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 عن الدليل
طلب عبور الدليل سيتم تناول خدمة ، ومن خالل هذا المسجلين يقدم موقع هيئة قناة السويس، خدمات مختلفة لمستخدمى الموقع

 .إلكتروني

 الجمهور المستهدف

 على إستخدام الخدمة. طلب عبور إلكترونيتم إعداد هذا الدليل ليساعد مستخدم خدمة  

 تنظيم الدليل

 يساعد هذا الدليل المستخدم الوكيل على اتمام:

  طلب عبور إلكترونيخدمة 
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 طلب عبور إلكترونيخدمة 
 قناة السويس من خالل الموقع.موعد عبور  بلطالمستخدم الوكيل من  طلب عبور إلكترونيتمكن خدمة 

 مساحة العمل للمستخدم الوكيل

  الموجودة اعلى  دخولبعد تسجيلك للدخول ستتمكن من الدخول الى الموقع بالمستخدم الخاص بك، انقر على

 .دخوليسار الموقع، ثم اكتب البريد االلكترونى وكلمة المرور التى تم تسجيل الدخول بهم، ثم انقر 

 

 : نافذة تسجيل الدخول1شكل 

  اعلى يسار  مساحة العملبعد الدخول كمستخدم وكيل، يمكنك الدخول الى مساحة عمل المستخدم بالنقر على

 ة.الصفح

 صفحة مساحة العمل بها االجزاء اآلتية:

 طلباتى 

 مهامى 

 رسائلى 

 ممثلى الوكيل 

  طلب عبور إلكترونيتقرير 

 الملف الشخصى 
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 : مساحة العمل2شكل 

 طلباتى

 يمكن للمستخدم عرض حالة الطلبات المعلقة.

 

 : طلباتى3 شكل

 مهامى

 عرض المهام المتوقفة عليه. يمكن للمستخدم
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 : مهامى4 شكل
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 رسائلى

 يمكن للمستخدم عرض الرسائل المرسلة و الواردة بينه و بين فريق قناة السويس.

 

 : رسائلى5 شكل

 ممثلى الوكيل

ن الذين تمت اضافتهم اثناء عملية التسجيل ليتمكنوا من من خالل ممثلى الوكيل يتمكن المستخدم من تفعيل حسابات الممثلي

 الدخول الى الموقع.

  الموجودة بجانب  من مساحة العمل، وانقر على ايقونة النقاط  ممثلى الوكيللتفعيل حساب الممثل، اذهب الى

 .تفعيلحساب الممثل، ثم اضغط 

 

 : ممثلى الوكيل6 شكل
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 طلب عبور إلكترونيتقرير 

 .طلب عبور إلكترونييتمكن المستخدم الوكيل من عرض تاريخ و تفاصيل الطلبات التى قام بها، من خالل تقرير 

 من صفحة مساحة العمل. طلب عبور إلكترونيتقرير انقر على  .1

 

 : تفاصيل التقرير7شكل 

بجانب الطلب الذى تريد  ستظهر قائمة بالطلبات السابقة و الجارية على شكل جدول، انقر على ايقونة النقاط  .2

 تاريخ الطلب.او  التفاصيلعرض تفاصيله و اختر 

 ، يحتوى على بيانات و تاريخ كل الطلبات.Excel، ألستخراج ملف Excel إستخراج ملفقم بالنقر على  .3

 

 Excel: إستخراج ملف 8شكل 
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 ، الذى يحتوى على كل تفاصيل الطلبات. Excelسيتم تنزيل ملف  .4

 

 Excel: تقرير ملف 9شكل 

 الملف الشخصى

 من خالل الملف الشخصى يتمكن المستخدم من تعديل و تحديث بياناته.

 

 الشخصى: تعديل الملف 10شكل 

  



 

 
 

8 
 

 

 

 طلب عبور إلكترونيخطوات 

طلب ، ومن القائمة اختر الخدمات، اذهب الى قائمة تنقل الموقع، ومرر المؤشر على طلب عبور إلكترونيلفتح صفحة خدمة 

 .عبور إلكتروني

 

 طلب عبور إلكتروني: خدمة 11شكل 
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 تقدير الرسوم

 

 تقدير الرسوم: 12شكل 

 ، الدخال بيانات السفينة.طلب عبور إلكترونيمن صفحة  تقدير الرسوماختر  .5

 .التالى، ثم نقر عملة السدادسيظهر نموذج بيانات الوكيل، قم باختيار العملة من القائمة المنسدلة  .6

 

 : بيانات الوكيل13شكل 

 الببيانات كاآلتى: ، قم بإدخالسيظهر نموذج بيانات السفينة .7



 

 
 

10 
 

 

 : بيانات السفينة14شكل 

  



 

 
 

11 
 

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 قم بكتابة اسم السفينة. اسم السفينة

 IMOقم بكتابة رقم الملف بالهيئة او رقم  /رقم الملف بالهيئة IMOرقم 

 قم بكتابة حروف النداء للسفينة. حروف النداء

 باختيار نوع السفينة من القائمة المنسدلة.قم  نوع السفينة

 االختيار تبعاً لحالة السفينة. رنقر زا حالة السفينة محملة ام فارغة

 قم بكتابة عدد الركاب على متن السفينة عدد الركاب

 اختر من القائمة المنسدلة نوع الشحنة. نوع الشحنة

 اكتب كمية الشحنة بالطن. كمية الشحنة

 من القائمة المنسدلة اتجاه السفينة.اختر  اتجاه

 اكتب تخفيض سفن الحاويات. تخفيض سفن الحاويات

هل السفينة مؤجرة لجهات 

 عسكرية؟
بناء على اذا كانت السفينة تابعة  الاو  نعم قم بإلنقر على زر االختيار

) فى حالة اختيار نعم، قم بأدخال البيانات .لجهة عسكرية ام ال

 قول(المطلوبة تبعا للح

هل يوجد وحدات عائمة على 

 السطح؟
على  بناء على اذا كانت السفينة الاو  نعمقم بإلنقر على زر االختيار 

.) فى حالة اختيار نعم، قم بأدخال ام ال.  متنها وحدات عائمة 

 البيانات المطلوبة تبعا للحقول(

هل توجد عبوات فارغة على 

 السفينة من الحاويات؟
بناء على اذا كانت  يوجد أبخرة الاو  نعمقم بإلنقر على زر االختيار 

.) فى حالة اختيار نعم، قم ام ال.   عبوات فارغةعلى متنها  السفينة

 بأدخال البيانات المطلوبة تبعا للحقول(

على  بناء على اذا كانت السفينة الاو  نعمقم بإلنقر على زر االختيار  يوجد حاويات على السطح؟

.) فى حالة اختيار نعم، قم بأدخال متنها حاويات على السطح  ام ال. 

 البيانات المطلوبة تبعا للحقول(

بناء على اذا كانت  الاو يوجد أبخرةقم بإلنقر على زر االختيار  هل يوجد أبخرة

.) فى حالة اختيار نعم، قم على متنها حاويات أبخرة  ام ال.  السفينة

 المطلوبة تبعا للحقول(بأدخال البيانات 

 قم بأختيار جنسية السفينة، من القائنة المنسدلة. جنسية السفينة

طول السفينة، و فى مربع النص الطول اكتب فى مربع النص  العرض \ طول

 اكتب عرض السفينة. العرض
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الحمولة الصافية  \الحمولة الكلية 

 لقناة السويس
 بكتابة خمولة السفينة تبعاً للحقول. مق

 قت المتوقع لوصول السفينة الى قناة السويس.واختر ال الوقت المتوقع للوصول

 السفينة الى قناة السويس. عبورالمتوقع ل التاريخاختر  تاريخ العبور

 اختر تاريخ اخر عبور من قناة السويس تاريخ آخر عبور

 وجدت. ذاالمواد الخطرة الموجودة على متن السفينة اقم بكتابة  بيان المواد الخطرة

غاطس الوصول )أذكر قدم أو 

 متر(
 طس الوصول.قم بكتابة قياسات غا

 .تبعاً للحقول الكشافو  الفاليكقم بكتابة بيانات  الكشاف \الفاليك

الذى  التالىء قم بكتابة آخر ميناء عبرت من خالله السفينة، و المينا متجهة إلى \ قادمة من

 ستعبر من خالله، تبعاً للحقول.

 ، بعد اضافة بيانات السفينة.التالىانقر  .8

 ستظهر نافذة المستندات المطلوبة، قم بتحميل المتندات المطلوبة: .9

 شهادة حمولة قناة السويس

 شهادة تسجيل السفينة

 شهادة تصنيف السفينة للبدن و األالت

 بيان شحن البضائع

 فاتورة شحن البضائع

 تستيف البضائع علي السفينة بيان

، وقم بتحميل  Choose Fileانقر على  المستند، وفى منطقة اسم المستندقم بكتابة اسم المستند فى مربع  النص  .10

 ، إلضافة المستندات اآلخري.أضفالمستند، ثم انقر 
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 : المستندات المطلوبة15شكل 

، الرسال طلب تقدير ارسال، ثم انقر اوافق على الشروط و األحكامبعد اضافة كل المستندات، اختر مربع االختيار  .11

 الرسوم.

 

 : ارسال نموذج تقدير الرسوم16شكل 



 

 
 

14 
 

 الرسوم. سيتم مراجعة الطلب من قبل فريق هيئة قناة السويس، وستصلك رسالة على البريد االلكترونى بقيمة .12

  طلب العبور. تسجيل ، ليتمكن من يقوم الوكيل بدفع مبلغ الرسوم المقرر من الهيئة فى المنشأة الخاصة بالهيئة .13

 .االنتهاء تاريخملحوظة: رسوم التقدير لها تاريخ انتهاء ليتم الدفع، و سيم اشعار الوكيل قبل 

 تسجيل طلب عبور

 السفينة. وبيانات الوكيل القيام بتسجيل طلب عبور، لتأكيد موعد وصولبعد اتمام عملية الدفع، على المستخدم 

 :للقيام بتسجيل طلب العبور قم بالتالى 

وانقر على  طلب تقدير الرسوم بجانب  ، ثم انقر على ايقونة النقاططلباتى، وقم بأختيار مساحة العملاذهب الى  .1

 .التفاصيل

 

 طلب تقدير الرسوم: تفاصيل 17شكل 

 .إلجراءات الواجب اتخاذهاااختر تسجيل طلب عبور من الفائمة المنسدلة سيظهر نموذج  تفاصيل الرسوم،  .2

 

 : تقديم تسجيل طلب عبور18شكل 
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 .التالىفى نموذج بيانات السفينة، ثم انفر  تاريخ الوصولو  تاريخ العبورسيظهر نموذج طلب العبور، قم بإدخال  .3

 .ال يمكن أن يكون تاريخ النقل أكبر من تاريخ انتهاء صالحية طلب تقدير الرسومملحوظة: 

 

 : طلب العبور )بيانات السفينة(19شكل 

 :، قم بإدخال البيانات كالتالىسيظهر نموذج معلومات العبور .4

 

 : معلومات العبور 20شكل 
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 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 .قم بكتابة قياسات الغاطس تبعاً للحقول. الغاطس الخلفي \ الغاطس االمامي

 قم بكتابة اقصى ارتفاع للسفينة. البحر حاقصي ارتفاع من سط

 وعددهاالسفينة  نوع رفاصات قم بكتابة  نوع الرفاصات وعددها

 قم بكتابة بيانات المخاطيف. المخاطيف

 حمولة االوناش. قم بكتابة حمولة األوناش

 قم بكتابة هيئة االشراف هيئة االشراف

 اختر تاريخ بناء السفينة. تاريخ البناء

 اقصى سرغعة للسفينة.قم بكتابة  أقصي سرعة

 قم بكتابة االسم السابق للسفينة. اسم سابق

 جنسية السفينة، من القائنة المنسدلة.القم بأختيار  جنسية سابقة

 اختر من القائمة المنسدلة المستوى األمنى. المستوي األمني

التى بإمكانك دفعها فى حالة تأخر الرسوم اإلضافية  نسبة قم بكتابة رسوم إضافية

 وصول السفينة.

رقم السفينة بالمنظمة البحرية 

 العالمية
 البحرية العالميةرقم السفينة بالمنظمة قم بكتابة 

 .لبروزاتقم بكتابة تفاصيل ا البروزات

 الوحدات العائمة. قم بكتابة تفاصيل الوحدات العائمة

 نهاية شهادة التسجيلاختر تاريخ  نهاية شهادة التسجيل

 ادخال البيانات. د، بعارسالانقر على  .5

  سيصبح ، و تأكيد على البريد االلكترونىسيتم مراجعة بيانات العبور من قبل موظف المالحة، و ستصلك رسالة

 طلبك متوقفاً على وصول السفينة الى القناة.
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 طلب عبور إلكترونيتقرير 

 .طلب عبور إلكتروني، من خالل تقرير التى قام بها المستخدم الوكيل من عرض تاريخ و تفاصيل الطلباتيتمكن 

 

 طلب عبور إلكتروني: تقرير 21شكل 

 .طلب عبور إلكترونيمن صفحة خدمة  طلب عبور إلكتروني تقريرانقر على  .1

 

 : تفاصيل التقرير22شكل 

بجانب الطلب الذى تريد  ستظهر قائمة بالطلبات السابقة و الجارية على شكل جدول، انقر على ايقونة النقاط  .2

 تاريخ الطلب.او  التفاصيلو اختر  عرض تفاصيله
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 ، يحتوى على بيانات و تاريخ كل الطلبات.Excel، ألستخراج ملف Excel إستخراج ملفقم بالنقر على  .3

 

 Excel: إستخراج ملف 23شكل 

 ، الذى يحتوى على كل تفاصيل الطلبات. Excelسيتم تنزيل ملف  .4

 

 Excel: تقرير ملف 24شكل 


