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مقدمة
هذه الوثيقة هي دليل المستخدم لنظام تخصيص الترددات وتراخيص األجهزة الالسلكية بهيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات  .وقد تم إعداد هذا الدليل للمساعدة في التعرف على كيفية
التعامل مع هذا النظام ،حيث يعرض هذا الدليل الشاشات المختلفة الموجودة بالنظام ،ويشرح
كيفية استخدام كل منها لالستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

الصفحة الرئيسية
تنقسم الصفحة الرئيسية لنظام تخصيص الترددات وتراخيص األجهزة الالسلكية إلى عدة أجزاء (انظر
الشكل  )1وتتضمن هذه األجزاء:


أوال انشاء حساب في النظام .
التسجيل  :لإلستفادة من خدمات النظام يجب ً



تسجيل الدخول  :للدخول على النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بعد
التفعيل .



استعادة كلمة المرور  :الستعادة كلمة المرور في حال فقدانها .

الشكل  :1الصفحة الرئيسية

4

التسجيل
قم بالضغط على ايقونة التسجيل "خطوة  ( "1انظر الشكل .) 2

الشكل  :2التسجيل

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الخاصة بك  :بيانات الحساب اإللكتروني "خطوة  ،"1معلومات إدارية
"خطوة  ، "2تفاصيل العنوان "خطوة ( "3انظر الشكل .)3

الشكل  :3تعبئة بيانات 1
5

بعد قراءة اإلقرار قم بالموافقة بتحديد نعم أوافق "خطوة  ، "1ثم التأكد من تجهيز كافة المرفقات
اإللزامية كما هو موضح "بالخطوة  ، "2ثم قم بإدخال الرمز الظاهر أمامك "خطوة  ، " 3وأخيراً قم
بالضغط على ايقونة التحقق "خطوة  "4إلتمام التسجيل  .ولإللغاء قم بالضغط على ايقونة الغاء
"خطوة ( "5انظر الشكل .)4

الشكل  : 4تعبئة بيانات 2

بعد اتمام التحقق من البيانات قم بالضغط على ايقونة طباعة "خطوة  " 1ومن ثم الضغط على
ايقونة التالي "خطوة  "2بالترتيب ولإللغاء قم بالضغط على ايقونة الغاء "خطوة ( "3انظر الشكل ) 5

الشكل  :5اتمام التسجيل

6

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة ( الموضحة في الشكل  )5بالضغط على ايقونة جديد
"خطوة  ( "1انظر الشكل .) 6

الشكل  :6ارفاق المستندات 1

قم بوضع وصف مناسب للمرفقات المطلوبة "خطوة  "1ومن ثم الضغط على اختيار الملف
المطلوب ومن ثم قم بالضغط على ايقونة حفظ "خطوة  "2ولإللغاء قم بالضغط على ايقونة الغاء
"خطوة ( "3انظر الشكل .)7

الشكل  :7ارفاق المستندات 2

7

ستظهر المستندات عند ارفاقها في القائمة "خطوة  " 1ولإلضافة قم بالضغط على ايقونة جديد
"خطوة  " 2وبعد ارفاق جميع المستندات المطلوبة قم بالضغط على إرسال المستندات "خطوة "3
(انظر الشكل .)8

الشكل  :8ارفاق المستندات 3

استعادة كلمة المرور
إذا كنت مسجل مسبقاً في النظام  .الستعادة كلمة المرور قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بكم
"خطوة  " 1ثم قم بالضغط على ايقونة تسليم "خطوة  ، "2وستظهر لكم رسالة بتأكيد ارسال رسالة
إلى بريدكم المسجل لدينا مسبقا "خطوة ( "3انظر الشكل .)9

الشكل  : 9استعادة كلمة المرور 1
8

ستصلكم رسالة على البريد االلكتروني المسجل لدينا (انظر الشكل  )10قم بالضغط على الرابط
"خطوة  "1الرسال اسم المستخدم وكلمة المرورالمؤقتة اليكم .

الشكل  : 10استعادة كلمة المرور 2

بعد اتمام الخطوة السابقة ستصلكم رسالة على بريدكم اإللكتروني (انظر الشكل )11باسم
المستخدم وكلمة المرور المؤقتة "خطوة "1
مالحظة
يتوجب تغيير كلمة المرور عند دخولكم على النظام ألول مرة.

الشكل  : 11استعادة كلمة المرور 3

9

تسجيل الدخول
لتسجيل الدخول بالنظام قم بإدخال اسم المستخدم "خطوة  "1وكلمة المرور "خطوة  "2ومن ثم
قم بالضغط على ايقونة دخول "خطوة ( "3انظر الشكل . ) 12

الشكل  : 12تسجيل الدخول

الطلبات
تتضمن قائمة الطلبات في النظام التالي :


طلب جديد  :لتقديم طلب جديد ألول مرة .



تعديل  :للتعديل على البيانات الفنية لطلب قائم.



الغاء  :لطلب الغاء أحد الطلبات المخصصة للمستخدم .

10

تقديم طلب جديد
لتقديم طلب جديد قم باختيار الطلبات من القائمة المنسدلة "الخطوة ( " 1انظر الشكل .)13

الشكل  : 13تقديم طلب جديد 1

ثم قم بالضغط على جديد "خطوة ( "1انظر الشكل .)14

الشكل  : 14تقديم طلب جديد 2

مالحظة
قد تختلف طريقة ادخال الطلب بناء على الخدمة المختارة المثال التالي يشرح كيفية ادخال طلب
جديد لخدمة بحرية .

11

قم باختيار الخدمة المطلوبة كمثال  :خدمة بحرية "خطوة  ( "1انظر الشكل .)15

الشكل  : 15تقديم طلب جديد 3

بعد اختيار الخدمة سيتم عرض المعلومات االدارية للمتقدم لالطالع وسيظهر رقم الطلب (التصريح)
"خطوة  ، "1وتفاصيل العنوان "خطوة  ، "2للمتابعة في ادخال الطلب اضغط على التالي "خطوة ، "3
ولإللغاء اضغط على الغاء "خطوة  "4ولطباعة المعلومات االدارية اضغط على طباعة "خطوة "5
(انظر الشكل .)16

الشكل  : 16تقديم طلب جديد 4
12

بعد الضغط على التالي سيظهر رقم الطلب "خطوة  " 1وإلضافة نموذج معلومات فنية اضغط
على اضافة "خطوة  " 2ولحذف النموذج اختر حذف " خطوة  "3وإلضافة مرفقات للنموذج اضغط
على مرفقات "خطوة  "4وبإمكانك حفظ الطلب للتعديل الحقاً بالضغط على حفظ "خطوة "5
ولتسليم الطلب بعد اكتمال البيانات اضغط على تسليم الطلب "خطوة ( "6انظر الشكل .)17

الشكل  : 17تقديم طلب جديد 5

قم باختيار المدة المطلوبة للترخيص "خطوة  " 1ومن ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة "خطوة " 2
ومن ثم قم بالضغط على ايقونة اضافة جهاز "خطوة  "3وسيتم فتح صفحة خاصة ببيانات األجهزة
(انظر الشكل .)19
مالحظة
لمعرفة خطوات اضافة جهاز يرجى االنتقال إلى قسم اضافة جهاز .

13

وبعد اتمام ادخال بيانات الجهاز قم بالضغط على التالي "خطوة  "4وبإمكانكم طباعة البيانات
المدخلة "خطوة  "5أو الغاء طلب اصدار جديد "خطوة ( " 6انظر الشكل . ) 18

الشكل  : 18اصدار خدمة بحرية

14

إضافة جهاز
بإمكانك البحث عن الجهاز بأحد خيارات البحث المتوفرة "خطوة  " 1ومن ثم الضغط على ايقونة بحث "خطوة
 " 2وسيتم عرض قائمة األجهزة المتوفرة "خطوة  "3ولإللغاء قم بالضغط على ايقونة الغاء "خطوة  ( "4انظر
الشكل . )19

الشكل  : 19اضافة جهاز
قم باختيار نوع الجهاز "خطوة  "1ومن ثم اختيار نوع الجهاز لتحديد المقابل المالي "خطوة  "2ومن ثم الضغط
على حفظ "خطوة  " 3وللعودة للقائمة الرئيسية قم بالضغط على العودة للشاشة السابقة "خطوة  ( "4انظر
الشكل . )20

الشكل  : 20اضافة جهاز 2
15

سيتم عرض رقم الطلب بعد اتمام ادخال البيانات "خطوة  "1وبإمكانكم حذف النموذج بعد االدخال "خطوة 2
" أو بالضغط على المستندات المطلوبة "خطوة "3

مالحظة
لمعرفة خطوات اضافة مرفق يرجى االنتقال إلى قسم اضافة مرفق طلب جديد .

ومن ثم الضغط على تسليم الطلب "خطوة  "4أو حفظ الطلب لوقت الحق "خطوة ( "5انظر الشكل .)21

الشكل  : 21تقديم طلب جديد 6

16

إضافة مرفق طلب جديد
سيتم عرض رقم الطلب "خطوة  " 1وإلضافة مرفق جديد اضغط على جديد "خطوة  " 2وعند اتمام
عملية االضافة اضغط على انتهى "خطوة ( "3انظر الشكل . ) 22

الشكل  : 22المرفقات

17

تعديل طلب
لتعديل طلب اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم قم بالضغط على تعديل "خطوة  "1ومن ثم قم باختيار
الخدمة المطلوبة كمثال خدمة ثابتة "خطوة ( "2انظر الشكل .)23

الشكل  : 23تعديل طلب 1
ستظهر قائمة بالطلبات المسجلة لديكم وبإمكانكم البحث بأحد خيارات البحث "خطوة  "1ومن ثم الضغط
على بحث "خطوة  "2وسيتم عرض الطلبات الخاصة بكم في القائمة "خطوة  "3ولإللغاء قم بالضغط على
الغاء "خطوة ( "4انظر الشكل .)24

الشكل  : 24تعديل طلب 2
18

سيتم عرض رقم الطلب "خطوة  "1وبإمكانك الضغط على النموذج لتعديل البيانات المطلوبة
"خطوة  "2وإلضافة مرفق لسبب التعديل "خطوة "3
مالحظة
لمعرفة خطوات اضافة مرفق يرجى االنتقال إلى قسم اضافة مرفق تعديل.

وبعد ذلك قم بتسليم الطلب "خطوة  "4أو قم بالحفظ الحقاً "خطوة ( "5انظر الشكل .)25

الشكل  : 25تعديل طلب 3

19

إضافة مرفق تعديل
سيظهر رقم الطلب "خطوة  "1وإلضافة مرفق قم بالضغط على جديد "خطوة  "2وبعد ذلك
الضغط على انتهى "خطوة ( "3انظر الشكل .)26

الشكل  : 26اضافة مرفق تعديل 1

قم باختيار التاريخ ووصف مناسب للمرفق "خطوة  "1ومن ثم الضغط على حفظ "خطوة  "2ولإللغاء
قم بالضغط على الغاء "خطوة ( "3انظر الشكل .)27

الشكل  : 27اضافة مرفق تعديل 2
20

رقم الطلب يظهر "خطوة  "1وقائمة المرفقات "خطوة  "2وإلضافة مرفق جديد قم بالضغط على
جديد "خطوة  "3أو انتهى "خطوة ( "4انظر الشكل .)28

الشكل  : 28اضافة مرفق تعديل 3

الغاء طلب
إللغاء طلب اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم قم باختيار الغاء "خطوة  "1وستظهر قائمة بالطلبات
المسجلة وبإمكانك البحث عن طلب محدد بأحد خيارات البحث "خطوة  "2ومن ثم الضغط على
بحث "خطوة  "3وستظهر قائمة الطلبات "خطوة  "4ولإللغاء قم بالضغط على الغاء "خطوة ( "5انظر
.)29

الشكل

الشكل  : 29الغاء طلب 1
21

سيظهر رقم الطلب "خطوة  "1ورقم عملية اإللغاء "خطوة  "2وقائمة بالنماذج الخاصة بالطلب
"خطوة  "4 ،3وإلضافة مرفق بسبب اإللغاء "خطوة "5
مالحظة
لمعرفة خطوات اضافة مرفق يرجى االنتقال إلى قسم اضافة مرفق طلب الغاء .

ولإللغاء والعودة للقائمة السابقة "خطوة  "6ولتسليم الطلب "خطوة ( "7انظر الشكل .)30

الشكل  : 30الغاء طلب 2

22

إضافة مرفق طلب الغاء
سيظهر رقم الطلب "خطوة  "1وإلضافة مرفق جديد اضغط على جديد "خطوة  "2وإلتمام العملية
قم بالضغط على انتهى "خطوة ( "3انظر الشكل .)31

الشكل  : 31اضافة مرفق الغاء 1

قم بإضافة التاريخ ووصف مناسب للملف "خطوة  "1وللحفظ قم بالضغط على حفظ "خطوة "2
وإللغاء العملية قم بالضغط على الغاء "خطوة ( "3انظر الشكل .)32

الشكل  : 32اضافة مرفق الغاء 2
23

سيظهر رقم الطلب "خطوة  "1وقائمة بالمرفقات "خطوة  "2وإلضافة جديد اختر جديد "خطوة  "3أو
انتهى "خطوة ( "4انظر الشكل .)33

الشكل  :33اضافة مرفق الغاء 3

قوائم الطلبات
تتضمن قائمة الطلبات في النظام التالي :


مسودة  :لعرض قائمة الطلبات التي قام المستخدم بإدخالها ولم يتم تسليمها في
النظام .



مسلمة  :لعرض قائمة الطلبات التي تم تسليمها للهيئة وهي تحت االجراء.



األرشيف  :لعرض الطلبات التي تم اتمام اإلجراء عليها من قبل الهيئة .

24

طلبات مسودة
قم بالضغط على مسودة من القائمة الرئيسية "خطوة  "1وبإمكانك البحث عن طلب محدد بأحد
خيارات البحث "خطوة  "2ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وستظهر قائمة بالطلبات الخاصة بكم
"خطوة ( "4انظر الشكل .)34

الشكل  :34قائمة مسودة 1

25

بعد الضغط على أحد الطلبات المحددة سيتم عرض صفحة موضح فيها رقم الطلب "خطوة "1
ونوع الخدمة خطوة  "2والنماذج الخاصة بالطلب "خطوة  "3ولإللغاء قم بالضغط على الغاء "خطوة
( "4انظر الشكل .)35

الشكل  :35قائمة مسودة 2

26

طلبات مسلمة
قم بالضغط على طلبات مسلمة من القائمة الرئيسية "خطوة  "1وبإمكانك البحث عن طلب محدد
بأحد خيارات البحث "خطوة  "2ومن ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وستظهر قائمة الطلبات أدناه
"خطوة ( "4انظر الشكل .)36

الشكل  :36قائمة مسلمة 1

بعد الضغط على أحد الطلبات المحددة سيتم عرض صفحة فيها رقم الطلب "خطوة  "1وبيانات
النموذج

"خطوة

"2

ولإللغاء

الضغط

على

الغاء

الشكل  :37قائمة مسلمة 2

27

"خطوة

"3

(انظر

الشكل

.)37

طلبات األرشيف
من القائمة الرئيسية قم بالضغط على األرشيف "خطوة  "1وبإمكانك البحث عن طلب محدد بأحد
خيارات البحث "خطوة  "2ومن ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وستظهر قائمة الطلبات أدناه
"خطوة ( "4انظر الشكل .)38

الشكل  :38قائمة األرشيف 1

28

بعد الضغط على أحد الطلبات المحددة سيتم عرض صفحة فيها رقم الطلب "خطوة  "1وبيانات
النموذج "خطوة 2ولإللغاء الضغط على الغاء "خطوة ( "3انظر الشكل .)39

الشكل  :39قائمة األرشيف 2

التقارير
تتضمن قائمة التقارير في النظام التالي :


المخصصات الترددية  :لتحميل ملف يتضمن قائمة المخصصات الترددية للمستخدم لجميع
الطلبات



المقابل المالي السنوي  :يتم عرض المقابل المالي السنوي للمستخدم.



االطالع على الطلبات  :لعرض جميع الطلبات التي تم تخصيصها للمستخدم واالطالع على
حالتها .



معلومات الفواتير :لعرض جميع الفواتير التي تم اصدارها للمستخدم والمقابل المالي
الخاص بكل طلب .

29

تقرير المخصصات الترددية
من القائمة الرئيسية قم بالضغط على تقرير المخصصات الترددية وبإمكانك البحث بأحد الخيارات
المتاحة "خطوة  "2ومن ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وسيتم تجهيز تقرير بصيغتين مختلفين
للتحميل "خطوة ( "4انظر الشكل .)40

الشكل  :40المخصصات الترددية

المقابل المالي السنوي
من القائمة الرئيسية قم بالضغط على المقابل المالي السنوي "خطوة  "1وسيتم عرض المقابل
المالي السنوي الخاص بكم "خطوة ( "2انظر الشكل .)41

الشكل  :41المقابل المالي السنوي
30

االطالع على الطلبات
من القائمة الرئيسية قم باختيار االطالع على الطلبات "خطوة  "1وبإمكانك البحث بأحد الخيارات المتاحة
"خطوة  "2ومن ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وسيتم قائمة بالطلبات الخاصة بكم "خطوة ( "4انظر الشكل
.)42

الشكل  :42االطالع على الطلبات 1

بالضغط على حالة الطلب في قائمة الطلبات "خطوة  "1سيتم عرض نافذة منبثقة بحالة الدفع
والتحليل الفني للطلب "خطوة ( "2انظر الشكل .)43

الشكل  :43االطالع على الطلبات 2
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معلومات الفواتير
من القائمة الرئيسية قم بالضغط على معلومات الفواتير "خطوة  "1وبإمكانك البحث عن طلب
محدد بأحد خيارات البحث "خطوة  "2ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وستظهر قائمة بالطلبات
الخاصة بكم "خطوة ( "4انظر الشكل .)44

الشكل  :44معلومات الفواتير 1

بالضغط على رقم سداد ألحد الطلبات سيتم عرض قائمة بجميع الطلبات المتعلقة بالفاتورة
"خطوة  "1ولإللغاء قم بالضغط على الغاء "خطوة ( "2انظر الشكل )45

الشكل  :45معلومات الفواتير 2
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تحميل الوثائق
من القائمة الرئيسية قم باختيار تحميل "خطوة  "1وبإمكانك البحث عن طلب محدد بأحد خيارات
البحث "خطوة  "2ثم الضغط على بحث "خطوة  "3وستظهر قائمة بالطلبات "خطوة  "4ولتحميل
أحد الوثائق الخاصة بالطلب قم بالضغط على عمود تحميل (انظر الشكل .)46

الشكل  :46تحميل

33

طلبات وصالت المايكروويف
في هذا القسم يتم شرح طريقة استيراد ملف طلبات وصالت المايكروويف وأيض ًا طريقة استعراض
األجهزة والهوائيات المعتمدة عند تعبئة الملف والنطاقات الترددية .
من القائمة الرئيسية قم بالضغط على طلبات وصالت المايكرويف "خطوة  "1ومن ثم الضغط على
تحميل الملف اإللكتروني "خطوة  "2ومن ثم الضغط على تحميل "خطوة  "3وسيتم تحميل ملف
وصالت المايكرويف بصيغة اكسل "خطوة ( "4انظر الشكل .)47

الشكل  :47وصالت المايكرويف

34

لإلطالع على األجهزة المعتمدة عند تعبئة ملف وصالت المايكروويف قم بالضغط على جهاز
معتمد "خطوة  "1ومن ثم بإمكانك البحث بأحد خيارات البحث المتاحة "خطوة  "2ومن ثم الضغط
على بحث "خطوة ( "3انظر الشكل .)48

الشكل  :48األجهزة المعتمدة

لإلطالع على قائمة الهوائيات المعتمدة عند تعبئة ملف وصالت المايكروويف بإمكانك البحث
بأحد خيارات البحث المتاحة "خطوة  "1ومن ثم الضغط على بحث "خطوة  "3أو مسح الحقول
"خطوة ( "4انظر الشكل .)49

الشكل  :49الهوائيات المعتمدة

35

لإلطالع على قائمة النطاقات الترددية عند تعبئة ملف وصالت المايكرويف قم بالضغط على
النطاقات الترددية "خطوة  "1ثم اختيار عرض القنوات الترددية "خطوة  "2وسيتم عرض قائمة
القنوات الترددية "خطوة ( "3انظر الشكل .)50

الشكل  :50النطاقات الترددية

الستيراد ملف وصالت المايكروويف بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة قم بالضغط على استيراد
الملف اإللكتروني "خطوة  "1ثم قم بالضغط على اختيار الملف من جهازك "خطوة  "2ثم اختيار
تحميل ملف "خطوة ( "3انظر الشكل . )51

الشكل  :51استيراد الملف اإللكتروني 1
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بعد اكتمال استيراد الملف سيتم عرض اسم الملف "خطوة  "1وعدد الطلبات التي تم تحميلها
بنجاح "خطوة ( "2انظر الشكل .)52

الشكل  :52استيراد الملف اإللكتروني 2
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تغيير كلمة المرور
لتغيير كلمة المرور الخاصة بكم قم بالضغط على حساب المستخدم "خطوة  "1ومن ثم الضغط
على تغيير كلمة المرور "خطوة  "2ومن ثم قم بإدخال كلمة المرور القديم وتغيير كلمة المرور
الجديدة "خطوة  "3ومن ثم الضغط على موافق "خطوة  "4ولإللغاء قم بالضغط على الغاء "خطوة
( "5انظر الشكل . )53

الشكل  :53تغيير كلمة المرور

رقم المستخدم
لمعرفة رقم المستخدم الخاص بكم قم بالضغط على حساب المستخدم وتغيير كلمة المرور وسيتم
عرض رقم المستخدم الخاص بكم "خطوة ( "1انظر الشكل .)54

الشكل  :54رقم المستخدم
38

