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Mitt Helsingborg دليل لكيفية تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من خالل تطبيق 

 

 

 

 

 

 

 

 2. تسجيل الدخول
تقوم  بتسجيل الدخول  
اىل التطبيق بواسطة  

معرف البنك المحمول  
 )البنك ايدي( 

 

 

يل التطبيق ز  1. قم بتنز
يل  تطبيق  ز  تستطيع تنز
Mitt Helsingborg 

 من  متجر  أبل او  متجر  جوجل. 
 

يل ز  روابط التنز

 :Appstore)متجر  أبل (

https://apps.apple.com/se/app/ 
mitt-helsingborg/id1467736612 

 

 :Google play )متجر  جوجل(

https://play.google.com/ 
store/apps/details?id=com.mitthelsin

gborg 
  

 a.3 التقديم مع بعض

عندما  تقوم بالتقديم  مع  
ز    أحد  ما  يتطلب من  الطرفي 

تسجيل الدخول لك    
 تستطيعوا  بدء التقديم. 

 
  
/قضيت   

 ملفز
قبل ان يقوم الشخص الذي  

تقدم معه بتسجيل  
الدخول، تظهر  رسالة تشن   

 اىل انتظار  التأكيد.   
 



 

 

 

 

 

 4.  الصفحة الرئيسية 
عندما  تكون حالة او  صفة  

ة الزمنية  صيغة   الفن 
مفتوح تستطيع  حينها   
بدء التقديم  عن  طريق 
النقر  عىل زر  تقديم  

 الطلب. 
 

 .3bالتقديم مع بعض

عندما  يقوم الشخص الذي  
تقدم معه بتسجيل الدخول  
 تظهر  رسالة شكر   كتأكيد. 

 

 .3cالتقديم مع بعض
لك   تتغن   الصيغة اىل صفة  

مفتوح يتطلب أحيانا  سحب  
االصبع عىل الشاشة اىل 
األسفل لغرض تحديث  

 بيانات  الصفحة. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  معلومات شخصية
قم  بتعبئة معلوماتك 
ومعلومات  الشخص  

الذي تقدم معه.  يجب ان  
تكون  كافة المعلومات   
معبئة لك   تستطيع  

 استكمال تقديم  الطلب. 
 

ات  6.  التغنر
ات    يتوجب ذكر   كافة التغن 
   طرأت  منذ  

المستجدة والت 
    
اخر  طلب تم  تقديمه، والت 

 تؤثر  عىل المعونة. 
 

ات  عىل   وقد  تكون تلك التغن 
سبيل المثال إنك حصلت  

   الوضع 
عىل عمل او  تغين   فز

العائىل   او  اإلقامة او  أي أمور  
 أخرى متعلقة بمخططاتك. 

 
 

 7.  معلومات الدخل 
قم  بكتابة معلومات   

الدخل المتاح لديك خالل  
ة الطلب.   فن 

 

االزرار  توضح أنواع  
مختلفة من  الدخل.  قم  

بسحب االزرار  اىل الجانب 
لك   ترى أنواع الدخل  

 المتاحة. 
 

إن لم  يكن  لديك أي نوع  
من  أنواع الدخل  فتؤش    

عىل خيار  لن  احصل عىل 
 أي نقود  للشهر  القادم. 

 



 

 

 

 

 

  

 8.  معلومات األمالك
إن  كان لديك بعض 

األمالك فستقوم بذكرها   
هنا.  العربة )السيارة( عىل  
سبيل المثال تعتن   من   

 األمالك. 
 

إن لم  يكن  لديك أي 
أمالك فتؤش   عىل  خيار   
 ليس لدي أي أمالك. 

 

9a. 
 معلومات المصاريف 

    
قم  بذكر  المصاريف الت 
 تريد  التقديم  عليها. 

 
ز  أنواع مختلفة    االزرار  تبي 

من  المصاريف.  قم   
بسحب االزرار  اىل 

الجانب لك   تظهر  أنواع  
أكن   من  مسميات   

المصاريف.  قم  باختيار   
مسىم أحد  المصاريف  
 عن  طريق ضغط الزر. 

 
 

 

9b. 
معلومات المصاريف  

 عندما  تقدموا  مع بعض 
عندما  تقدموا  مع بعض 
سيتم  ذكر  المصاريف 

للشخص الذي لديه تلك  
 المصاريف. 

 
مثال:  إن  كان الشخص  
الذي تقدم الطلب معه  
لديه مصاريف ادوية   

فتسجل تلك المصاريف 
تحت مسىم المرافق  

 لمقدم الطلب. 
 
 



 

 

  

 10.  ملخص 
قبل ان تقوم  بإرسال 

الطلب سيظهر  ملخص  
)لمحة عن  الطلب(  
الطلب.  هنا  تستطيع 

مراجعة صحة  
 المعلومات. 

 

إن  كانت  كافة المعلومات   
صحيحة  فستؤش   عىل  

   بأن  
خانة ]...[.  فهذا  يعتز
    
كافة المعلومات  الت 

 قمت بإعطائها  صحيحة. 
 

قم  بالضغط عىل التوقيع 
عن  طريق معرف البنك 
المحمول )البنك ايدي(  
 لك   يتم  إرسال الطلب. 

  

 11.  التأكيد
عندما  تقوم بالتوقيع عن  

طريق معرف البنك 
المحمول )البنك ايدي(  
سيصلك تأكيد  بأنك قد   

انتهيت من  التقديم.  
ستصلك أيضا  معلومات  عن   

ما  لذي سيحصل مع  
 الطلب. 

 

12.  التوقيع عندما  تقدموا  
 مع بعض

الشخص الذي تقدم الطلب 
معه يحتاج أيضا  اىل توقيع  
الطلب عن  طريق معرف  
البنك المحمول )البنك 
ايدي( قبل ان يتم  ارسال 

 الطلب. 
 

قم بتسجيل الدخول اىل 

التطبيق والضغط عىل 

 مراجعة وتوقيع. 

 

قم  بالتأكيد  عىل ان  
المعلومات  صحيحة وبعدها   

التوقيع عن  طريق معرف 
البنك المحمول )البنك 

 ايدي(. 
 



 

 

  

 13.  تتبع/ متابعة طلبك
 تستطيع متابعة حالة   

 طلبك. 
    
  / قضيت 

عن  طريق ملفات 
تستطيع متابعة حالة  

 الطلب. 
 
 

 14.  معلومات االتصال
ة   اضغط عىل بطاقة الفن 
الزمنية وقم  بفتح تفاصيل  

الصفحة.  فيه توجد  معلومات  
عن  طلبك.  فيه توجد  أيضا  
ة  معلومات  االتصال بسكرتن 
الشؤون االجتماعية الخاصة  

 بك. 
  

ء ما  حدث  ي
 15.  ش 

ات      عند  حصول أي تغن 
   طلبك تصلك رسالة 

فز
 نصية. 

 عن  طريق تطبيق
Mitt Helsingborg 

تستطيع رؤية التغن   الذي  
 طرئ عىل ملفك. 

 
 
 
 



 

 

 16.  معلومة /  معلومات 
ا  رؤية حالة   تستطيع مباش 
   صفحة الملفات  

الطلب فز
او  القضايا  عند  تسجيل 

 الدخول. 
  

17.  االطالع عىل  
 معلومات أكن   عن القرار 
قم  بالضغط عىل بطاقة 
ة الزمنية  وقم  بفتح   الفن 
صفحة التفاصيل.  فيه  
يوجد  نص قصن   عن  

   توصف القرار. 
 الحالة والت 

  

 18.  عرض القرار 
هنا  تستطيع رؤية ملخص  

قصن   عن  القرار  
والحسابات.  اضغط عىل  

تفاصيل لالطالع عىل  
 .  معلومات  أكن 

 



 

 

 

 19.  تفاصيل وسجل
عندما  تقوم بالضغط عىل 

تفاصيل تظهر   كل 
معلوماتك الخاصة بالدخل  

   قمت  
والمصاريف الت 

   الطلب.   
بذكرها  فز

وتستطيع أيضا  قراءة  
السجل الذي قام سكرتن    

الشؤون االجتماعية الخاص  
   القرار. 

 بك  كتابته فز
  


	Mitt Helsingborg

