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 الباب األول: تمهيد .2
 مقدمة عامة 1.1 .2.1

دليل مفصل عن كيفية العمل على الخدمة االلكترونية  "تبليغ والدة خيل" والتي يقدمها مركز تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم  

امللك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة ، وتتكون هذه الوثيقة من عدة فقرات متسلسلة بالتدريج عن كيفية العمل بهذه 

املستخدم سواء كان هو املواطن املستفيد الذي يقوم بتقديم الخدمة بغض النظر عن دور بالخدمة من قبل جميع املعنيين 

الطلب أو أي موظف له دور في هذه العملية، حتى يعرف كل شخص معني بهذه الخدمة دوره بالتفصيل وأدوار املعنيين األخرى 

 وبذلك تتبلور صورة واضحة ومتكاملة عن جميع جوانب هذه الخدمة

 

 

 
 

  



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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وثيقة 1.2 .2.2 كلية ال  هي
 من إغراق القارئ  التقييم( في Top-downتعتمد الوثيقة أسلوب التدرج ).

ً
وذلك لتقديم املعلومات بشكل متدرج ومنهجي بدال

الكريم بالتفاصيل جملة واحدة. وتعتمد في التوصيف على مجموعة من املعايير العاملية املستخدمة بشكل مناسب دون تعقيد 

 راءة الوثيقة كما يلي:ودون إسهاب ممل أو اختصار مخل. يتم ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           الوثيقةشرح مختصر عن محتوى الوثيقة والهدف منها وملن تقدم هذه : املقدمة-1

: رسم توضيحي يبين سير العمل بالخدمة من البداية الى النهاية ويوضح مخطط سير  العمل في الخدمة  -2

 تدفق سير العمل بين املشتركين بالخدمة وكذلك في اسفل الرسم مختصر لدور كل شخص أو جهة بالخدمة

 

تفصيلي لخطوات العمل على الخدمة خطوة بخطوة مع اإلشارة الى شرح :تفصيل خطوات اجراءات العمل-3

الشاشات املستخدمة من قبل املشتركين بالخدمة وأي مالحظات تتم آليا  مثل ارسال الرسائل القصيرة أو 

 البريد االلكتروني  وفي حال اإلشارة لشاشة معينة يتم إدراج صورة الشاشة في األسفل مع رقمها

هذا الجدول يكون فارغا في البداية ثم يعبئ من األشخاص املعنيين بقراءة الوثيقة    جدول قبول الخدمة: -4

 واملوافقة عليها مثل : مستخدم الخدمة ، مدير املشروع ، مدير التطبيقات .....



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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قدمة  1.3 .2.3 ُم ل لخدمة ا  تعريف مختصر عن ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 وصف الخدمة

 املرفقة والوثائق ونسبه املولود من للتحقق االجراءات واتخاذ الخيل والدة ليغبت طلبات باستقبال عبدالعزيز امللك مركز بقوم

 العربية الخيل سجالت في املولود وتسجيل

 KAH.eSrv.01  رقم الخدمة

 تبليغ والدة خيل اسم الخدمة

  قنوات تقديم الخدمة 
 الخدمات اإللكترونية. نظام بوابة •

 تطبيق الجوال •

 املستعجل بريال للطل 1500ريال للطلب العادي و 350 الخدمةتقديم رسوم 

 الوثائق املطلوبة لتنفيذ الخدمة

 محضر تشبية    •

  التجاري  السجل أو اإلقامة أو  الوطنية الهوية •

 اوراق التشبية الخارجية •

 مالك لغير ملكيته كانت اذا األب الحصان مالك من موافقة أو تفويض •

 الفرس

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

اذا لم   ذلك تثبت وثائق ووجود اصيلين عربيين وأم ألب املولود يكون  أن •

 يكن األب أو األم مسجلين في مركز امللك عبدالعزيز

 أن تكون الوالدة داخل السعودية •



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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 يوم من الوالدة 30يكون التبليغ خالل ان  •

 للتشبية مفتوح وغير آخر ملالك الحصان كان اذا تشبية شهادة ارفاق •

 اململكة الخارج كان واذا

 األعراف و العادات يخالف ال ان يجب املولود اسم •

( وكلمة سرية User Nameان يكون مقدم الطلب حاصال على حساب ) •

 للدخول الى النظام

 املشاركون في تنفيذ اإلجراء

 بلمقدم الط •

 التسجيل قسم/املعاملة بتدقيق املختص املوظف •

 الخيل مركز فرع في امليدانية الطلعات موظف •

 موظف تدقيق وإرسال العينات )اإلرسالية( •

 فيصل امللك مستشفى في    DNAمختبر فحص ال  موظف •

 موظف التسجيل  •

  الطلب مقدم قبلمن  والدة تبليغ طلب ارسال االجراءاألحداث التي تطلق 

 8000 عدد العمليات اإللكترونية خالل السنة

 أيام 3 مدة تنفيذ الخدمة

  



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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مخطط سير اجراء الخدمة/تدفق العمل : انيالباب الث .3
(Workflow) 

 

ليغ والدة/مخطط سير إجراء خدمة  2.1 .3.1 ب  طلب ت

 

1شكل  إجراء الخدمةمخطط سير :   



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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 األدوار والمسؤوليات ضمن المخطط   2.2 .3.2

 املسؤوليات الدور  #

 تقديم الطلب من خالل شاشة تقديم الطلب • مقدم الطلب  1

تعديل معلومات أو اضافة مرفقات على الطلب في حالة ارجاع  •

 بسبب وجود نواقص املعاملة اليه

التأكد من اكتمال املعلومات الضرورية في الطلب ووجود املرفقات الالزمة  املوظف املختص بالتدقيق  2

 واتخاد االجراء املناسب وتحويل الطلب ملوظف الطلعات امليدانية.

الكشف على املولود وزرع الشريحة االلكترونية وأخذ عينة الدم وإدخال  موظف الطلعات امليدانية  3

الطلب وتحميل صورة للمولود تحتوي معلومات ومواصفات املولود على 

 العالمات على الطلب وارسال العينة ملركز الخيل

استالم العينات من املوظفين امليدانيين واستخراج رقم العينات لألب أو األم   موظف اإلرساليات  4

 للغير مسجلين وتحديث الطلب بهذه املعلومات  DNAاملسجلين أو ووثائق ال 

   DNAوتحويل الطلب لفني مختبر فحص ال 

وفي حالة فحص عينة الدم وتحديث الطلب بالنتيجة )مطابق، غير مطابق(  DNAموظف مختبر فحص ال   5

  DNAفحص ال  ويقوم بتحميل,املطابقة يحدث الطلب برقم عينة املولود 

 للمولود على الطلب



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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في حال ورود جميع املعلومات ومطابقة الخيل مع األبوين يقوم باختيار  موظف التسجيل  6

 تسجيل املولود

محرك نظام الخدمات االلكترونية   7

 اآللي

 ارسال الرسائل النصية والبريد االلكتروني للمعنيين   •

 لعمل كمراسل آلي بإحالة الطلب بين املوظفين حسب قراراتهما •

 توثيق خطوات سير الطلب  •

تسجيل املولود في سجالت الخيل العربية األصيلة آليا من خالل  •

ترحيل معلوماته من الطلب الى سجل الخيل وصرف رقم تسجيل آلي 

 له

تنفيذ اجراءات التصعيد االلكترونية في حال تأخر اتخاذ اإلجراء من  •

 قبل املعنيين وحسب االعدادات املوجودة في الخدمة



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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 الباب الثالث: الوصف التفصيلي إلجراءات تقديم الخدمة  .4
مقدم الطلب" 3.1 .4.1  خطوات عمل "

 مالحظات توصيف الخطوة )النشاط( #

الخدمات  نظام بوابةالى  بالدخول الطلب يقوم   مقدم   1

 (، واختيارمنظومة الخدمات اإللكترونيةااللكترونية )

خدمة تبليغ الوالدة / تقديم /"خدمات مركز الخيول 

 الطلب"

 

تظهر ملقدم الطلب شاشة تحتوي على شروط وتعليمات   2

الخدمة فيقوم بقراءتها والتأكد من االلتزام بها قبل املض ي 

ويضغط على زر املوافقة على الشروط لينتقل بالخدمة 

 لشاشة معلومات الطلب

 وتعليمات الخدمة شاشة شروط يبين 2الشكل 

خدمة تبليغ يقوم مقدم الطلب بتعبأة نموذج " طلب   3

نوعه وصاحبه " اإللكتروني ويحدد داخل الطلب  الوالدة

 
ً
 الجوالتعبئة حقول البريد اإللكتروني ورقم ويتم آليا

والعنوان ويستطيع تغييرهما إذا كان رقم هاتفه أو ايميله 

على زر انشاء معاملة جديدة    والعنوان ويضغطمختلفين 

 بصرف رقم متسلسل للطلب   
ً
 فيقوم النظام اليا

 مقدم الطلب شاشة معلومات يبين 3الشكل 
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 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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الخدمات اإللكترونية بالتحقق من يقوم نظام بوابة   4

الحقول في الطلب وفي حال وجود نقص او خطأ في 

الحقول يقوم النظام باظهار رسالة توضح الخطأ للمدخل 

 .ليقوم بتصحيحه

 

في حال عدم وجود خطأ في االدخال يقوم مقدم الطلب   5

بالضغط على زر "التالي" فيقوم النظام باظهار شاشة 

 تبليغ الوالدةتفاصيل خدمة 

يوضح شاشة تفاصيل خدمة تبليغ   4الشكل 

 الوالدة

املعلومات الرئيسية )نوع  بإضافةيقوم مقدم الطلب   6

 التالي:حسب  األب(وملكية األم وملكية  التبليغ

نفسه أو مالك  )املالكعند اختيار ملكية األم  •

تظهر الحقول الخاصة بمعلومات  مسجل(آخر 

 بالعربي،االسم  األم،األم املسجلة )رقم تسجيل 

 (.باإلنجليزي االسم 

اململكة( عند اختيار ملكية األم )املالك خارج  •

الحقول الخاصة بمعلومات األم الغير  تظهر

األم  بالعربي، اسممسجلة )اسم األم 

 (.باإلنجليزي، املنشأ

نفسه أو مالك  الك)املعند اختيار ملكية األب  •

تظهر الحقول الخاصة بمعلومات  مسجل(آخر 

االسم  األب،األب املسجلة )رقم تسجيل 

 (.باإلنجليزي االسم  بالعربي،

اململكة( عند اختيار ملكية األب )املالك خارج  •

الحقول الخاصة بمعلومات األب الغير  تظهر

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 15 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

األب  بالعربي، اسممسجلة )اسم األب 

 (.باإلنجليزي، املنشأ

ثم يقوم بإضافة املعلومات الخاصة باملولود من خالل 

 التالية:الحقول 

، صناعي ( سائل) صناعي ، طبيعي)  التشبيه نوع •

)مجمد( ، نقل أجنة ، حاضنة ، مستورد ببطن 

 األم (.

 .وباإلنجليزي اسم املولود بالعربي  •

 .(مهرة ،مهر (املولودجنس  •

 امليالدي هجري وميالدي.تاريخ  •

 املربط. •

 املنطقة. •

 (.نعم، المؤشر التوأم ) •

 مفتوح للتشبية)نعم ،ال( •

 السجل.ثم الضغط على زر "انشاء" لتخزين  

عند االنتهاء من اضافة جميع الحقول املطلوبة يقوم مقدم   7

الطلب بضغط زر "التالي" فتظهر له شاشة تحميل الوثائق 

املطلوبة وتظهر في الشاشة اسماء الوثائق املطلوب 

تحميلها ويكون حقل اسم امللف امام اسم الوثيقة فارغا 

 كالتالي:املطلوبة  والوثائق 

 .التشبيهمحضر  .1

 من مالك األب. تشبيهتفويض  .2

 يوضح شاشة تحميل الوثائق املطلوبة 5الشكل 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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)يجب أن  DNA الإيصال تسديد رسوم فحص  .3

يكون تاريخ الوصل ووقته مطابق للتاريخ 

 والوقت املدخل في الطلب(.

 الخارجية. التشبيهأوراق  .4

 جواز(. إقامة، هوية،اثبات شخصية ) .5

التحميل )شكل قلم(  على زر يقوم مقدم الطلب بالضغط   8

الوثائق شاشة تحميل  الوثيقة فتظهرعلى يمين اسم 

( فيقوم باختيار ملف UPLOADبالضغط على زر ) فيثوم

الوثيقة املطلوبة من الجهاز والضغط على زر "تحميل 

الوثائق" فيقوم النظام بتحميل الوثيقة من جهاز 

 نات النظاماملستخدم الى قاعدة بيا

 

بعد اتمام تحميل الوثائق املطلوبة يقوم مقدم الطلب   9

 بالضغط على زر "التالي" فتظهر له شاشة التعهد

 يوضح نص التعهد الخاص بهذه الخدمة 5الشكل 

يقوم مقدم الطلب بقراءة نص التعهد ومن ثم اختيار   10

 
ً
)نعم( امام جملة )موافق على الشروط( فيقوم النظام اليا

 بإظهار زر )تنفيذ الطلب(

 

 " وهنايقوم مقدم الطلب بالضغط على زر "تنفيذ الطلب  11

الطلب الى  بإحالةينتهي دور مقدم الطلب ويقوم النظام 

والذي بدوره يقوم بتنفيذ خطوات  الخدمات اآلليمحرك 

معالجة الطلب حسب السيناريو املعد مسبقا لهذه 

 الخدمة.

 

يقوم النظام بتغيير حالة الطلب الى "تحت االجراء" ويقوم   12

رسالة  رسالإببإحالة الطلب الى املوظف املختص ويقوم 

 الطلب وكذلكنصية ملقدم الطلب بانه جاري العمل على 

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 17 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 

 
 

 

 

 والتعليماتالشروط 

 

2الشكل  شاشة الشروط والتعليمات :   

ارسال بريد الكتروني الى املوظف املختص بوجود طلب 

 لديه يحتاج الى اجراء.



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 18 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

    شاشة معلومات مقدم الطلب 

 

 الطلب مقدم : شاشة معلومات3 الشكل



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 19 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 شاشة تفاصيل خدمة تبليغ الوالدة

 

 الوالدة(شاشة تفاصيل الخدمة )تبليغ : 4 الشكل



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 20 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

    شاشة إضافة الوثائق 

 

 

 إضافة الوثائق:  5 الشكل



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 21 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

       شاشة التعهد

 

   التعهد:  6 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 22 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

تدقيق" 3.2 .4.2 ال الموظف المختص ب  خطوات عمل "

 مالحظات توصيف الخطوة )النشاط( #

بالدخول الى نظام  بوابة الخدمات   موظف مختصيقوم     1

  واختيار ,  ( منظومة الخدمات اإللكترونيةااللكترونية  )

مركز الخيول /خدمة تبليغ الوالدة /املوظف  خدمة"

 تدقيق وثائق –املختص 

 

بالدخول إلى الطلب من خالل  املوظف املختص يقوم   2

 الشاشة الخاصة به ويقوم بدراسة الطلب  والوثائق 

 واتخاذ اإلجراء املناسب.

تدقيق  -  املوظف املختص : يبين شاشة 7الشكل 

 . وثائق

املوظف  في الطلب يقوم  أو نواقص  خطأفي حالة وجود   3

في خانة  االرجاعبإدخال مالحظاته وسبب   املختص

"اإلشعارات"ومن ثم اختيار اضافة املالحظات املوجودة في 

ثم  فتظهر له شاشة" اضافة املالحظات" ومن   مالحظة

" فيقوم النظام ارجاع ملقدم الطلبالضغط على زر "

ه وإرسال رسالة نصية ل بارجاع املعاملة الى مقدم الطلب

 .ةتفيد بارجاع املعاملة الستكمال النواقص في املعامل

 

في الطلب   أو عدم توفر الشروط خطأفي حالة وجود   4

في خانة  الرفضبإدخال مالحظاته وسبب   املوظف يقوم 

"اإلشعارات"ومن ثم اختيار اضافة املالحظات املوجودة في 

ثم   فتظهر له شاشة" اضافة املالحظات" ومن   مالحظة

بإغالق " فيقوم النظام رفض الطلبالضغط على زر "

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 23 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

قدم الطلب تفيد برفض وإرسال رسالة نصية مل املعاملة

 .املعاملة

في حالة ان الطلب استوفى جميع الشروط واملتطلبات   5

يقوم املوظف املختص بإختيار مركز فرع الخيل املوجود 

 في تبويبة معلومات اإلرسالية و ثم الضغط على زر حفظ. 

ثم يقوم بالضغظ على زر إحالة الى موظف الكشف 

 امليداني. 

 

يقوم النظام بإرسال الطلب الى شاشة موظف الكشف   6

اني وإرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني الى موظف امليد

 الكشف امليداني بوجود طلب يحتاج إجراء.

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 24 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

     املوظف املختص بالتدقيقشاشة 

 

 شاشة املوظف املختص بالتدقيق: 7 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 25 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

نية" 3.3 .4.3 ميدا  خطوات عمل "موظف الطلعات ال
 

 مالحظات الخطوة )النشاط(توصيف  #

بالدخول الى نظام بوابة   الكشف امليداني  موظفيقوم     1

(، منظومة الخدمات اإللكترونيةالخدمات االلكترونية )

مركز الخيول /خدمة تبليغ الوالدة  خدمة“ واختيار

 املوظف الكشف امليداني/

 

من  الطلباتبالدخول إلى املوظف الكشف امليداني يقوم   2

بأخذ الطلبات والذهاب خالل الشاشة الخاصة به ويقوم 

 الى العنوان املطلوب.

تدقيق  -  املوظف املختص: يبين شاشة 8الشكل 

 . وثائق

في حالة ان الطلب استوفى جميع الشروط واملتطلبات   3

يقوم موظف الكشف امليداني بوضع الشريحة 

للخيل(  اإللكترونية للخيل )تحتوي على الرقم اإللكتروني

وتعبئة الحقول املطلوبة املوجودة في    وأخذ عينة الدم .

 تبويبة معلومات الكشف  وهي :

 اللون  -

 الجنس  -

 الرقم اإللكتروني -

 املربط  -

 تاريخ أخذ العينة ه / م -

 األوصاف  -

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 26 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 العالمات -

 املالحظات -

يقوم املوظف بوضع األوصاف والعالمات على صورة   4

املرفقات املطلوبة والضغط على زر الخيل وتحميلها مع 

إحالة الى موظف اإلرسالية ويقوم النظام تلقائيا" بإرسال 

الطلب الى موظف اإلرسالية وإرسال رسالة نصية وبريد 

 إلكتروني بوجود معاملة تحتاج إجراء .

 

في الطلب   أو عدم توفر الشروط خطأفي حالة وجود   5

من  الرفضبإدخال مالحظاته وسبب   املوظف يقوم 

خالل الضغط على زر االشعارات ومن ثم اختيار اضافة 

" فيقوم رفض الطلبومن ثم  الضغط على زر " مالحظة 

قدم الطلب وإرسال رسالة نصية مل بإغالق املعاملةالنظام 

 .تفيد برفض املعاملة

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 27 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

     موظف الطلعات امليدانيةشاشة 

 

8الشكل  موظف الطلعات امليدانيةشاشة :   

 

 

  



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 28 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

ليات" 3.4 .4.4  خطوات عمل "موظف اإلرسا

 مالحظات توصيف الخطوة )النشاط( #

بالدخول الى نظام  بوابة الخدمات  موظف االرساليةيقوم   1

  واختيار ,  ( منظومة الخدمات اإللكترونيةااللكترونية  )

موظف  الخيول/خدمة تبليغ  الوالدة /"خدمات مركز 

 "اإلرسالية

 

بالدخول إلى الطلب من خالل  موظف  اإلرسالية  يقوم   2

الشاشة الخاصة به ويقوم بدراسة الطلب  والوثائق 

 وفي حال كان األب للخيل املولود مسجل فيظهر املرفقة 

املسجلة مسبقا    DNAرقم عينة ال  ملوظف  اإلرسالية

و املثل لألم   اإلرسالية املوجودة في تبويبة معلومات 

للخيل املولود. وفي حال لم يكن األب او األم او كالهما 

 مسجيلين فيقوم بادخال ارقام العينات و كما يدخل رقم 

 .و تريخها بامليالدي اإلرسالية

 . موظف  اإلرسالية : يبين شاشة 9الشكل 

موظف  في الطلب يقوم  أو نواقص  خطأفي حالة وجود   3

من خالل  االرجاعبإدخال مالحظاته وسبب  اإلرسالية

الضغط على زر االشعارات ومن ثم اختيار اضافة 

 ارجاع  الى مقدم الطلبومن ثم  الضغط على زر "مالحظة 

وإرسال بارجاع املعاملة الى  مقدم الطلب " فيقوم النظام 

ه تفيد بارجاع املعاملة الستكمال ل يدوبر  رسالة نصية

 .النواقص في املعاملة

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 29 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

في الطلب   أو عدم توفر الشروط خطأفي حالة وجود   4

  الرفضبإدخال مالحظاته وسبب  اإلرسالية موظف  يقوم 

من خالل الضغط على زر االشعارات ومن ثم اختيار 

" رفض الطلبومن ثم  الضغط على زر "  اضافة مالحظة

وبريد وإرسال رسالة نصية  بإغالق املعاملةنظام فيقوم ال

 .قدم الطلب تفيد برفض املعاملةمل

 

 اإلرسالية في حال كانت املعاملة سليمة يقوم موظف   5

بالضغط على زر احالة الى املختبر وذلك بعد التاكد من 

يقوم النظام   . اإلرسالية ملئ الحقول في تبويبة معلومات 

بتغيير حالة الطلب إلى "تحت اإلجراء" ويقوم بإحالة 

ويقوم بإرسال رسالة   DNAفني مختبر ال الطلب إلى 

 بوجود طلب لديه يحتاج إلى مصادقة. لهنصية 

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 30 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

     موظف اإلرسالياتشاشة 

 

9الشكل  موظف اإلرساليات:   

 

 

  



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 31 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 "DNAخطوات عمل "موظف مختبر ال  3.5 .4.5

 مالحظات توصيف الخطوة )النشاط( #

بالدخول الى نظام  بوابة الخدمات يقوم فني املختبر   1

  واختيار ,  ( منظومة الخدمات اإللكترونيةااللكترونية  )

"خدمات مركز الخيول/خدمة تبليغ  الوالدة /فني مختبر 

 "DNAال 

 

بالدخول إلى الطلب من خالل الشاشة  فني املختبر  يقوم   2

وفي الخاصة به ويقوم بدراسة الطلب  والوثائق املرفقة 

مسجل يظهر للفني رقم عينة  للخيل املولودحال كان األب 

 املسجلة مسبقا  املوجودة في تبويبة معلومات  DNAال 

 للخيل املولودوذلك الستخراج ملف األب  اإلرسالية

. للخيل املولودمع الوليد و املثل لألم   DNAومطابقة ال 

وفي حال لم يكن األب او األم او كالهما مسجيلين فيقوم 

لالب او األم او كالهما من هيئة  DNAبتحميل مرفق ال 

التسجيل من منشأ األب و األم ومن ثم يقوم بالفحص 

 واتخاذ اإلجراء املناسب.

 . : يبين شاشة فني املختبر10الشكل 

األب و األم في حال انهم   DNAلتحميل الوثائق املرفقة )  3

فني املختبر باختيار تبويبة يقوم غير مسجلين او اجانب (

بالضغط على  زر التحميل  الوثائق في الخدمة ثم يقوم

)شكل قلم( على يمين اسم الوثيقة  فتظهر شاشة تحميل 

فتحمل  (downloadالوثائق  فيقوم بالضغط على زر )

 .الوثيقة على جهازه

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 32 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

لية الفحص و صدور النتائج يقوم الفني عمبعد إتمام   4

ومن ثم الضغط  اإلرسالية بالذهاب الى تبويبة معلومات 

على زر تعبئة معلومات االرسالية فيظهر له شاشةويقوم 

بتعبئة الحقول رقم عينة املولود و نتيجة فحص ال 

DNA   وفي حال كان قراره ارجاع املعاملة الى موظف

الكشف امليداني يجب تعبأة سبب الرفض/ االرجاع في 

ومن ثم الضغط على زر  اإلرسالية تبويبة معلومات 

للخيل املولود  DNAما يجب تحميل فحص ال حفظ. ك

ثم يقوم  وذلك بالذهاب الى تبويبة الوثائق في الخدمة 

بالضغط على  زر التحميل )شكل قلم( على يمين اسم 

الوثيقة  فتظهر شاشة تحميل الوثائق  فيقوم بالضغط 

( فيقوم باختيار ملف الوثيقة املطلوبة UPLOADعلى زر )

ر "تحميل الوثائق" فيقوم من الجهاز والضغط على ز 

النظام بتحميل الوثيقة من جهاز املستخدم إلى قاعدة 

 بيانات النظام.

 

  فني املختبر في الطلب يقوم  في حالة وجود نواقص   5

ثم  الضغط على زر   االرجاعبإدخال مالحظاته وسبب 

أو على  "عينة دم من االم او االب"  "  عينة دم جديدة "

بارجاع املعاملة الى  موظف الكشف فيقوم النظام 

ه تفيد بارجاع ل وبريد وإرسال رسالة نصيةامليداني 

 .املعاملة الستكمال النواقص في املعاملة

 

اذا كانت العينة غير مطابقة  فيقوم   ومن ثم    6

ام بالضغط على زر  الفحص غير مطابق  فيقوم النظ

 بارجاع املعاملة الى مقدم الطلب  ومع مالحظات

 



 – مشروع منظومة الخدمات اإللكترونية

 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله

 
 

 

 33 الزراعة البيئة والمياه ووزارة  –مكتب إدارة المشاريع 

 
 

 

 

 

 

 
 

     DNAموظف مختبر ال شاشة 

 

10الشكل    موظف املختبر : 

في حال كانت املعاملة سليمة يقوم الفني بالضغط على زر   7

الفحص مطابق وذلك بعد التاكد من ملئ الحقول في 

يقوم النظام بتغيير حالة   . اإلرسالية تبويبة معلومات 

موظف الطلب إلى "تحت اإلجراء" ويقوم بإحالة الطلب إلى 

بوجود طلب  لهويقوم بإرسال رسالة نصية التسجيل 

 ج إلى مصادقة.لديه يحتا
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 دليل المستخدم لخدمة تبليغ والدة خيل االولى المرحله
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لتسجيل" 3.6 .4.6  خطوات عمل "موظف ا

 

 

 

 

 
 

 مالحظات توصيف الخطوة )النشاط( #

بالدخول الى نظام  بوابة يقوم موظف التسجيل   1

 ,  ( اإللكترونيةمنظومة الخدمات الخدمات االلكترونية  )

"خدمات مركز الخيول/خدمة تبليغ  الوالدة /   واختيار

 "موظف التسجيل 

 

بالدخول إلى الطلب من خالل موظف التسجيل   يقوم   2

الشاشة الخاصة به ويقوم بدراسة الطلب  والوثائق 

 املرفقة واتخاذ اإلجراء املناسب.

 : يبين شاشة  موظف التسجيل .11الشكل 

موظف التسجيل في حال كانت املعاملة سليمة يقوم   3

يقوم النظام بتغيير   .بالضغط على زر تسجيل الطلب

" ويقوم بإرسال رسالة موافقة نهائيةحالة الطلب إلى "

وبريد الى مقدم الطلب تفيد باملوافقة على طلبه  نصية

 ويتم تسجيل الخيل الوليد في النظام ويتم اغالق املعاملة.
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     موظف التسجيلشاشة 

 

11الشكل  موظف التسجيلشاشة :   

 

 

 

 

 


