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 مقدمةأوالً :

مرررررررررررررررررررررر  املتعررررررررررررررررررررررامل ل مرررررررررررررررررررررر  املجتمررررررررررررررررررررررع التجرررررررررررررررررررررراري والصررررررررررررررررررررررنا   إلرررررررررررررررررررررر  ذات مسررررررررررررررررررررررتوي متم رررررررررررررررررررررر  يعتبررررررررررررررررررررررر تقررررررررررررررررررررررد    رررررررررررررررررررررردمات 

، لرررررررررررررررررذا  ررررررررررررررررررال (نافذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  املنصررررررررررررررررررة القوميرررررررررررررررررة املوحرررررررررررررررررردة للتجرررررررررررررررررارة الخارجيرررررررررررررررررة )منظومرررررررررررررررررة ألاولويرررررررررررررررررات ال ررررررررررررررررر   سرررررررررررررررررر   ل رررررررررررررررررا 

السرررررررررررررررر   إلرررررررررررررررر  ذلررررررررررررررررل مرررررررررررررررر   رررررررررررررررر   التحررررررررررررررررو  إلالكترونرررررررررررررررر   رررررررررررررررر  تقررررررررررررررررد    ررررررررررررررررذ  الخرررررررررررررررردمات وذلررررررررررررررررل ل سرررررررررررررررر يل الحصررررررررررررررررو  

 عرررررررررررررر  عليهررررررررررررررا ب 
 
 واملكرررررررررررررران   الزمررررررررررررررانإرتباط ررررررررررررررا سررررررررررررررر وسرررررررررررررر ولة  عيرررررررررررررردا

م
(، نافذذذذذذذذذذذذذذ  )منظومررررررررررررررة نطلرررررررررررررر  سررررررررررررررع  . ومرررررررررررررر   ررررررررررررررذا امل

 مررررررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررر   البوابرررررررررررررررررررررررررة إلالكترونيررررررررررررررررررررررررة
 
وذلرررررررررررررررررررررررررل  (Nafeza.gov.eg) بررررررررررررررررررررررررالتحو  إلررررررررررررررررررررررررر  تقررررررررررررررررررررررررد    ررررررررررررررررررررررررردما ها إلكترونيررررررررررررررررررررررررا

 م هررررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررررر   دمررررررررررررررررررررة 
 
التحررررررررررررررررررررو  الر  رررررررررررررررررررر  للدولررررررررررررررررررررة  املجتمررررررررررررررررررررع التجرررررررررررررررررررراري والصررررررررررررررررررررنا   و يررررررررررررررررررررادة الررررررررررررررررررررو   نحررررررررررررررررررررو إسرررررررررررررررررررر اما

 . املصرية

.خدمات إلالكترونيةحساب جد د للوتفعيل نشاء إو ذا الدليل  وضح كيفية 
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 التعريفات: ثانياً 

 :مركز الخدمات اللوجيستية

واملن شرة دا ل انحاء  (ناف  القومية املوحدة للتجارة الخارجية ) و احد مراكز الخدمات اللوج س ية التا عة للمنصة 

 جم ورية مصر العربية.

 :إلالكترونية البوابة

 Nafeza.gov.eg وعنوانها (ناف  القومية املوحدة للتجارة الخارجية )للمنصة  الرسمية البوابة ه 

 :إلالكترونية الخدمات

  الخدمات ه 
م
 إلكترون   شكلالتجاري والصنا    للمجتمع (ناف  القومية املوحدة للتجارة الخارجية )ملنصة ا م  قدمةامل

 عبر القنوات إلالكترونية املتعددة.

 
م
 :ستخدمامل

إلالكترونية  بوابةال عل  إلكترون  لحساب املالل اعتبارية لشخصية املمثل أو طبيعية لشخصية املمثلالشخص   و

 .Nafeza.gov.eg (نافذةالقومية املوحدة للتجارة الخارجية )للمنصة 

 :الاعتبارية الشخصية ممثل

 جمعية,  مؤسسة,  شركة :مثل اعتباري  كيال أو لج ة ممثل دع  يم  سنة 90 ع  عمر   قل ال مدن  مصري  مواط   ل و و

 .الخ... 

 :نظام تسجيل الدخول املوحد

باملجتمع  الخاصة الحسابات وإدارة إنشاء   يح حيث، (نافذةالقومية املوحدة للتجارة الخارجية )مكونات املنصة  أحد  و

 واحد الكترون  معرف باستخدام وذللعبر إلانترن   الالكترونية الخدمات م  الاستفادة م  وتمكي ه التجاري والصنا   

 .املعلومات و صوصية وسرية أم  ضمال مع الكترون  مو ع م  اكثر    لل سجيل الحاجة دول 

 :اللوجيستية التطبيقات

 آلاليات لتوف ر أو ا تصار ا أو إلاجراءات لتوحيد أو البيانات إدراج تكرار ملنع لوج س ية عمليات توفر آلية تطبيقات

 الخاصة البضائع ع  إلافراج بوضعية الخاصة املعلومات  شأل العم ء مع املستمر الر    التواصل لتحقي  ال  مة

 .به 
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 التفاعلية كترونيةاإلل الخدمات في التسجيل شروطثالثاً: 

 متعامل)مستورد/مصردر(لصرنا   سرواء  رال مسرتخلص جمر ر  او لكافة املتعامل ل م  املجتمرع التجراري وا  ح  -0

إلالكترونررر  علررر  شررربكة   ررراو ععبرررر م نصررة )نافرررذة(املفاعليرررة ال ررر  تقررردم ا تالاسررتفادة مررر  الخررردمات إلالكترونيرررة ال

  شرط ال سجيل     اعدة بيانات املتعامل ل بالجمارك. الانترن 

حسررراب املسرررتخدم  علررر  الحصرررو   التجررراري  بالسرررجل املرررد ر العرررام أو املنشرررأة ملالرررل  حررر  الفرديذذذة املؤسسذذذات ررر   -9

 .(Root Accountالرئ س   )

 (أو أحررررد أعضررررائة أو املرررردراء التنفيررررذ   املرررردون ل بالسررررجل التجرررراري )رئرررر ل مجلررررل إلادارة  ررررررررررلر  حرررر  الشذذذذر ات رررر   -3

 .(Root Accountحساب املستخدم الرئ س   ) عل  الحصو  

 " تفعيذذذذذذذذذذذذذذذذذل الخذذذذذذذذذذذذذذذذذدمات إلالكترونيذذذذذذذذذذذذذذذذذة"طلررررررررررررررررر  مرررررررررررررررررلء نمررررررررررررررررروذج  -4
 
مررررررررررررررررر   ررررررررررررررررر   املو رررررررررررررررررع إلالكترونررررررررررررررررر   إلكترونيرررررررررررررررررا

"www.nafeza.gov.eg"صررحة وعليرر  طرراب تفررويم رسرر    مرفرر  معرر ، للمنشررأة   طريرر  منرردوب، وتقد مررة عرر 

القوميررة املوحرردة للتجررارة الخارجيررة تعامررل مررع املنصررة لل للمنرردوبتفررويم املنشررأة  ررنص علرر  ، مرر  البنررل تو يررع

 الحسابات إلالكترونية عل  املو ع إلالكترون  للمنصة.إجراءات  سجيل وتفعيل     )نافذة(

 الخطوات اإلجرائية إلنشاء وتفعيل حساب للخدمات التفاعلية: رابعاً 

 www.nafeza.gov.egالد و  عل  املو ع إلالكترون  للمنصة القومية املوحدة للتجارة الخارجية  -0

 .املو ع إلالكترون  كمستخدم للبوابة إلالكترونية حساب عل  سجيل  -9

 ." عل  املو ع إلالكترون تفعيل الخدمات إلالكترونيةم      طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية  -3

املس ندات املطلوبرة إلسرتكما  باإلضافة ال   "خطاب التفويض"و "تفعيل الخدمات إلالكترونية"نموذج   سلي  -4

 حد مراكز الخدمات اللوج س ية لنافذة.م      اإجراء تفعيل الخدمات إلالكترونية 

 مراجعة وإعتماد الطل  وم  ث  تنشيط الخدمات إلالكترونية التفاعلية. -5

 المستندات المطلوبة: خامساً 

 ؛للمنشأة السجل التجاري  .0

 ؛للمنشأة البطا ة الضريبية .9

 لكل حساب )حساب رئ س  /حساب فر  (؛ بطا ة الر   القوم  .3

 ؛"إلالكترونية البوابة عل  التفاعلية إلالكترونية الخدمات "تفعيلطل   .4

قرررررردم الطلرررررر  و بيانررررررات الحسرررررراب الرئ سرررررر   و   طرررررراب تفررررررويم عليرررررر  صررررررح  تو يررررررع مرررررر  البنررررررل .5 تضررررررم  اسرررررر  مم )مم

 الحسابات الفرعية(.

http://www.nafeza.gov.eg/
http://www.nafeza.gov.eg/
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 تسجيل حساب جديدسادساً: 

 .www.nafeza.gov.egالد و  عل  املو ع إلاكترون  ملنصة "نافذة"  -0

كما  و موضح  "دخول املستخدمينيسار الصفحة الرئ سية للمو ع إلالكترون ،    بالضغط عل  " أعل     -9

 (.0الشكل ر   )ب

 ."حساب جديد   بإ تيار  " -3

 
 الصفحة الرئ سية – (0الشكل ر   )

،  ج  إد ا  بيانات (9تعبئة نموذج مستخدم جد د عل  البوابة إلالكترونية كما  و موضح بالشكل ر   )ب    -4

الحساب )البر د إلالكترون  / الر   السري / اس  املستخدم /  لمة املرور(  شكل صحيح ح   تتمك  م  

 تفعيل الحساب بنجاح.

 لمة املرور لتأم ل الحساب م  اي   غي رأر ام يستخدم    حالة اسرتجاع /  ةربعم  أل و  ك و ر   مم  الرقم السري 

 .عملية اس ي ء عل  بيانات الحساب

 سوف  ت  ربط الحساب إلالكترون  ب ، ويت   الذي إلالكترون  الرئ س   البر د عنوال  و إلالكتروني البريد

بر د إلالكترون  صحيح و ال   است م  افة إلاشعارات وا ضا رسائل تفعيل الحساب، لذا  ج  ال  كول  ةاستخدام

 نشط.

http://www.nafeza.gov.eg/
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  سجيل حساب جد د عل  البوابة إلالكترونية – (9الشكل ر   )

، سوف تظ ر "تسجيل،    بالضغط عل   ر ""انشاء حساب جديد"د ا   افة بيانات طل  الانتهاء م  إ عد  -5

، كما  و موضح إلكترون   تضم  رابط لتفعيل الحساببريد ارسا   تفيد بنجاح عملية ال سجيل ورسالة 

 (.3بالشكل ر   )
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  سجيل الحساب بنجاح– (3الشكل ر   )

6-  
م
ث  "، نافذة"رسل م  منصة    آلال بزيارة صندوق البر د إلالكترون  الخاص بل، وفتح البر د الالكترون  امل

الحساب سوف تظ ر لل  وتنشيط الخاص بتفعيل الحساب،    حالة نجاح عملية تفعيلالضغط عل  الرابط 

 (.4كما  و موضع بالشكل ر   ) بأنة ت  تنشيط الحساب عل  البوابة إلالكترونيةرسال  تفيد 

  
م
  يار  مجلدرسلة م  نافذة دا ل صندوق البر د الوارد، برجاء    حالة عدم العثور عل  رسالة البر د إلالكترون  امل

 ."  د تجد الرسالة     ذا املجلدJunk" الرسائل الغ ر مرغوب فيها

 
 بنجاح تفعيل الحساب الجد د – (4الشكل ر   )

 
 
فع   (شخص ي)ان  لد ل حساب حاليا  الخارجية للتجارة املوحدالبوابة إلالكترونية للمنصة القومية  عل ل مم

  (نافذة)
 
مك والاستفادة م  الخدمات نل م  إتمام  سجيل الد و  عل  البوابة إلالكترونية و ذا الحساب  م

 املقدمة م  ا بار وتحميل نماذج العمل املختلفة وغ ر ا م  الخدمات.

ول ستفاة م  الخدمات إلالكترونية الخاصة باملعام ت التجارية )إدراج بيانات إلا رارات الجمركية، الاستع م 

 الخدمات إلالكترونية.  اصية وغ ر ا م  الخدمات(، البد م  تفعيل ع  حالة إ رار...،

شرح الخطوات إلاجرائية لتفعيل الخدمات إلالكترونية م      تر ية الحساب تناو  الجزء التال  سوف  ت  

 ".تجاري "ال  حساب  "شخص ي"م  حساب 
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 تجاري حسابسابعاً: ترقية الحساب من حساب شخصي الي 

 (تخليص/مستخلص عموميصاحب شأن/مكتب )

دا ل البوابة إلالكترونية  مكنل البدء     (حساب شخص ي)وتفعيل حساب جد دإنشاء آلال وبعد الانتهاء م  

ال   "شخص يال"وذلل م      تر ية الحساب ،  طوات تفعيل الخدمات إلالكترونية دا ل الحساب الخاص بل

 :إلالكترونية" وذلل ل ستفادة م  الخدمات تجاري حساب "

 ( وال   سب  انشائة وتفاعيل اس  املستخدم و لمة املروربيانات الحساب ) ستخدامسجيل الد و  بإ ب    -0

دخول "ع  طري  الضغط عل   ("جديد حساب تسجيل"م       طوات  دا ل البوابة إلالكترونية

 (.5كما  و موضح عل  الشكل ر   )"، تسجيل دخول والضغط عل  "" املستخدمين

 
  سجيل د و   – (5الشكل ر   )

" اعل  يسار الصفحة الرئ سية للمو ع حسابي عد نجاح عملية  سجيل الد و ،    بالضغط عل  " -9

 (6" كما  و موضح بالشكل ر   )تفعيل الخدمات إلالكترونيةإلالكترون ، ث  اضغط عل  "
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 فعيل الخدمات إلالكترونيةت – (6الشكل ر   )

عملية تفعيل الخدمات إلالكترونية، البد م  توافر بيانات املنشأة )الر   الضريب  /  طوات  بل البدء     -3

  افة البيانات املطلوبة دا ل نموذج تفعيل الخدمات إلالكترونيةإدراج ....( ح   تتمك  م   السجل التجاري/

 .بنجاح وبشكل سلي 

" سوف تظ ر لل صفحة لك  تختار نوع املنشأة سواء تفعيل الخدمات إلالكترونية عد الضغط عل  رابط " -4

 .(7بالشكل ر   ) موضحشركة)صاح  شأل( أو مكت  تخليص أو مستخلص عموم  كما  و 

 .ل اتفعيل الخدمات إلالكترونية املطلوب  " حس  نوع املنشأةترقية حساب" ر    بالضغط عل   -5
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00 

 

  

 تفعيل الخدمات إلالكترونية )التحق  م  بيانات املنشأة( – (7الشكل ر   )

" وذلل للتحق  م  البيانات الخاصة تحققعند الانتهاء م  اد ا  بيانات املنشأة،    بالضغط عل   ر " -6

 .(8كما  و موضح بالشكل ر   )باملنشأة، 

 
 املنشأة( سج تالتحق  م  ) تفعيل الخدمات إلالكترونية – (8الشكل ر   )

سوف  ظ ر الاس  والعنوال الرسمي ل للمنشأة م  وا ع  ،   حالة التحق  م  بيانات املنشأة  شكل سلي  -7

 د بالضغط نشاة، لبيانات امل، إذا  ان   ذة البيانات مطابقة  املتعامل ل مع الجمارك بياناتسج ت  اعدة 

 ."التالير  " عل 
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 آلا  -8
م
 (، مع الا ذ8كما  و موضح بالشكل ر  ) -" التاليث  الضغط عل   ر " "قدم الطلبمم بإد ا  بيانات "  ل  

قدم الطل  صحيحة ومم      الاعتبار ال تكول  افة البيانات الخاصة بمم
م
قدم د قة  شكل سلي  ح    مك  مل

 .الطل  استكما  الاجراء دا ل املركز اللوج س  

 
قدم الطل بيانات ) تفعيل الخدمات إلالكترونية – (2الشكل ر   )  (مم

سواء  ان  ، (01كما  و موضح بالشكل ر   ) للمنشأةالحساب الرئ س   الخطوة التالية ه  إدراج بيانات  -2

للخدمات الرئ س    حسابال عل  الحصو   التجاري  بالسجل العام املد ر أو املنشأة ملالل منشأة فرد ة فيح 

 املدون ل التنفيذ   املدراء أو أعضائة أحد أو إلادارة مجلل رئ ل) لررررررر يح فو    حالة الشر ات إلالكترونية، أ

 .للخدمات إلالكترونيةالرئ س    حسابال عل  الحصو  ( التجاري  بالسجل

  مع بيانات مالل املنشأة أو املد ر العام بالسجل التجاري    بيانات بطا ة الر   القوم  مطابقة كول بد م  ال تال

 بالسجل املدون ل التنفيذ   املدراء أو أعضائة أحد أو إلادارة مجلل رئ ل، او مطابقة مع نشأة فرد ةاملحالة 

    حالة الشر ات. التجاري 

  البد ال  كول ر    اتف محمو  نشط دا ل جم ورية مصر عربية، و ذا الر   سوف  كول رقم الهاتف للمنشأ :

 شعارات.ست م اي إر   ال اتف الرس   للمنشأة إل 
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 (للمنشأةالرئ س    الحساب بياناتتفعيل الخدمات إلالكترونية ) – (2الشكل ر   )

ل ستفادة م   أو مندوب  مكت  التخليص  نشأةملوظف  امل سجيل بيانات حسابات فرعية    حالة الرغبة     -01

اضافة ع  طري  الضغط عل  " الخدمات إلالكترونية عبر املو ع إلالكترون ،    بإد ا  بيانات تلل الحسابات

، مع الا ذ    الاعتبار ال تتوافر بيانات ترغ     إضافة حساب فر   جد دمر   ل مع  "حساب فرعي جديد

كما ، لتلل الحساب وا ضا تفويم م  املنشأة/مكت  التخليص وتكول سارية بطا ة الر   القوم  لكل حساب

 .(00 و موضح بالشكل ر   )

سياسة استخدام    باملوافقة عل  " عد الانتهاء م  اد ا   افة البيانات الخاصة بالحسابات الفرعية،  -00

 ".إلالكترونية تفعيل الخدمات" لحفظ وإرسا  طل  "تسجيلالضغط عل  ر  "" ث  خدمات ناف  

 "  م      رابط طباع  نموذج الطل  كما  و مب ل بالشكل  "إلالكترونية تفعيل الخدمات   بطباعة نموذج طل

ث  التو يع علي  م  ِ بل مقدم الطل  مع ارفاق املس ندات املطلوب تقد م ا ال  موظف مركز الخدمات (، 00ر   )

 .اللوج س ية الستكما  الاجراء واعتماد الطل 

  بل موظف م   ِ  "إلالكترونية فعيل الخدماتت"    حالة إتمام عملية مراجع  املس ندات املرفقة واعتماد طل

 سوف  ت  ارسا  بريد الكترون   فيد بنجاح عملية تفعيل الخدمات إلالكترونية.املركز اللوج س  ، 

"و املس ندات إلالكترونية تفعيل الخدماتلتقد   طل  "   بالتوج  ال  أحد مراكز الخدمات اللوج س ية  -09

 .إلستكما  اجراء تفعيل الخدمات إلالكترونية املطلوبة

 



 

 املنصة القومية املوحد للتجارة الخارجية )نافذة(
 للخدمات إلالكترونيةحساب إلنشاء وتفعيل الدليل إلارشادي 
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 تفعيل الخدمات إلالكترونية )الحسابات الفرعية( – (01الشكل ر   )

 

 
  سجيل طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية" بنجاح – (00الشكل ر   )
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05 

 

      (، سوف تجد بيال 00موضح بالشكل ر   )كما  و  "الطلبات الحالية" كما  مك  متا عة حالة الطل  م

  ت   سجيل الطل  الذي 
 
ر   املرج   وتاريخ تقد   الطل  وا ضا الحالة)املو ف الحال ( باإلضافة ال  المتطمنا

 .إلاجراء املطلوب

   اي و  ،    بالضغط تفعيل الخدمات إلالكترونيةطباعة نموذج طل  "الرغبة    و ألعرض تفاصيل الطل    "

تظ ر لل شاشة  عرض البيانات (، سوف 00ر   )كما موضح بالشكل  دا ل الجدو   "الرقم املرجعي للطلب" عل 

 .(09التفصيلية للطل  كما  و موضح بالشكل ر   )

 

 شاشة تفاصيل طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية"  – (09الشكل ر   )

 "  نشاء سوف  قوم النظام بإ "طباعة""،    بالضغط عل   ر تفعيل الخدمات إلالكترونيةلطباعة نموذج طل

 ( PDFملف    صيغة )
م
 .ج ا ك الشخص   عل  حفظ وا ضا  مكنل  ،(03كما  و موضح بالشكل ر   )   بطا عت  
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  "PDF   صيغة " طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية"نموذج  – (03الشكل ر   )

" واملس ندات املطلوبة،  قوم موظف إلالكترونية الخدمات تفعيل"طل   عد الانتهاء م  إجراء تقد   نموذج  -03

ترونية وم  ث  منح ص حية الد و  عل  الخدمات إلالكللوج س ية بمراجعة واعتماد الطل ، مركز الخدمات ا

 "ناف  ظومة "ملن

فيد بإعتماد الطل  -04 احتواء الطل  عل  ، و   حالة فور اعتماد الطل ،  قوم النظام بإرسا  بريد إلكترون   م

" وذلل تفعيل الحساباتحسابات حسابات فرعية ملندوب  الشركة/املكت ، سوف  تغ ر الاجراء املطلوب ال  "

 (.04كما  و موضح بالشكل ر   )إلد ا  البيانات الخاصة بكل حساب فر   

 
 حالة الطل  )اٌعتمد( –الطلبات الحالية  – (04الشكل ر   )

واملرتبطة  املراد انشائها " سوف تظ ر لل شاشة بكافة الحسابات الفرعيةالحسابات تفعيلالضغط عل  " عند -05

 (.05كما  و موضح بالشكل ر   ) بهذا الطل  فقط
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 املرتبطة بالطل  الحسابات الفرعية – (05الشكل ر   )

سوف  تطل  منل اد ا   –الحساب الفر   " سوف تظ ر لل شاشة تفعيل الحساب   بالضغط عل  " -06

 (.06 و موضح بالشكل ر   )بيانات الحساب )اس  املستخدم / البر د إلالكترون  / والص حية(، كما 

 ( لكل حساب فر  .06ر   ) ةبتكرار الخطو     -07

 
 تفعيل الحساب الفر   – (06الشكل ر   ) 
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 حساب فرعي جديد إنشاءثامناً: 

التخليص    إضافة حساب فر  ، فإل نظام ال سجيل يسمح بإضافة عدد ال مكت     حالة رغبة صاح  الشأل أو 

نشاء الحساب/الحسابات  شرط ال  ت  إ حسابات الفرعية ملندوب  أصحاب الشأل أو مكات  التخليصم  ال نهائ 

   نشاء وتفعيل حساب فر إالفرعية بواسطة الحساب الرئ س   لصاح  الشأل أو مكت  التخليص، وفيما  ل   طوات 

 جد د:

  الرئيس ي الحساب   ب سجيل الد و  بإستخدام بيانات  -0
م
ن  صاح  )اس  املستخدم و لمة املرور( سواء ك

ترقية عيل  دا ل البوابة إلالكترونية م       طوات "وتف سب  إنشائ  والذيشأل أو مكت  تخليص 

كما  و "، تسجيل دخول "  ر  لضغط عل ا ث "، دخول املستخدمين"ع  طري  الضغط عل  ، وذلل "الحساب

 (.07الشكل ر   )   موضح 

 
  سجيل د و   – (07الشكل ر   )

يسار الصفحة الرئ سية للمو ع  " اعل حسابي" ملية  سجيل الد و ،    بالضغط عل  عد نجاح ع -9

 (08" كما  و موضح بالشكل ر   )بيانات الحسابات الفرعيةإلالكترون ، ث  اضغط عل  "
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  سجيل د و   – (08الشكل ر   )

ضافة الحساب/الحسابات الفرعية الجد دة، كما  و موضح إل  "إضافة حسابات فرعية"   بالضغط عل   -3

 .(91بالشكل ر   )

 
 بيانات الحسابات الفرعية – (91الشكل ر   )

  آلال -4
م
قدم" بيانات بإد ا     مع ،(90)ر   بالشكل موضح  و كما -" التالي"  ر  عل  الضغط ث " الطلب مم

قدم الخاصة البيانات  افة تكول  ال الاعتبار    الا ذ د قة صحيحة الطل  بمم   مك  ح   سلي   شكل ومم

قدم
م
 .اللوج س   املركز دا ل الاجراء استكما  الطل  مل
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 مقدم الطل (بيانات إضافة حساب فر   جد د ) – (91الشكل ر   )

املراد إنشائها ملندوب  صاح  الشأل/مكت  التخليص تأ   مرحلة اد ا  بيانات الحساب/الحسابات الفرعية  -5

ل ستفادة م  الخدمات إلالكترونية عبر املو ع إلالكترون ،    بإد ا  بيانات تلل الحسابات ع  طري  

" مع  ل مر  ترغ     إضافة حساب فر   جد د، مع الا ذ    اضافة حساب فرعي جديدالضغط عل  "

بطا ة الر   القوم  لكل حساب وتكول سارية وا ضا تفويم م  املنشأة/مكت  الاعتبار ال تتوافر بيانات 

 (.90التخليص لتلل الحساب، كما  و موضح بالشكل ر   )
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 إضافة حساب فر   جد د )بيانات مقدم الطل ( – (91الشكل ر   )

سياسة استخدام عل  " عد الانتهاء م  اد ا   افة البيانات الخاصة بالحسابات الفرعية،    باملوافقة  -0

 ".إلالكترونية تفعيل الخدمات" لحفظ وإرسا  طل  "تسجيل" ث  الضغط عل  ر  "خدمات ناف  

 "  م      رابط طباع  نموذج الطل  كما  و مب ل بالشكل  "إلالكترونية تفعيل الخدمات   بطباعة نموذج طل

املس ندات املطلوب تقد م ا ال  موظف مركز الخدمات (، ث  التو يع علي  م  ِ بل مقدم الطل  مع ارفاق 90ر   )

 .اللوج س ية الستكما  الاجراء واعتماد الطل 
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  م  ِ بل موظف  "إلالكترونية تفعيل الخدمات"    حالة إتمام عملية مراجع  املس ندات املرفقة واعتماد طل

 عيل الخدمات إلالكترونية.املركز اللوج س  ، سوف  ت  ارسا  بريد الكترون   فيد بنجاح عملية تف

 
  سجيل طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية" بنجاح – (90الشكل ر   )

"و املس ندات إلالكترونية تفعيل الخدمات   بالتوج  ال  أحد مراكز الخدمات اللوج س ية لتقد   طل  " -9

 .الحساب/الحساباتاملطلوبة إلستكما  اجراء تفعيل 

 "      (، سوف تجد بيال 90" كما  و موضح بالشكل ر   )الطلبات الحاليةكما  مك  متا عة حالة الطل  م

 الر   املرج   وتاريخ تقد   الطل  وا ضا الحالة)املو ف الحال ( باإلضافة ال  
 
الطل  الذي ت   سجيل  متطمنا

 إلاجراء املطلوب.

 "  اي و  ،    بالضغط تفعيل الخدمات إلالكترونيةلعرض تفاصيل الطل  أو الرغبة    طباعة نموذج طل    "

(، سوف تظ ر لل شاشة  عرض البيانات 90دا ل الجدو  كما موضح بالشكل ر   ) "الرقم املرجعي للطلب"عل  

 (.99التفصيلية للطل  كما  و موضح بالشكل ر   )
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 شاشة تفاصيل طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية"  – (99الشكل ر   )

 "  سوف  قوم النظام بإنشاء  "طباعة""،    بالضغط عل   ر تفعيل الخدمات إلالكترونيةلطباعة نموذج طل

  بطا عت  كما  و موضح بالشكل ر   )PDFملف    صيغة )
م
 (، وا ضا  مكنل حفظ  عل  ج ا ك الشخص  .93(  
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 " PDFنموذج طل  "تفعيل الخدمات إلالكترونية"    صيغة " – (93الشكل ر   )

" واملس ندات املطلوبة،  قوم موظف إلالكترونية الخدمات تفعيل عد الانتهاء م  إجراء تقد   نموذج طل  " -0

للحساب/للحسابات مركز الخدمات اللوج س ية بمراجعة واعتماد الطل ، وم  ث  منح ص حية الد و  

 "ناف  ظومة "ترونية ملنالخدمات إلالكعل   الفرعية

فيد بإعتماد الطل  -9 تفعيل "،    بالضغط عل  فور اعتماد الطل ،  قوم النظام بإرسا  بريد إلكترون   م

 (.94" وذلل إلد ا  البيانات الخاصة بكل حساب فر   كما  و موضح بالشكل ر   )الحسابات

 
 حالة الطل  )اٌعتمد( –الطلبات الحالية  – (94الشكل ر   )

" سوف تظ ر لل شاشة بكافة الحسابات الفرعية املراد انشائها واملرتبطة تفعيل الحساباتعند الضغط عل  " -3

 (.95كما  و موضح بالشكل ر   )بهذا الطل  فقط 
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 الحسابات الفرعية املرتبطة بالطل  – (95الشكل ر   )

سوف  تطل  منل اد ا   –الحساب الفر   " سوف تظ ر لل شاشة تفعيل الحساب   بالضغط عل  " -4

 (.96 و موضح بالشكل ر   )بيانات الحساب )اس  املستخدم / البر د إلالكترون  / والص حية(، كما 

 ( لكل حساب فر  .4   بتكرار الخطوة ر   ) -5

 
 تفعيل الحساب الفر   – (96الشكل ر   ) 

 


