ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ TIES
أو ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد؟

ﻧﻌﻢ

ﻻ

إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺧﺎص ﺑﻚ

.1


إنشاء حساب مستعمل خاص اد

ً
إنشاء حساب مستعمل جديد انطقا من صفحة

إدارة حساب ا ستعمل 
ااص اد
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوين ﺻﺎﻟﺢ
ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ

.2

إقرار حساب ا ستعمل

 
و¥
انقر ع µرابط التفعيل ا ست  ³ل¦ يد §الك¦ 
وجرد تفعي¼ ،كن ل¹ستعمل أن يقدم طلب
التسجيل لفعل
وإذا واﺟﻬﺘﻢ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺪﺧﻮل ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل مبﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

.1
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

يدخل ا ندوب إ التسجيل  ¢ا ؤر
 PP-18ستعمال حساب /TIESحساب

ا ستعمل 
اا
اد

ااص 


.3

.2
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
يقدم ا ندوب طلب التسجيل
 


و¥
يتل© ًا ندوب رسا¨  ل¦ يد §الك¦ 
إشعارا ستم 
تقد ªالطلب

اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ً

تتل© ة اتصال ا ّعينة تبليغا  ل¦ يد
لك¦ 
§ا 
و  ¥صوص طلب التسجيل

ا قدم من ا ندوب

.5

.4
إﻗﺮار ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
يسجل ا ندوب الدخول إ صفحة ة
اتصال لعرض وإقرار/رفض طلب
التسجيل
كن هة اتصال ا ّعينة الدخول
ستعمال حساب /TIESحساب

ا ستعمل 
ااص اد

ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ/رﻓﺾ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 


و¥
يتل© ا ندوب رسا¨  ل¦ يد §الك¦ 
تؤكد إقرار/رفض طلب التسجيل
إنشاء حساب مستعمل خاص بك

إذا ﺗﻐريت ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل أو مل ﻳﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺒﺎدل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت )(TIES

.2

.1
ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ TIES

تقد ªالطلب من صفحة إدارة حساب

ا ستعمل لاد
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻘﻂ .اﻟﻔﺎﺋﺪة:
اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ/اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺒﺎدل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت )(TIES

إﻗﺮار ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ TIES

تتل© ة اتصال ا عنية  دمة TIES
لك¦ 
إخطا ًرا  ل¦ يد §ا 
و  ¥صوص طلب

النفاذ إ خدمة TIES
كن هة اتصال إقرار/رفض الطلب

.3
ﺗﻠﻘﻲ إﻗﺮار/رﻓﺾ ﻃﻠﺐ
اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ TIES
لك¦ 

يتل© ا ندوب 
رسا¨  ل¦ يد §ا 
و¥

تؤكد إقرار/رفض طلب النفاذ إ خدمة
TIES

ﺷﺮح
إﺟﺮاءات ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ
اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن )(DLG
إﺟﺮاءات ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺟﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ )(DFP
اﻻﺗﺼﺎل
ّ
إﺟﺮاءات ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ TIES
)(TFP

