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

 الجمهور المستهدف

 .البوابةعلى إستخدام الخدمة و تسجيل الدخول كمستخدم الترسانات عداد هذا الدليل ليساعد مستخدم خدمة تم إ 

 تنظيم الدليل

 على اتمام: مستخدم البوابةيساعد هذا الدليل 

  الترساناتخدمة 
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 البوابةمساحة العمل للمستخدم 
 الموجودة اعلى يسار الموقع دخولخاص بك، انقر على بعد تسجيلك للدخول ستتمكن من الدخول الى الموقع بالمستخدم ال ،

 .دخولالتى تم تسجيل الدخول بهم، ثم انقر  وكلمة المرور ثم اكتب البريد االلكترونى

 

 : نافذة تسجيل الدخول1شكل

 مساحة العمل

 لى يسار الصفحة.اع مساحة العملبالنقر على ، يمكنك الدخول الى مساحة عمل المستخدم البوابةبعد الدخول كمستخدم 

 صفحة مساحة العمل بها االجزاء اآلتية:

 طلباتى 

 مهامى 

 الملف الشخصى 

 ممثلى الوكيل 

 

 : مساحة العمل2شكل 
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 طلباتى

 من خالل طلباتى.يمكن للمستخدم عرض حالة الطلبات المعلقة و عرض 

 

 : طلباتى3شكل 

 مهامى

 يمكن للمستخدم عرض المهام المتوقفة عليه.

 ممثلى الوكيل

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

 الدخول الى الموقع.

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

 .تفعيلالممثل، ثم اضغط 

 

 : ممثلى الوكيل1شكل 
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 الملف الشخصى

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

 

 : تعديل الملف الشخصى2شكل 
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 الترساناتخدمات 
 من خالل الموقع. عبر قناة السويس الحصول علي خدمات خاصة بالسفنمن  بوابةمستخدم الالترسانات تمكن خدمة 

 الترساناتخدمات خطوات 

 خدمات، ومن القائمة اختر الخدمات، اذهب الى قائمة تنقل الموقع، ومرر المؤشر على الترساناتخدمات لفتح صفحة 

 .الترسانات

 

 الترساناتخدمات : 3شكل 

  أقسام: 7تنقسم إلى  الترساناتخدمات 

 اإلصالحخدمة  ▪

 خدمة األنقاذ البحري ▪

 الروافع البحرية ▪

 اإلختبارات الغير اإلتالفية ▪

 أعمال االتزان الديناميكي ▪

 قياس الصالدة ▪

 الفايبر جالس ▪
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 خدمة اإلصالح

 

 خدمة اإلصالح: 4شكل 

 ، الدخال بيانات السفينة.الترسانات خدمات من صفحة  خدمة اإلصالحاختر  .1

 

 وصف الوحدة: 5شكل 

 ، أضف تفاصيل النموذج على النحو التالي: وحدةسيظهر نموذج وصف ال .2

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 وحدة.اسم ال قم بكتابة اسم الوحدة

 IMOقم بكتابة رقم  IMOرقم 

 اختر من القائمة المنسدلة علم بلدك. دولة العلم

 .الوحدةالمنسدلة نوع اختر من القائمة  نوع الوحدة
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 .هيئة االشرافاختر من القائمة المنسدلة  هيئة االشراف

 ".التالي، انقر فوق " وحدةبعد إضافة وصف ال .3

 

 أبعاد الوحدة وبيانات الحمولة: 6شكل 

 ، أضف تفاصيل النموذج على النحو التالي:أبعاد الوحدة وبيانات الحمولةسيظهر نموذج  .4

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 القدم أو المتر.بالطول الكلي  قم بكتابة الطول الكلى

 القدم أو المتر.بالطول بين العمودين  قم بكتابة الطول بين العمودين

 القدم أو المتر.باقصي عرض  قم بكتابة أقصى عرض

 متر.القدم أو الباقصي عرض من خارج البدن  قم بكتابة أقصى عرض من خارج البدن

 بالطن. اجمالي الحمولة قم بكتابة اجمالى الحمولة

 ."التالي"، انقر فوق أبعاد الوحدة وبيانات الحمولةبعد إضافة تفاصيل  .5

 

 

 شروط الرفع علي الحوض: 10شكل 
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 ، أضف تفاصيل النموذج على النحو التالي: شروط الرفع علي الحوضسيظهر قسم  .6

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 طن.بال لوزن الخفيف للسفينةا قم بكتابة يف للسفينةالوزن الخف

 .طنبالحمولة الساكنة ال قم بكتابة الحمولة الساكنة

 .الطنب االزاحة قم بكتابة االزاحة

 بالقدم أو المتر. الغاطس قم بكتابة الغاطس

 بالقدم أو المتر. الميل الطولى /االستواء قم بكتابة الميل الطولى /االستواء

 عرضي بالقدم أو المتر.الميل ال قم بكتابة العرضىالميل 

 ."التالي"بعد إضافة تفاصيل شروط الرفع علي الحوض، انقر فوق  .7

 

 البيانات الكهربائية: 11شكل 

 ."التالي"، ثم انقر فوق "الجهد / التردد"، حدد الجهد / التردد من القائمة المنسدلة سيظهر نموذج البيانات الكهربائية .8

 

 

 يانات األعمال: ب12شكل 

، "تاريخ الرفع المطلوبو قم بكتابة أو أختيار " "تفصيل االعمال المطلوبة"تحميل قم بل ، اعمسيظهر نموذج بيانات األ .9

 ."التالي"ثم انقر فوق 
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 الرسومات المطلوبة: 13شكل 

، "طط العام للوحدةرسم المخ " و" رسومات الرفع على الحوض"سيظهر نموذج الرسومات المطلوبة ، قم بتحميل  .10

 ".التالي"ثم انقر فوق 

 

 : الرسومات المطلوبة14شكل 

من  واختر بلدك ثم جوالك "أقرب موقع للعملية "من  أقرب موقع للعمليةسوف يظهر نموذج معلومات أخرى ، اختر  .11

 ."رقم الموبايل "

صفحة "الشروط واألحكام" وبعد ، لفتح  "أوافق على الشروط واألحكام"في قسم "الشروط واألحكام" ، انقر فوق  .12

 إلرسال طلب اإلصالح. إرسالقراءتها ، حدد خانة االختيار "أوافق على الشروط واألحكام". ثم انقر فوق 
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 رسالة تقديم التسجيل: 15شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .13

لقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع سيتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته من قبل فريق هيئة قناة السويس ، وسوف تت .14

 رسوم القياس.

 .األصالحرسوم القياس ، في المنشأة ، من أجل أن يكون قادًرا على أداء طلب  البوابة مستخدم سيدفع .15

 اإلصالح طلب

 نة.السفي إصالحتقدير الرسوم ، يجب عليه تنفيذ طلب اإلصالح للتأكد من تاريخ وتفاصيل  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 قم بما يلي:صالحلتنفيذ طلب اإل ، 

بجانب  نقاط  3، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيقونة  "طلباتي"، وحدد  مساحة العملانتقل إلى  .16

 "تفاصيل".الطلب ، ثم انقر فوق 

 

 تفاصيل طلب االصالح: 16شكل 

 تكلفة الخدمة. أو رفض األيام المطلوبة و، من القرار لقبول  رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .17

 

 قرار المستخدم: 17شكل 
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 ."إرسال"بعد إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق  .18

 األنقاذ البحري خدمة

 

 قاذ البحريدمة األن: خ18شكل 

 ، إلدخال تفاصيل السفينة.خدمة األنقاذ البحري، انقر فوق الترساناتمن صفحة خدمات  .1

 

 نقاذ:طلب خدمات اإل19شكل 

 ستظهر استمارة طلب خدمة اإلنقاذ، قم بكتابة البيانات كاآلتى: .2
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 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 .عمال المطلوبةالمنسدلة نوع األ اختر من القائمة نوع األعمال المطلوبة

 .وصف مختصر قم بكتابة وصف مختصر

 للوصول. توقعالوقت الم اختيارأو  قم بكتابة الوقت المتوقع للوصول

 .IMOرقم ال  قم بكتابة IMO قم الر

 .اسم التوكيل المالحي قم بكتابة اسم التوكيل المالحي

 .لألعمال د الجهة الطالبةيحدبتقم  الجهة الطالبة لألعمال

 .هيئة اإلشراف التابعةالمنسدلة  اختر من القائمة هيئة اإلشراف التابعة

 .مكان االنتظارة المنسدل اختر من القائمة  مكان االنتظار )الربط(

 أقرب موقع للعملية.د يحدقم بت أقرب موقع للعملية

 بكتابة رقم الموبايل.ر بلدك ثم يااختقم ب رقم الموبايل

انقر فوق أوافق على الشروط واألحكام ، لفتح صفحة الشروط  الشروط واألحكام

واألحكام وبعد قراءتها ، حدد خانة االختيار أوافق على الشروط 

 م.واألحكا

 .اإلنقاذخدمات  إلرسال طلب "إرسال"ثم انقر فوق  .3

 

 رسالة تقديم التسجيل: 20شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .4

سيتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته من قبل فريق هيئة قناة السويس ، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع  .5

 رسوم القياس.

 .اإلنقاذالقياس ، في المنشأة ، من أجل أن يكون قادًرا على أداء طلب  رسوم البوابة مستخدمسيدفع  .6

 اإلنقاذ طلب

 السفينة.اإلنقاذ تقدير الرسوم ، يجب عليه تنفيذ طلب اإلنقاذ للتأكد من تاريخ وتفاصيل  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 :لتنفيذ طلب اإلنقاذ، قم بما يلي 
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بجانب  نقاط  3، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيقونة  "طلباتي"، وحدد  مساحة العملانتقل إلى  .7

 "تفاصيل".الطلب ، ثم انقر فوق 

 

 اإلنقاذتفاصيل طلب : 21شكل 

 تكلفة الخدمة. ، من القرار لقبول أو رفض األيام المطلوبة و رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .8

 

 قرار المستخدم: 22شكل 

 ."إرسال"د إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق بع .9
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 ةالبحري الروافع

 

 : الروافع البحرية23شكل 

 ، إلدخال تفاصيل السفينة.بحريةانقر فوق الرافعات ال ،الترساناتمن صفحة خدمات  .1

 

 الروافع البحريةنموذج : 24شكل 

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 .عمليةلل حدد أقرب موقع أقرب موقع للعملية
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 .وحدةاختر من القائمة المنسدلة نوع ال نوع الوحدة

أقصى بعد من فندر الرافعة إلى 

 منتصف المعدة المراد رفعها
أقصي بعد من فندر الرافعة إلي منتصف المعدة المراد  قم بكتابة

 رفعها بالقدم أو المتر

 بالطن. ة المراد رفعهاللمعد الوزن الكلي قم بكتابة الوزن الكلي للمعدة المراد رفعها

المدة الزمنية التقديرية للتنفيذ 

 )بالساعات(
 .المدة الزمنية التقديرية للتنفيذ بالساعات قم بكتابة

 تاريخ تنفيذ العملية.د يحدت قم بكتابة أو تاريخ تنفيذ العملية

 .قم بكتابة وصف العملية توصيف العملية

 .للمركب رسومات/صور تحميلقم ب رسومات/صور للمركب

رسم انشائي للمعدة المراد رفعها 

)طول, عرض, إرتفاع, مبات 

  ….(التحميل وأماكن الرفع, 

 .رسم انشائي للمعدة المراد رفعها رسومات/صور للمركب

 بكتابة رقم الموبايل.ر بلدك ثم يااختقم ب رقم الموبايل

 .رقم الفاكسقم بكتابة  رقم الفاكس

أوافق على الشروط واألحكام ، لفتح صفحة الشروط انقر فوق  الشروط واألحكام

واألحكام وبعد قراءتها ، حدد خانة االختيار أوافق على الشروط 

 واألحكام.

 .نموذج الروافع البحريةإلرسال  "إرسال"ثم انقر فوق  .2

 

 رسالة تقديم التسجيل: 25شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .3

عته من قبل فريق هيئة قناة السويس ، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع سيتم تقديم الطلب وسيتم مراج .4

 رسوم القياس.

 .نموذج الروافع البحريةأجل أن يكون قادًرا على أداء  رسوم القياس ، في المنشأة ، من البوابة مستخدمسيدفع  .5
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 نموذج الروافع البحرية

نموذج الروافع للتأكد من تاريخ وتفاصيل  الروافع البحريةيجب عليه تنفيذ طلب تقدير الرسوم ،  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 لسفينة.ل البحرية

  قم بما يلي:لسفينة ل نموذج الروافع البحريةلتنفيذ ، 

بجانب  نقاط  3، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيقونة  "طلباتي"، وحدد  مساحة العملانتقل إلى  .6

 "تفاصيل".فوق الطلب ، ثم انقر 

 

 نموذج الروافع البحريةتفاصيل : 26شكل 

 تكلفة الخدمة. ، من القرار لقبول أو رفض األيام المطلوبة و رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .7

 

 قرار المستخدم: 27شكل 

 ."إرسال"بعد إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق  .8
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 اإلختبارات الغير اإلتالفية

 

 اإلختبارات الغير اإلتالفية: 28شكل 

 ، إلدخال تفاصيل السفينة.تالفيةغير اإلال اتختباراإل، انقر فوق الترساناتدمات من صفحة خدمات خ .1

 

 تالفيةااإلختبارات الغير : أعمال 29شكل 

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 .جودةالمن القائمة المنسدلة خدمة اختر  خدمة الجودة

 .وحدةالقائمة المنسدلة نوع ال اختر من نوع الوحدة

 بكتابة رقم الموبايل.ر بلدك ثم يااختقم ب رقم الموبايل
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 .رقم الفاكسقم بكتابة  رقم الفاكس

 قم بكتابة اسم العميل. اسم العميل

 د أقرب موقع للعملية.يحدقم بت أقرب موقع للعملية

تح صفحة الشروط انقر فوق أوافق على الشروط واألحكام ، لف الشروط واألحكام

واألحكام وبعد قراءتها ، حدد خانة االختيار أوافق على الشروط 

 واألحكام.

 .أعمال اإلختبارات الغير اتالفيةإلرسال طلب  "إرسال"ثم انقر فوق  .2

 

 رسالة تقديم التسجيل: 30شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .3

يئة قناة السويس ، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع سيتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته من قبل فريق ه .4

 رسوم القياس.

أعمال اإلختبارات الغير طلب أجل أن يكون قادًرا على  رسوم القياس ، في المنشأة ، من البوابة مستخدمسيدفع  .5

 .اتالفية

 أعمال اإلختبارات الغير اتالفية

للتأكد من تاريخ وتفاصيل  أعمال اإلختبارات الغير اتالفيةيجب عليه تنفيذ طلب تقدير الرسوم ،  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 لسفينة.ل أعمال اإلختبارات الغير اتالفية

  قم بما يلي: أعمال اإلختبارات الغير اتالفيةلتنفيذ طلب ، 

بجانب  نقاط  3، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيقونة  "طلباتي"، وحدد  مساحة العملانتقل إلى  .6

 "تفاصيل".الطلب ، ثم انقر فوق 

 

 أعمال اإلختبارات الغير اتالفيةنموذج تفاصيل : 31شكل 

 تكلفة الخدمة. ، من القرار لقبول أو رفض األيام المطلوبة و رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .7
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 قرار المستخدم: 32شكل 

 ."إرسال" بعد إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق .8

 عمال االتزان الديناميكيأ

 

 عمال االتزان الديناميكي: 33شكل 

 عمال االتزان الديناميكي، إلدخال تفاصيل السفينة.أ، انقر فوق الترساناتمن صفحة خدمات  .1
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 عمال االتزان الديناميكيطلب أ: 34شكل 

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 خ المطلوب.د التارييحدتأو  ةباكتقم ب التاريخ المطلوب

 بالكيلوغرام. الجزء نزو ةباكتقم ب وزن الجزء

 سرعة التشغيل بالدورة قم بكتابة سرعة التشغيل

 .اسم الوحدة قم بكتابة اسم الوحدة

 د أقرب موقع للعملية.يحدبتقم  أقرب موقع للعملية

 بكتابة رقم الموبايل.ر بلدك ثم يااختقم ب رقم الموبايل

 .رقم الفاكسة قم بكتاب رقم الفاكس

 قم بكتابة اسم العميل اسم العميل

انقر فوق أوافق على الشروط واألحكام ، لفتح صفحة الشروط  الشروط واألحكام

واألحكام وبعد قراءتها ، حدد خانة االختيار أوافق على الشروط 

 واألحكام.

 .عمال االتزان الديناميكيأإلرسال طلب  "إرسال"ثم انقر فوق  .2
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 سالة تقديم التسجيلر: 35شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .3

سيتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته من قبل فريق هيئة قناة السويس ، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع  .4

 رسوم القياس.

 .تزان الديناميكيعمال االأطلب أجل أن يكون قادًرا على  رسوم القياس ، في المنشأة ، من البوابة مستخدمسيدفع  .5

 عمال االتزان الديناميكيأ طلب

عمال أللتأكد من تاريخ وتفاصيل  عمال االتزان الديناميكيأتقدير الرسوم ، يجب عليه تنفيذ طلب  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 .االتزان الديناميكي

  قم بما يلي:عمال االتزان الديناميكيألتنفيذ طلب ، 

بجانب  نقاط  3، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيقونة  "طلباتي"وحدد ،  مساحة العملانتقل إلى  .6

 "تفاصيل".الطلب ، ثم انقر فوق 

 

 عمال االتزان الديناميكيأنموذج تفاصيل : 36شكل 

 تكلفة الخدمة. ، من القرار لقبول أو رفض األيام المطلوبة و رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .7
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 قرار المستخدم: 37شكل 

 ."إرسال"بعد إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق  .8

 قياس الصالدة

 

 قياس الصالدة: 38شكل 

 ، إلدخال تفاصيل السفينة قياس الصالدة، انقر فوق الترساناتمن صفحة خدمات  .1
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 قياس الصالدة:أعمال 39شكل 

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 د التاريخ المطلوب.يدحتأو  ةباكتقم ب التاريخ المطلوب

 اختر من القائمة المنسدلة وحدة القياس. وحدة القياس

 د أقرب موقع للعملية.يحدقم بت أقرب موقع للعملية

 .لوصفا قم بكتابة الوصف

 .نوع الخامة قم بكتابة نوع الخامة

 بكتابة رقم الموبايل.ر بلدك ثم يااختقم ب رقم الموبايل

 .م الفاكسرققم بكتابة  رقم الفاكس

 قم بكتابة اسم العميل اسم العميل

انقر فوق أوافق على الشروط واألحكام ، لفتح صفحة الشروط  الشروط واألحكام

واألحكام وبعد قراءتها ، حدد خانة االختيار أوافق على الشروط 

 واألحكام.

 .قياس الصالدةأعمال إلرسال  "إرسال"ثم انقر فوق  .2



 

 
 

24 
 

 

 سجيلرسالة تقديم الت: 40شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .3

سيتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته من قبل فريق هيئة قناة السويس ، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع  .4

 رسوم القياس.

 قياس الصالدة.أعمال أجل أن يكون قادًرا على  رسوم القياس ، في المنشأة ، من البوابة مستخدمسيدفع  .5

 قياس الصالدةمال أع طلب

قياس أعمال للتأكد من تاريخ وتفاصيل قياس الصالدة أعمال تقدير الرسوم ، يجب عليه تنفيذ  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 .الصالدة

  قم بما يلي:قياس الصالدةأعمال لتنفيذ ، 

بجانب  نقاط  3ونة ، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيق "طلباتي"، وحدد  مساحة العملانتقل إلى  .6

 "تفاصيل".الطلب ، ثم انقر فوق 

 

 

 قياس الصالدةأعمال نموذج تفاصيل : 41شكل 

 تكلفة الخدمة. ، من القرار لقبول أو رفض األيام المطلوبة و رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .7
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 قرار المستخدم: 42شكل 

 ."الإرس"بعد إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق  .8

 الفايبر جالس

 

 الفايبر جالس: 43شكل 

 ، انقر فوق الفايبر جالس، إلدخال تفاصيل السفينة.الترساناتمن صفحة خدمات  .1
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 الفايبر جالسنموذج : 44شكل 

 تفاصيل الحقل اسم الحقل

 اختر من القائمة المنسدلة الخدمة المطلوبة. الخدمات

 يل.حدد من القائمة المنسدلة سلطة العم العميل

 بكتابة رقم الموبايل.ر بلدك ثم يااختقم ب رقم الموبايل

 .رقم الفاكسقم بكتابة  رقم الفاكس

انقر فوق أوافق على الشروط واألحكام ، لفتح صفحة الشروط  الشروط واألحكام

واألحكام وبعد قراءتها ، حدد خانة االختيار أوافق على الشروط 

 واألحكام.

 .الفايبر جالسنموذج سال إلر "إرسال"ثم انقر فوق  .2

 

 رسالة تقديم التسجيل: 45شكل 

 سوف تظهر رسالة تأكيد تقديم الطلب. .3
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سيتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته من قبل فريق هيئة قناة السويس ، وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني عن ردهم مع  .4

 رسوم القياس.

 .الفايبر جالسنموذج أجل أن يكون قادًرا على  رسوم القياس ، في المنشأة ، من البوابة مستخدمسيدفع  .5

 الفايبر جالسعمال أ طلب

الفايبر نموذج للتأكد من تاريخ وتفاصيل  الفايبر جالسنموذج تقدير الرسوم ، يجب عليه تنفيذ  البوابة مستخدمبعد أن يدفع 

 .جالس

  قم بما يلي:الفايبر جالسنموذج لتنفيذ ، 

بجانب  نقاط  3، ثم بجانب طلب تقدير الرسوم ، انقر فوق أيقونة  لباتي""ط، وحدد  مساحة العملانتقل إلى  .6

 "تفاصيل".الطلب ، ثم انقر فوق 

 

 الفايبر جالسنموذج تفاصيل : 46شكل 

 تكلفة الخدمة. ، من القرار لقبول أو رفض األيام المطلوبة و رفضأو  قبولسيظهر نموذج قرار المستخدم ، حدد  .7

 

 دمقرار المستخ: 47شكل 
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 ."إرسال"بعد إضافة قرار المستخدم ، انقر فوق  .8

 

 

 

 

 

 

 

 


