدم بإعــادة ضبــط 
آليــة  علــى  تعــّرف  نســيانها،  عنــد  المــرور  كلمــة 

للخاصيــة: الوصــول 

 اختر نوع المستخدم 

 قم بتعبئة الحقول المطلوبة

 اختر "التالي"

 ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك

 ادخــل كلمــة المــرور الجديــدة باإلضافــة إلــى إدخال 
تأكيــد كلمــة المــرور الجديدة 

تطبيق توكلنا
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الشاشات 
الرئيسية



يــق  يمكــن للمســتخدم الوصــول إلــى جميــع خدمــات تطبيــق توكلنــا عــن طر
النقــر علــى الشاشــات الرئيســية فــي أســفل الشاشــة:

الرئيسية

الخدمات

محفظتي

لوحة البيانات

حســابــــــي

الشاشات الرئيسية
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الرئيسية



الرئيسية
يمكن للمستخدم من خالل الصفحة الرئيسية االطالع على:

 البيانات الشخصية

 حالة التصريح التجول الخاصة به

 الخدمات الحديثة

 التحقق من وجود تطبيق تباعد من خالل تطبيق
توكلنا

 استعراض التصاريح الحالية

 معرفة تفاصيل الوضع الصحي واأللوان

  التنبيهات

تطبيق توكلنا
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  باركود زيارة تجمع
تســمح هــذه الخاصيــة للمســتخدم التحقــق مــن إمكانيــة الدخــول إلــى مــكان 
التجمــع كزائــر، وذلــك بمســح الكــود "QR code" الخــاص بالزائريــن، تعــّرف علــى 

آليــة الوصــول للخاصيــة:

 من قائمة الصفحة الرئيسية

 توجه إلى "الخدمات الحديثة"

 اختر أيقونة "باركود زيارة تجمع" 

 قم بمسح الكود الخاص بالتجمع

 حدد عدد المرافقين

 اختر "تسجيل الدخول"

تطبيق توكلنا
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  استعراض تصريح الدخول لمكان تجمع   
تسمح هذه الخاصية للمستخدم استعراض تصريح الدخول للتجمع، تــعّرف 

على آلية الوصول للخاصية:

 من قائمة الصفحة الرئيسية

 توجه إلى "الخدمات"

 من قائمة "خدمات التصاريح"

 اختر أيقونة "تصاريح التجمع"

 سيظهر لك تصريح التجمع الخاص بك
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 من قائمة الصفحة الرئيسية

 توجه إلى "التصاريح الحالية"

 افتح "تصريح تجمع الحالي"

 اختر "تسجيل خروج"

 قم بمسح الكود الخاص بالتجمع

 تم تسجيل الخروج بنجاح

  تسجيل الخروج من مكان تجمع   
تسمح هذه الخاصية للمستخـدم والمرافـقيـن معه بتسجيل الـخـروج من 

مكان تجمع، تعّرف على آلية الوصول للخاصية:

تطبيق توكلنا
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  استعراض تصاريح اعتمرنا

خدمة تمكن المستخدم من استعراض تصاريح تطبيق اعتمرنا

يمكــن للمســتخدم اســتعراض تصاريــح اعتمرنــا 
مــن الرئيســية وهــي:

 تصاريح العمرة

 تصاريح الصالة في الحرم المكي والنبوي 

 تصاريح الطواف 

 تصاريح الصالة في الروضة الشريفة 

 تصاريح زيارة قبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

تطبيق توكلنا

17



بمعرفـــة  للمســـتخدم  الخاصيـــة  هـــذه  تســـمح 
تفاصيـــل الوضـــع الصحـــي  واأللـــوان، والتـــي تظهـــر 
علـــى الشاشـــة الرئيســـية مـــن التطبيـــق، تعـــّرف 

علـــى آليـــة الوصـــول للخاصيـــة:

 من قائمة الصفحة الرئيسية

 اختر أيقونة "باركود الوضع الصحي"

 ســتظهر لــك صفحــة )الوضــع الصحــي( الخاصــة 
بــك

  معرفة تفاصيل الوضع الصحي  واأللوان

  التحقق من وجود تطبيق تباعد من خالل تطبيق توكلنا

تســمح هــذه الخاصيــة للمســتخدم التحقــق مــن وجــود تطبيــق تباعــد مــن خــالل 
تطبيــق توكلنــا، تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخاصيــة:

 من قائمة الصفحة الرئيسية يتم التحقق من وجود تطبيق تباعد في هاتفك

 عنــد وجــود تطبيــق تباعــد فــي هاتفــك، ســتظهر  عبــارة "نشــكرك علــى وعيــك 
بتحميــل تطبيــق تباعــد" باللــون األخضــر

 فــي حـــــال عــدم وجـــــــود تطبيــق تـبـاعـــد فــي هــاتـفـــك، ســتظهر لــك عــبــــارة 
ــل تطبيق تباعد لحمايتك وحماية أحبابك" باللون األحمر "حــــمِّ

تطبيق توكلنا
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  التنبيهات

تســمح هــذه الخاصيــة للمســتخدم اســتعراض التنبيهــات العامــة والخاصــة 
ــا، تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخاصيــة: فــي تطبيــق توكلن

 من قائمة الصفحة الرئيسية

 اختر أيقونة "التنبيهات" في أعلى الصفحة

 اختر "التنبيهات الوطنية / التنبيهات الخاصة"

 ستظهر لك تفاصيل التنبيه

تطبيق توكلنا
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  عرض الهوية الرقمية

ــة  ــة الوطني تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم  مــن اســتعراض صــورة الهوي
واإلقامــة فــي الصفحــة الرئيســية للتطبيــق:

 مــن الصفحــة الرئيســية يتــم عــرض صــورة الهوية 
الرقميــة فــي البيانات الشــخصية المختصرة

ذلــك  يتــم  أكبــر  الهويــة بشــكل  لعــرض صــورة   
بالضغــط علــى صــورة الهويــة الرقميــة لعرضهــا 

طولــي بشــكل 
 

 للرجــوع للصفحــة الرئيســية يتــم الضغــط علــى 
العــودة  يتــم  عليــه  الضغــط  حــال  وفــي  رجــوع  زر 

الرئيســية للصفحــة 

تطبيق توكلنا
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محفظتي



محفظتي
خدمة تمكن المسخدم من استعراض هويته الوطنية، واإلقامة، ورخصة 

القيادة، ورخصة المركبة

تطبيق توكلنا
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الخدمات



الخدمات
يمكن للمستخدم من خالل صفحة الخدمات االستفادة من الخدمات التالية:

 خدمات التصاريح

 خدمات الصحة

 خدمات التعليم

 خدمات التابعين

 خدمات البالغات والمخالفات

تطبيق توكلنا
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خدمات التصاريح

يمكن للمستخدم من خالل خدمات التصاريح:

 االطالع على التصاريح الشخصية

 استعراض وإدارة تصاريح التجمع

 طلب تصريح 

تطبيق توكلنا
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  تصاريح التجمع

تسمح هذه الخدمة للمستخدم استعراض بيانات تصاريح التجمع وإدارتها، 
تعــّرف على آليــة الوصول للخدمة:

 اســتـعـراض بــيـــانــــــــات 
تصريح مـكـان تجـمع 

 إيقاف التصريح

 تعديل التصريح

 اسـتعراض ومـشاركــــة 
"QR code "   الـكـود

 تـسـجـيل دخــول يــــدوي 
للــزوار

 تسـجيل خروج لـجـمــيـع 
الــزوار

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "تصاريح التجمع"

  حدد التصريح الخاص بك

  ســتظهر لــك بيانــات التصريــح، باإلضافــة لذلــك 
يمكنــك إجــراء التالــي:

تطبيق توكلنا
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  تسجيل دخول يدوي للزائر

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم تســجيل دخــول للزائــر بشــكل يــدوي، تعــّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "تصاريح التجمع"

  حدد التصريح الخاص بك

  اختر تسجيل دخول يدوي للزائر

  امسح الكود الخاص بالزائر

تطبيق توكلنا
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  طلب تصريح 

يمكن للمستخدم من خالل خدمة طلب تصريح، طلب التصاريح التالية:

 تصريح تجمع

 تموين

 تصريح مؤقت لسائق

 تصريح طبي طارئ

 تصريح ممارسة رياضة المشي

 تصريح الحاالت اإلنسانية

تطبيق توكلنا
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  تصريح تجمع 

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم الحصــول علــى تصريح لمــكان تجمع، تعّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "طلب تصريح"

  اختر "تصريح تجمع"

  حدد نوع التصريح 

 حكومي

 تجاري

 شخصي

  قم بتعبئة الحقول اإلجبارية في نموذج )بيانات 
تصريح التجمع(

  اختر "طلب التصريح"

  سيتم إصدار التصريح، وتكون حالته )قائم(

تطبيق توكلنا
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  تصريح تموين 

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم الحصــول علــى التمويــن الضــروري، تعــّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "طلب تصريح"

  اختر "تموين"

  سيظهر لك في القائمة الرئيسية خياران:

- تموين داخل الحي
  في حال كان موقع السكن خاضع لحظر كلي

- تموين طارئ
  في حال كان موقع السكن خاضع لحظر جزئي

 حــدد موقــع الوجهــة بشــكل صحيــح، مــع التحقــق مــن إمكانيــة الذهــاب إلــى 
الوجهــة والعــودة إلــى المنــزل خــالل مــدة التصريــح

 
 اختـر )موافـق / إلغـاء(

 قم بحمل الهاتف الخاص بك معك إلبراز التصريح لرجال األمن 

تطبيق توكلنا
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  تصريح سائق مؤقت 

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم الحصــول على تصريح ســائق مؤقــت، تعّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "طلب تصريح"

  اختر "تصريح سائق مؤقت"

  اختر "إضافة سائق"

  قـــم بتـعـبـئـــة الحـقـــول 
المطلوبــة

 رقم الهوية / اإلقامة
 االسم 

 تاريخ الميالد

  اختر "إضافة"

تطبيق توكلنا
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  تصريح طبي طارئ

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم الحصــول علــى تصريــح طبــي طــارئ، تعــّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "طلب تصريح"

  اختر "طلب تصريح طبي طارئ"

  حدد المريض )أنا / مرافق(

  فــي حــال اختــرت )مرافــق( قــم بتعبئــة الحقــول 
المطلوبــة

 رقم الهوية الوطنية / هوية مقيم
 االسم

 تاريخ الميالد

تطبيق توكلنا
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  تصريح ممارسة رياضة المشي

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم الحصــول علــى تصريــح ممارســة رياضــة 
المشــي، تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "طلب تصريح"

  اختر "تصريح ممارسة رياضة المشي"

  حدد موقع السكن الخاص بك

  اختر طلب تصريح

  اختر  )موافق / إلغاء(

تطبيق توكلنا
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  تصريح حاالت اإلنسانية 

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم الحصــول علــى تصريــح حــاالت إنســانية، 
ــة الوصــول للخدمــة: ــى آلي تعــّرف عل

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التصاريح"

  اختر أيقونة "طلب تصريح"

  اختر "تصريح حاالت إنسانية"

  حدد نوع الحالة

 حالة وفاة

 ظروف عائلية 

 حاالت إنسانية أخرى

  اكتب وصف الطلب

 أضـف المرفـقات إن وجدت

 اختر "التالي"

تطبيق توكلنا

34



 قم بتعبئة الحقول المطلوبة:

 نقطة االنطالق 

 نقطة الوصول

 تاريخ بداية التصريح

 تاريخ نهاية التصريح

 لوحة السيارة

 إضافة المرافقين

 اختر "التالي"

 تأكد من صحة المعلومات، ثم اختر )إرسال(

 اختر )موافق / إلغاء(

تطبيق توكلنا
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خدمات الصحة

يمكن للمستخدم من خالل خدمات الصحة:

 تفعيل خاصية الوضع الحذر

 حجز واستعراض موعد فحص كورونا

 السؤال عن مساعدة

 تعريف السوار الطبي

تطبيق توكلنا
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  خاصية الوضع الحذر 

تســمح هــذه الخاصيــة  للمســتخدم الحصــول علــى تنبيــه فــي حــال وجود شــخص 
مصــاب أو مخالــط معتمــدًة علــى تقنيــة )البلوتــوث(، تعــّرف علــى آليــة الوصــول 

للخاصية:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات الصحة"

  اختر أيقونة "الوضع الحذر"

  قم بتفعيل الوضع الحذر

  ســيظهر لــك إشــعار، يفيــد أنــه لضمــان عمــل 
خدمــة الوضــع الحــذر فــي أجهــزة اآليفــون عليــك:

 إبقاء التطبيق مفتوًحا في الواجهة الرئيسية
 عدم إقفال الشاشة أو الخروج من التطبيق

  اختر  "موافق"

  تم تفعيل الخاصية بنجاح

تطبيق توكلنا
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  خدمة فحص كورونا

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم مــن حجــز موعــد وإلغــاء موعــد الفحــص 
واســتعراض نتائــج فحــص فيــروس كورونــا لــه وللتابعيــن والمكفوليــن، 

تعــّرف علــى آليــة الوصــول لخدمــة حجــز فحــص كورونــا:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات الصحة"

  اختر أيقونة "فحص كورونا"

  ستظهر لك قائمة التابعين والمكفولين 

  حدد التابع أو المكفول  

تطبيق توكلنا
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  اختر " حجز موعد جديد " 

  ستظهر لك رسالة إرشادية لبدء اإلجراء 

  اختر "التالي"

  أجب عن أسئلة التقييم الصحي إلتمام عملية الحجز

تطبيق توكلنا
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  حدد مركز الفحص الذي ترغب به

  حدد تاريخ ووقت الفحص المناسب لك

  اختر "التالي"

  ستظهر لك تفاصيل الحجز الخاص بك

  اختر "تأكيد الموعد"

  يمكنك )مشاركة / إلغاء( الموعد

  فــي حــال اختــرت إلغــاء الموعــد ســيظهر لــك إشــعار "هــل أنــت متأكــد مــن 
إلغــاء الموعــد؟ “

  اختر )تأكيد / عودة(

تطبيق توكلنا
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  تعّرف على آلية الوصول لنتيجة فحص كورونا

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات الصحة"

  اختر أيقونة "فحص كورونا"

  ستظهر لك قائمة التابعين والمكفولين 

  اختر "التالي"

تطبيق توكلنا
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  سيظهر لك تاريخ الفحص ونتيجة االختبار

 قم بالضغط عليها لتظهر لك تفاصيل النتيجة

تطبيق توكلنا
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  اسأل عن مساعدة

تســمح هذه الخدمة  للمســتخدم بتقديم طلب مســاعدة في حال االشــتباه 
باإلصابــة بفيــروس كورونــا، تعــّرف على آليــة الوصول للخدمة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات الصحة"

  اختر أيقونة "أسأل عن مساعدة"

 قم بتعبئة الحقول المطلوبة 

 رقم الجوال    الموقع

 أجب عن أسئلة التقييم الصحي إلتمام عملية الطلب

 اخـتـر أيـقـــونـــــــة "طـلـــب 
مسـاعـدة"

 اختر )موافق / إلغاء(

 اختر "موافق"

 تـــم إرســــــال بــالغـــكـــــم 
لـوزارة الصحة بـنـجــاح 

تطبيق توكلنا
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  تعريف السوار الطبي

تســمح هــذه الخدمــة لــوزارة الصحــة بمتابعة  المصابيــن والمخالطين وذلك 
بربــط األســاور الطبيــة  بحســاب المصــاب أو المخالــط فــي تطبيــق توكلنــا، 

تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات الصحة"

 اختر أيقونة "تعريف السوار الطبي"

 قم بإدخال رمز السوار الخاص بك 

 اختر "تأكيد"

 تم تعريف السوار الخاص بك بنجاح

تطبيق توكلنا
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خدمات التعليم

يمكن للمستخدم من خالل خدمات التعليم:

 االطالع على بيانات منصة مدرستي

 االطالع على الحالة الدراسية لألبناء

تطبيق توكلنا
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  الحالة الدراسية لألبناء

تســمح هــذه الخدمــة  للمســتخدم االطــالع علــى الحالــة الدراســية الخاصــة 
ــة الوصــول للخدمــة: باألبنــاء، تعــّرف علــى آلي

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التعليم"

 اختر أيقونة "الحالة الدراسية لألبناء"

 حدد )االبن / االبنة(

 سيتم عرض البيانات الدراسية الخاصة به

تطبيق توكلنا

46



  بيانات منصة مدرستي

المســتخدم  بيانــات  اســم  باســتعراض  للمســتخدم  الخدمــة  هــذه  تســمح 
الخاصــة باألبنــاء والمرتبطــة بمنصــة  مدرســتي، وفــي حــال كان المســتخدم 
هــو الطالــب نفســه  يمكنــه اســتعراض بياناتــه، باإلضافــة إلــى إمكانيــة إرســال 
بيانــات  كلمــة المــرور برســالة نصيــة لرقــم جــوال المســتخدم، تعــّرف علــى آليــة 

الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التعليم"

 اختر أيقونة "بيانات منصة مدرستي"

 حدد )االبن / االبنة(
 اختر "إرسال"

 تم إرسال كلمة المرور لجوال المستخدم بنجاح

تطبيق توكلنا
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خدمات التابعين

يمكن للمستخدم من خالل خدمات التابعين:

 االطالع على بطاقة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين

 طلب رعاية التابعين 

 تحديد أفراد األسرة والمكفولين 

تطبيق توكلنا
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  بطاقة الوضع الصحي 

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم االطــالع علــى بطاقــة الوضــع الصحــي   
آليــة الوصــول للخدمــة: للتابعيــن أو المكفوليــن، تعــّرف علــى 

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التابعين"

 اختر أيقونة "بطاقة الوضع الصحي"

 حدد )االبن / االبنة(

الصحــي  الوضــع  بطاقــة  بيانــات  عــرض  ســيتم   
بــه الخاصــة 

تطبيق توكلنا
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  مشاركة الوضع الصحي

في حال الرغبة بمشاركة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين:

 قــم بالضغــط علــى مشــاركة مــن خدمــة "بطاقــة 
الوضــع الصحــي".

 حدد التابع أو المكفول.

 قــم بالضغــط علــى "مشــاركة بطاقــة الوضــع 
الصحــي".

 قــم بإدخــال بيانــات الشــخص الــذي ستشــاركه 
البطاقــة )رقــم الهويــة / اإلقامــة وتاريــخ الميــالد 

وعــدد أيــام المشــاركة(.

 اضغط على "مشاركة بطاقة الوضع الصحي".

تطبيق توكلنا
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  إيقاف مشاركة الوضع الصحي

إليقاف مشاركة بطاقة وضع صحي:

 قــم بالضغــط علــى زر "إيقــاف المشــاركة" ســيتم 
عــرض رســالة التأكيــد.

 بعــد التأكيــد ســيتم إيقــاف مشــاركة البطاقــة مــع 
الشــخص ثــم يتــم العــودة إلــى الصفحــة الســابقة 

وعــرض رســالة نجــاح العمليــة.

تطبيق توكلنا
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  إرســال طلــب رعايــة لحســاب التابــع أو اســتعراض موقــع ومعلومــات 
التابــع أو إلغــاء طلــب المتابعــة المرســل

تســمح هذه الخدمة  للمســتخدم الذي لديه )تابعين / مكفولين( أعمارهم دون 
15 ســنة ، أن يقــوم بإرســال طلــب رعايــة إلــى حســاب التابــع فــي تطبيــق توكلنــا، 
باإلضافــة لالطــالع علــى موقــع ومعلومــات التابــع بعــد موافقتــه، كمــا يمكــن 
إلغــاء طلــب المتابعــة المرســل، تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمة:باألبنــاء، 

تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التابعين"

 اختر أيقونة "رعاية التابعين"

 حدد )التابع / المكفول(

تطبيق توكلنا

52



 / )التابــع  كان  إذا  مــا  بالتحقــق  التطبيــق  يقــوم   
المكفــول( مســجل فــي تطبيــق توكلنــا وفــي حــال 
لــم يكــن مســجل ســيظهر لــك إشــعار "ال يوجــد 

توكلنــا" لديــه حســاب 

 فــي حــال كان )التابــع / المكفــول( مســجل ولديــه 
حســاب فــي تطبيــق توكلنــا:

 اختر أيقونة "تفعيل"

إلــى  التفعيــل  طلــب  إرســال  ســيتم  التأكيــد،  بعــد   
المكفــول(  / )التابــع  حســاب 

 ستظهر لك حالة الطلب "بانتظار الموافقة"

وإللغاء متابعة )التابع / المكفول(:

 اختر "إيقاف"
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  الموافقة على طلب الرعاية من الكفيل

تســمح هــذه الخدمــة  للتابــع أو المكفــول بقبــول أو رفــض طلــب المتابعــة 
مــن الكفيــل، تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التابعين"

 اختر أيقونة "طلب الرعاية"

  اختر )قبول / رفض(

  ســيتم ربــط حســاب )التابــع / المكفــول( بحســاب 
المســتخدم )ولــي األمــر / الكفيــل(

تطبيق توكلنا
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  أفراد األسرة والمكفولين

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم تعديــل بيانــات أفــراد األســرة والمكفوليــن، 
تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات التابعين"

 اختر أيقونة "أفراد األسرة والمكفولين"

 حــدد أفــراد األســرة والمكفوليــن الذيــن يســكنون 
معــك

 اختر "حفظ"

 تم تحديث أفراد األسرة والمكفولين بنجاح

تطبيق توكلنا
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مخالفاتي

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم االطــاع علــى المخالفــات الخاصــة بــه، 
تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 اإلبالغ عن المخالفات

 مخالفاتي

 مخالفات شخص آخر

تطبيق توكلنا

56



  بالغ عن مخالفات

ــة  تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم اإلبــالغ عــن المخالفــات، تعــّرف علــى آلي
الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات البالغات والمخالفات"

 اختر أيقونة "بالغ عن مخالفات"

 حدد نوع المخالفة

 اكتب وصف المخالفة

 حدد موقع المخالفة

 اختر "تقديم بالغ"

تطبيق توكلنا
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  مخالفاتي

بــه،  االطــالع علــى المخالفــات الخاصــة  تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم 
تعــّرف علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات البالغات والمخالفات"

 اختر أيقونة " مخالفاتي"

 ستظهر المخالفات الخاصة بك
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  مخالفات شخص آخر

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم االطــالع علــى مخالفات شــخص آخــر، تعّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمة:

 من قائمة "الخدمات"

 توجه إلى "خدمات البالغات والمخالفات"

 اختر أيقونة "مخالفات شخص آخر"

 قم بتعبئة الحقول المطلوبة

 الهوية الوطنية / هوية مقيم
 تاريخ الميالد      رقم المخالفة

 اختر "إرسال"

تطبيق توكلنا
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لوحة البيانات



لوحة البيانات
يمكن للمستخدم من خالل لوحة البيانات االطالع على:

  بيانات المعلومات الشخصية

  بيانات رخص القيادة

  بيانات الجوازات

  بيانات المخالفات المرورية

  بيانات المركبات

  المواعيد العدلية
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  البيانات الشخصية

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم االطــالع علــى البيانــات الشــخصية، تعــّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "لوحة البيانات"

ويمكــن     الشــخصية،  البيــانـــات  لــك  ســتظهر 
االطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل مــن خــالل 

عليهــا الضغــط 
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  بيانات رخص القيادة

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم االطــالع علــى بيانــات رخــص القيــادة، تعــّرف 
علــى آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "لوحة البيانات"

 اختر أيقونة "رخص القيادة"

 ستظهر لك معلومات رخص القيادة
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  بيانات المركبات

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم االطــالع علــى بيانــات المركبــات، تعــّرف علــى 
آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة "لوحة البيانات"

 اختر أيقونة "المركبات"

 ستظهر لك معلومات المركبات
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 استعراض المواعيد العدلية

من الصفحة " لوحة البيانات " يقوم المستخدم:

  بالضغط على "المواعيد"

  من ثم اختيار " المواعيد العدلية "

  يقــوم التطبيــق بعــرض المواعيــد العدليــة لــدى 
المســتخدم

تطبيق توكلنا
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 استعراض مواعيد األحوال المدنية

من الصفحة " لوحة البيانات " يقوم المستخدم:

 بالضغط على "المواعيد".

 من ثم اختيار " مواعيد األحوال ".

 يقــوم التطبيــق بعــرض جميــع مواعيــد األحــوال 
المدنيــة لــدى المســتخدم.

 عنــد اختيــار موعــد محــدد ســيتم عــرض تفاصيــل 
الموعــد.
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 استعراض مواعيد الجوازات

من الصفحة " لوحة البيانات " يقوم المستخدم:

 بالضغط على "المواعيد"

 من ثم اختيار " مواعيد الجوازات "

 يقــوم التطبيــق بعــرض جميــع مواعيــد الجــوازات 
لــدى المســتخدم.

 عنــد اختيــار موعــد محــدد ســيتم عــرض تفاصيــل 
الموعــد.
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 من قائمة "لوحة البيانات"

 اختر أيقونة "المخالفات العامة"

المســجلة  المخالفــات  مجمــوع  عــرض  ســيتم   
المســتخدم هويــة  علــى 

 ســيتم عــرض جميــع الجهــات التــي تكــون علــى 
لديهــا مخالفــات  المســتخدم 

  استعراض  المخالفات العامة

العــام  األمــن  فــي  مخالفاتــه  علــى  االطــالع  مــن  المســتخدم  تمكــن  خدمــة 
والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
ووزارة الســياحة ووزارة اإلســكان ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
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 عند الضغط على جهة محددة

 يتم عرض المخالفات المسددة والمخالفات غير المسددة الخاصة بالجهة

 عند اختيار احد القائمتين يتم جميع المخالفات الخاصة بالقائمة.

 عند الضغط على مخالفة محددة سيتم عرض التفاصيل الخاصة بها.
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  استعراض بيانات العنوان الوطني

خدمة تمكن المستخدم من استعراض هويته الوطنية في التطبيق

 من قائمة "لوحة البيانات"

 الضغط على أيقونة العنوان الوطني

امكانيــة  العناويــن   مــع  قائمــة  عــرض  يتــم   
اســتعراض مجمــوع عــدد العناويــن المســجلة فــي 

الســعودي. البريــد 

 عنــد الضغــط علــى أيقونــة العنــوان الوطنــي، يتــم 
عــرض قائمــة العناويــن   مــع امكانيــة اســتعراض 

تفاصيــل بيانــات كل عنــوان

 بعــد الضغــط علــى ايقونــة العنــوان المحــدد يتــم 
عــرض التفاصيــل
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وثائق التأمين

  استعراض بيانات تأمين المركبة

خدمة تمكن المستخدم من استعراض بيانات تأمين مركبته

 من "لوحة البيانات"

 اضغط على أيقونة تأمين المركبات

 يتم عرض قائمة وثائق التأمينات 

 اضغط على الوثيقة الستعراض التفاصيل

تطبيق توكلنا
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حسابي



حسابي
يمكن للمستخدم من خالل صفحة حسابي إجراء التالي:

 تغيير اللغة

 تحديث رقم الجوال 

 تغيير كلمة المرور 

 تحديث موقع السكن

2
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  تغيير رقم الجوال

بتعديــل رقــم الجــوال فــي تطبيــق توكلنــا  تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم 
للمســتخدمين الغيــر مســجلين فــي أبشــر أو الزائريــن أو الخليجييــن، تعــّرف على 

آليــة الوصــول للخدمــة:

 من قائمة حسابي
 اختر أيقونة "تحديث رقم الجوال"

 اختر رمز الدولة
الـجــــوال  رقـــــم  اكـــتــــب   

الجـــديــــد
 اختر "التالي"

الـتـحـقــــق   أدخـــل رقــــــم 
إلـــى جـوالـــك   المرســـل 

 اختر "التالي"
 تــم تغييــر رقــم الجــوال 

بنجــاح
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  تحديث موقع السكن 

تســمح هــذه الخدمــة للمســتخدم تغييــر موقــع السكــــــن، تعــّرف علــى آليــة 
للخدمــة:  الوصــــول 

 من قائمة حسابي 
 اختر أيقونة "تحديث موقع السكن"

 حدد مقر السكن
 اختر "حفظ"

 اختر )موافق / إلغاء(
 تم تحديث موقع السكن بنجاح

تطبيق توكلنا
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تطبيق توكلنا


