
هل لديك بالفعل 
 TIES نفاذ إلى خدمة
أو حساب مستعمل 

خاص باالتحاد؟

نعمال

إنشاء حساب مستعمل
خاص بك

بدء التسجيل

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

شرح اد
�

�� إنشاء حساب مستعمل خاص ��

 من صفحة 
ً
إنشاء حساب مستعمل جديد انط�قا

اد
�

�� اص �� إدارة حساب ا ستعمل ا��

إقرار طلب التسجيل
ة  يسجل ا ندوب الدخول إ� صفحة ��

ا�تصال لعرض وإقرار/رفض طلب 

التسجيل

هة ا�تصال ا عّينة الدخول  كن �� ��

ستعمال حساب TIES/حساب  ��

اد
�

�� اص �� ا ستعمل ا��

الدخول إلى صفحة 
التسجيل

ر 
�
� ا ؤ�

�
يدخل ا ندوب إ� التسجيل ¢

ستعمال حساب TIES/حساب  �� PP-18

اد ا�ا��
�

�� اص �� ا ستعمل ا��

تقديم طلب التسجيل
يقدم ا ندوب طلب التسجيل

 �
و¥� �لك¦ يد ا�§ ل¦� �� �̈ يتل©� ا ندوب رسا

ست�م تقد�ª الطلب �� 
ً
إشعارا

استالم التبليغ
يد  ل¦� �� 

ً
ة ا�تصال ا عّينة تبليغا �� �تتل©

صوص طلب التسجيل  � �� �
و¥� �لك¦ ا�§

ا قدم من ا ندوب

تلقي إقرار/رفض طلب 
TIES النفاذ إلى خدمة

 �
و¥� �لك¦ يد ا�§ ل¦� �� �̈ يتل©� ا ندوب رسا

تؤكد إقرار/رفض طلب النفاذ إ� خدمة 

 TIES

طلب الحصول على حقوق 
TIES النفاذ إلى خدمة

تقد�ª الطلب من صفحة إدارة حساب 

اد
�

�ا ستعمل ل�

إقرار طلب الحصول على 
TIES النفاذ إلى خدمة

 TIES دمة � ��ة ا�تصال ا عنية  �� �تتل©

صوص طلب  � �� �
و¥� �لك¦ يد ا�§ ل¦� �� 

ً
إخطارا

 TIES النفاذ إ� خدمة

هة ا�تصال إقرار/رفض الطلب كن �� ��

تلقي تأكيد/رفض طلب 
التسجيل

 �
و¥� �لك¦ يد ا�§ ل¦� �� �̈ يتل©� ا ندوب رسا

تؤكد إقرار/رفض طلب التسجيل

إنشاء حساب مستعمل خاص بك

إجراءات يتخذها
(DLG) المندوبون

إجراءات تتخذها جهات 
(DFP) االتصال المعّينة

إجراءات جهات االتصال 
 TIES المعنية بخدمة

(TFP)

.1

.1

.2

.2.3.4

.1.2.3

.5

التأكد من تقديم عنوان بريد إلكرتو� صالح 
خالل إنشاء حساب املستعمل

وإذا واجهتم أي مشاكل تتعلق بتسجيل 
الدخول، يرجى االتصال �كتب الخدمة

إذا تغ�ت جهة االتصال أو � يكن 
لديها حساب مستعمل، يرجى االتصال 

بالفريق املعني بالتسجيل

ينطبق عىل أعضاء االتحاد فقط. الفائدة: 

النفاذ إىل الوثائق/املواقع اإللكرتونية 

املحمية بحقوق النفاذ إىل خدمة تبادل 

(TIES) معلومات االتصاالت

إقرار حساب ا ستعمل

�
و¥� �لك¦ يد ا�§ ل¦� انقر عµ رابط التفعيل ا ست³ ��

كن ل¹ستعمل أن يقدم طلب  جرد تفعي¼، �� و��

لفعل التسجيل ��


