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 املشمولني بالصرف عرب الكرميي() خطوات استيفاء بيانات

 

 

 مالحظات هامة: 

 .عدم مشاركة او إعطاء رقم االستعالم الخاص بك ألي شخص ألنه خاص بك فقط 

 المعطاة صحيحة. استيفاء البيانات مسئوليتك، فيجب ان تكون البيانات 

 

منساااع لعم ية الشااار  الاساااتي اء نيانات النازحين ال ين يسااات مون مرتنات  وساااوذ يسااااعد ه ا  اإلجراءات المسااااعدة ع  

اسااااتي اء النيانات انتداء  من الدخوى ال  الموقل اإللنترونز لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات نالعاصاااامة المؤقتة عدن حت  

 التالز:اإللنترونز الرانع و لك عنر االنتهاء من استي اء نافة النيانات المع ونة. ول دخوى ال  الموقل االلنترونز ل وزارة 

https://mocsi.org/ 

 من خالى الرانع التالز: نيانات النازحيناستي اء الخاصة نول دخوى المناشر ال  الص حة اإللنترونية 

https://mocsi.org/ar/Autoservice/Pages/naz/ 

 ءات املساعدةاإلجرا

الخاصااة ناسااتي اء  االلنترونية الرساامية الخاصااة نالوزارة ومن لد الدخوى ال  الصاا حة اإللنترونيةالدخوى ال  صاا حة  اوالً:

 :عنر احدى العرق االتيةالنازحين الموظ ين نيانات 

 ."استيفاء بيانات الموظف"اختيار يتم  –لكترونية إلقائمة الخدمات امن  – من شريط القوائم .1

 

 

 

 

 

 

https://mocsi.org/
https://mocsi.org/ar/Autoservice/Pages/naz/
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 .اإللنترونيةالخدمات عبر الضغط على قائمة  من واجهه الخدمات اإللكترونية .2

 
 

 من شريط االخبار .3

 
 

 من تذييل الصفحة الرئيسية .4
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 ن الرابط المباشرم .5

 

https://mocsi.org/ar/Autoservice/Pages/naz/ 

 

 :لموظذااستي اء نيانات الدخوى ال  ص حة  ثانيًا:

للتمويل األصتتتتتتتغر  الكريمي لدى بنك المعطى لك عند استتتتتتتتالم المرتب منبك و الخاص رقم االستتتتتتتتعالم يتم إدخاليجب ان 

ويجب ان يكون الحقل المدخل رقم وال يحتوي على الموظفين النازحين البيانات  الستتتتتتتيفاءفي الواجهة الرئيستتتتتتية  االستتتتتتالمي

 .، من ثم الضغط على زر استيفاء البياناتحروف او مسافات

 

نما هو موضاااي فز صاااورة  المع ونةالنيانات فز صااا حة تحديل النيانات والتز تحتول ع    النيانات الخاصاااة نك ناساااتي اءقد  :ثالثاً 

 :وهز ناالتز (5فز ص حة رقد ) تحديل النيانات

 )مكان اإلقامة الحالي )المحافظة ثم المديرية. 

 .الرقم الوطني )رقم البطاقة اإللكترونية( باإلضافة الى مكان اإلصدار وتاريخ اإلصدار 

 .رقم التلفون 

 ارات التالية:الحالة الوظيفية والتي سوف تختار منها احدى الخي 

o محدد غير 

o يعمل موظف 

o العمل  علي قادر غير/ يعمل ال موظف 

 :عند اختيار هذه الحالة سوف تظهر لك بيانات إضافية تقوم بتعبئتها وهي كاالتي 

 ( اخرى -للدراسة  موفد -متوفي  –االجلين  أحد بلوغسبب عدم القدرة على العمل وتشمل االتي) 

  مالحظات إضافية عن سبب عدم القدرة على العمل.كما يوجد خانة لكتابة أي 

o للعمل االستعداد لدية/ يعمل ال موظف 

o للعمل االستعداد لدية ليس/  يعمل ال موظف 

 كتابة أي مالحظات إضافية في بند المالحظات. 

1 2 

https://mocsi.org/ar/Autoservice/Pages/naz/
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  )يجب ان تكون بأحد ميقا بايت كما  4ويجب ان ال يزيد حجمها عن ارفاق صورة البطاقة الشخصية االلكترونية )الرقم الوطني

 (.pdf - doc - docx - png - jpeg - jpgالصيغ التالية )

 بعد االنتهاء من تحديث البيانات اضغط على زر حفظ ليتم حفظ بياناتك. 

 .اخيراً، يمكنك طباعة استمارة استيفاء بيانات النازحين 
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 )مكان اإلقامة الحالي )محافظة/ مديرية. 

 

  الشخصية االلكترونية( ومكان إصدارها وتاريخهاالرقم الوطني )البطاقة. 

 
 ارقام التلفونات الخاصة بك. 

 

  مة المنسدلة احدى الخيارات الموضحة في الصورة.شغل الوظيفة ويجب ان تختار من القائالحالة من 
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  الخدمة العامة التي عند اختيار موظف يعمل، سوف تظهر لك بيانات إضافية مطلوب استيفائها وهي المسمى الوظيفي ووحدة

 تعمل بها حالياً )جهة العمل(.

 

  عند اختيار موظف ال يعمل / غير قادر على العمل، سوف تظهر لك بيانات إضافية مطلوب استيفائها وهي سبب عدم القدرة

 على العمل وكذلك مالحظات أخرى ان وجدت.

 

 .كما يوجد خيار موظف ال يعمل / لدية االستعداد للعمل 

 

 



                                                  العاصمة المؤقتة عدن -الخدمة المدنية والتأمينات وزارة 

7 
 

 يوجد خيار موظف ال يعمل / ليس لدية االستعداد للعمل. وكذلك 

 

 عامة. كتابة أي مالحظات إضافية 

 

  )ميقا  4ويجب ان ال يزيد حجمها عن بعد االنتهاء من استيفاء البيانات، يجب رفع البطاقة الشخصية االلكترونية )الرقم الوطني

(. ولرفع الصورة قم بالضغط pdf - doc - docx - png - jpeg - jpgبايت كما يجب ان تكون بأحد الصيغ التالية )

 (.Choose File) على زر اختيار الملف
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  تقوم بالضغط على ها وبعد ذلك وتقوم باختيار اإللكترونية نافذة، تقوم بالذهاب الى موقع تواجد صورة البطاقةسوف تظهر لك

 زر موافق.

 

 

  ،ُتد رفل الم ذ ننجا   -االتية رسالة القوم بالضغط على زر ارسال الملف... سوف تظهر لك واخيرا. 

 

  ستيفاء كافةبعد االنتهاء من  رسالةالظهور من وتأكد  حفظعلى زر  ، قوم بالضغطورفع البطاقة اإللكترونية المطلوبةالبيانات  ا

 .االستيفاء استمارة طباعة االن يمكنك...بنجاح التعديالت حفظ تم   -االتية 
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 ع   زر عناعة القسيمة. الموظذ نالضغععناعة استمارة استي اء نيانات اخيرا  يمننك  رابعًا:

 
 

  قوم بطباعتها او حفظها.لموظفااستيفاء بيانات  استمارةسوف تظهر لك ، 

 

 

 .بنجاح وبهذا تكون قم اتممت عملية استيفاء بياناتك

 شاكرين تعاونكم معنا

 


