
دليل م�ستخدم

بوابة �سلطنة عمان التعليمية

w w w. m o e . g o v. o m

الطبعة الأوىل 2010





دليل ا�ستخدام نظام املرا�سالت الإلكرتوين

الإعداد
يو�شف بن علي البلو�شي

اإبراهيم بن حمد الغافري
ليلى بنت مبارك اليعقوبية

الإ�شراف العام
املديرية العامة لتقنية املعلومات

دائرة الوثائق

املراجعة اللغوية
قي�س بن طالب العجمي

الت�شميم 
عبدالعزيز بن �شليمان الرواحي

الطبعة الأوىل 2010



1

فهر�س املحتويات
1 املقدمة 
2 اأهداف النظام ومميزاته و�شوابطه  
3 كيفية الدخول اإىل نظام املرا�شالت 
4 الواجهة الرئي�شية للنظام 
6 تغيري كلمة املرور 
7 الرد التلقائي لالإجازة 
8 بيانات امل�شتخدم  
8 حجم ال�شفحة 
9 اأنواع املرا�شالت 
9 اآلية اإر�شال املرا�شلة 

10 املرا�شلة الداخلية 
11 خ�شائ�ص املرا�شلة	
12 اإ�شافة جهة اإت�شال 
14 اإرفاق ال�شور 
16 اإ�شافة ملفات ملحقة 
18 اإ�شافة مرا�شالت ذات �شلة باملو�شوع 
19 اإر�شال املرا�شلة 
20 املرا�شلة من خارج الوزارة 
21 املرا�شلة اإىل خارج الوزارة 
22  قراءة مرا�شلة 
25 التتبع  
26 اخلريطة 
28 الرد على املرا�شلة اأو اإعادة توجيهها 
29 مرا�شالت ال�شادر العام 
30 التقارير 
31 البحث عن املرا�شالت 
32 اإ�شافة جهات ات�شال 
35 �شالحيات امل�شوؤول 
36 ربط درجات الأ�شبقية وال�شرية ب�شالحيات امل�شوؤول 
38 تن�شيق املرا�شالت 
39 نقل مرا�شالت اإىل جملد فرعي 
40 تخ�شي�ص جملد مل�شتخدمني معينني 
41 مالحظات تهمك 



1

املقدمة

احلكومة	 نحو	 وتوجهها	 عمان	 �سلطنة	 حكومة	 �سعي	 اإطار	 يف	
التكنولوجي،	 اجلانب	 يف	 املت�سارع	 للتطور	 ومواكبة	 الإلكرتونية،	
الرتبية	 وزارة	 قامت	 فقد	 	، الإدارية	 املجالت	 يف	 للتقنيات	 وتوظيفا	
يف	 ي�ساعد	 الذي	 الإلكرتوين(	 املرا�سالت	 )نظام	 بتطبيق	 والتعليم	
يف	 وال�سرعة	 والي�سر	 والأمان	 اجلودة	 حتقق	 ب�سورة	 العمل	 اإجناز	
تبادل	املرا�سالت	الر�سمية	بني	جهات	الوزارة	املختلفة	،	والتخلي	عن	
النظام	التقليدي	ال�سابق	)املرا�سالت	الورقية(الذي	ي�ستنزف	الكثري	

من	اجلهد	والوقت	واملال.

امل�ستخدمني	 اإر�ساد	 بهدف	 الدليل	 هذا	 اأيديكم	 بني	 ن�سع	 لذا	
واملتعاملني	بنظام	املرا�سالت	الإلكرتوين،	وتزويدهم	بكيفية	التعامل	
قد	 التي	 وال�سعوبات	 امل�سكالت	 معاجلة	 وطرق	 تطبيقه،	 واآلية	 معه،	

تواجه	امل�ستخدم.
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اأهداف النظام
الإلكرتونية	من	خالل	 روؤية	احلكومة	 اإىل	حتقيق	 الإلكرتوين	 املرا�سالت	 نظام	 يهدف	
ا�ستخدام	التقنية	احلديثة	يف	تبادل	املرا�سالت	الر�سمية	واإدارتها	اإلكرتونيا	وذلك	من	

خالل	الدخول	عليه	عرب	�سبكة	الإنرتنت	.
اإن	نظام	املرا�سالت	الإلكرتوين	يقوم	بتحديد	امل�سوؤوليات	اإىل	جانب	م�سوؤولية	اللتزام	
بالرد	وعدم	التاأخر	فيه،	مبا	ي�سمن	حت�سني	وترية	العمل	وجتويد	الإجراءات،كما	ي�سمل	

ذلك	نقل	املعطيات	الإلكرتونية	وامللفات	وال�سور	وتنظيمها	وتوثيقها.	

مميزات النظام
اإمكانية	تتبع	م�سار	املرا�سلة	ومعرفة	كافة	التفا�سيل	والردود	املتعلقة	بها	. 	-1

�سمان	�سرية	الر�سائل	املتداولة	يف	النظام. 	-2
اأر�سفة	املرا�سالت	اإلكرتونيا	�سمن	ت�سنيف	مو�سوعي	و�سهولة	البحث	عنها	يف	 	-3

اأي	وقت	واأي	مكان.
�سمان	اللتزام	ب�سالحيات	املرا�سالت	وفق	تخطيط	هيكلي	معتمد. 	-4

تقليل	خماطر	فقدان	اأي	مرا�سلة	اأو	تغيريها	بدون	وجود	�سالحية	للتغيري. 	-5
ت�سهيل	وت�سريع	تداول	املرا�سالت	الر�سمية	و�سمان	و�سولها	وا�ستالمها. 	-6

�شوابط ا�شتخدام النظام
املعنيون	با�ستخدام	النظام	هم	:معايل	الوزير	و�سعادة	الوكالء	ومديرو	املكاتب	 	-1
ونوابهم	ومن�سقوهم	وامل�ست�سارون	ومديرو	العموم	ونوابهم		ومن�سقوهم	ومديرو	
ومن�سقو	 املدار�س	 ومديرو	 الأق�سام	 ورووؤ�ساء	 ومن�سقوهم	 ونوابهم	 الدوائر	

املدار�س	ومن	يخول	له		من	قبل	املخت�سني	بذلك.	
كل	موظف	م�سوؤول	م�سوؤلية	كاملة	عن	احل�ساب	اخلا�س	به	وعن	اأي	مرا�سالت		 	-2

ت�سدر	من	ح�سابه.
النظام	 ا�ستخدام	 	 يجوز	 ل	 لذا	 ؛	 الر�سمية	 املرا�سالت	 لتداول	 النظام	 �سمم	 	-3

لتداول	اأي	مرا�سالت	�سخ�سية	بني		املوظفني		.	
	�سرورة	احلفاظ	على	اأمان	و	�سرية	املرا�سالت	واملعلومات	التي	يتم	تداولها	يف	 	-4

النظام	وعليه	يجب	عدم	منح	الرقم	ال�سري	لأ�سخا�س	اآخرين.	
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كيفية الدخول اإىل نظام املرا�شالت
الرابط	 عرب	 التعليمية	 عمان	 �سلطنة	 بوابة	 موقع	 اإىل	 الدخول	 يتم	 	-1	

.www.moe.gov.om
التابعة	 بالأنظمة	 من�سدلة	 قائمة	 لنا	 لتظهر	 املحو�سبة	 الأنظمة	 على	 ت�سغط	 	-2

لبوابة	�سلطنة	عمان	التعليمية.
تختار	من	بني	هذه	الأنظمة	نظام	املرا�سالت	. 	-3

ينقلك	اإىل	الواجهة	اخلا�سة	باإدخال	ا�سم	امل�ستخدم	وكلمة	املرور	وبعد	اأن	تقوم	 	-4
باإدخالها	ت�سغط	على	دخول	.
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باإمكانك	تغيري	لغة	النظام	اإىل	اللغة	الإجنليزية	بال�سغط	على	كلمة	English	،اأما	اإذا	
كان	النظام	باللغة	الإجنليزية	فت�سغط	على	كلمة	عربي	لتحويله	اإىل	اللغة	العربية.	

الواجهة الرئي�شية للنظام
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دور	 لإختالف	 طبقا	 اآخر	 م�ستخدم	 اإىل	 م�ستخدم	 من	 الرئي�سية	 الواجهة	 تختلف	
ق�سم،	 رئي�س	 دائرة،	 مدير	 عام،	 )مدير	 رئي�س	 دور	 	 للم�ستخدم	 كان	 فاإذا	 امل�ستخدم	
مدير	مكتب(	فالواجهة	الرئي�سية	له	تكون	م�سابهة	للواجهة	)اأ(،	اأما	الواجهة					)ب(	
اأو	 الق�سم	 يف	 اأوموظف	 املن�سق	 اأو	 املدير	 واملروؤو�س)كنائب	 امل�ساعد	 لدى	 تظهر	 فهي	
الدائرة(	فلن	حتتوي	واجهة	امل�ستخدم	يف	هذه	احلالة	على	�سالحيات	امل�سوؤول	كما	اأن	
مرا�سالت	الدائرة	لن	تظهر	اإل	مبنح	الرئي�س	له	�سالحية	)جمموعة	ال�سادر	والوارد(	
اأو	 لنف�سه	 الرئي�س	 مبنح	 اإل	 كان	 لأي	 تظهر	 ل	 العام	 ال�سادر	 ملرا�سالت	 بالن�سبة	 اأما	

ملروؤو�سيه	�سالحية	)ال�سادرالعام(	و�سيتم	�سرح	ذلك	بالتف�سيل	فيما	بعد.

																	)	ب	( )	اأ	(																																								 																	
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تغيري كلمة املرور
اأعلى	الواجهة	الرئي�سية	 باإمكانك	تغيري	كلمة	املرور	بال�سغط	على	ا�سمك	الظاهر	يف	
للنظام	لتظهر	لك	نافذة	)بيانات	امل�ستخدم(،	عندها	تقوم	بال�سغط	على	تغيري	كلمة	
املرور،	ومن	ثم	عليك	اإدخال	كلمة	املرور	احلالية	وكلمة	املرور	اجلديدة	ثم	توؤكد	على	
اإىل	الكلمة	 كلمة	املرور	اجلديدة	بعدها	ت�سغط	على	زر	حفظ	ليتم	تغيري	كلمة	املرور	

اجلديدة	التي	ترغبها.
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الرد التلقائي لالإجازة
تعمل	هذه	اخلا�سية	يف	النظام	على	الرد	تلقائيا	لأي	م�ستخدم	�سوف	ير�سل	لك	مرا�سلة	
واأنت	يف	اإجازة	مبجرد	تفعيلك	للرد	التلقائي	كما	هو	مو�سح	اأدناه	حيث	ميكنك	حتديد	

حمتوى	الرد	الذي	ترغبه،	واإليك	اخلطوات	لعمل	ذلك	:
ا�سغط	على	ا�سمك	الظاهر	يف	اأعلى	الواجهة	الرئي�سية	للنظام. 	-1

فّعل	الرد	التلقائي	بال�سغط	على	املربع	املو�سح	اأمام	عبارة	حتديد	الرد	التلقائي	 	-2
لالإجازة.

اكتب	العبارة	التي	ترغب	باأن	ير�سلها	النظام	كرد	لكل	من	ير�سل	لك	واأنت	يف	 	-3
اإجازة.

ا�سغط	على	زر	حفظ. 	-4
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بيانات امل�شتخدم 
هاتف	 ورقم	 والإجنليزية	 العربية	 باللغة	 كا�سمك	 الأ�سا�سية	 بياناتك	 اإدخال	 يف�سل	
العمل	وهاتف	املنزل	واجلوال	والربيد	الإلكرتوين	،	ولعمل	ذلك	عليك	القيام	بالتايل:

حجم ال�شفحة
يف	 لك	 تظهر	 التي	 املرا�سالت	 عدد	 حتديد	 ميكنك	
الأوىل	 باخلطوة	 بالقيام	 وذلك	 الواحدة	 ال�سفحة	
امل�ستخدم(	 واجهة)بيانات	 ظهور	 وبعد	 ال�سابقة	
ميكنك	اختيار	حجم	ال�سفحة	بال�سغط	على	القائمة	

املن�سدلة.	
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اأنواع املرا�شالت
املرا�سالت	 	 هي	 	: الدائرة  مرا�شالت  	-1
الر�سمية	التي	يتم	تبادلها	بني	جهات	الوزارة	
تخطيط	 اإىل	 هيكلي	 تخطيط	 من	 املختلفة	
من	 فمثال	 م�ستخدمني،	 اإىل	 اأو	 اآخر	 هيكلي	
املعلومات	 تقنية	 ق�سم	 اإىل	 ال�سبكات	 دائرة	

)الربميي(.	
ر�سمية	 مرا�سلة	 هي	 	: داخلية  مذكرة  	-2
حتمل	 التي	 املعلومات	 تبادل	 يف	 ت�ستخدم	
ب�سورة	 وذلك	 ال�سري	 اأو	 ال�سخ�سي	 الطابع	
فردية	بني	م�ستخدم	،	وم�ستخدم	اآخر	اأو	اإىل	

جمموعة	من	امل�ستخدمني	داخل	الوزارة	.
جميع	 هي	 	: العام  ال�شادر  مرا�شالت  	-3
يتم	 التي	 والواردة	 ال�سادرة	 املرا�سالت	
املختلفة	 واجلهات	 الوزارة	 بني	 تبادلها	

بخارجها.

اآلية اإر�شال املرا�شلة

جميع	املـــــــرا�ســـــــــالت	
ديوان	 من	 ال�سادرة	
واملناطق	 الوزارة	 عام	
التعليمية	اإىل	موؤ�س�سات	
خـــــــا�ســـــة	 اأو	 حكومية	
لي�ست	تابعة	للوزارة.

املرا�ســــــــــــالت	 جميع	
عام	 لديوان	 الواردة	
املـــــــنـــــاطق	 و	 الوزارة	
التعليمية	من	موؤ�س�سات	
خــــا�ســـــــة	 اأو	 حكومية	
لي�ست	تابعة	للوزارة.

التي	 املرا�سالت	 جميع	
الوزارة	 بني	جهات	 تتم	
ميكن	 بحيث	 املختلفة	
املــــــــرا�ســــــلة	 تكون	 اأن	
الداخلية	مذكرة	داخلية	
اأو	مرا�سالت	دائرة.
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املرا�شلة الداخلية
لإر�سال	مرا�سلة	داخلية	جديدة	تقوم	بالآتي	:

حتدد	نوع	املرا�سلة	الذي	ترغب	باإر�سالها	)مرا�سالت	دائرة	،	مذكرة	داخلية( 	-1
ت�سغط	على	مرا�سلة	داخلية	. 	-2

لتظهر	لك	واجهة	مرا�سلة	جديدة	
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خ�شائ�ص املرا�شلة ) البيانات الإ�شارية للمرا�شلة ( :

حتديد	املعنيني	بهذه	املرا�سلة1- اإىل

حتديد	املعنيني	بالرد	على	هذه	املرا�سلة2- ن�شخة للطالع اإىل

باإر�سال	3- املو�شوع النظام	 كتابة	مو�سوع	املرا�سلة	)	ل	ي�سمح	
مرا�سلة	بدون	عنوان(

4- درجة الأ�شبقية
اختيار	درجة	اأ�سبقية	املرا�سلة	ما	اإذا	كانت	بدرجة	
اأ�سبقيتها	 مرا�سلة	 هي	 اأم	 جدا(	 )عاجل	 )عاجل(	

بدرجة	)عادي(

5- درجة ال�شرية
ح�سب	 وذلك	 املرا�سلة	 �سرية	 درجة	 اختيار	
�سري،	 �سخ�سي،	 عادي،	 الأمنية)	 الت�سنيفات	

�سرية	للغاية،	مكتوم،	حمظور(
اإدراج	املرا�سلة	للمو�سوع	التي	ت�سنف	اإليهالت�شنيف املو�شوعي

و�سع	تعليق	خمت�سرملا	حتتويه	املرا�سلة6- ملخ�ص)مالحظات(

اإذا	كانت	حتتاج	اإىل	رد	7- طبيعة املرا�شلة حتديد	طبيعة	املرا�سلة	ما	
اأم	ل

اأق�سى	تاريخ الرد فباإمكانك	حتديد	 رد	 اإىل	 كانت	حتتاج	 اإذا	
يوم	للرد	على	هذه	املرا�سلة

اإرفاق	�سور	مع	املرا�سلة8- ال�شور

اإرفاق	ملفات	مع	املرا�سلة9- امللفات امللحقة

ذات  مرا�شالت   -10
�شلة باملو�شوع

باملرا�سالت	 باإعدادها	 	 تقوم	 التي	 املرا�سلة	 ربط	
التي	مت	تبادلها	لنف�س	امل�ستخدم
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اإ�شافة جهة اإت�شال
على	 بال�سغط	 عليك	 مرا�سلتها	 يف	 ترغب	 التي	 الت�سال	 جهات	 لتحديد	 	-1	
			زر																											من	الواجهة	ال�سابقة	لتظهر	لك	واجهة)اختيار	جهات	

الت�سال(.
هنا	تختارجهات	الت�سال	املرغوبة	ثم	ت�سغط	على	زر	اإىل	ليتم	حتديد	اجلهة	 	-2
املر�سل	اإليها،	اأما	اإذا	رغبنا	يف	اإر�سال	املرا�سلة	جلهة	ما	بهدف	الطالع	فقط	

دون	اتخاذ	اأي	اإجراء	فت�سغط	على	زر	ن�سخة	لالطالع	اإىل.
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ميكن	تغيري	خيار	جهة	الت�سال	من	التخطيطات	الهيكلية	اإىل	م�ستخدمني	اأو	 	-3
جهات	الت�سال	.

باإمكانك	البحث	عن	اجلهة	التي	ترغب	مبرا�سلتها	باإدخال	ا�سم	اجلهة	كاملة	 	-4
يف	خانة	البحث	اأو	جزء	منها.

بعد	النتهاء	من	اختيار	جهات	الت�سال	عليك	بال�سغط	على	زر	موافق. 	-5
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اإرفاق ال�شور
على	 ال�سغط	 اأو	 الداخلية	 املرا�سلة	 �سا�سة	 اأ�سفل	 من	 �سور	 على	 بال�سغط	 	-1	

اإ�سارة	+	.

ومن	ثم	ت�سغط	على	الزر	الأمين	للفاأرة	يف	اخلانة	اليمنى	من	ال�سا�سة	لتظهر	 	-2
لك	قائمة	الأوامر	التالية	واخرت	منها	الأمر	اإ�سافة	�سورة	.

:Browse	زر	على	ت�سغط	التايل	احلوار	مربع	لك	يظهر 	-3
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من	الواجهة	الفرعية	التالية	تختار	ال�سورة	التي	ترغب	باإرفاقها	. 	-4

فتح	 زر	 على	 ت�سغط	 اأن	 بعد	 	-5
فقم	 ال�سابقة	 للواجهة	 �ستعود	

باخلطوات	املقابلة:
وعر�سها	 ال�سورة	 اإدراج	 �سيتم	 	-6

بال�سكل	التايل.
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اإ�شافة ملفات ملحقة
تقدميية،	 عرو�س	 ح�سابية،	 جداول	 �سوتي،	 ن�سي،	 ملف	 	( ما	 ملف	 لإ�سافة	 	-1
اأ�سفل	 فيديو	(	مع	املرا�سلة	عليك	بال�سغط	على	امللفات	امللحقة	من	ال�سريط	

املرا�سلة	الداخلية	اجلديدة	اأو	ال�سغط	على	اإ�سارة	+	بجانبها.

بعدها	ت�سغط	على	زر	الفاأرة	الأمين	على	ميني	ال�سا�سة	للح�سول	على	القائمة	 	-2
التالية	والتي	تختار	منها	اأمر	اإ�سافة	ملف	ملحق.

	:Browse	زر	على	منه	ت�سغط	التايل	احلوار	مربع	لك	يظهر 	-3
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بعد	ذلك	تختار	امللف	الذي	ترغب	يف	اإرفاقه. 	-4

بعدها	ت�سغط	على	زر	اإ�سافة	ومن	ثم	 	-5
هو	 كما	 النافذة	 لهذه	 اإغالق	 تعمل	

مو�سح	يف	ال�سكل	املقابل:	
ال�سكل	 على	 املرفق	 لك	 �سُيعر�س	 	-6

التايل.
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اإ�شافة مرا�شالت ذات �شلة باملو�شوع
مرا�سالت	ذات	�سلة	باملو�سوع	:	هي	املرا�سالت	ال�سابقة	التي	مت	تبادلها	لهذا	امل�ستخدم	
،	ومتكننا	من	ربط	موا�سيع	منتهية	مبوا�سيع	حالية	لها	�سلة	بنف�س	املو�سوع	ولالإ�سافة	

عليك	بعمل	اخلطوات	التالية	:

�ستظهر	املرا�سلة	التي	اخرتتها	على	ال�سكل	التايل:
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اإر�شال املرا�شلة
للتاأكد	 تنبيه	 ر�سالة	 ليعطيك	 اإر�سال	 زر	 ن�سغط	على	 املرا�سلة	 اإعداد	 النتهاء	من	 بعد	
من	رغبتك	باإر�سال	املرا�سلة،	اأما	اإذا	رغبت	يف	حفظ	املرا�سلة	لإكمال	اإعدادها	يف	حني	

اآخر	فعليك	بال�سغط	على	زر	حفظ		.
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املرا�شلة من خارج الوزارة
املرا�سالت	 اإىل	نظام	 الوزارة	 الواردة	من	خارج	 املرا�سلة	 باإدراج	 امل�ستخدم	 هنا	يقوم	
ثم	يقوم	بتوجيهها	لل�سخ�س	املعني	بهذه	املرا�سلة،	وتختلف	عن	املرا�سلة	الداخلية	يف	

البنود	التالية:	

عند	ال�سغط	على	اجلهة	الوارد	منها	يظهر	لك	مربع	احلوار	التايل:
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املرا�شلة اإىل خارج الوزارة
نظرا	لعدم	وجود	ربط	بني	الوزارة	واملوؤ�س�سات	الأخرى	عن	طريق	النظام	وحتى	ت�سهل	
عملية	الرجوع	اإىل	املرا�سالت	ال�سادرة	اإىل	خارج	الوزارة		بكل	خ�سائ�سها	ومرفقاتها	
للجهة	 ورقيا	 وت�سليمها	 وطباعتها	 النظام	 املرا�سلة	يف	 بكتابة	 املعني	 ال�سخ�س	 �سيقوم	
اخلارجية،	وبنود	املرا�سلة	اإىل	خارج	الوزارة	�سبيهة	ببنود	املرا�سلة	من	خارج	الوزارة،	

كما	هو	وا�سح	يف	ال�سا�سة	التالية:	
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 قراءة مرا�شلة
من	مرا�سالتي	تفتح	�سندوق	الربيد	اأو	املجلد	الذي	يحتوي	على	املرا�سلة	املعنية	.

اإذا	كانت	املرا�سلة	اجلديدة	على	�سندوق	الربيد	�سيظهر	اأمامه	عدد	املرا�سالت	الغري	
ال�سغط	 فعليك	 الفرعية	 املجلدات	 بداخل	 اجلديدة	 املرا�سلة	 كانت	 اإذا	 ،اأما	 مقرووؤة	
الغري	 املرا�سالت	 بوجود	عدد	 و�ستالحظ	 الفرعية	 املجلدات	 لتظهر	لك	 	 اإ�سارة+	 على	

مقرووؤة	بجانب	كل	جملد	فرعي	.
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�شندوق الربيد :	
هو	املجلد	الذي	ت�ستقبل	فيه	املرا�سالت	املعنية	بك	�سواء	اأكان	عليك	الرد	عليها	اأم	ل	،	
فاإذا	كانت	مر�سلة	لك	كتخطيط	هيكلي	مثال	:	مر�سلة	اإىل	دائرة	نظم	املعلومات	ف�سيتم	
اإليك	 اإر�سالها	 مت	 اإذا	 اأما	 الدائرة	 مبرا�سالت	 اخلا�س	 الربيد	 �سندوق	 يف	 ا�ستقبالها	
كم�ستخدم	مثال	:	اأًر�سلت	اإىل	اإبراهيم	بن	�سعيد	بن	عبداهلل	اجلابري		يف	هذه	احلالة	

�ست�ستقبلها	يف	�سندوق	الربيد	اخلا�س	باملذكرة	الداخلية.	
امل�شودات :	

هو	املجلد	الذي	يحتوي	على	املرا�سالت	التي	اأن�ساأتها	وبداأت	باإعدادها	و	حفظها	دون	
اأن	تر�سلها	،	واإذا	ما	قمت	باإر�سالها	�ستنتقل	مبا�سرة	اإىل	العنا�سر	املر�سلة.

العنا�شر املر�شلة :	
هو	املجلد	الذي	يحوي	املرا�سالت	التي	اأن�ساأتها	بنف�سك	واأر�سلتها	اأو	مرا�سالت	�سادرة	

اإليك	ورددت	عليها	اأو	اأعدت	توجيهها.
املرا�شالت املتاأخرة :	

هي	املرا�سالت	ال�سادرة	اإليك	وكانت	طبيعتها	حتتاج	اإىل	رد	ومل	ترد	عليها	وجتاوزت	
وقت	الرد	،	فتنتقل	اآليا	من	�سندوق	الربيد	اإىل	املرا�سالت	املتاأخرة.

ن�شخ لالطالع :	
هو	املجلد	الذي	ت�ستقبل	فيه	املرا�سالت	التي	�سدرت	اإليك	لالطالع	عليها	فقط		دون	

اأن	تكون	اأحد	املعنيني	بها.



25 24

بال�سغط	على	مرا�سلة	ما	تفتح	لك	كما	يف	ال�سكل	التايل:

من�سئ	املرا�سلة	:	هو	ال�سخ�س	الذي	قام	بداية	بكتابة	املرا�سلة	واإن�سائها. 	-1
تاريخ	القيد	:	تاريخ	اإن�ساء	املرا�سلة	مع	توقيت	ال�ساعة. 	-2

رقم	القيد	:	رقم	ت�سجيل	املرا�سلة	اآليا	ح�سب	ت�سل�سل	املرا�سالت	يف	النظام. 	-3
من:	املوظف	الذي	قام	بار�سال	هذه	املرا�سلة	فمن	املمكن	اأن	يكون	املن�سق	هو	 	-4
من�سئ	املرا�سلة	واأر�سلها	املدير	ف�سيظهر	يف	من	ا�سم	املدير	اأو	ا�سم	التخطيط	

الهيكلي	وذلك	ح�سب	نوع	املرا�سلة	امل�ستخدمة.			
اأر�سل	:	تاريخ	اإر�سال	املرا�سلة	احلالية	مع	التوقيت. 	-5

ملخ�س)مالحظات(	:	تو�سيح	خمت�سر	ملتابعة	املو�سوع	. 	-6
وقت	الرد	:	اأق�سى	موعد	عليك	األ	تتجاوزه	للرد	على	املرا�سلة. 	-7

امللفات	امللحقة)2(:	يوجد	عدد	اثنني	من	امللفات	امللحقة	مع	هذه	املرا�سلة. 	-8
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التتبع 

ميكنك	التتبع	من	الرجوع	اإىل	تفا�سيل	املرا�سلة

يف	حالة	مت	طباعة	مرا�سلة	ما	،	ميكنك	التتبع	من	معرفة	امل�ستخدم	الذي	قام	بطباعة	
هذه	املرا�سلة	والوقت	الذي	ُطبعت	فيه.
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اخلريطة
بال�سغط	على	زر																اخلريطة		تظهر	لك	الواجهة	الفرعية	اخلا�سة	بتاريخ	 	-1
حتى	 بدايتها	 من	 املرا�سلة	 �سري	 مراحل	 متابعة	 من	 متكنك	 والتي	 املراحل	

انتهائها.

عند	ال�سغط	على	زر	اخلريطة	كما	هو	مو�سح	يف	ال�سا�سة	ال�سابقة	تظهر	لك	 	-2
الواجهة	الفرعية	التالية	والتي	تعطيك	خمططا	تف�سيليا	ل�سري	املرا�سلة	.
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وبال�سغط	على	ا�سم	اأحد	امل�ستلمني	للمرا�سلة	تظهر	لك	ال�سا�سة	التالية	والتي	 	-3
تعطي	معلومات	ال�سم	وامل�سمى	الوظيفي	للم�ستلم	والتخطيط	الهيكلي	املوجود	
اأم	 املرا�سلة	 اأ�سل	 اإليه	 اأر�سل	 اإذا	 تو�سيح	 اإعطاء	 جانب	 اإىل	 امل�ستلم	 هذا	 به	

�سورة)ن�سخة	لالطالع(	.

اأما	اإذا	كان	امل�ستلم	عبارة	عن	تخطيط	هيكلي	كما	يف	ال�سا�سة	التالية	فبال�سغط	 	-4
اأعاد	 اأو	 اأر�سلها	 ومن	 املرا�سلة	 قراأ	 الذي	 امل�ستخدم	 معلومات	عن	 يعطي	 عليه	
توجيهها	،	اللون	الأزرق	يعني	اأن	هذا	امل�ستلم	قام	باتخاذ	اإجراء	لهذه	املرا�سلة	

�سواء	بالرد	اأو	اإعادة	التوجيه.



29 28

الرد على املرا�شلة اأو اإعادة توجيهها

من	مرا�سالتي	نفتح	املرا�سلة	التي	نريد	الرد	عليها.
	لدينا	ثالثة	خيارات	للرد	وهي	:	

رد :  	-1
نختاره	اإذا	رغبنا	يف	الرد	على	مر�سل	املرا�سلة	فقط	. 	

	رد للكل :	 	-2
نختاره	عند	رغبتنا	يف	الرد	على	جميع	الأ�سخا�س	اللذين	اأُر�سلت	لهم	الر�سالة	 	

�سواء	الأ�سل	اأم	ن�سخة	لالطالع.				
3-  اإخفاء رد يف املرا�شلة : 

ب�سورة	خمفية	 بينهما	 فيما	 ردود	 تبادل	 يف	 �سخ�سان	 رغب	 اإذا	 اختياره	 يتم	  
بحيث	اإذا	مت	الرد	على	�سخ�س	اآخر	غريهما	ل	يظهر	له	الردود	املخفية	التي	

مت	تبادلها	بني	ال�سخ�سني	ال�سابقني	يف	تتبع	املرا�سلة		ولعمل	ذلك	:	
	نختار	اإخفاء	رد	يف	املرا�سلة	 	- 	

نحدد	اجلهة	املراد	اإعادة	توجيه	املرا�سلة	لها 	- 	
	يظهر	مربع	حوار	)	اخرت	العنا�سر	املراد	ن�سخها	اإىل	املرا�سلة	اجلديدة(	 	- 	

بعد	اإ�ستالم	الرد	على	املرا�سلة	من	اجلهة	)C(		ن�سغط	على	ايقونة	)	املرا�سالت	 	- 	
الأ�سلية	(

)A(	للم�ستخدم	اإظهاره	املراد	الرد	بن�سخ	نقوم		 	- 	
		C	للم�ستخدم		B	و		A		بني	دار	الذي	املرا�سلة	م�سار	يظهر	ل	وبذلك 	- 	

اإعادة	التوجيه	يتم	اختياره	عند	الرغبة	يف	حتويل	املرا�سلة	جلهات	ات�سال	اأخرى.
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مرا�شالت ال�شادر العام
بعد	اإعداد	مرا�سلة	اإىل	خارج	الوزارة	يتم	حفظها	يف	املرا�سالت	التي	مل	يتم	ت�سديرها	
اإىل	اأن	يتم	طباعة	بيان	الت�سليم	والذي	يدل	على		اإر�سال	املرا�سلة	اإىل	اجلهة	ال�سادرة	

اإليها	ولعمل	ذلك،	اإليك	اخلطوات:

بيان	 زر	 على	 ال�سغط	 بعد	
املرا�سل	 نحدد	 الت�سليم	
اخلا�س	بالدائرة	،ليطبع	لنا	
بال�سكل	 الت�سليم	 بيان	

التايل:
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التقارير
ميكن	اإظهار	تقرير	باملرا�سالت	التي	مت	تبادلها	واملرا�سالت	املتاأخرة	لهذا	امل�ستخدم	

�سواء	كانت	كمذكرة	داخلية	اأو	كمرا�سالت	دائرة.
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البحث عن املرا�شالت
ميكن	البحث	عن	مرا�سلة	باختيار	املرا�سالت	من	القائمة	الرئي�سية. 	-1

ومن	ثم	ال�سغط	على	زر	البحث	لتظهر	لنا	واجهة	مفاتيح	البحث	�سواء	باملو�سوع	 	-2
اأو	رقم	قيد	املرا�سلة	اأونوعها.

واإذا	ما	اأردنا	اأن	نبحث	بخيارات	اأكرث	غري	اخليارات	ال�سابقة	فاإننا	ن�سغط	على	 	-3
زر	خيارات	متقدمة.

البحث	 ميكن	 	-4
والتعليق	 باملحتوى	
و	 ال�سورة	 وا�سم	
وذلك	 امللحق	 امللف	
نتائج	 على	 للح�سول	
ادخال	 وبعد	 اأف�سل	
البحث		 مفاتيح	 اأحد	
زر	 على	 ن�سغط	
لإظهار	 	 البحث	

النتائج	.
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اإ�شافة جهات ات�شال
ميكن	اإ�سافة	جهات	ات�سال	باختياراملرا�سالت	من		القائمة	الرئي�سية. 	-1

النمط	 على	 الواجهة	 لنا	 لتظهر	 الت�سال	 جهات	 زر	 على	 ن�سغط	 وبعدها	 	-2
التايل.

نختار	زر	اإ�سافة	لعمل	جهة	ات�سال	جديدة. 	-3

تريد	 التي	 الت�سال	 جلهة	 وو�سفا	 ا�سما	 تدخل	 	-4
اإن�ساءها.

بعدها	ت�سغط	على	زر	حفظ.	 	-5

ت�سغط	 ذلك	 بعد	 	-6
باإ�سافة	 عليها	لتقوم	
التخطيطات	الهيكلية	
وامل�ستخدمني	اللذين	
ميثلوا	 اأن	 تريدهم	

هذه	اجلهة.
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تقوم	بعمل	اإ�سافة	كما	هو	وا�سح	يف	ال�سكل	التايل: 	-7
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باإمكانك	الآن	عند	حتديد	م�ستلمي	املرا�سلة	بال�سغط	على	اإىل	اختيار	جهات	ات�سال	
لتجد	جهة	الت�سال	التي	اأن�ساأتها	موجودة	لديك.

م�ستخدم	 باإ�ستثاء	 ان�ساأتها	 ات�سال	 جهة	 اإىل	 مرا�سلة	 اإر�سال	 يف	 رغبتك	 حالة	 يف	
اأوتخطيط	هيكلي		فعليك	بعمل	اخلطوات	ال�سابقة	ومن	ثم	عمل	التايل	:
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�شالحيات امل�شوؤول
فهي	 امل�ستخدمني	 جلميع	 متاحة	 لي�ست	 امل�سوؤول	 �سالحيات	 باأن	 �سابقا	 اأ�سلفنا	 كما	
مقت�سرة	لدى	مديري	املكاتب	ومدراء	العموم	ومديري	الدوائر	وروؤ�ساء	الأق�سام	وذلك	

لتمكنهم	من	منح	ال�سالحيات	ملروؤو�سيهم	وذلك	كالتايل:
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ربط درجات الأ�شبقية وال�شرية ب�شالحيات امل�شوؤول
عند	 الدائرة	 مرا�سالت	 ل�سالحية	 ال�سرية	 ودرجة	 الأ�سبقية	 درجة	 حتديد	 ميكن	

اإ�سافتها	ملروؤو�س	معني	.
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كما	ميكن	التعديل	فيها	بتحديد	املروؤو�س	ومن	ثم	ال�سغط	على	زر	تعديل.	

املرا�سالت	 باإعداد	 فقط	 يقوم	 بحيث	 للمروؤو�س	 ال�سالحية	 منح	 امل�سوؤول	 باإمكان	
مرا�سالت	 اأي	 وا�ستقبال	 باإر�سال	 النظام	 له	 ي�سمح	 اأن	 دون	 امل�سودات	 يف	 وحفظها	

دائرة،ولعمل	ذلك	على	امل�سوؤول	القيام	بالتايل:



39 38

تن�شيق املرا�شالت
بحيث	 جديدة	 جملدات	 اإ�سافة	 خالل	 من	 املرا�سالت	 وتن�سيق	 ترتيب	 اإعادة	 ميكنك	
ت�سهل	عملية	رجوعك	للمرا�سالت	الواردة	اأو	ال�سادرة	جلهة	معينة	اأو	مل�ستخدم	معني،	

واإليك	طريقة	عمل	ذلك:
ت�سغط	بالزر	الأمين	للفاأرة	على	املجلد	الذي	تريد	عمل	جملد	فرعي	له. 	-1

اأعط	ا�سما	للمجلد	الذي	تريد	اإن�ساوؤه. 	-2

يظهر	املجلد	الذي	
اأن�ساأته	بال�سكل	التايل	:
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نقل مرا�شالت اإىل جملد فرعي
باخلطوات	 مو�سح	 هو	 كما	 وذلك	 	 الفرعية	 للمجلدات	 معينة	 مرا�سلة	 نقل	 ميكنك	

التالية:
حتدد	املرا�سلة	التي	تريد	نقلها. 	-1

ن�سغط	على	زر	نقل	اإىل	. 	-2

يظهر	لك	مربع	احلوار	التايل	لتختار	منه	ا�سم	املجلد	الذي	تريد	نقل	املرا�سلة	 	-3
اإليه.

بعدها	ت�سغط	على	زر	اخرت	ومن	ثم	موافق	. 	-4

تظهر	املرا�سلة	هنا	يف	املجلد	الذي	نقلت	اإليه.
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تخ�شي�ص جملد مل�شتخدمني معينني
ميكنك	حتديد	م�ستخدمني	معينني	لت�ستقبل	مرا�سالتهم	يف	جملد	حتدده	بحيث	جتد	
اتبع	اخلطوات	 ولعمل	ذلك	 	، بنف�سك	 تنقلها	 ان	 دون	 اآليا	 املجلد	 مرا�سالتهم	يف	هذا	

التالية:
الذي	 املجلد	 على	 للفاأرة	 الأمين	 بالزر	 ت�سغط	 	-1

تريد	تخ�سي�س	م�ستخدمني	له	.
فاإن	 الدائرة	 مرا�سالت	 املجلد	يف	 هذا	 اأن	 2-	مبا	
جهات	الت�سال	�ستظهر	لك	على	�سكل	تخطيطات	
ترغب	 الذي	 الهيكلي	 التخطيط	 تختار	 لذا	 هيكلية	
اأن	ت�ستقبل	مرا�سالته	على	هذا	املجلد،اأما	اإذا	كان	
جهات	 ف�ستظهر	 الداخلية	 املذكرة	 يف	 املجلد	

الت�سال	على	�سكل	م�ستخدمني.
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مالحظات تهمك
ت�سلك	 عندما	 بالوزارة	 اخلا�س	 الإلكرتوين	 الربيد	 طريق	 عن	 اإعالمك	 يتم	 	-1

مرا�سلة	جديدة	يف	نظام	املرا�سالت.
عند	رغبتك	يف	اإر�سال	مرا�سلة	جديدة	كمذكرة	داخلية	فال	بد	من	و�سع	املوؤ�سر	 	-2
على	املذكرة	الداخلية	ومن	ثم	ال�سغط	على	زر	مرا�سلة	داخلية	والعك�س	�سحيح	

يف	مرا�سالت	الدائرة	.
عندما	تعد	مرا�سلة	من	خارج	الوزارة	ومن	ثم	حفظها	كم�سودة	فاإنها	حتفظ	يف	 	-3
وذلك	 ؛	 العام	 ال�سادر	 م�سودات	 ولي�س	 الدائرة	 مرا�سالت	 م�سودات	 جملد	

لوجود	احتمالية	عدم	وجود	�سالحية	ال�سادر	العام	لدى	امل�ستخدم.
لديك	اإمكانية	بتحويل	املذكرة	الداخلية	عند	الرد	عليها	اأو	اإعادة	توجيهها	اإىل	 	-4

مرا�سالت	دائرة		وذلك	بتغيري	جهة	الت�سال	اإىل	تخطيطات	هيكلية.
يف	مرا�سالت	ال�سادر	العام	،الفرق	بني	: 	-5

مرا�سالت	مل	يتم	ت�سديرها	:	مرا�سالت	مت	اإن�ساوؤها	ومل	تر�سل	 	
							امل�سودات	:	مرا�سالت	مل	يتم	النتهاء	من	اإن�سائها

							مرا�سالت	مت	ت�سديرها	:	مرا�سالت	مت	اإر�سالها	اإىل	اجلهة	ال�سادرة	لها
عليها	 الرد	 يتم	 مل	 التي	 واملرا�سالت	 املتاأخرة	 املرا�سالت	 معرفة	 باإمكانك	 	-6
على	 اأو	 امل�ستخدم	 م�ستوى	 على	 كانت	 �سواء	 فتحها	 يتم	 مل	 التي	 واملرا�سالت	

م�ستوى	الدائرة)التخطيط	الهيكلي(	وذلك	من	خالل	التقارير.
العدد	املوجود	اأمام	جملد	امل�سودات	يعني	اأن	هناك	عددا	من	املرا�سالت	التي	 	-7

مت	اإن�ساوؤها	دون	اأن	يتم	اإر�سالها.
امل�ستقبلة	،	فمن	 الرد	عليها	من	اجلهة	 باإر�سال	مرا�سلة	ما	ومل	يتم	 اإذا	قمت	 	-8
اإعادة	 اأو	 عليها	 الرد	 من	 تتمكن	 ولن	 م�سارها	 �ستاأخذ	 املرا�سلة	 اأن	 الطبيعي	
هذه	 على	 ا�ستعجال	 عمل	 من	 النظام	 ميّكنك	 احلالة	 هذه	 ففي	 توجيهها،	

املرا�سلة	وذلك	كالتايل:



43 42

9-	ميكن	ملن�سئ	املرا�سلة	التحكم	باإخفاء	اخلريطة	والتتبع	عند	اإن�سائه	ملرا�سلة	ما.		

الفائدة من ذلك :
اأو	 التتبع	 اإخفاء	 وي�ستخدم	 جهات	 عدة	 اإىل	 وحتويلها	 املرا�سلة	 باإن�ساء	 املن�سئ	 يقوم	
اخلريطة	اأو	الأثنني	معا	،	عندما	ت�سل	املرا�سلة	اإىل	اجلهات	امل�ستلمة	ل	يظهر	لديهم	
اأنها	حمولة	لها	فقط،	 اأن	هذه	املرا�سلة	حمولة	اإىل	عدة	جهات	واأمنا	يظهر	لكل	جهة	

وعند	رغبة	امل�ستلمني	بالرد	على	هذه	املرا�سلة	ل	تظهر	الردود	اإل	للمر�سل	فقط	.	
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نظام الأر�شفة الإلكرتوين

هو	نظام	حمو�سب	)قواعد	بيانات(	لتحويل	الوثائق	ومتابعتها	وحفظها	
ويعترب	 الرقمية.	 الآلية	 الطريقة	 اإىل	 والورقية	 اليدوية	 الطريقة	 من	
املرحلة	الو�سيطة	يف	حفظ	الوثائق	والتي	تلي	مرحلة	حفظها	يف	نظام	
املرا�سالت	حيث	ت�سمى	هذه	املرحلة	ب	»	الأر�سيف	الو�سيط	»	متهيدا	
للحفظ	الدائم	اأو	الإتالف	بعد	ذلك	.	يهدف	هذا	النظام	اإىل	تنظيم	
اأو	حذفها	بناء	 اإليها	 	الرجوع	 الوثائق	و�سهولة	 وت�سهيل	وت�سريع	حفظ	
على	مدد	ال�ستبقاء	التي	مت	حتديدها	لكل	وثيقة	مت	تداولها	وانتهى	بها	
الأ�س�س	 العتبار	 بعني	 بالأخذ	 الإلكرتونية	 الأر�سفة	 نظام	 اإىل	 املقام	

واآليات	العمل	املتفق	عليها	من	هيئة	الوثائق	واملحفوظات	الوطنية.
اأهداف	النظام:

الوثائق	 حفظ	 يف	 اجلديدة	 احلكومية	 الروؤية	 تطبيق	 	.1
وت�سنيفها.

تنظيم	وت�سهيل	وت�سريع	عملية	حفظ	الوثائق	و	الرجوع	اإليها. 	.2
ت�سهيل	نظام	العمل	واخلروج	من	الروتني	الورقي	املعتاد. 	.3

التقليل	من	وقت	حفظ	الوثائق	وال�سرعة	يف	احل�سول	عليها. 	.4
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