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 إنشاء معاملة طلب تصدير خارجي

 

 

 

 
 إعداد وتنفيذ:

 ممدوح بن عوض احلارثي
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 الدخول على النظام: 

 للوزارة،شط الدليل الن ة به علىرور اخلاصة املكلميتطلب تسجيل الدخول اىل النظام ادخال اسم املستخدم و

  النظام.ربطه مع حسابات املستخدم على  والذي يتم 

 

 
 (1شكل )

 

 

 امخلاصني به على النظاستخدمني يع املمج املستخدم حبسابه على الدليل النشط يظهر له وفور دخول

 
 (2شكل )

 بتحويل املستخدمام ًا يقوم النظكرتونيخدم أو إللمستاب ليتم إختيار املستخدم الداخلي يف حال وجود أكثر من حس

ى املعامالت صالحية االطالع عل  اختيارهذي متخدم الكان لدى املست ويف حال بقسمه،للصفحة الرئيسة اخلاصة 

 ادخاله.لنظام اال بعد ث ال ميكن الدخول لستخدم حيبامل خلاصاملسجل ا إىل اجلوالفريسل النظام رمز التفعيل  السرية
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 (3شكل )

خلاص ليتم ان ادخال رقم جواله ة متكنه مه شاشهر لان مل يكن حساب املستخدم غري مربوط برقم جوال يظأما 

 .ذلك ارسال الرموز تلقائيا له بعد ومن ثمختزينه يف النظام 

 
 (4شكل )
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 :القائمة األساسية

 :اليةجزاء التوي األحتتوتظهر القائمة األساسية أعلى منوذج العمل على النظام 

 : الرئيسية .1
 النظام. ن يفمكا وهو رابط يوجه املستخدم اىل الشاشة الرئيسية من أي

 :رسالة ترحيبية .2
 يظهر بها اسم املستخدم الداخل على النظام

  اجلديد؟ما  .3
 ظامللن لنسخاوحتتوي على آخر التعديالت اليت مت اضافتها يف اخر 

  :دليل االستخدام .4
 خدم.رابط يوجه املستخدم اىل دليل املست

  :خروج .5
 لتسجيل اخلروج من النظام.

 

 
 (5شكل )

 

 

 الحياتهصستخدم أو ع املنو * يالحظ أنه قد تتغري شكل الشاشة املوضحة أعاله بتغري
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 جديدة: نشاء معاملةإ 

 لتالي:شكل ا اليف" كما هو مبني جديدمن خالل قائمة " الوصول اىل الشاشة

 
 (6شكل )

 امالت:يوجد هناك نوعني من املع 

  داخليةمعاملة:  
  اإلدارة.فس نخرى داخل أدارة ة ايتم من خالل هذا االمر انشاء معامله جديدة ملخاطب

  خارجيطلب تصدير:  
حلالي إىل الك صادر من املركز ليه بعد ذتب عيرت يتم من خالل هذا االمر انشاء طلب تصدير خارجي حيث

اخلية ضافة صور إلدارات دإإمكانية  ية معرجات خاجهات خارج املركز سواء كانت مراكز أخرى أو جه

ملتاحة يف اات مدخلي البيانات من جمموع موعةجمىل يف نفس املركز وفور انشاء هذا الطلب يتم ارساله إ

يع اجلهات ه جديدة ملخاطبة مجطلب معاملده للعداااملركز واليت سبق وحددها املستخدم الداخلي أثناء 

 الي جمللس التعليم الع نة العامةاالمات وبطة الكرتونيًا كامللحقيااخلارجية واملراكز املرت

  :تنويه*                   

 ردت به وة بنفس الرقم اليت ة املعاملم احالداخلية او وارد عام يت يف حالة ورود معامله سواء معامله                    

 .ملةاملعا وامر املتاحة من داخلالال او عمل طلب تصدير خارجي من خال                     
 

 

 :يطلب تصدير خارجمن قائمة جديد يتم إختيار 
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 طلب تصدير خارجي 

 
 (7شكل )
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 من قبل املستخدم تعبئتها يتم قساما مخسةهناك  طلب تصدير خارجيةعند انشاء معاملة  

 وهي على النحو التالي:        
 

 طلب التصديرالقسم االول: 
 

 
 (8شكل )

 التاريخ : 
 انشاء املعاملة  تاريخ

 حالة املعاملة: 
o  اختيار جديد يف حالة أن املعاملة جديدة 
o   اختيار رد على خطاب 

 (  ة اجلمععالم لىثم الضغط ع )يتم تسجيل رقم الورد وسنة اخلطاب فقط

 

 (9شكل )
 مرسلة بالربيد: 

  يف املربعيف حال إرسال املعاملة بالربيد يتم وضع عالمة صح 

ملعامالت اليت يتطلب ا ءباستثنا كرت ونيًاالترسل يم لتعلات اأو إداربأن مجيع املعامالت املصدرة للوزارة  )علمًا

 إجنازها وجود األصول مثل املستخلصات املالية(
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  :سرية املعاملة 
 ملن لديه ليها اال عن االطالع ميك ة الحتديد سرية او غري سرية، علما بان املعامالت السري

 صالحية االطالع على املعامالت السرية. 

 :املوضوع 
 حرف. 250دد  يتجاوز عاليف هذا القسم يتم اضافة موضوع املعاملة حبيث       
 اجلهة املعدة للخطاب 

 .لكرتونيًاها احتديد ويتمهي اجلهة اليت يعمل بها املوظف       
 

 
 الشخص املعين باملعاملةالقسم الثاني:  

 
 (10)شكل 

 :الشخص املعين باملعاملة 
 انتكباملعاملة يف حال  املعين خصبالش اصةيف هذا القسم يقوم املستخدم بإدخال البيانات اخل

  معاملة واحدةيفاملعاملة عين بم شخص ضافة أكثر منإوباإلمكان  معنياملعاملة ختص شخص  

 .نة اهلوية الوطنية( خيافر يفصسجيل بت )يف حال عدم وجود بيانات للمستفيد يقوم املستخدم

 

 سم ألث مستقباًل وذلك باملية البحعل سهيو تهمن تدوين بيانات الشخص املعين باملعاملة  )اهلدف

 او السجل املدني او العائلة(.

 ملعاملةاهدف إشعاره بأرقام لكرتوني به االريديتم إضافة رقم جوال الشخص املعين باملعاملة أو ب

 ته.املمتابعة مع املستفيدهل على وحركة املعاملة مما يس 
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 املرفقات: الثالثالقسم 
 

 
 (11شكل )

 املرفقات الغري مؤرشفة 
 الوصف لك يفذ ويكتب واليت ال ميكن أرشفتها مثل امللف أو الطرد 
 املؤرشفة املرفقات : 

 .رفقاتلنظام حبسب املمن قبل ا افتهاإض ويتمقصد به عدد الوثائق اليت مت ارشفتها العدد وي

 

  13حة رقم بالصفل ستقمسم سيتم شرحها يف ق خطوات إضافة املرفقات: 

 
 

 

 املالحظات: الرابعالقسم 

 
 (12شكل )
 من حتال  ر املعاملة وجلميعظهر يف مساتظات الحيتم تسجيل أي مالحظات على املعاملة مع العلم أن امل

 مستقباًل. كن حذفهاوال مي عاملةامل ية منتظهر ملن لديهم نسخه االلكرتونكذلك هلم املعاملة و
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 :خطاب صادر إىل : اخلامسالقسم 

 
 (13شكل )
 لة اخلارجية هلادير املعامد تصملراايف هذا القسم يقوم املستخدم بإدخال بيانات اجلهات 

 على النحو التالي: وذلك
 

 1 خطاب صادر إىل : 
o مراكز االتصاالت اإلدارية: 

  تعليمدارة إلأو  رة التعليملوزا وجهةمأن طلب التصدير لة يتم حتديد هذه اجلهة يف حا

 .من إدارات التعليم باململكة

o :جهات خارجية مباشرة 
  احلكومية اخلارجية د الدوائرة ألحوجهميتم حتديد هذه اجلهة يف حالة أن طلب التصدير 

 والغري مرتبطة بالنظام.

o صور جلهات داخلية لإلحاطة. 
o راءصورة جلهات داخلية لإلج. 

 ة داخلية املة جلهة من املعل نسخرساإيتم حتديد أحد جهات الصور يف حال رغبة اجلهة 

 .ويتم حتديد اهلدف من الصورة إحاطة أو لإلجراء

o :جهة التصدير 
 ويتم إختيار من القائمة خيار عام.

o :إضافة جمموعة جهات خارجية 
 .قطفالتصاالت االدارية في مركز ال موظقب ميم ويتم العمل عليها مناوهذا خيار خاص بالتع

http://www.taifedu.gov.sa/
http://www.taifedu.gov.sa/


 
 المملكة العربية السعودية               
 زارة التربية والتعليمو                                                                              

 إدارة التعليم مبحافظة الطائف                                                                                         
 الشؤون اإلدارية واملالية                                                                                                
 تصاالت اإلداريةمركز اال                                                                                               

 

 750122تلكس  :                      7369642فاكس  :                    7322450الطائف:       هاتف  :  

 http://www.taifedu.gov.sa موقع إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف على االنترنت        

 

 

 
 2 خطاب صادر إىل : 

 .هلااملعاملة  تصديراملراد  اجلهةوتعين 

 باشرة.م الرمزة كتاب مة أومن القائاإلدارة أو  الوزارةوذلك من خالل اختيار 

 

 (14شكل )
 

 

 ن خالل الضغط علىم الرمزعن  لبحثاكان مباإلحال كان طلب التصدير جلهات خارجية مباشرة  ويف

 (.15كما يف الشكل ) جهة خارجية رمزايقونة البحث عن  

 

 

 (15شكل )
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 اجلهة املدخلة للبيانات : 

  
 (16شكل )

   يثط على عالمة التحد ثم الضغأواًل يدهايف حال التصدير للوزارة أو إلدارة تعليم يتم حتد

 .املعامالت ميعجللعام ت الوزارة التعليم ايتم حتديد جمموعة اتصاالوثم 

 

 :نوع املعاملة 
  .يتم حتديد نوع املعاملة من القائمة

 عدد املرفقات : 
 .املرفقات للمعاملة أو نوع عدد تسجيليتم 

 لتوجيه( اساب خطاب حيتم  وال )يتم ادخال عدد املرفقات املرفقة باخلطاب االصل 
 اسم املراسل : 

 ارة.للمعامالت الصادرة للوز زارةمسار الويتم اختيار 

 نظامت غري املرتبطة بالية واجلهاحلكومئر اعامالت الصادرة للدوااملسار الداخلي للمأختيار و
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 :تصدير املعاملة 
 

 
 (17شكل )

 

 قوم بتصديرهادارية الذي بدوره يصاالت اإلاالت ركزمليتم اإلنتهاء وإرسال املعاملة الضغط على زر احلفظ ب

 .للربيد يف حال وجود مرفقات ورقيةليمها وتس 

 

 (18) ملوحد كما يف الشكلملعاملة ارقم از وويظهر على الشاشة رسالة تفيد بإرسال املعاملة للمرك

 

 (18شكل )
 

 هامة: مالحظة  

 املةجديد للمعقم رسيتم إنشاء  تصديرهاوملعاملة االم بإست بعد قيام مدخل البيانات مبركز االتصاالت اإلدارية 

  ملة على صندوقسال صورة من املعان خالل إرمذلك وعاملة وسيتم إشعار اجلهة املنشئة للم، اإلدارة مستوى على

 (19كل )الش صور الصادر العام وميكن اإلطالع عليها بتباع خطوات
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 (19شكل )
  ة شأ املعاملة منخلان من الواجهة الرئيسية يتم إختيار صور الصادر العام 

 قم املعاملة وتاريخ التصدير.ر املعامالت اخلاصة باجلهة واليت مت تصديرها ومن خالل اجلدول يظهر روتظه

 عالمة العدسة وذلك بالضغط على املعاملة كامل  معاينةوباإلمكان 

 أو اإلطالع على املرفقات فقط بالضغط على عالمة املشبك 
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 :طباعة تقرير املعاملة
 

 ية لتالاوات واتباع اخلطخالل العودة للصفحة الرئيسية وذلك من 
 

 هاصديرتاملطلوب  اختيار تقرير باملعامالتو الدخول على التقارير  -1
 

 

 
 (20شكل )             
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 باعة.طى ايقونة ضغط علالثم  دواملسار واختيار إظهار الرقم املوححتديد التاريخ   -2

 ة الت اإلدارياالتصا من قبل مركز ر املعامالت اليت مت تصدير املعاملةمالحظة: ال تظه          

 
 (21شكل )

 

 الطابعة ايقونة طباعة تقرير االستالم بالضغط على  -3

 
 (22شكل )
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 خطوات إضافة املرفقات: 
 

 ملعاملةاقات ل مرفإضافة وتعدييتم اضافة املرفقات من خالل الضغط على   .1
   ( 23)كما هو موضح بالشكل 

 
 (23شكل )

 

 

 رفقات:حة املىل صفابالضغط على إضافة وتعديل املرفقات يتم االنتقال           
 

 
 (24شكل )

 
 يتم الضغط على عالمة املاسح الضوئي  .2

 (25كل )األرشفة ششة شالنا  بالضغط على عالمة املاسح الضوئي تظهر          
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 (25شكل )
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 طريقتين:ارفاق المرفقات على تكون عملية 

 تحميل من جهاز المستخدم 
 وذلك بالضغط على استعراض واختيار الملف من ملفات الجهاز ثم الضغط على أيقونة 

 إرفاق ليتم إضافة المرفق في المربع يسار الشاشة )المرفقات التي قمت برفعها(
 ومن ثم الضغط على حفظ الكل.

 تحميل من الماسح الضوئي 
الماسح الضوئي المرتبط بجهاز هيز االوراق بذلك بعد تجمسح لضغط على االمر باوذلك 

 وبعد ظهور المرفقات في شاشة المعاينة يتم الضغط على تحميل ليتم الكمبيوتر مباشره 
 إضافة المرفق في المربع يسار الشاشة )المرفقات التي قمت برفعها( ومن ثم الضغط على 

 .حفظ الكل ليم إدراج المرفقات
هيزها يتم ادراج المرفقات التي تم تجفي كال الخيارين يجب الضغط على ايقونة ارفاق أو تحميل ل

 ويتم التأكدالشاشة(  يسار) بإحدى الطريقتين في قائمة المرفقات التي قمت برفعها
ة دادًا للمرحلمن العدد في أسفل القائمة تحت اسم )عدد ما تم ارفاقه حتى االن( وذلك استع 

 .رة وهي الحفظاالخي
 

 ولحفظ المرفقات التي تم مسحها والتي تم التأكد من صحتها يقوم المستخدم بالضغط
 .على زر حفظ الكل 
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  يقوم النظام بسؤال المستخدم عن التأكد من حفظ المرفقات 

 

 كل التاليالمرفقات المؤرشفة بالش يتم اظهارو  يتم العودة لصفحة المرفقات نعموبالضغط على            
 

 
 (26شكل )

 

 ويتم تحديد نوع المرفق وهي مصنفه الى ثالثة اصناف وهي كالتالي: -
o سوف تظهر للجهة التي تم ارسال أصل المعاملة اليها. :لألصل 
o سوف تظهر للجهة التي تم ارسال صورة من المعاملة اليها سواء لإلجراء او لإلحاطة. :للصور 
o لمرسلة لها سواء االصول او الصور سوف تظهر لكل من الجهات ا :مشتركة 

  قبل فيللمستخدم من تحديد مرفق واحد على األقل في خيار للتصدير ليتم تصديره للمركز المست البد  :تنويه 
 دارة.التصدير لخارج اإلطلب حالة        

 اللخوذلك من  يعلتوقلمستقباًل سيتم تفعيل خدمة التوقيع االلكتروني ومن خاللها يتم الرفع لصاحب الصالحية  

 .حتديد للتوقيع
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 (27شكل )

 
 

 ة السابقةلعودة لشاشاقونة اي بعد اإلنتهاء من عملية إضافة املرفقات يتم الضغط على

 عاملةر املديلتص وذلك للعودة لصفحة طلب تصدير خارجي إلكمال بيانات

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ارجخدير جتهيز معاملة طلب تصمت اإلنتهاء من عملة 

 

 وشكرًا لكم
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