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  املقدمة .2

 نظراً ملا تشهده اململكة من تطور يف جمال التكنولوجيا وخاصة يف جمال احلاسب اآليل واملعلومات ومع ظهور التقنيات احلديثة اليت تدعم 
التعامالت اإللكرتونية فإن وليساهم هذا   .سعى لالستفادة من هذا التقدم لرفع مستوى اإلنتاجية يف العملتوزارة التعليم    تطبيقات 

العربية  الوطين للمملكة  التحول  للتعامالت اإللكرتونية احلكومية ابململكة، وفق إطار خطة  املشروع يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية 
بتقنية    2020السعودية   الربط االلكرتوين بني واليت تعتمد على عدة معايري  العمل وحتقيق  املعلومات، ومن ضمنها منذجة اجراءات 

ا هلذه اجلهود ونظرا لوجود مصدرين مهمني للمعلومات )الواثئق، البياانت(  اجلهات احلكومية من اجل تبادل املراسالت الكرتونياً. وتتوي 
لتوفري بيئة تِقنية واحدة بني مجيع فروعها يف اململكة من خالل   ت سعوزارة التعليم  ويعمل كل مصدر منهما بطريقة منفصلة عن اآلخر  

 مشروع دمج نظام املراسالت اإللكرتونية.
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 الدخول صفحة .3
 

 صفحة  يف   املناسبة   السر  وكلمة   هبم   اخلاص  املستخدم   اسم  حيّددون  وهم املخّولني  املستخدمني  سوى  النظام  إىل  الدخول   حق   ميلك   ال

  .الدخول

 
  .تسجيل دخولعلى  أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور مث انقر  

اجلوال  على  املرسل  الرمز  إدخال  عب  الدخول  ملصادقة   التالية  الصفحة   ستفتح  
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 . للدخول إىل الصفحة الرئيسية يف النظام  تسجيل دخولعلى  مث انقر   التحقق املرسل  رمزأدخل 
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 الرئيسية الصفحة .4
 

 : املراسالت االلكرتونيةعند الدخول إىل النظام ستفتح أمامك الصفحة الرئيسية التالية اخلاصة بنظام  
 

 
 تتأّلف الصفحة الرئيسية من األجزاء التالية: 

 اسم النظام -
 والقسم التابع له  اسم املستخدم -
  وهي تتضّمن  لوحة التحكم  -

o  معاملة داخلية 
 وزارة التعليمومن هنا ميكننا انشاء معاملة داخلية وحتويلها داخل ادارات وفروع  - انشاء معاملة داخلية   ▪
اعتمادها ومن هنا ميكننا انشاء مسودة داخلية وميكننا تتداوهلا داخل ادارة حمددة وبعد  -انشاء مسودة داخلية  ▪

 من صاحب الصالحية تتحول تلقائيا اىل معاملة داخلية يف صندوق قيد التحضري 
o  معاملة خارجية 

 وزارة التعليم ومن هنا ميكننا انشاء معاملة واردة من خارج قطاع -انشاء وارد خارجي  ▪
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 وزارة التعليم ومن هنا ميكننا انشاء معاملة صادرة اىل خارج قطاع - انشاء صادر خارجي ▪
o   املعامالت صندوق 

 وهي تتضمن مجيع املعامالت احملولة اىل االدارة  -معامالت االدارة ▪
 وهي تتضمن مجيع املعامالت احملولة ابسم املستخدم   -معامالت  ▪
 وهي تتضمن مجيع املعامالت اليت تتضمن طرد -ابنتظار استالم الطرد ▪
 وهي تتضمن مجيع املعامالت املرسلة -مرسلة ▪
 عامالت املغلقة وهي تتضمن مجيع امل -احملفوظه  ▪
 وهي تتضمن مجيع املعامالت اجملهزة لالرسال  - قيد التحضري ▪

o  البحث 
o ادارة اجمللدات 
o التقارير 
o  االحصائيات العامة 
o    التفويضات 
o  ادارة الصالحيات 

 .واجهة عرض عالمات تبويب متعددة  -
 
 جديدة  معاملة تسجيل .5

 

 انواع من املعامالت وهي:   عدة يوفر النظام  

 : معاملة داخلية •

o  (وزارة التعليم,االدارات و االشخاص داخل املعامالت املرسلة بني الفروع    )هي   داخلية معاملة    تسجيل 
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o   :عن مراسلة مسودة يتم تداوهلا داخل ادارة واقسامها وتتحول اىل معاملة داخلية وهي عبارة  مسودة معامالت داخلية

 اعتمادها من املدير او املسؤول املخول. عندما يتم  

 تسجيل معاملة خارجية  •

o   اخلاصة   صاالت االدارية تإىل اجلهات اخلارجية عب مركز اال  فروعها    او   وزارة  ال   )املعامالت املرسلة من   خارجي صادر

 ( او ابلفروع  وزارة ابل

o   ( هافروع  او  وزارة التعليم وزارة   )املعامالت املرسلة من اجلهات اخلارجية إىل  خارجيوارد 

ملة عند اختيار املوظف نوع املعاملة اليت سيتم انشائها ، يقوم النظام بطلب ارفاق املعاملة األصلية وهنا يستطيع املوظف إما إرفاق املعا

 مبيوتر اخلاص به. األصلية عن طريق املاسح الضوئي او إرفاقه من جهاز الكو 

 داخلية معاملة 

   داخلية  معاملة  تسجيل 5.1.1

وفروعها وذلك عب الذهاب اىل معاملة   وزارة  وهي مراسلة يتم تداوهلا بني ال  ميكن تسجيل مراسلة داخلية جديدة بواسطة منوذج او مرفق 
 .داخلية والنقر على تسجيل معاملة داخلية
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  النماذج  او املرفقات ادخال 5.1.1.1

 كيفية انشاء معاملة داخلية بواسطة مستند مرفق  .1

  الصفحة ادانه:  وسوف تظهر  بواسطة مستند مرفقيب عند الدخول على انشاء مراسلة داخلية جديدة النقر على  

 
 .املختار  املستند  إلضافة  حتميل  زر   على   انقر  مث  ما   مستند   الختيار   ارفاق  زر   على   أنقر •

 بياانت   حتديد   املستخدم  خمّولة  اليمني  جهة  يف   الوصفية  والبياانت(  امللفات  لعرض  أفرسويت  شاشة)  اليسار  جهة  على  املستند   سيظهر
 .  املراسلة
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 انقر على زر مسح وسوف تظهر لك  •

 
 .  إخرت مصدر املسح، نوع البكسل ودرجة الوضوح مث انقر على زر

 سيظهر املستند الذي مّت مسحه بشكل مصّغر يف إطار املسح الضوئي: 

 

1  خطاب 2  خطاب   
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 . ميل امللفحت وسوف يتم    " حفط"  اضغط على مث  

 . " يف جهة اليمنيالوصفية  سيتم عرض امللف املمسوح يف شاشة "أفرسويت لعرض امللفات" يف جهة اليسار وسيظهر إطار "البياانت

 يب ادخال بياانت الفهرسة التالية: وبعد االرفاق  

 رقم املعاملة  -

 اتريخ املعاملة  -

 اسم املرفق  -

 االدارة -

 النوع -

 عدد الصفحات  -

 موضوع الصفحات  -

 وكما ميكننا طباعة تقرير الفهرسة لكل مرفق. 

 كيفية ارفاق بواسطة منوذج  .2
منوذج إلكرتوين موحد يف مجيع الفروع مع إظهار إسم الفرع واإلدارة يف ترويسة اخلطاب . يستطيع املستخدم أن ينشئ  وزارة التستخدم 

  اخلطاب على النموذج من النظام ويف اللغتني العربية واإلجنليزية .

 . منوذج االكرتوين  بواسطة  يب عند الدخول على انشاء مراسلة داخلية جديدة النقر على  

البياانت املطلوب عرضها يف وسوف   التسجيل سوف تعكس مجيع  البياانت االلزامية ومن بعد  البياانت ويب ادخال  تفتح صفحة 
  النموذج كما موضح يف الصورة ادانه مع اظهار اسم الفرع واالدارة يف ترويسة اخلطاب.
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فتح   النقر على  املستعرض عب  النموذج يف  فتح  االلكرتوين وكما ميكننا  والتوقيع  االلكرتوين  الباركود  املتقدم وذلك الضافة  املستعرض 

 والتعليقات كما موضح يف الصورة ادانه: 

 

 



 

 

 

 

Page 16 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

   املعامالت ومعاجلة البياانت ادخال 5.1.1.2

 دخال وإدارة املعامالت كالتايل: إن عملية ادخال بياانت املعاملة مقسمة اىل تبويبات سهلة وواضحة تسهل عملية اال
معاملة مع معامالت أخرى يف ربط  حيتوي هذا التبويب على حقول معلومات املعاملة ابالضافة اىل الربط)  : تبويب البياانت •

او مراسالت غري مؤرشفة ابالضافة اىل انشاء املعاملة )عند انشاء املعاملة يقوم النظام إبعطاء املعاملة   إضافيةالنظام(, بياانت  
 ها كمسودة ( او حفظتلقائياً رقم مرجعي  

 ومن خالله سيتمكن املستخدم انشاء الباركود االلكرتوين اخلاص ابملعاملة و ارساهلا. :  الباركودتبويب   •

 ومن خالله سيتمكن املستخدم إرفاق املستندات اخلاصة ابملعاملة و ارساهلا.:  االرشيفتبويب   •

او موظف داخل هيكل  وزارة  من حتويل املعاملة اىل االدارات داخل هيكل ال: ومن خالله سيمكن املستخدم التحويلتبويب  •
 صل او نسخ أك   وزارة  ال

: وهذا اخليار ميثل حفظ املعاملة كمسودة يستطيع املستخدم العودة هلا يف أي وقت وتعديلها قبل تسجيلها املسودة  حفظ •

 عنيني حيث يتم إصدار الرقم املرجعي هلا بعد تسجيلها. وإرساهلا لإلدارات أو األشخاص امل

: من خالل هذا اإلجراء يتم حفظ املعاملة وتسجيلها ويف حال قيام املستخدم بتسجيل املعاملة يب أن يقوم النظام تسجيل •

 .صندوق املسودةإبعطائها رقم مرجعي لكن دون إرساهلا لألشخاص املعنيني هبا حيث تبقى  

رقم مرجعي   ويقوم النظام إبعطائها  خالل هذا اإلجراء يب أن يكون املستخدم قادرا على حفظ املعاملة وتسجيلها: من  إرسال •

 وارساهلا لإلدارة أو األشخاص املعنني ابملعاملة. 

   االرفاق بياانت  تبويب 5.1.1.2.1

التبويب هذه   ج .بعض احلقول الزامي والبعض االخر عليك ابدخال املعلومات املتعلقة ابملراسلة الداخلية عن طريق النموذ يف عالمة 
 اختياري.

 ( هي حقول الزامية.* مالحظة:كل احلقول اليت تليها جنمة محراء )
 فقط  للقراءة * إلزامي الوصف  النوع  احلقل 

 نعم نعم يتم انشاءه تلقائيا عند التسجيل. )مراسالت قيد التحضري ال يتم انشاء هلا رقم مرجعي(.   رقم رقم املعاملة 
 ال نعم (. يتم اختياره من قائمة اهلياكل الداخلية. املعاملةمتلقي الوثيقة األصلي )متلقي   قائمة  اجلهة املرسل اليها
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 فقط  للقراءة * إلزامي الوصف  النوع  احلقل 
 ال نعم املعاملة موضوع   نص املوضوع

 خطاب • قائمة  املعاملة نوع  
 قرار  •
 استدعاء  •
 برقية •
 خطاب احلاقي  •
 تعميم  •
 اخرى •

 ال نعم

 ال نعم اتريخ االجناز للمعاملة يف امليالدي مع امكانية تعديلها  اتريخ  االستحقاقاتريخ  
 ال ال اتريخ االجناز للمعاملة يف اهلجري مع امكانية تعديلها   ا اتريخ  هجري   االستحقاقاتريخ  

 عادي • قائمة  اخلصوصية   
 سري •
 جداسري  •

 ال نعم

 عادي • قائمة  االولوية
 عاجل •
 عاجل حدا  •
 حاال •

 ال نعم

 ال ال مكان ختزين املعاملة الورقية ان وجدت   نص خطة التخزين
 ال ال عدد املرفقات املرفوعة على املعاملة   رقم الصفحاتعدد  

 ال ال حمتوى املعاملة  نص احملتوى

 

يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق   الداخلية حفظ املراسلة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 

 
 االضافية  البياانت  تبويب 5.1.1.2.2

 كبياانت املواطنني او بياانت القضااي   بياانت اضافية    على التبويب  هذا  حيتوي
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 الروابط   تبويب 5.1.1.2.3
 

املعامالت املرتبطة ابملعاملة األصلية وميكن للمستخدم دمج عدة معامالت ببعضها مما ميكن املوظف بتسديد املعامالت   هذا تبويب تظهر 
واحدة من انحية: االستالم، االحالة،   معاملة  ابلتعامل معها كأهنااملعامالت يسمح للمستخدم  ان ربط هذه    .املرتبطة برد واحد 

 واالجناز.
املعاملة املرتبطة ومن مث النقر على   إهناءيب ادخال نوع التسديد ورمز املراسلة املربطة ويف حال النقر على خيار مربطة ميكنك  وذلك  
 املعاملة املنشأة .   وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكنك ربط اكثر من معاملة يف  اضافة

 ولكي يستطيع املستخدم دمج عدة معامالت وربطها ببعضها يب ان يكون له صالحية على هذه املعامالت :مالحظة

 

 
 

يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق   الداخلية حفظ املراسلة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 

 مؤرشفة  الغري املراسالت  تبويب 5.1.1.2.4
 

سالت اليت ال ميكن ارشفتها و هي قائمة منسدلة يتم االختيار منها ملعرفة ان هذه املعاملة فيها مراسالت املراحيتوي هذا التبويب على  
 غري ورقية ككتاب او قرص مضغوط او غريها. 

 وذلك ميكننا ادخال البياانت التالية:
 النوع •

 وصف  •

 العدد  •
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 اكثر من نوع. ومن مث النقر على اضافة وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكننا اضافة  
 

 
 

يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق   الداخلية حفظ املراسلة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 ي للمعاملة او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجع

  



 

 

 

 

Page 21 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

 

 الباركود  تبويب 5.1.1.2.5

 عد ادخال البياانت الوصفية للمعاملة والنقر على التايل يقوم النظام إبنشاء رقم مرجعي هلا )بشرط أال تكون مسودة( و هو الرقم املوحد ب
 يبدأ ب السنة اهلجرية و  الرقم التسلسلي للمراسلة مما يعل الرقم املرجعي غري مكرر يف كل النظام. 

 التايل:   طباعة الباركود يقوم النظام بعرض عند 
 الفرع اسم   •

 االدارةاسم   •

 نوع املعاملة  •

 اتريخ انشاء املعاملة  •

 الباركود •

 الرقم املرجعي  •

 يف حال اخلصوصية للمعاملة يضاف على البياانت اعاله حرف س  -

 يف حال املعاملة مسودة ايخذ رقم تسلسلي جديد وعند اعتمادها اتخذ رقم من ارقام املعامالت -

-  

 جبميع فروعها و قطاعاهتا  وإعطائها رقم املوحد وذلك على النحو التايل:  وزارة  املعامالت يف اليتم تقيد 
 كيفية الرتقيم الرقم نوع املعاملة 

الداخلية   الصادرة   ,املراسالت  و   الواردة 

 اجلديدة و متسلسلة  
41XXXXXXXX   على الرقم  حيتوي  سنة  بداية كل  يصفر  متسلسل  اول    10رقم  خاانت، 

للسنة  خان متسلسل  41تني  رقم  على  يدل  والذي  مثانيةخاانت  مث   ،
للمراسالت مجيعها من كل الفروع و القطاعات و هي تتبع لتسلسل واحد  

 مجيعها   
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 وكما ميكننا طباعة الباركود ولصقها على املعاملة وذلك عب النقر على زر طباعة الباركود

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Page 23 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

 
 

 

 االرشيف   تبويب 5.1.1.2.6
 

 عند الدخول اىل هذا تبويب تقسم الصفحة اىل جهتني : 

 
 يف البيد االصلي اخلطاب االساسي للمعاملة و يف االرشيف املرفقات االخرى و يظهر عدد املرفقات يف كل جملد   يظهرمن اجلهة اليمىن  

 ابالضافة اىل امكانية ترتيب املرفقات من االحدث اىل االقدم و العكس و طريقة العرض 
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 رفاق. من اجلهة اليسرى يتم عرض املرفقات و امكانية اضافة مرفق عب املسح او اال 
 فتح املستعرض املتقدم وميكننا ايضا عرض تكبري املرفق الضافة التواقيع واملالحظات عب النقر على زر  

 
 فتح املستعرض املتقدم المكانية التوقيع و التأشري و اضافة الباركود االلكرتوين على املعاملة         

 
التأشري من خالل تبويب التواقيع والميكن إدراج التوقيع أو التأشري من دون وضع يتم إضافة التواقيع اخلاصة بكل موظف خمول للتوقيع أو  

  كلمة السر اخلاصة ابملستخدم
 واالجراءات املوجودة على املتصفح هي كالتايل: 

 امللف •

o  طباعة 

o  طباعة مع ابركود 
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o طباعة من دون عالمات مائية 

 
 
 

 التوقيع  •

o   واضافة تواقيع جديدة للشخص املخول ابلتوقيعادارة توقيعات وهي لتعديل التواقيع 

o  عرض التوقيعات على امللف 

o  وقع على امللف وهي عند النقر عليها سوف يظهر التواقيع ومن مث ميكن للشخص املخول يف التوقيع على امللف 

 
 اإلجراءات •

o وهي الظهار الباركود على امللف   -الباركود 

o  اخفاء 
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o  متييز 

o كتابة ابليد 

o  مالحظات 

o اتشري 

 موافق عليه ▪

 سري ▪

 مسودة  ▪

 هنائي ▪

 مراجع ▪

 منقح  ▪

 
 على امللف.   االجراءات واخريا يب النقر على حفظ التغريات حلفظ مجيع  
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 الفهرسة   تبويب 5.1.1.2.7
 

 

 
 ويب عند اي ارفاق ادخال تفاصيل الفهرسة التالية:   

 الصفحات  -

 موضوع الصفحات  -

 وكما ميكننا طباعة تقرير الفهرسة لكل مرفق. 
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 االحالة   تبويب 5.1.1.2.8

االنتهاء من تبويب االرشيف والنقر على التاىل سوف تظهر صفحة االحالة وهي لتحديد الشخص او االدارة املعنية من املعاملة بعد  
 كاصل او نسخة وذلك يب على املوظف ادخال بياانت االحالة التالية : 

 اىل وهي اجلهة او املوظف املعين ابملعاملة وهذا احلقل الزامي  •

 الغاية وهو اهلدف من االرسال وهذا احلقل الزامي  •

 االولوية وهي درجة االمهية من املعاملة وهذا احلقل الزامي  •

 اتريخ االستحقاق وهذا احلقل الزامي •

 تعليقات وهذا احلقل اختياري  •

 نسخة هذا احلقل اختياري •

 اضافة اكثر من جهة او اشخاص الحالة املعاملة هلم ومن بعدها يب النقر على اضافة وسوف يظهر يف القائمة ادانه وايضا ميكننا  

ومن بعد حتديد اجلهات او االشخاص يب النقر على ارسال وسوف تظهر هذه املعاملة يف صندوق املرسلة لتتبعها والرجوع هلا يف   
 حال مراجعتها. 

 تبعا للهيكل االداري املوجود يف النظام.   ات او املوظفني ام للموظفني ابإلحالة ضمن االدار يسمح النظ:مالحظة
تسمع جلميع االدارات بني الفروع ابلتخاطب مباشرة دون الرجوع ملراكزاالتصاالت املتواجدة بكل فرع و يستطيع  مدير النظام   وزارة  ال

 .   وزارة  الاعد يف حال مت تعديل السياسات يف  و يف املستقبل تعديل هذه الق

بناًء على قواعد اإلرسال وميكن إختاذ االجراائت عليها وهي تظهر يف صناديق   او املوظفني  املعاملة بني اإلدارة  يتم إحالة نسخ أو )صور(
  ة مميزة أهنا نسخةالماملعامالت بع

 املوظفني.ت عليها من قبل االدارات مجيعها او  ءايتم احالة االصل اىل جهة واحدة او موظف واحد مع امكانية اختاذ االجرا
 كما ميكننا حتديد اكثر من معاملة وارساهلا مرة واحدة اىل اجلهات او املوظفني املعنيني. 
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   داخلية  معاملة  مسودة  تسجيل 5.1.2

أهنا    مع العالمة املائية  مسودة عبارة عن خاصية يقوم املوظف إبنشاء  وهي    داخلية جديدة بواسطة منوذج او مرفق  مسودةميكن تسجيل   
برقم مرجعي   داخلية  حتول إىل معاملة   ومن مث دها من املدير أو الشخص املسؤول ااعتم  اىل حني   مسودة وتتداول داخل االدارة واقسامها

 . االرسال للمسودةوكما ميكن ملدير النظام حتديد قواعد    وتعتمد مع التوقيع االلكرتوين للمدير او الشخص املسؤول   ودون العالمة املائية

 يف البداية يب الدخول على مراسلة جديدة ومن مث مسودة جديدة كما موضح يف الصورة ادانه



 

 

 

 

Page 31 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

 
 

 وعند النقر على مسودة معاملة داخلية تظهر لك صفحة اختيار منوذج او مرفق كما موضح يف الصورة ادانه 
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  النماذج  او املرفقات ادخال 5.1.2.1

 داخلية بواسطة مستند مرفق كيفية انشاء مسودة   .1

  الصفحة ادانه:  وسوف تظهر  بواسطة مستند مرفقيب عند الدخول على انشاء مسودة داخلية جديدة النقر على  
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 .املختار  املستند  إلضافة  حتميل  زر   على   انقر  مث  ما   مستند   الختيار   ارفاق  زر   على   أنقر •

 بياانت   حتديد   املستخدم  خمّولة  اليمني  جهة  يف   الوصفية  والبياانت(  امللفات  لعرض  أفرسويت  شاشة)  اليسار  جهة  على  املستند   سيظهر
 .  املراسلة

 للمسح الضوئي انقر على زر مسح   •
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 .  إخرت مصدر املسح، نوع البكسل ودرجة الوضوح مث انقر على زر

 سيظهر املستند الذي مّت مسحه بشكل مصّغر يف إطار املسح الضوئي: 

 



 

 

 

 

Page 35 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

 : التالية  القائمة  تظهر  الصفحة  وسط  يف

 

 محرر 

 تدوير الى اليسار 

 تدوير الى اليمين

 180تدوير 

 معكوسة 

 اقلب

 تغيير الحجم 

 اقتصاص

 إزالة 

 إزالة الكل  

    على، وإلزالة كل امللفات نقر   إلزالة ملف واحد أنقر على

 . ادخل اسم املرفق   لتحميل امللف أنقر فوق زر

 

 



 

 

 

 

Page 36 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

 

 . " يف جهة اليمنيالوصفية  سيتم عرض امللف املمسوح يف شاشة "أفرسويت لعرض امللفات" يف جهة اليسار وسيظهر إطار "البياانت

 كيفية ارفاق بواسطة منوذج  .2
منوذج إلكرتوين موحد يف مجيع الفروع مع إظهار إسم الفرع واإلدارة يف ترويسة اخلطاب . يستطيع املستخدم أن ينشئ  وزارة التستخدم 

  اخلطاب على النموذج من النظام ويف اللغتني العربية واإلجنليزية .

 . منوذج االكرتوين  بواسطة  يب عند الدخول على انشاء مسودة داخلية جديدة النقر على  

 سوف يظهر مجيع النماذج للمستخدم حسب صالحيته 

 
وعند النقر على النموذج املطلوب سوف تفتح صفحة البياانت ويب ادخال البياانت االلزامية ومن بعد النقر على انشاء خطاب سوف 

 البياانت املطلوب عرضها يف النموذج كما موضح يف الصورة ادانه مع اظهار اسم الفرع واالدارة يف ترويسة اخلطاب. تعكس مجيع  
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االلكرتوين  والتوقيع  االلكرتوين  الباركود  املتقدم وذلك الضافة  املستعرض  فتح  النقر على  املستعرض عب  النموذج يف  فتح  وكما ميكننا 
 ودة من قبل الشخص املسؤول كما موضح يف الصورة ادانه: والتعليقات واعتماد املس 
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 من قبل الشخص املخول تنتقل املسودة اىل معاملة داخلية يف قيد التحضري. وعند اعتماد اخلطاب  
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   املعامالت ومعاجلة البياانت ادخال 5.1.2.2

 وإدارة املعامالت كالتايل:   إن عملية ادخال بياانت املعاملة مقسمة اىل تبويبات سهلة وواضحة تسهل عملية االدخال 
معاملة مع معامالت أخرى يف ربط  حيتوي هذا التبويب على حقول معلومات املعاملة ابالضافة اىل الربط)  : تبويب البياانت •

او مراسالت غري مؤرشفة ابالضافة اىل انشاء املعاملة )عند انشاء املعاملة يقوم النظام إبعطاء املعاملة   إضافيةالنظام(, بياانت  
 ( او حفظها كمسودة تلقائياً رقم مرجعي  

 ومن خالله سيتمكن املستخدم انشاء الباركود االلكرتوين اخلاص ابملعاملة و ارساهلا. :  الباركودتبويب   •

 سيتمكن املستخدم إرفاق املستندات اخلاصة ابملعاملة و ارساهلا.ومن خالله :  االرشيفتبويب   •

من حتويل املسودة داخل اداراته او االقسام التابعة لالدارة او حسب قواعد : ومن خالله سيمكن املستخدم  التحويلتبويب   •
 االرسال املعرفة من قبل مدير النظام. 

كمسودة يستطيع املستخدم العودة هلا يف أي وقت وتعديلها قبل تسجيلها : وهذا اخليار ميثل حفظ املعاملة  املسودة  حفظ •

 وإرساهلا لإلدارات أو األشخاص املعنيني حيث يتم إصدار الرقم املرجعي هلا بعد تسجيلها. 

م : من خالل هذا اإلجراء يتم حفظ املعاملة وتسجيلها ويف حال قيام املستخدم بتسجيل املعاملة يب أن يقوم النظا تسجيل •

 .صندوق املسودةإبعطائها رقم مرجعي لكن دون إرساهلا لألشخاص املعنيني هبا حيث تبقى  

رقم مرجعي   ويقوم النظام إبعطائها  : من خالل هذا اإلجراء يب أن يكون املستخدم قادرا على حفظ املعاملة وتسجيلهاإرسال •

 وارساهلا.بطريقة خمتلفة عن ارقام املعامالت وذلك لتمييزها اهنا مسودة 

 النموذج  بياانت  تبويب 5.1.2.2.1

التبويب هذه   عليك ابدخال املعلومات املتعلقة ابملسودة الداخلية عن طريق النموذج .بعض احلقول الزامي والبعض االخر يف عالمة 
 اختياري.

 ( هي حقول الزامية.* مالحظة:كل احلقول اليت تليها جنمة محراء )
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 فقط  للقراءة * الزامي الوصف  النوع  احلقل 
نعم نعم قيد التحضري ال يتم انشاء هلا رقم مرجعي(   معامالتتسجيل )يتم انشاءه تلقائيا عند   رقم املسودة رقم  

  
 ال ال املعاملة   نوع قائمة  نوع املعاملة 

 ال ال املوضوع   تصنيف قائمة  تصنيف املوضوع 
 ال نعم املوضوع  نص املوضوع

 ال نعم السرية   درجة قائمة  درجة السرية 
 عادي • قائمة  االولوية

 عاجل •
 عاجل حدا  •
 حاال •

 ال نعم

 عادي • قائمة  اخلصوصية 
 سري •
 جداسري  •

 ال ال

 ال ال االمهية  قائمة  االمهية
 ال نعم وكما ميكننا حتديد اكثر من جهة   اليها  املرسل  اجلهات نص املشفوعات 

 ال ال اخلطاب   موضوع نص موضوع اخلطاب 
 ال ال واالولوية   السرية  درجة نص درجة السرية واالولوية
 ال نعم وكما ميكننا حتديد اكثر من جهة   اليها  املرسل  اجلهات عدة ادخال  اجلهات املرسل اليها 

 ال نعم اخلطاب   حمتوى نص   حمتوى اخلطاب
 ال نعم   اخلطاب   حمتوى  خامتة نص   خامتة حمتوى اخلطاب
 ال نعم التوقيع   صاحب  اسم نص   اسم صاحب التوقيع

 ال نعم املرتبة / الرتبة نص الرتبة/املرتبة
 ال نعم التوقيع   صاحب  منصب نص منصب صاحب التوقيع 

 ال ال االعداد   جهة نص جهة االعداد 
 ال نعمل االعتماد   صاحب  جهة نص جهة صاحب االعتماد

 
 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   املسودة حفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  

 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 
 للمعاملة او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي 
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   االرفاق بياانت  تبويب 5.1.2.2.2

عليك ابدخال املعلومات املتعلقة بلمسودة الداخلية عن طريق النموذج .بعض احلقول الزامي والبعض االخر يف عالمة التبويب هذه  
 اختياري.

 ( هي حقول الزامية.* مالحظة:كل احلقول اليت تليها جنمة محراء )
 فقط  للقراءة * إلزامي الوصف  النوع  احلقل 

 نعم نعم يتم انشاءه تلقائيا عند التسجيل. )مراسالت قيد التحضري ال يتم انشاء هلا رقم مرجعي(.   رقم رقم املعاملة 
 ال نعم (. يتم اختياره من قائمة اهلياكل الداخلية. املعاملةمتلقي الوثيقة األصلي )متلقي   قائمة  اجلهة املرسل اليها

 ال نعم املعاملة موضوع   نص املوضوع
 خطاب • قائمة  نوع املعاملة 

 قرار  •
 استدعاء  •
 برقية •
 خطاب احلاقي  •
 تعميم  •
 اخرى •

 ال نعم

 ال نعم اتريخ االجناز للمعاملة يف امليالدي مع امكانية تعديلها  اتريخ  االستحقاقاتريخ  
 ال ال اتريخ االجناز للمعاملة يف اهلجري مع امكانية تعديلها   ا اتريخ  هجري   االستحقاقاتريخ  

 عادي • قائمة  اخلصوصية   
 سري •
 جداسري  •

 ال نعم

 عادي • قائمة  االولوية
 عاجل •
 عاجل حدا  •
 حاال •

 ال نعم

 ال ال مكان ختزين املعاملة الورقية ان وجدت   نص خطة التخزين
 ال ال عدد املرفقات املرفوعة على املعاملة   رقم الصفحاتعدد  

 ال ال حمتوى املعاملة  نص احملتوى

 
 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   املسودة حفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  

 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 
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 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 

 
 االضافية  البياانت  تبويب 5.1.2.2.3

  بياانت اضافية    على التبويب  هذا  حيتوي

 
 

 الروابط   تبويب 5.1.2.2.4
 

املعامالت املرتبطة ابملعاملة األصلية وميكن للمستخدم دمج عدة معامالت ببعضها مما ميكن املوظف بتسديد املعامالت   هذا تبويب تظهر 
برد واحد   للمستخدم ابلتعامل معها كأهناان ربط هذه  املرتبطة  واحدة من انحية: االستالم، االحالة،   معاملة  املعامالت يسمح 

 واالجناز.
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املعاملة املرتبطة ومن مث النقر على   إهناءيب ادخال نوع التسديد ورمز املراسلة املربطة ويف حال النقر على خيار مربطة ميكنك  وذلك  
 وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكنك ربط اكثر من معاملة يف املعاملة املنشأة .   اضافة

 ولكي يستطيع املستخدم دمج عدة معامالت وربطها ببعضها يب ان يكون له صالحية على هذه املعامالت :مالحظة

 

 
 

 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   املسودة حفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 

 مؤرشفة  الغري املراسالت  تبويب 5.1.2.2.5
 

سالت اليت ال ميكن ارشفتها و هي قائمة منسدلة يتم االختيار منها ملعرفة ان هذه املعاملة فيها مراسالت املراحيتوي هذا التبويب على  
 غري ورقية ككتاب او قرص مضغوط او غريها. 

 وذلك ميكننا ادخال البياانت التالية:
 النوع •

 وصف  •

 العدد  •

 من نوع.   ومن مث النقر على اضافة وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكننا اضافة اكثر
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 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   املسودة حفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 

 للمعاملة او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي  
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 الباركود  تبويب 5.1.2.2.6

و رقم هذه املسودة يظهر كرقم خمتلف عد ادخال البياانت الوصفية للمسودة والنقر على التايل يقوم النظام إبنشاء رقم مرجعي هلا ب
 وبطريقة خمتلفة عن ارقام املعامالت لتمييزها اهنا مسودة 
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 االرشيف   تبويب 5.1.2.2.7
 

 

 عند الدخول اىل هذا تبويب تقسم الصفحة اىل جهتني : 

 
 من اجلهة اليمىن تظهر يف البيد االصلي اخلطاب االساسي للمعاملة و يف االرشيف املرفقات االخرى و يظهر عدد املرفقات يف كل جملد 

 ابالضافة اىل امكانية ترتيب املرفقات من االحدث اىل االقدم و العكس و طريقة العرض 
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 او االرفاق. الضوئي  من اجلهة اليسرى يتم عرض املرفقات و امكانية اضافة مرفق عب املسح  
 فتح املستعرض املتقدم وميكننا ايضا عرض تكبري املرفق الضافة التواقيع واملالحظات عب النقر على زر  

 
 فتح املستعرض املتقدم المكانية التوقيع و التأشري و اضافة الباركود االلكرتوين على املعاملة         

 
 يتم إضافة التواقيع اخلاصة بكل موظف خمول للتوقيع أو التأشري من خالل تبويب التواقيع والميكن إدراج التوقيع أو التأشري من دون وضع

  كلمة السر اخلاصة ابملستخدم
 املوجودة على املتصفح هي كالتايل: واالجراءات  

 امللف •

o  طباعة 

o  طباعة مع ابركود 

o طباعة من دون عالمات مائية 
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 التوقيع  •

o ادارة توقيعات وهي لتعديل التواقيع واضافة تواقيع جديدة للشخص املخول ابلتوقيع 

o  عرض التوقيعات على امللف 

o   التواقيع ومن مث ميكن للشخص املخول يف التوقيع على امللف وقع على امللف وهي عند النقر عليها سوف يظهر 

 

 مراجعة  •

o وهي الظهار الباركود على امللف   -الباركود 

o  اخفاء 

o  متييز 

o كتابة ابليد 

o  مالحظات 

o اتشري 
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 موافق عليه ▪

 سري ▪

 مسودة  ▪

 هنائي ▪

 مراجع ▪

 منقح  ▪

 
 امللف. واخريا يب النقر على حفظ التغريات حلفظ مجيع العالمات املائية على  

 

 

 

 االحالة   تبويب 5.1.2.2.8

االنتهاء من تبويب االرشيف والنقر على التاىل سوف تظهر صفحة االحالة وهي لتحديد الشخص او االقسام املعنية من املعاملة بعد  
 صل او نسخة وذلك يب على املوظف ادخال بياانت االحالة التالية : أك
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 احلقل الزامي اىل وهي اجلهة او املوظف املعين ابملعاملة وهذا   •

 الغاية وهو اهلدف من االرسال وهذا احلقل الزامي  •

 االولوية وهي درجة االمهية من املعاملة وهذا احلقل الزامي  •

 اتريخ االستحقاق وهذا احلقل الزامي •

 تعليقات وهذا احلقل اختياري  •

 نسخة هذا احلقل اختياري •

 ومن بعدها يب النقر على اضافة وسوف يظهر يف القائمة ادانه وايضا ميكننا اضافة اكثر من جهة او اشخاص الحالة املعاملة هلم 
ومن بعد حتديد اجلهات او االشخاص يب النقر على ارسال وسوف تظهر هذه املعاملة يف صندوق املرسلة لتتبعها والرجوع هلا يف   

 حال مراجعتها. 
 تبعا للهيكل االداري املوجود يف النظام.   ات او املوظفني ام للموظفني ابإلحالة ضمن االدار يسمح النظ:مالحظة

جلميع االدارات بني الفروع ابلتخاطب مباشرة دون الرجوع ملراكزاالتصاالت املتواجدة بكل فرع و يستطيع  مدير النظام   ح تسم  وزارة  ال
 .   وزارة  ال تعديل السياسات يف  اعد يف حال متو يف املستقبل تعديل هذه الق

بناًء على قواعد اإلرسال وميكن إختاذ االجراائت عليها وهي تظهر يف صناديق   او املوظفني  يتم إحالة نسخ أو )صور( املعاملة بني اإلدارة
  ة مميزة أهنا نسخةالماملعامالت بع

 اختاذ االجرات عليها من قبل االدارات مجيعها او املوظفني. يتم احالة االصل اىل جهة واحدة او موظف واحد مع امكانية  
 كما ميكننا حتديد اكثر من معاملة وارساهلا مرة واحدة اىل اجلهات او املوظفني املعنيني. 
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 خارجية  معاملة 

 خارجي  وارد  معاملة  تسجيل 5.2.1

 كما موضح يف الصورة ادانه:   تسجيل معاملة واردة خارجيومن مث    خارجيةمعامالت  عب الذهاب اىل    خارجي  سلة واردكنك انشاء مرامي
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تتضمن ادخال البياانت الوصفية ومعاجلة املعامالت وعلى اليمني سوف يظهر   صفحة سوف تفتح    خارجيواردة    معاملة وعند اختيار  
 صفحة الرفاق امللف او مسحه مباشرة من السكانر كما يف الصورة ادانه 
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  املرفقات ادخال 5.2.1.1

املعاملة من دون مرفقات ولكن يف حال املعاملة حتتوي اىل مرفقات هناك طريقتان   تنشئمل يتم ارفاق مستند اىل املعاملة سوف    يف حال 
 لالرفاق : 
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 .املختار  املستند  إلضافة  حتميل  زر   على   انقر  مث  ما   مستند   الختيار   ارفاق  زر   على   أنقر •

 بياانت   حتديد   املستخدم  خمّولة  اليمني  جهة  يف   الوصفية  والبياانت(  امللفات  لعرض  أفرسويت  شاشة)  اليسار  جهة  على  املستند   سيظهر
 .  املراسلة
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 انقر على زر مسح وسوف تظهر لك  •

 
 .  إخرت مصدر املسح، نوع البكسل ودرجة الوضوح مث انقر على زر

 سيظهر املستند الذي مّت مسحه بشكل مصّغر يف إطار املسح الضوئي: 
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 : التالية  القائمة  تظهر  الصفحة  وسط  يف
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 محرر 

 تدوير الى اليسار 

 تدوير الى اليمين

 180تدوير 

 معكوسة 

 اقلب

 تغيير الحجم 

 اقتصاص

 إزالة 

 إزالة الكل  

    على، وإلزالة كل امللفات نقر   إلزالة ملف واحد أنقر على

 . ادخل اسم املرفق   لتحميل امللف أنقر فوق زر
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 . " يف جهة اليمنيالوصفية  سيتم عرض امللف املمسوح يف شاشة "أفرسويت لعرض امللفات" يف جهة اليسار وسيظهر إطار "البياانت
 

   املعامالت ومعاجلة البياانت دخالا 5.2.1.2

 سهلة وواضحة تسهل عملية االدخال وإدارة املعامالت كالتايل: ة مقسمة اىل تبويبات  عملية ادخال بياانت املعامل   إن
معاملة مع معامالت أخرى يف ربط  )تبويب على حقول معلومات املعاملة ابالضافة اىل الربطحيتوي هذا ال  : تبويب البياانت •

ؤرشفة ابالضافة اىل انشاء املعاملة )عند انشاء املعاملة يقوم النظام إبعطاء املعاملة او مراسالت غري م   إضافية, بياانت  النظام(
 ( او حفظها كمسودة تلقائياً رقم مرجعي  

 ومن خالله سيتمكن املستخدم انشاء الباركود االلكرتوين اخلاص ابملعاملة و ارساهلا. :  الباركودتبويب   •

 . و ارساهلاوالتعامل معها      اخلاصة ابملعاملة سيتمكن املستخدم إرفاق املستندات  ومن خالله :  االرشيفتبويب   •

داخل هيكل او موظف  وزارة  هيكل المن حتويل املعاملة اىل االدارات داخل : ومن خالله سيمكن املستخدم التحويلتبويب  •
  صل او نسخ أك   وزارة  ال

 صفحات املرفقات وكما ميكننا طباعة تقرير الفهرسة لكل مرفق.ومن خالهلا سيتم توضيح موضوع    : تبويب الفهرسة •

: وهذا اخليار ميثل حفظ املعاملة كمسودة يستطيع املستخدم العودة هلا يف أي وقت وتعديلها قبل تسجيلها املسودة  حفظ •

 وإرساهلا لإلدارات أو األشخاص املعنيني حيث يتم إصدار الرقم املرجعي هلا بعد تسجيلها. 

: من خالل هذا اإلجراء يتم حفظ املعاملة وتسجيلها ويف حال قيام املستخدم بتسجيل املعاملة يب أن يقوم النظام تسجيل •

 .صندوق املسودةإبعطائها رقم مرجعي لكن دون إرساهلا لألشخاص املعنيني هبا حيث تبقى  

رقم مرجعي   ويقوم النظام إبعطائها  املة وتسجيلها: من خالل هذا اإلجراء يب أن يكون املستخدم قادرا على حفظ املعإرسال •

 وارساهلا لإلدارة أو األشخاص املعنني ابملعاملة. 

 البياانت   تبويب 5.2.1.2.1

التبويب هذه   وارد عليك حتديد اجلهة نوعها  عليك ابدخال املعلومات املتعلقة ابملراسلة الىت تقوم ابنشائها ومبا ان املراسلة  يف عالمة 
 ارسلتها ورقم الكتاب الوارد واملوضوع ومعلومات اخرى.بعض احلقول الزامي والبعض االخر اختياري اخلارجية الىت  
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 هي حقول الزامية.  (* مالحظة:كل احلقول اليت تليها جنمة محراء )
  للقراءة  * إلزامي الوصف النوع  البياانت 

 فقط 
 نعم نعم التحضري ال يتم انشاء هلا رقم مرجعي(يتم انشاءه تلقائيا عند التسجيل. )مراسالت قيد   رقم رقم املعاملة 

 ال نعم اخلارجي.   ااجلهات اخلارجيةمن قائمة    ويتم اختيارهمرسل الوثيقة األصلي   قائمة  الوارد منهااجلهة  
 ال ال الداخلي. التنظيمي    متلقي الوثيقة األصلي )متلقي املعاملة(. يتم اختياره من قائمة اهليكل   قائمة  اجلهة املرسل اليها 

 ال نعم رقم املعاملة التابع للجهة املرسلة.   رقم رقم اخلطاب 
 ال نعم موضوع املعاملة  نص املوضوع 

 خطاب • قائمة  نوع املعاملة 
 قرار  •
 استدعاء  •
 برقية •
 خطاب احلاقي  •
 تعميم  •
 اخرى  •

 ال نعم

 ال ال اخلطاب الوارد ابهلجري اتريخ   اتريخ  اخلطاب هجري اتريخ ا 
 ال ال اخلطاب الوارد ابمليالدي اتريخ   اتريخ  اخلطاب ميالدي اتريخ ا 

 عادي • قائمة  اخلصوصية   

 سري •

 جداسري  •

 ال نعم

 عادي • قائمة  االولوية 

 عاجل •

 عاجل حدا  •

 حاال •

 ال نعم

 ال ال االثبات ويكون مؤلف من عشرة ارقام رقم   رقم رقم االثبات
 ال ال اختيار جنسية املواطن  قائمة  اجلنسية 

 ال ال عدد املرفقات املرفوعة على املعاملة   رقم عدد الصفحات 
 ال ال مالحظات  نص املالحظات 

التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق حفظ املراسلة الواردة يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 
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 الروابط   تبويب 5.2.1.2.2

املعامالت املرتبطة ابملعاملة األصلية وميكن للمستخدم دمج عدة معامالت ببعضها مما ميكن املوظف بتسديد املعامالت   هذا تبويب تظهر 
برد واحد   للمستخدم ابلتعامل معها كأهناان ربط هذه  املرتبطة  واحدة من انحية: االستالم، االحالة،   معاملة  املعامالت يسمح 

 واالجناز.
 إهناء يب ادخال نوع التسديد ورمز املراسلة املربطة ويف حال النقر على خيار مربطة ميكنك  وذلك 

 وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكنك ربط اكثر من معاملة يف املعاملة املنشأة .   اضافة املعاملة املرتبطة ومن مث النقر على    
 ا يب ان يكون له صالحية على هذه املعامالت ولكي يستطيع املستخدم دمج عدة معامالت وربطها ببعضه:مالحظة

 

 
 

حفظ املراسلة الواردة يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة او النقر على زر التايل  

 االضافية  البياانت  تبويب 5.2.1.2.3

 كبياانت املواطنني او بياانت القضااي   بياانت اضافية    على التبويب  هذا  حيتوي
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 مؤرشفة  الغري املراسالت  تبويب 5.2.1.2.4

ارشفتها و هي قائمة منسدلة يتم االختيار منها ملعرفة ان هذه املعاملة فيها مراسالت املراسالت اليت ال ميكن  حيتوي هذا التبويب على  
 غري ورقية ككتاب او قرص مضغوط او غريها. 

 وذلك ميكننا ادخال البياانت التالية:
 النوع •

 وصف  •

 العدد  •

 ومن مث النقر على اضافة وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكننا اضافة اكثر من نوع. 
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حفظ املراسلة الواردة يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر
 

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 
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 الباركود  يبتبو  5.2.1.2.5

 عد ادخال البياانت الوصفية للمعاملة والنقر على التايل يقوم النظام إبنشاء رقم مرجعي هلا )بشرط أال تكون مسودة( و هو الرقم املوحد ب
 يبدأ ب السنة اهلجرية و  الرقم التسلسلي للمراسلة مما يعل الرقم املرجعي غري مكرر يف كل النظام. 

 التايل:   طباعة الباركود يقوم النظام بعرض عند 
 الفرع اسم   •

 االدارةاسم   •

 نوع املعاملة  •

 اتريخ انشاء املعاملة  •

 الباركود •

 الرقم املرجعي  •

 س يضاف على البياانت اعاله حرف    املعاملة سرية يف حال   -

 يضاف رقم القرار اىل املعاملة يف حال نوع املعاملة قرار   -

 41XXXXXXXX/1يف حال املعاملة مرتبطة ايخذ نفس رقم املعاملة مع   -

 جبميع فروعها و قطاعاهتا  وإعطائها رقم املوحد وذلك على النحو التايل:  وزارة  يتم تقيد املعامالت يف ال
 كيفية الرتقيم الرقم نوع املعاملة 

الداخلية   الصادرة   ,املراسالت  و   الواردة 

 اجلديدة و متسلسلة  
41XXXXXXXX   على الرقم  حيتوي  سنة  بداية كل  يصفر  متسلسل  اول    10رقم  خاانت، 

للسنة   متسلسل  41خانتني  رقم  على  يدل  والذي  مثانيةخاانت  مث   ،
للمراسالت مجيعها من كل الفروع و القطاعات و هي تتبع لتسلسل واحد  

 مجيعها   
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 زر طباعة الباركودوكما ميكننا طباعة الباركود ولصقها على املعاملة وذلك عب النقر على  
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 االرشيف   تبويب 5.2.1.2.6

 عند الدخول اىل هذا تبويب تقسم الصفحة اىل جهتني : 

 
 من اجلهة اليمىن تظهر يف البيد االصلي اخلطاب االساسي للمعاملة و يف االرشيف املرفقات االخرى و يظهر عدد املرفقات يف كل جملد 
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من اجلهة اليسرى يتم عرض املرفقات و امكانية ابالضافة اىل امكانية ترتيب املرفقات من االحدث اىل االقدم و العكس و طريقة العرض  
 عب املسح او االرفاق. اضافة مرفق  

 فتح املستعرض املتقدم وميكننا ايضا عرض تكبري املرفق الضافة التواقيع واملالحظات عب النقر على زر  

 
 فتح املستعرض املتقدم المكانية التوقيع و التأشري و اضافة الباركود االلكرتوين على املعاملة         

 
 يتم إضافة التواقيع اخلاصة بكل موظف خمول للتوقيع أو التأشري من خالل تبويب التواقيع والميكن إدراج التوقيع أو التأشري من دون وضع

  كلمة السر اخلاصة ابملستخدم
 واالجراءات املوجودة على املتصفح هي كالتايل: 

 امللف •

o  طباعة 

o  طباعة مع ابركود 

o طباعة من دون عالمات مائية 
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 التوقيع  •

o ادارة توقيعات وهي لتعديل التواقيع واضافة تواقيع جديدة للشخص املخول ابلتوقيع 

o  عرض التوقيعات على امللف 

o  اقيع ومن مث ميكن للشخص املخول يف التوقيع على امللف وقع على امللف وهي عند النقر عليها سوف يظهر التو 

 
 اإلجراءات •

o وهي الظهار الباركود على امللف   -الباركود 

o  اخفاء 

o  متييز 

o كتابة ابليد 

o  مالحظات 

o اتشري 

 موافق عليه ▪
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 سري ▪

 مسودة  ▪

 هنائي ▪

 مراجع ▪

 منقح  ▪

 
 امللف. واخريا يب النقر على حفظ التغريات حلفظ مجيع العالمات املائية على  
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 الفهرسة   تبويب 5.2.1.2.7

 
 الفهرسة التالية:   تفاصيلويب عند اي ارفاق ادخال    

 الصفحات  -

 موضوع الصفحات  -

 وكما ميكننا طباعة تقرير الفهرسة لكل مرفق. 
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 االحالة   تبويب 5.2.1.2.8

االدارة املعنية من املعاملة االنتهاء من تبويب االرشيف والنقر على التاىل سوف تظهر صفحة االحالة وهي لتحديد الشخص او  بعد  
 صل او نسخة وذلك يب على املوظف ادخال بياانت االحالة التالية : أك

 اىل وهي اجلهة او املوظف املعين ابملعاملة وهذا احلقل الزامي  •

 الغاية وهو اهلدف من االرسال وهذا احلقل الزامي  •

 االولوية وهي درجة االمهية من املعاملة وهذا احلقل الزامي  •

 االستحقاق وهذا احلقل الزامياتريخ   •

 تعليقات وهذا احلقل اختياري  •

 نسخة هذا احلقل اختياري •

 حالة املعاملة هلم ضافة اكثر من جهة او اشخاص إل إومن بعدها يب النقر على اضافة وسوف يظهر يف القائمة ادانه وايضا ميكننا  
سوف تظهر هذه املعاملة يف صندوق املرسلة لتتبعها والرجوع هلا يف رسال و إومن بعد حتديد اجلهات او االشخاص يب النقر على    

 حال مراجعتها. 
 داري املوجود يف النظام. للهيكل اإل تبعاً   ات او املوظفني دار ام للموظفني ابإلحالة ضمن اإليسمح النظ:مالحظة

االتصاالت املتواجدة بكل فرع و يستطيع  مدير النظام   جلميع االدارات بني الفروع ابلتخاطب مباشرة دون الرجوع ملراكز   ح تسم  وزارة  ال
 .   وزارة  الاعد يف حال مت تعديل السياسات يف  و يف املستقبل تعديل هذه الق

ات عليها وهي تظهر يف صناديق ءعلى قواعد اإلرسال وميكن إختاذ االجرا  ابناءً   او املوظفني   يتم إحالة نسخ أو )صور( املعاملة بني اإلدارة
 . ة مميزة أهنا نسخةالماملعامالت بع

 ت عليها من قبل االدارات مجيعها او املوظفني.ءاحالة االصل اىل جهة واحدة او موظف واحد مع امكانية اختاذ االجراإيتم  
 وارساهلا مرة واحدة اىل اجلهات او املوظفني املعنيني. كما ميكننا حتديد اكثر من معاملة  
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 خارجي  صادرة  معاملة  تسجيل 5.2.2

 كنك انشاء مراسلة صادرة عب الذهاب اىل معامالت خارجية ومن مث تسجيل معاملة صادر خارجي كما موضح يف الصورة ادانه:مي

 

 

  املرفقات ادخال 5.2.2.1

املعاملة حتتوي اىل مرفقات هناك   كانت   املعاملة من دون مرفقات ولكن يف حال  ئمل يتم ارفاق مستند اىل املعاملة سوف تنش  يف حال 
 رفاق : طريقتان لإل 
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 .املختار  املستند  إلضافة  حتميل  زر   على   انقر  مث  ما   مستند   الختيار   ارفاق  زر   على   أنقر •

 بياانت   حتديد   املستخدم  خمّولة  اليمني  جهة  يف   الوصفية  والبياانت(  امللفات  لعرض  أفرسويت  شاشة)  اليسار  جهة  على  املستند   سيظهر
 .  املراسلة
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  انقر على زر مسح وسوف تظهر لك •

 
 .  إخرت مصدر املسح، نوع البكسل ودرجة الوضوح مث انقر على زر

 سيظهر املستند الذي مّت مسحه بشكل مصّغر يف إطار املسح الضوئي: 
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 : التالية  القائمة  تظهر  الصفحة  وسط  يف
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 محرر 

 تدوير الى اليسار 

 تدوير الى اليمين

 180تدوير 

 معكوسة 

 اقلب

 تغيير الحجم 

 اقتصاص

 إزالة 

 إزالة الكل  

    على، وإلزالة كل امللفات نقر   إلزالة ملف واحد أنقر على

 . ادخل اسم املرفق   لتحميل امللف أنقر فوق زر

 
 

 . " يف جهة اليمنيالوصفية  سيتم عرض امللف املمسوح يف شاشة "أفرسويت لعرض امللفات" يف جهة اليسار وسيظهر إطار "البياانت
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   املعامالت ومعاجلة البياانت ادخال 5.2.2.2

 تبويبات سهلة وواضحة تسهل عملية االدخال وإدارة املعامالت كالتايل: إن عملية ادخال بياانت املعاملة مقسمة اىل  
معاملة مع معامالت أخرى يف ربط  حيتوي هذا التبويب على حقول معلومات املعاملة ابالضافة اىل الربط)  : تبويب البياانت •

او مراسالت غري مؤرشفة ابالضافة اىل انشاء املعاملة )عند انشاء املعاملة يقوم النظام إبعطاء املعاملة   إضافيةالنظام(, بياانت  
 ( او حفظها كمسودة تلقائياً رقم مرجعي  

 ومن خالله سيتمكن املستخدم انشاء الباركود االلكرتوين اخلاص ابملعاملة و ارساهلا. :  الباركودتبويب   •

 إرفاق املستندات اخلاصة ابملعاملة و ارساهلا.من  سيتمكن املستخدم  ومن خالله :  االرشيفتبويب   •

: وهذا اخليار ميثل حفظ املعاملة كمسودة يستطيع املستخدم العودة هلا يف أي وقت وتعديلها قبل تسجيلها املسودة  حفظ •

 تسجيلها. وإرساهلا لإلدارات أو األشخاص املعنيني حيث يتم إصدار الرقم املرجعي هلا بعد  

ويف حال قيام املستخدم بتسجيل املعاملة يب أن يقوم النظام   .: من خالل هذا اإلجراء يتم حفظ املعاملة وتسجيلها  تسجيل •

 .صندوق املسودةإبعطائها رقم مرجعي لكن دون إرساهلا لألشخاص املعنيني هبا حيث تبقى  

رقم مرجعي   ويقوم النظام إبعطائها  لى حفظ املعاملة وتسجيلها: من خالل هذا اإلجراء يب أن يكون املستخدم قادرا عإرسال •

 وارساهلا لإلدارة أو األشخاص املعنني ابملعاملة. 

 البياانت   تبويب 5.2.2.2.1

عليك حتديد اجلهة اخلارجية   صادرة عليك ابدخال املعلومات املتعلقة ابملراسلة الىت تقوم ابنشائها ومبا ان املراسلة  يف عالمة التبويب هذه 
 .واملوضوع ومعلومات اخرى.بعض احلقول الزامي والبعض االخر اختياري  يب االرسال هلا الىت 

 الزامية.( هي حقول  * مالحظة:كل احلقول اليت تليها جنمة محراء )
 فقط  للقراءة * إلزامي الوصف  النوع  احلقل 

 نعم نعم يتم انشاءه تلقائيا عند التسجيل. )مراسالت قيد التحضري ال يتم انشاء هلا رقم مرجعي رقم رقم املعاملة 
 ال نعم . ة اخلارجي  اجلهاتمن قائمة    ا. يتم اختيارهاجلهة اليت سوف يتم تصدير املعاملة اليها قائمة  اليها   صدراجلهة امل
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 فقط  للقراءة * إلزامي الوصف  النوع  احلقل 
 ال نعم املعاملة موضوع   نص املوضوع

 خطاب • قائمة  املعاملة نوع  
 قرار  •
 استدعاء  •
 برقية •
 خطاب احلاقي  •
 تعميم  •
 اخرى •

 ال نعم

   رقم تسلسلي من النظام ويظهر فقط يف حال نوع املعاملة قرار  رقم رقم القرار 

 عادي • قائمة  اخلصوصية   
 سري •
 جداسري  •

 ال نعم

 عادي • قائمة  اولوية
 عاجل •
 عاجل حدا  •
 حاال •

 ال نعم

 بريد  • قائمة  نوع االرسال
 عادي •

  

 ال ال عدد مرفقات املعاملة   رقم عدد الصفحات
 ال ال املالحظات  نص املالحظات

 ال ال اختيار من قائمة اجلهات اخلارجية   قائمة  نسخ خارجية 
 ال ال اختيار من قائمة االدارات الداخلية   قائمة  نسخ داخلية 

 
يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق   الصادرة حفظ املراسلة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  

 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر
 تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة او النقر على زر التايل للذهاب اىل  

 
 االضافية  البياانت  تبويب 5.2.2.2.2

  بياانت اضافية    على التبويب  هذا  حيتوي
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 الروابط   تبويب 5.2.2.2.3
 

املعامالت املرتبطة ابملعاملة األصلية وميكن للمستخدم دمج عدة معامالت ببعضها مما ميكن املوظف بتسديد املعامالت   هذا تبويب تظهر 
برد واحد   للمستخدم ابلتعامل معها كأهناان ربط هذه  املرتبطة  واحدة من انحية: االستالم، االحالة،   معاملة  املعامالت يسمح 

 واالجناز.
يب ادخال نوع التسديد ورمز املراسلة املربطة ويف حال النقر على خيار مربطة ميكنك تنهاء املعاملة املرتبطة ومن مث النقر على وذلك  
 وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكنك ربط اكثر من معاملة يف املعاملة املنشأة .   اضافة

 ولكي يستطيع املستخدم دمج عدة معامالت وربطها ببعضها يب ان يكون له صالحية على هذه املعامالت :مالحظة
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يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق   الصادرة حفظ املراسلة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 

 االضافية  البياانت  تبويب 5.2.2.2.4

 

 

 مؤرشفة  الغري املراسالت  تبويب 5.2.2.2.5
 

املراسالت اليت ال ميكن ارشفتها و هي قائمة منسدلة يتم االختيار منها ملعرفة ان هذه املعاملة فيها مراسالت حيتوي هذا التبويب على  
 غري ورقية ككتاب او قرص مضغوط او غريها. 

 وذلك ميكننا ادخال البياانت التالية:
 النوع •

 وصف  •
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 العدد  •

 القائمة وكما ميكننا اضافة اكثر من نوع. ومن مث النقر على اضافة وسوف تظهر يف  
 

 
 

يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق   الصادرة حفظ املراسلة  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.  حفظ مسودة  زر

 تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة او النقر على زر التايل للذهاب اىل  
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 الباركود  تبويب 5.2.2.2.6

 عد ادخال البياانت الوصفية للمعاملة والنقر على التايل يقوم النظام إبنشاء رقم مرجعي هلا )بشرط أال تكون مسودة( و هو الرقم املوحد ب
 عي غري مكرر يف كل النظام. يبدأ ب السنة اهلجرية و  الرقم التسلسلي للمراسلة مما يعل الرقم املرج

 طباعة الباركود يقوم النظام بعرض التايل: عند 
 الفرع اسم   •

 االدارةاسم   •

 نوع املعاملة  •

 اتريخ انشاء املعاملة  •

 الباركود •

 الرقم املرجعي  •

 س يضاف على البياانت اعاله حرف    املعاملة سرية يف حال   -

 نوعها قرار يب ان يضاف على البياانت اعاله رقم القرار ويف حال   -

 

 جبميع فروعها و قطاعاهتا  وإعطائها رقم املوحد وذلك على النحو التايل:  وزارة  يتم تقيد املعامالت يف ال
 كيفية الرتقيم الرقم نوع املعاملة 

الداخلية   الصادرة   ,املراسالت  و   الواردة 

 اجلديدة و متسلسلة  
41XXXXXXXX   على الرقم  حيتوي  سنة  بداية كل  يصفر  متسلسل  اول    10رقم  خاانت، 

للسنة   متسلسل  41خانتني  رقم  على  يدل  والذي  مثانيةخاانت  مث   ،
للمراسالت مجيعها من كل الفروع و القطاعات و هي تتبع لتسلسل واحد  

 مجيعها   
على   )رد  جديدة  الغري  الصادرة  مراسالت 

 ارد او صادر احلاقي ( و 

41XXXXXXXX/1   أتخد املعاملة الصادرة املنشأة من وارد أو املعاملة املنشأة كصادر إحلاقي نفس
  وذلك تطبيقاً لسياسة الرقم املوحد  أو أكثر  1رقم الوارد ولكن مع زايدة /
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 طباعة الباركودوكما ميكننا طباعة الباركود ولصقها على املعاملة وذلك عب النقر على زر  
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 الفهرسة   تبويب 5.2.2.2.7
 

 
 ويب عند اي ارفاق ادخال تفاصيل الفهرسة التالية:   

 الصفحات  -

 موضوع الصفحات  -
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 وكما ميكننا طباعة تقرير الفهرسة لكل مرفق. 

 

 

 االرشيف   تبويب 5.2.2.2.8

 
   عند الدخول اىل هذا تبويب تقسم الصفحة اىل جهتني :

 
 من اجلهة اليمىن تظهر يف البيد االصلي اخلطاب االساسي للمعاملة و يف االرشيف املرفقات االخرى و يظهر عدد املرفقات يف كل جملد 
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 ابالضافة اىل امكانية ترتيب املرفقات من االحدث اىل االقدم و العكس و طريقة العرض 
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 او االرفاق.   الضوئي  رفق عب املسحمن اجلهة اليسرى يتم عرض املرفقات و امكانية اضافة م
 فتح املستعرض املتقدم وميكننا ايضا عرض تكبري املرفق الضافة التواقيع واملالحظات عب النقر على زر  

 
 فتح املستعرض املتقدم المكانية التوقيع و التأشري و اضافة الباركود االلكرتوين على املعاملة         

 
 يتم إضافة التواقيع اخلاصة بكل موظف خمول للتوقيع أو التأشري من خالل تبويب التواقيع والميكن إدراج التوقيع أو التأشري من دون وضع

  كلمة السر اخلاصة ابملستخدم
 املوجودة على املتصفح هي كالتايل: واالجراءات  

 امللف •

o  طباعة 

o  طباعة مع ابركود 

o طباعة من دون عالمات مائية 
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 التوقيع  •

o ادارة توقيعات وهي لتعديل التواقيع واضافة تواقيع جديدة للشخص املخول ابلتوقيع 

o  عرض التوقيعات على امللف 

o   التواقيع ومن مث ميكن للشخص املخول يف التوقيع على امللف وقع على امللف وهي عند النقر عليها سوف يظهر 

 
 اإلجراءات •

o وهي الظهار الباركود على امللف   -الباركود 

o  اخفاء 

o  متييز 

o كتابة ابليد 

o  مالحظات 

o اتشري 

 موافق عليه ▪
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 سري ▪

 مسودة  ▪

 هنائي ▪

 مراجع ▪

 منقح  ▪

 
 امللف. واخريا يب النقر على حفظ التغريات حلفظ مجيع العالمات املائية على  

 

 للرجوع هلا يف حال مراجعتها.   املرسلةاالنتهاء من تبويب االرشيف والنقر على االرسال سوف تظهر هذه املعاملة يف صندوق  بعد  
 

 داخلي تعميم تسجيل 
 كنك انشاء تعميم داخلي عب الذهاب اىل مراسلة جديدة ومن مث تعميم جديدة  كما موضح يف الصورة ادانه: مي
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اختيار تعميم جديد سوف تفتح صحفة تتضمن ادخال البياانت الوصفية ومعاجلة املعامالت وعلى اليمني سوف يظهر صفحة وعند  

 الرفاق امللف او مسحه مباشرة من السكانر كما يف الصورة ادانه

 
 

   املرفقات  ادخال 5.3.1

توي اىل مرفقات هناك طريقتان حي  التعميممن دون مرفقات ولكن يف حال    ينشأ التعميم مل يتم ارفاق مستند اىل املعاملة سوف    يف حال
 رفاق : لإل
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 .املختار  املستند  إلضافة  حتميل  زر   على   انقر  مث  ما   مستند   الختيار   ارفاق  زر   على   أنقر •

 بياانت   حتديد   املستخدم  خمّولة  اليمني  جهة  يف   الوصفية  والبياانت(  امللفات  لعرض  أفرسويت  شاشة)  اليسار  جهة  على  املستند   سيظهر
 .  التعميم

 انقر على زر مسح وسوف تظهر لك  •
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 .  إخرت مصدر املسح، نوع البكسل ودرجة الوضوح مث انقر على زر

 سيظهر املستند الذي مّت مسحه بشكل مصّغر يف إطار املسح الضوئي: 
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 : التالية  القائمة  تظهر  الصفحة  وسط  يف

 

 محرر 

 تدوير الى اليسار 

 تدوير الى اليمين

 180تدوير 

 معكوسة 

 اقلب

 تغيير الحجم 

 اقتصاص

 إزالة 

 إزالة الكل  

    على، وإلزالة كل امللفات نقر   إلزالة ملف واحد أنقر على

 . ادخل اسم املرفق   لتحميل امللف أنقر فوق زر
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 . " يف جهة اليمنيالوصفية  سيتم عرض امللف املمسوح يف شاشة "أفرسويت لعرض امللفات" يف جهة اليسار وسيظهر إطار "البياانت
 

   املعامالت  ومعاجلة  البياانت  ادخال 5.3.2

 تبويبات سهلة وواضحة تسهل عملية االدخال وإدارة املعامالت كالتايل: إن عملية ادخال بياانت املعاملة مقسمة اىل  
معاملة مع معامالت أخرى يف ربط  حيتوي هذا التبويب على حقول معلومات املعاملة ابالضافة اىل الربط)  : تبويب البياانت •

او مراسالت غري مؤرشفة ابالضافة اىل انشاء املعاملة )عند انشاء املعاملة يقوم النظام إبعطاء املعاملة   إضافيةالنظام(, بياانت  
 ( او حفظها كمسودة تلقائياً رقم مرجعي  

 ومن خالله سيتمكن املستخدم انشاء الباركود االلكرتوين اخلاص ابملعاملة و ارساهلا. :  الباركودتبويب   •

 سيتمكن املستخدم إرفاق املستندات اخلاصة ابملعاملة و ارساهلا.ومن خالله :  االرشيفتبويب   •

او موظف داخل هيكل  وزارة  من حتويل املعاملة اىل االدارات داخل هيكل ال: ومن خالله سيمكن املستخدم التحويلتبويب  •
 صل او نسخ أك   وزارة  ال

املستخدم العودة هلا يف أي وقت وتعديلها قبل تسجيلها : وهذا اخليار ميثل حفظ املعاملة كمسودة يستطيع  املسودة  حفظ •

 وإرساهلا لإلدارات أو األشخاص املعنيني حيث يتم إصدار الرقم املرجعي هلا بعد تسجيلها. 

: من خالل هذا اإلجراء يتم حفظ املعاملة وتسجيلها ويف حال قيام املستخدم بتسجيل املعاملة يب أن يقوم النظام تسجيل •

 .صندوق املسودةمرجعي لكن دون إرساهلا لألشخاص املعنيني هبا حيث تبقى   إبعطائها رقم

رقم مرجعي   ويقوم النظام إبعطائها  : من خالل هذا اإلجراء يب أن يكون املستخدم قادرا على حفظ املعاملة وتسجيلهاإرسال •

 وارساهلا لإلدارة أو األشخاص املعنني ابملعاملة. 

 البياانت   تبويب 5.3.2.1

 .الىت تقوم ابنشائها.بعض احلقول الزامي والبعض االخر اختياري  ابلتعميمعليك ابدخال املعلومات املتعلقة  يف عالمة التبويب هذه  

 ( هي حقول الزامية.* مالحظة:كل احلقول اليت تليها جنمة محراء )
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 فقط  للقراءة * إلزامي الوصف  النوع  احلقل 
 نعم نعم يتم انشاءه تلقائيا عند التسجيل. )مراسالت قيد التحضري ال يتم انشاء هلا رقم مرجعي(.   رقم رقم املعاملة 

 ال نعم لتعميم اموضوع   نص املوضوع
 ال ال لتعميم ا  نص نص النص

 ال ال عدد صفحات التعميم  نص عدد الصفحات
 ال ال مالحظات التعميم  نص املالحظات

 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   التعميمحفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 

 او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة 
 الروابط   تبويب 5.3.2.2

املعامالت املرتبطة ابملعاملة األصلية وميكن للمستخدم دمج عدة معامالت ببعضها مما ميكن املوظف بتسديد املعامالت   هذا تبويب تظهر 
برد واحد   للمستخدم ابلتعامل معها كأهناان ربط هذه  املرتبطة  واحدة من انحية: االستالم، االحالة،   معاملة  املعامالت يسمح 

 واالجناز.
املعاملة املرتبطة ومن مث النقر على   اهناءيب ادخال نوع التسديد ورمز املراسلة املربطة ويف حال النقر على خيار مربطة ميكنك  وذلك  
 وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكنك ربط اكثر من معاملة يف املعاملة املنشأة .   اضافة

 ولكي يستطيع املستخدم دمج عدة معامالت وربطها ببعضها يب ان يكون له صالحية على هذه املعامالت :مالحظة

 

 
 

 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   التعميمحفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 

 للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي للمعاملة او النقر على زر التايل  
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 مؤرشفة  الغري املراسالت  تبويب 5.3.2.3

الت اليت ال ميكن ارشفتها و هي قائمة منسدلة يتم االختيار منها ملعرفة ان هذه املعاملة فيها مراسالت املراس حيتوي هذا التبويب على  
 غري ورقية ككتاب او قرص مضغوط او غريها. 

 وذلك ميكننا ادخال البياانت التالية:
 النوع •

 وصف  •

 العدد  •

 اكثر من نوع. ومن مث النقر على اضافة وسوف تظهر يف القائمة وكما ميكننا اضافة  
 

 
 

 يف جمّلد "قيد التحضري" يف لوحة التحكم بدون أي ابركود من خالل النقر فوق زر   التعميمحفظ  ومن بعد ادخال البياانت ميكننا  
 أو من خالل إغالق صفحة تسجيل البيد.   حفظ مسودة 

 للتعميم او النقر على زر التايل للذهاب اىل تبويب الباركود واعطائها رقم مرجعي  
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 الباركود  تبويب 5.3.2.4

 عد ادخال البياانت الوصفية للمعاملة والنقر على التايل يقوم النظام إبنشاء رقم مرجعي هلا )بشرط أال تكون مسودة( و هو الرقم املوحد ب
 مما يعل الرقم املرجعي غري مكرر يف كل النظام.   للتعميمسلي  يبدأ ب السنة اهلجرية و  الرقم التسل

 طباعة الباركود يقوم النظام بعرض التايل: عند 
 الفرع اسم   •

 االدارةاسم   •

 نوع املعاملة  •

 اتريخ انشاء املعاملة  •

 الباركود •

 الرقم املرجعي  •

 س يضاف على البياانت اعاله حرف    للتعميميف حال اخلصوصية  -

 جبميع فروعها و قطاعاهتا  وإعطائها رقم املوحد وذلك على النحو التايل:  وزارة  يتم تقيد املعامالت يف ال
 كيفية الرتقيم الرقم نوع املعاملة 

على   41XXXXXXXX   التعميم الرقم  حيتوي  سنة  بداية كل  يصفر  متسلسل  اول    10رقم  خاانت، 
للسنة   متسلسل  41خانتني  رقم  على  يدل  والذي  مثانيةخاانت  مث   ،

للمراسالت مجيعها من كل الفروع و القطاعات و هي تتبع لتسلسل واحد  
 مجيعها   
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 زر طباعة الباركودوذلك عب النقر على    التعميموكما ميكننا طباعة الباركود ولصقها على  
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 االرشيف   تبويب 5.3.2.5

 عند الدخول اىل هذا تبويب تقسم الصفحة اىل جهتني : 

 
 

 من اجلهة اليمىن تظهر يف البيد االصلي اخلطاب االساسي للمعاملة و يف االرشيف املرفقات االخرى و يظهر عدد املرفقات يف كل جملد 
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ابالضافة اىل امكانية ترتيب املرفقات من االحدث اىل االقدم و العكس و طريقة العرض من اجلهة اليسرى يتم عرض املرفقات و امكانية 
 عب املسح او االرفاق. اضافة مرفق  

 فتح املستعرض املتقدم وميكننا ايضا عرض تكبري املرفق الضافة التواقيع واملالحظات عب النقر على زر  

 
 فتح املستعرض املتقدم المكانية التوقيع و التأشري و اضافة الباركود االلكرتوين على املعاملة         

 
 يتم إضافة التواقيع اخلاصة بكل موظف خمول للتوقيع أو التأشري من خالل تبويب التواقيع والميكن إدراج التوقيع أو التأشري من دون وضع

  كلمة السر اخلاصة ابملستخدم

 . مت تعريفها يف )ادارة املرفقات( اجمللد ونوع املرفق ومن بعدها حتميلويب ادخال  
  

 االحالة   تبويب 5.3.2.6

 :   يرسل  و  التعميم  يرفق  حبيث   و   التعميم  صالحية  لديهم  الذين   للموظفني   متاحة  تكون  خاصية   هي   التعاميم

  وزارة  ال  لكل •

  الفرع  لكل •

 به  اخلاصة   املوظف   من املنشأة   اجملموعات  من   جملموعة  •
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 املعامالت  صناديق .6
 على سبيل املثال:  . املعامالتدخول املستخدم للنظام تظهر يف اجلزء االمين من الشاشة مجيع الصناديق اليت حتتوي على    عند 

  

 
 

 املعامالت شجرة  2مستند 
 املراسالت االداخلية اجلديدة احملالة على لالدارة )اصل او صورة(  داخلي جديد 

 املراسالت الصادرة اجلديدة احملالة على لالدارة )اصل او صورة(  صادر جديد 
 املراسالت الواردة اجلديدة احملالة للموظف )اصل او صورة(  وارد جديد  معاماليت

 املراسالت االداخلية اجلديدة احملالة للموظف )اصل او صورة(  داخلي جديد 
 احملالة للموظف )اصل او صورة( املراسالت الصادرة اجلديدة   صادر جديد 

 املراسالت املسودة الداخلية من املوظف او االدارة ملوظف داخل االدارة او ادارة اخرى   مسودة مراسلة داخلية  املسودات 
 ويبقى نوعها مسودة اىل حني اعتمادها صاحب الصالحية وحتويلها اىل معاملة داخلية)اصل او صورة(  

وكما عند عرض املعاملة ال ميكنه االطالع على     اىل املوظفني او االدارات)اصل او صورة(املراسالت الواردة احملالة   وارد مرسل  املرسلة 
 عنده   من  االرسال  بعد  املضافةاملرفقات  

 املراسالت الواردة وحتتوي على طرد  ابنتظار استالم طرد  ابنتظار استالم طرد
 املراسالت الواردة اجلديدة املغلقة من قبل لالدارة )اصل او صورة(  وارد جديد  مغلقة 

 املراسالت الصادرة اجلديدة املغلقة  من قبل لالدارة )اصل او صورة(   صادر جديد 
 املراسالت االداخلية اجلديدة احملالة من قبل لالدارة )اصل او صورة(  داخلي جديد 

 وارد  قيد التحضري
 داخلي 

 املراسالت الواردة اجلديدة اليت مل حتال 
 املراسالت الداخلي اجلديدة اليت مل حتال
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 املراسالت الصادرة اجلديدة اليت مل حتال صادر 
 املراسالت املسودة اجلديدة اليت مل ا حتال  مسودة 

 
 

 املعاملة  على االجراءات  .7
الداخلية  أو  الواردة  املعاملة  للموظف وتكون ىف معامالت  عند تسجيل  أو  يتم عليها بعض    حتال لألدارة وتكون ىف جديد  وسوف 

 االجراءات

 : أول عملية تتم على أي معاملة  إذاكانت خاصةابالدارة أو املوظف. استالم .1
 : إذا كانت الختص االدارة أو املوظف نرفضها ونكتب السبب.   رفض .2

 يف حالة االستالم ميكننا اخذ االجراءات التالية: 
 : عندما تعمم املعاملة الرساهلا الكثر من شخص نسخة صورةحتويل   •
 : بعد االستالم تسطيع حترير على املعاملة من إضافة مرفقات أو حترير بياانت املعاملة. حترير •
 ىف حالة طباعة للباركود :طباعة الباركود •
 : بعد االستالم تسطيع حتويل املعاملة  سواء لإلدارة أو موظف . حتويل •
 عرفة مسار املعاملة من وإيل. مل   : اإلحاالتتتبع   •
 : بعد االنتهاء من املعاملة نعمل هلا حفظ وإغالق وتكون ىف مغلق ىف حالة العودة هلا مرة إخري من مغلق. إغالق للحفظ •
 البياانت مث نقوم بتعبئة  1تفتح لنا نفس شاشة الصادر ولكن ىف هذه احلالة اتخد رقم املعاملة/  :خارجي  انشاء صادر •
 ومن هنا ميكننا طباعة ابركود للمعاملة   : طباعة ابركود •
 ومن هنا ميكننا طباعة تقرير الفهرسة  : طباعة تقرير الفهرسة •

 املعاملة استدعاء  /  املعاملة اسرتجاع 
الدخول على صندوق و ذلك عب  .  ستالمهااب  ا يف حال مل يقم املستخدم اآلخربعد ارساهل  احملالة داخليا   املعاملة  اسرتجاعخاصية    هذه 

 كما موضح يف الصورة ادانه   املعاملة  سحب ايقونة    على   الضغطو   املعاملةاختيار    و  املرسلة
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 وعند النقر على زر استدعاء سوف تفتح لك صفحة للتأكيد على اسرتجاع املعاملة كما موضح يف الصورة ادانه 

 
 
 الذي كانت فيه قبل االرسال.   للصندوق وعند استدعاء املعاملة ترجع   

 املعاملة  رفض/إرجاع 
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املة ورفضها مع إظهار سبب الرفض وتعود تلقائياً إىل لإلدارة أو املوظف يستطيع املوظف بعدم إستالم املع    عند ورود معاملة جديده
  مع اظهار سبب الرفض والتعليقات يف خاانت منفصلة اجلهة احملولة للمعاملة

 

 وعند النقر على الرفض يظهر اشعار ابلتأكيد الرفض كما موضح يف الصورة ادانه 
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  .املعاملة ترجع اىل اجلهة املرسلة  رفض وعند 

 املعاملة استالم 
كما موضح يف الصورة   الستالمها   من قبل  يف صندوق الوارد و هي غري مستلمةمعاملة  على املستخدم ان خيتار    يب الستالم املعاملة  

 ادانه
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 واستالمها املستخدم انه سيقوم حبجز املراسلة    إبشعار يقوم النظام    حيث  وعندها يب النقر على زر استالم املعاملة  

 
وميكننا اخذ   و االدارة التابع هلا  عاملة مستلمة من قبل املستخدمامل  ابعتباريقوم النظام    بعدها   نعم استالمحال مت الضغط على زر    يف  

 بعض االجراءات على املعاملة 
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 صورة  حتويل 7.3.1

 استالم املعاملة ميكن للمستلم من حتويل املعاملة كنسخة وذلك من خالل النقر على زر حتويل نسخة كما يف الصورة ادانه  بعد 

 
 ادانه   وعند النقر على زر حتويل النسخة سوف تفتح صفحة التحويل مع حتديد النسخة كما موضح يف الصورة
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ويب ملء بياانت التحويل والنقر على اضافة وميكننا حتويل اىل اكثر من ادارة او موظفني ومن بعدها يب النقر على زر االرسال 

 . وذلك تصبح املعاملة يف الصندوق اخلاص املرسلة للتحويل
 حترير  7.3.2

استالم املعاملة ميكن للمستلم من حترير املعاملة وذلك من خالل النقر على زر حترير وهي لتعديل بياانت املعاملة كما يف الصورة   بعد
 ادانه
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وعند النقر على زر حترير سوف تفتح صفحة حتتوي على بياانت املعاملة مع االرشيف لتعديل البياانت واملرفقات كما موضح يف الصورة 

 ادانه
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 حلفظ التعديالت على املعاملة.   حفظوبعد تعديل البياانت املطلوبة يب النقر على  
 

 حتويل 7.3.3

 استالم املعاملة ميكن للمستلم من حتويل املعاملة وذلك من خالل النقر على زر حتويل كما يف الصورة ادانه   بعد 

 
 وعند النقر على زر حتويل سوف تفتح صفحة التحويل كما موضح يف الصورة ادانه 
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موظفني ومن بعدها يب النقر على زر االرسال ويب ملء بياانت التحويل والنقر على اضافة وميكننا حتويل اىل اكثر من ادارة او  

 . وذلك تصبح املعاملة يف الصندوق اخلاص املرسلة للتحويل
 الباركود   طباعة 7.3.4

 استالم املعاملة ميكن للمستلم من طباعة الباركود وذلك من خالل النقر على زر طباعة الباركود كما يف الصورة ادانه   بعد 
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 د سوف يفتح متصفح جديد ابلباركود مع الطباعة . وعند النقر على زر طباعة الباركو 

 للحفظ   إغالق 7.3.5

 استالم املعاملة ميكن للمستلم من اغالق املعاملة وحفظها وذلك من خالل النقر على زر اغالق للحفظ كما يف الصورة ادانه   بعد 
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 وعند النقر على زر اغالق سوف يظهر االشعار ابلتأكيد كما موضح يف الصورة ادانه 

 
 املعاملة يف الصندوق اخلاص ابالغالق.ويب ادخال سبب االغالق والنقر على نعم وذلك تصبح  
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 داخلية   او  واردة  معاملة  من  صادر  إنشاء 7.3.6
 كما موضح يف الصورة ادانه    على انشاء صادر  لضغط وذلك اب  صادر  إنشاءيوفر النظام إمكانية 

 
 كما يف الصورة ادانه  الواردةيطرح على املستخدم نقل االرشيف من املعاملة الداخلية او  وعند إنشاء معاملة صادر فإن النظام  
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 يقوم مبطالبة املستخدم إبضافة املعلومات التالية: و بعدها    

 املرسلة له  -
 درجة السرية -

 درجة االمهية  -

 عنوان املراسلة -

 كما موضح يف الصورة ادانه   مث نقوم بتعبئة البياانت1تفتح لنا نفس شاشة الصادر ولكن ىف هذه احلالة اتخد رقم املعاملة/ ومن مث  
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 . ومن مث نتعامل معها كأهنا معاملة صادرة جديدة  

 البصري  التتبع .8
بشكل بسيط وسهل وعلى طريقة رسومات توضح هذا املسار كما يف   يسمح النظام للمستخدم حسب صالحياته بتتبع مسار املعاملة

 الشكل التايل: 
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هذه اخلطوة كما يف الشكل وي على معلومات اضافية عن  تظهر شاشة حتت  املوضحة ابلرسم أعاله إحدى اخلطوات  عند الضغط على  
 .التايل

                                             
 

 املهمة  معلومات  مستند 
 :خطوة كما يلي ات اليت متت يف كل  اءاملعامالت واإلجر   على صور توضح حالة  البصري  ، حيتوي التتبع إىل ذلك ابإلضافة
 املعن  الرسم 

 
 املعاملة االساس 

 
 ة مغلقاملعاملة  

 
 مالحظات 

 
 املعاملة مربوطة او مسددة 

 
 مستلمة 

 
 مرفوضة 

 
 منجزة مع أتخري 

 
 منجزة

 
 معاملة جديدة غري مستلمة 
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 معاملة مستلمة مفتوحة 

 
 مدة التأخري 

 

 اللون االخضر مرسلة الدارة 

 

 االون االمحر ابهنا مرفوضة او مسحوبة 

 

 اللون االزرق مرسلة ملوظف 

 

 الصالحيات  تفويض .9

 على رأس عملة أثناء عدم تواجده  ه  معامالت  تسيري لدارته  إل اتبع بتفويض مستخدم اخر  مستخدم  لل  هي خاصية تتيحتفويض  ال

 
م
من شاشة الدخول إىل النظام مع إمكانية   بصالحياهتا اإلدارة اليت يريد الدخول    ابختيار وض إىل النظام يقوم  ف  عند دخول املستخدم امل

 .التنقل بني اإلدارات بدون احلاجة لتسجيل خروج من النظام 
 يتيح النظام امكانية التفويض الكثر من شخص حسب الصالحيات املمنوحة 

 التفويض  عمل آلية 
 ة اخلاصة لتفويض يكون على مستوى انواع املعامالت و السريا

 حيدد من املفوض  •

 اتريخ التفويض من و اىل  •

 ع املعامالت اليت يتم التفويض عليها ا نو ا •

 املعامالت اليت يتم التفويض عليها   خصوصية  •
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 التفويض على التوقيع •

 
 الصورة تظهر التفاويض املمنوحة مع الصالحيات        

 

وعند دخول الشخص املفوض سوف يظهر له يف االعلى بياانت التفويض كما   حفظوعند ادخال بياانت التفويض يب النقر على  
 موضح يف الصورة ادانه. 

 



 

 

 

 

Page 126 of 130   الموحدمنصة المراسالت االلكترونية لدليل المستحدم  

 
 املستخدم املفوض له يدخل حبساب املفوض منه للعمل على معامالته                                                  

 بسهوله بني حسابه وحساب املفوض له وذلك عب النقر على العودة اىل حسابك االنكما ميكنه التنقل  
 

  البحث .10
 

  البحث عن املعامالت بناًء على الصالحية املمنوحة إليه واإلدارة املربوط فيها .   للمستخدميتمتع النظام مبحرك حبث متقدم يتيح  
  يستطيع املستخدم تتبع املعامالت وافتحها ابإلضافة إىل طباعة الباركود اخلاص ابملعاملة من خالل نتيجة البحث .

بدون   وزارة  لل يات املمنوحة إليك على املستوى الكلي  البحث الشامل هو حبث يظهر لك تتبع املعامالت فقط بناًء على الصالح
  اإلطالع على بياانت املعامالت ومرفقاهتا .

  يتمتع البحث الشامل خباصية عدم إظهار املوضوع للمعامالت السرية وعايل السرية يف حال ليس للموظف صالحية على ذلك .
 وكما ميكننا البحث يف فروع حمددة او مجيع الفروع. 

 وعند الدخول اىل صفحة البحث سوف تظهر بعض احلقول املهمة للبحث كما موضح يف الصورة ادانه 
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ولتوسيع نطاق البحث يب النقر على البحث املتقدم يف زاوية الشاشة وسوف تظهر لك بعض احلقول االضافية كما موضح يف 
 الصورة ادانه 

 

 ث وسوف تظهر النتائج يف قائمة كما موضح ادانه يب ملء بياانت البحث ومن مث النقر على زر البح
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 سوف يظهر مجيح االحاالت على املعاملة كما موضح يف الصورة ادانه و   +ولعرض احاالت املعاملة يب النقر  

 
 وايضا ميكننا اخذ بعض االجراءات مباشرة من صفحة البحث الذي شرحت من قبل يف االجراءات على املعاملة. 
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 التسليم بياانت  .11
 البيد كشف 

 

 ميكننا البحث والكشف عن بياانت البيد كما موضح يف الصورة ادانه

 
 

 الصادر  استالم كشف 
 كما موضح يف الصورة ادانه   وطباعة بيان االستالم الصادر ميكننا البحث 
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 الوارد االستالم كشف 
 كما موضح يف الصورة ادانه   وطباعة بيان االستالم الصادر ميكننا البحث 

 

 
 

 الداخلي االستالم كشف 
 كما موضح يف الصورة ادانه   وطباعة بيان االستالم الصادر ميكننا البحث 

 

 

 

 

 


