
 
 
 
 

 دليل مستخدم هويتي

2018سيبتمبري  -النسخة األولى  

 تسجيل الدخول

 نترنت واطبع ) ( وانقر على زر الدخول.تح متصفح اإلفا .1

 

دخال إو رقم هاتفك الذي قمت باستخدامه للتسجيل على حساب هويتي ومن ثم قم بأاطبع بريدك االلكتورني  .2

 كلمة المرور.

 

 انقر على زر "تسجيل الدخول". .3

 نسيت كلمة المرور

فل أسإذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بحساب هويتي، أنقر على "نسيت كلمة المرور؟" الموجودة في  .1

 صفحة تسجيل الدخول.
 

 
 

دخال إعلى حساب هويتي ومن ثم قم بلتسجيل لو رقم الهاتف الذي قمت باستخدامه ألكتروني ادخل بريدك اإل .2

 انقر على "تغيير كلمة السر الخاصة بي". كلمة المرور.

 

طلب منك برابط تغيير كلمة السر. انقر على الرابط وسي   BanQuو رسالة من أ ةلكترونيإ رسالةابحث عن  .3

 دخال كلمة سر جديدة.إ



 

 حساب هويتي الخاص بكعلى  كإضافة معلومات

. إذا الشاشة يمين علىأقم بتسجيل الدخول على حساب هويتي الخاص بك. انقر على صورتك الموجودة على  .1

 كنت تستخدم هاتف خلوي قم بالنقر على "الملف".

  اختر تصنيف المعلومة التي ترغب بإضافتها على حساب هويتي الخاص بك. .2

 

والجنسية، والمهارات اللغوية، والتعليم، أتذكر، يمكنك إضافة معلومات حول وثائق التعريف الخاصة بك، 

والتاريخ الوظيفي والعمل الحر، والعائلة والتاريخ الطبي. ستخدمك هذه المعلوملت كاحتياط مفيد في حال فقدت 

 من هذه الوثائق.األصلية النسخ 

بكمية المعلومات التي  ، يعود األمر لكتعبئة معلوماتك في الحقول.  تذكرولكل من هذه التصنيفات، قم ب .3

 ترغب بإضافتها على حساب هويتي الخاص بك.

نقر على زر "اختيار" الموجود اسفل "الوثائق الداعمة" لتحميل اإلضافة نسخ داعمة للمعلومات الخاصة بك،  .4

ويرها و تصأم هاتف خلوي، يمكنك تحميل صور الوثائق ذا كنت تستخدإالوثيقة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

 مباشرة من الجهاز الخلوي.

 

 تذكر إضافة صور عديدة لحفظها على أن تتضمن الصور كال الوجهين للوثيقة.

أسفل الصفحة. من دون النقر عليه، في  عند انتهائك من اضافة معلوماتك، انقر على زر "حفظ" الموجود .5

 التي قمت بإضافتها من ملفك.ستختفي المعلومات 

لمسح المعلومات من ملفك، قم بالنقر على زر المسح الموجود على لوحة المفاتيح. ولمسح الملف )كملف  .6

 " الموجودة على اليمين من كل ادخال.Xالمعلومات األكاديمية وملف الخبرة العميلة( فانقر على "

 



 

 المرسلة إليكاستعراض المعلومات 

ى ( علاللجنة الدولية لإلغاثةالستعراض المعلومات التي يتم ارسالها لك من اآلخرين )مثل صندوق المرأة و .1

 حساب هويتي الخاص بك، قم بتسجيل الدخول على حسابك.

 ذا كنت تستخدم هاتفإنقر على "األصول" ضمن القائمة. اانقر على "األصول" في أعلى الشاشة، ومن ثم  .2

 نقر على "األصول" الموجودة في الصفحة الرئيسية.اخلوي، 

 

رسالها لكم من إي من الوثائق )المعلومات الموثقة( والتي تم أعلى هذه الصفحة، سيمكنك استعراض  .3

 .إلغاثةل لجنة الدوليةالمن و شهادة  التدريب الذي تلقيته أاآلخرين، مثل عقد التمويل بينك وبين صندوق المرأة 

 

 1كالحركة" ألي من األصول الخاصة ب احذر، يرجى عدم النقر على زر "بدء .4

استالم كل من األصول، أنقر على كلمة الحركات في قائمة "األصول" الموجودة في  تاريخلتتمكن من معرفة  .5

 أعلى شاشتك. اذا كنت تستخدم جهاز خلوي، انقر على "الحركات" الموجودة في الشاشة الرئيسية.

 

 
 

 في هذه الصفحة، ستتمكن من رؤية تاريخ استالمك لكل من األصول ومن قام بإرسالها لك. .6

 

 

 

 

                                                           
 

ن لن يتم حفظ م إضافية ولكلقد تم تصميم هذه المنصة لتشتمل على عدد من المهام والتي لم يتم تفعيل بعضها الستخدام هويتي. إذا قمت بالنقر عليها، ستظهر لك قوائ  1

 أي تغيير أي حركة تتم عليها.



 

 التحكم بمن يمكنه رؤية ملفك

لتتحكم بمن يمكنه رؤية ملفك، قم بتسجيل الدخول على حساب هويتي الخاص بك ومن ثم انقر على صورتك  .1

 ذا كنت تستخدم هاتف خلوي، انقر على "ملف".إالشاشة. يسار أعلى في الموجودة 

ضمن قائمة  البيانات العامة" عدادات ملفإسفل معلومات ملفك( وانقر على "أسفل )انزل بالشاشة الى األ .2

 .ضمان

  

و مع مجموعة صالتك وذلك بالنقر على االنترنت أكنت ترغب بمشاركة معلوماتك على أيمكنك اختيار سواء  .3

ي من معلوماتك أاخترت عدم مشاركة قد ي من هذه المربعات تكون أوبعدم اختيار مربعات االختيار الصحيحة. 

 مع أي كان.

 طالق.و عدم مشاركتها على اإلأننصحك بمشاركة معلوماتك مع صالتك فقط 

  

و "الصالت" في أاختر قائمة "االنترنت" ف ،مع صالتكو أاذا اخترت مشاركة معلوماتك على االنترنت  .4

ذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، إسفل. ومن ثم اختر المربعات الخاصة بنوع كل معلومة ترغب بمشاركتها. األ

 ستشاركها على يسار الشاشة. ستتمكن من رؤية عرض للمعلومات التي

 



 

 معلوماتك التي تلقيتها من اآلخرينالرد على طلبات استعراض 

حيان استعراض جزءاً من معلوماتك. على سبيل المثال، قد تطلب قد يطلب منك بعض صالتك في بعض األ .1

 منك مؤسسة مالية استعراض وثائقك كجزء من عملية الموافقة على التمويل. 

 ضهرف أو عليه للموافقة سواء ط "انقر على رابو رسالة نصية بهذا الطلب. ألكتروني إلك بريد اصعندها، سي

 ". BanQu على الطلب إفتح

 

 

يجاد هذه الطلبات بالنقر على ملفك والتصفح إلى األسفل حتى تصل "األمان" ومن ثم انقر على إأو يمكنك 

 "طلبات مشاركة الملف".

في هذه الصفحة، سترى مربع لكل من الطلبات التي تلقيتها من صالتك الستعراض معلوماتك. يمكنك اختيار  .2

 "موافقة" أو "رفض" الطلبات الجديدة الستعراض معلوماتك. 

 ولديهم فقطننصحك بالموافقة على طلبات استعراض المعلومات التي تصلك من االشخاص الذين تثق بهم 

 و رؤساء عملك مثال(.أراض معلوماتك )كالمؤسسات المالية غاية معينة من استع

 

 .بعد الموافقة على طلبات استعراض معلوماتك التي تلقيتها من صالتك يمكنك سحب هذه الموافقة الحقاً  .3

 سترى  في صفحة "طلبات مشاركة الملف" مربع لكل من طلبات المشاركة التي قمت بالموافقة عليها سابقاً.

 

لتتمكن من سحب الموافقات  "مفتوح"ي من صالتك، انقر على أولرؤية المعلومات التي تشاركها حالياً مع  .4

 ومن ثم انقر على "حجب".

 الموافقة على مشاركة معلوماتك بعد انتهاء غاية صالتك من استعراضها. ننصحك بحجب

  

 

 



 ضافة الصالتإ

ي من منصات وسائل أعن  تختلف منصة هويتي و مسح الصالت. ولكن،أيتيح لك حساب هويتي إضافة  .1

 التواصل االجتماعي )مثل الفيسبوك( حيث قد ترغب بأن يكون لديك العديد من "األصدقاء". 

ومن لهم غاية محددة من  ننصحك بالحد من تواصلك فقط مع األشخاص الذين تعرفهم وتثق بهم جيدا  هويتي،  في

 في العمل(. اتصالهم بك )مثل مؤسسات التمويل ورؤسائك

. ولتجد مستخدم حالي على هويتي، قم وإلضافة صلة جديدة، أنقر على "الهويات" في الصفحة الرئيسية .2

 ".BanQuجميع ملفات في بطباعة اسمه في محرك البحث الموجود في األعلى واختر مربع "البحث 

 

لة أو بريد الكتروني ليقم بتأكيدك كص نقر على "تواصل" لتصله رسالةاذا عثرت على الشخص الذي تبحث عنه، إ .3

 من صالته.

لوي، خ هاتفذا كنت تستخدم إوإلضافة صلة غير مشترك بحساب هويتي، اختر مربع "انقر لفتح حساب".  .4

 يقونة إشارة الزائد الموجودة في أعلى يمين الصفحة.أأنقر على 

مام رسال طلب لالنضإو عنوانه البريدي ليتم أ هو رقم هاتفأم بطباعة اسم الشخص الذي ترغب بالبحث عنه ق   .5

 إلى هويتي. ومن ثم اختر "ال حركات" من قائمة "إدارة الحركات".

  

 أنقر على "أرسل الدعوة" الموجودة أسفل الصفحة. .6

 مسح صلة

 لمسح صلة من صالتك على هويتي، انقر على "الهويات" الموجودة في الصفحة الرئيسية. .1

" الموجودة في يمين المربع من األعلى. سيصلك Xومن ثم انقر على ". أعثر على الهوية التي ترغب بمسحها 2

لغاء" للتراجع عن إو انقر على "أاخطار بأنه سيتم مسح هذه الصلة حسابك. وللتأكيد، أنقر على زر "موافق" 

 مسحه.

  


