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 الهدف

طريقة عمل النظام وكيفية  إلىلقد تم تصميم دليل المستخدم من قبل فريق عمل دائرة التوثيق ليقوم بإرشاد مستخدم النظام 

  استخدامه.

يحتوي هذا الدليل على شرح تفصيلي عن النظام وآلية عمله، إذ بإمكان المستخدم إتباع التعليمات الموجودة فيه ليحقق 
ي تسال  عن تطبيقا عمليا للنظام على أرض الواقع. كما يحتوي هذا الدليل على إجابات تفصيلية وموضحة بالصور أل

 ء النظام.كيفية أدا

 

 هيكلية بناء الدليل

 

، حيث تتضمن الوحدة األولى على مقدمة خاصة بالدليل ومقدمة خاصة بالنظام وحدتين رئيسيتين إلىتم تقسيم بناء الدليل 

 كيفية استخدام الدليل وهيكلية بنائه. إلى ضافةنفسه باإل

 

وكيفية التعامل مع كل منها،  للنظام باختالف أقسامهوالوظائف مفصال عن الشاشات  أما الوحدة الثانية فتتضمن شرحا  

أن بعض الوظائف قد تختلف باختالف  إلىيجدر التنويه  وظيفة،صور توضيحية وخطوات مفصلة لكل  إلىباإلضافة 

 . الصالحيات الخاصة بالمستخدم
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 كيفية استخدام الدليل

والتي تندرج تحت النقاط لتحقيق أكبر قدر من الفائدة على نطاق استخدام هذا الدليل، يجب معرفة الطريقة المثلى الستخدامه 

 التالية:

 .قراءة كل ما تحتويه الوحدة األولى لهذا الدليل من مقدمة، الهدف، هيكلية النظام وكيفية استخدامه 

 استفسار.   أي  استخدام قائمة المحتويات للبحث عن 

  في حا  كان االستفسار الذي كنت تبحث عنه عبارة عن وظيفة رئيسية يقوم بها النظام فسيجد المستخدم محتوى

استفساره في أحد العناوين الرئيسية لقائمة المحتويات أما في حا  كان االستفسار عبارة عن وظيفة فرعية يقوم بها 

 أحد العناوين الفرعية لقائمة المحتويات والتي تندرج تحت عنوان رئيسي. النظام فسيجد المستخدم محتوى استفساره في 

  المستخدم النقر على زر في حا  قراءة النسخة االلكترونية من هذا الدليل، يمكنCtrl  وعلى العنوان المطلوب في

وذلك في  لصفحة المطلوبةا إلى( ينتقل بالمستخدم Hyper Linkرابط إلكتروني ) إلىالوقت ذاته، إذ يتحو  هذا العنوان 

( فإن العناوين المتوفرة في جدو  المحتويات تمثل PDF( وأما للملف من نوع )Word Documentحا  نوع الملف )

 .الصفحة المطلوبة إلىروابط يمكن استخدامها مباشرة للوصو  

 مثا  المطروح على الشاشة، قراءة اإلجراءات العملية الخاصة بالوظيفة وتطبيقها بشكل عملي، ويفضل هنا تطبيق ال

 وذلك ليتسنى للمستخدم التأكد من النتيجة العملية التي يقوم بها ومن ثم بإمكانه تطبيق األمثلة الخاصة به.

   ومدير النظام التابع الستفساره في هذا الدليل، يمكن له التواصل مع فريق الدعم الفني  في حا  لم يجد المستخدم جوابا

  .لوزارة الزراعةإلدارة تقنية المعلومات التابعة 
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 لخدمات االلكترونيةل حصاد مقدمة نظام

الوثيق مع المواطنين وتلبية رغباتهم وخدمتهم بأفضل وأسرع الطرق، لذلك،  بارتباطها وزارة الزراعةتندرج أهمية األعما  في 
التي يتم التعامل والملسسات  والمواطنين وزارةمن موظفي الفلقد تم تصميم النظام بشكل يوفر الوقت والجهد على كٍل 

رونية بحيث يتم تقديم الطلبات من لكتإبوابة  حيث تم بناءبحيث يتم تقليل الوقت الالزم لتقديم وتنفيذ المعاملة،  معها،
دارة  إلى، كما وسيتم تحويل هذه الطلبات وزارةال إلىالرجوع  إلىخاللها دون الحاجة  اإلدارة / الموظف المعني بشكل آلي وا 

 تحويلها ومتابعتها وخضوعها للموافقات الالزمة من اإلدارات األخرى.

متعددة الوظائف لمعالجة معامالت فعالة، موثوقة، آمنة، مستقرة و ة مكان الحصو  على نظام يوفر آليبمن األهمية 
تمام العمل على هذه المعامالت. يوفر   نظام كل ذلك وأكثر.الالمواطنين وا 

حيث يوفر منصة تجعل عملية طلب ومعالجة المعامالت سلسة وفعالة؛ وبحيث يوفر الوقت لكٍل من بتم بناء النظام 
 إلتمام العملية. ة الزراعةوموظف وزار  والملسسةالمواطن 

ولموظفي  والملسسة تكون مرنة وموفرة للوقت لكٍل من المواطنس، وزارة الزراعةلدى  قديمهاوتإن المعامالت التي يتم طلبها 
النظام ميزات وسمات من شأنها لدى عند إدخالهم لبيانات المعامالت وعند تنفيذ هذه المعامالت بجميع مراحلها.  وزارةال

 .وزارة الزراعةتنظيم سير األعما  في مختلف أقسام  إلىتسهيل العملية باإلضافة 

 

  



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 6 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة
 "ستيراد بذور/شتالت زراعيةا "

على البوابة  المتوفرة "زراعية  شتالت/بذور ستيرادا ة "في هذه الوحدة سيتم تفصيل الشاشات والوظائف الخاصة بخدم

 لوزارة الزراعةاإللكترونية 

  

حدة 
و
ال

الثانية
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 أستيراد بذور/شتالت زراعية

 بذور/شتالت زراعية استيرادلتقديم معاملة  اإللكترونيةلخدمات ل حصاد نظام إلىالدخول 

 اإلجراءات العملية

 .قم بإدخا  اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك وذلك لتسجيل عملية الدخو  إلى النظام 

 

  للدخو  على انواع الخدمات التي يقدمها النظامالخدمات اإللكترونية من قالب الخدمات اإللكترونية على  بالضغطقم. 
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 " خدمات االستيرادقم بالضغط على الرابط". 

 
 استيراد بذور/شتالت الرابط قم باختيار. 

 
  التعليمات العامة للدخو  الى شاشة  استيراد بذور/شتالتقم باختيار. 
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 التعليمات العامة

  قبو  " الزرعلى قم بالضغط." 
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 طلب الخدمةبيانات 
 اإلجراءات العملية

 على القوالب التالية:والتي تحتوي  ،بيانات طلب الخدمةشاشة  تظهر 

 .قالب المعلومات األساسية/ استيراد بذور/شتالت 
  والتأكد من استيفاءها جميع الشروط الالزمة يتم التحقق من بيانات الشركة المستوردة قالب معلومات الملسسة

 من خال  طريقتين:
o .البيانات المسجلة في النظام والتي تخص الملسسة 
o  ر( مع جهة التحقق عن طريق قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يس ِّ

 خارجية مثل وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الداخلية.
o   دخا من الممكن أن يحتوي الطلب على أكثر من نوع واحد من المنتجات، بحيث يتم تفصيل الطلب وا 

 بيانات كامل المواد المراد تصديرها.
 .قالب معلومات مقدم الطلب 
 وعدم وجود مخالفات عليها من قبل الوزارة أو من حيث يتم التأكد من  ةالمستورد الملسسة قالب معلومات

 .تكون مسجلة مسبقا  ويتم اختيارها من قبل مقدم الطلبجهات أخرى، حيث 

 استرجاع يتم الموحدة، البيانات قاعدة في مسبقا   بياناتها إدخا  تم التابعة التي ملسسةلل تجاري  تسجيل رقم ختيارا عند 
 .الملسسة بيانات حقو  في الملسسة بيانات
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  يلي: ما بإدخا من قالب معلومات المستورد قم 
o الشركة المصدرة. أدخل اسم 
o  اسم البلد الذي تقيم فيه الملسسة. باختيارقم 
o  ليست اجبارية( المنطقة باختيارقم(. 
o  اجبارية في حا  وجود حظر على المدينة( المدينة باختيارقم(. 
o  المحجر باختيارقم. 
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  المنتجاتالى شاشة  لالنتقا " التاليعلى الزر " بالضغطقم. 
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 المنتجات
 العمليةاإلجراءات 

  العلوي ويتغير الجزء السفلي.يبقى الجزء 
 " جديدمن خال  القالب "المنتجات" قم بالضغط على الزر." 

 

  من قبل جميع الشركات، ومنتجات حصرية على وكيل  استيرادهاتقسم المنتجات إلى نوعين، منتجات عامة ويسمح
 .معين

  اسم و  رمز البذور / الشتالتاختيار قيمة يتم تعبئة قيم في الحقل  عند .نوع البذور / الشتالت الفرعي باختيارقم
ي حالة طلب استيراد شتالت، ما فأ .بد من وجود مستودع مرخص استيراد البذور، الليا حيث عند آ / الشتالتالبذور

 بد من وجود مشتل مرخص. ال
 .قم بإدخا  العدد/الكمية 
  العبوة. باختيارقم 
 .قم بإدخا  وزن العبوة 
  وحدة وزن العبوة. باختيارقم 
  الممكن أن يتم حظر منتج كلي على دولة أو على مدينة معينةبلد المنشأ حيث من  باختيارقم. 
 .قم بإدخا  رقم الدفعة 
  شهر اإلنتاج. باختيارقم 
  سنة اإلنتاج. باختيارقم 
  االنتهاءشهر  باختيارقم. 
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 االنتهاءسنة  باختيارم ق. 
   االستيرادالغرض من قم بإدخا. 
 " حفظقم بالضغط على الزر." 

 

 " استعالملالستعالم عن منتج قم بالضغط على الزر." 
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 " تنفيذقم بإدخا  القيم المراد االستعالم عنها ثم الضغط على الزر." 
 " إلغاءإللغاء عملية االستعالم قم بالضغط على الزر." 

 

 تحريربالضغط على الزر " لتعديل منتج قد تم إدخاله مسبقا قم." 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 16 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 " حفظقم بإدخا  القيم الجديدة ومن ثم الضغط على الزر." 

 

 " حذفلحذف منتج قد تم إدخاله مسبقا قم بالضغط على الزر." 

 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 17 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

  المرفقاتالى شاشة  لالنتقا  التالي الزر على بالضغطقم. 

 
  



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 18 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 المرفقات
 اإلجراءات العملية

 إضافة" الزرعلى  ضغطقم بتحميل المرفق المطلوب بال".  

 

 السابقة وانقر على " ةالمرفق المطلوب والذي قمت بتحديده في الخطو  تراخOpen". 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 19 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 بدء التحميلالزر "على  قم بالضغط". 

 

  حفظ" الزر على وقم بالضغطللتأكد من المرفقات التي تم تحميلها قبل االنتهاء من العملية  "تحديد"قم باختيار خانة". 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 20 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

  المالحظاتإلى شاشة  لالنتقا  "التالي" الزر على بالضغطقم.  

 

  



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 21 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 المالحظات
 اإلجراءات العملية

 جديد الزر على من شاشة المالحظات قم بالضغط . 

 

 حفظالمالحظة في الحقل الخاص وانقر على  أدخل.  

 
  



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 22 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

  التالياإلقرار لتفعيل زر  باختيارقم. 

 

 النهايةالى شاشة  لالنتقا التالي  الزر على قم بالضغط. 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 23 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 نهايةال
 اإلجراءات العملية

 " انهاءقم بالضغط على الزر." 

 

 
 
 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 24 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 المعلقة تالمعامال

 نظام الخدمات االلكتروني إلىوتم إعادتها لوزارة الزراعة تظهر جميع المعامالت المعلقة سواء  كانت هذه المعامالت قدمت 
 بعد.لوزارة الزراعة لسبب ما أو لم يتم استكما  بيانات إدخالها ولم يتم تقديمها 

 اإلجراءات العملية

  .قم بإدخا  اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك وذلك لتسجيل عملية الدخو  إلى النظام 

 

 انواع الخدمات التي يقدمها النظام.للدخو  على الخدمات اإللكترونية من قالب الخدمات اإللكترونية على  بالضغط قم 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 25 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

  الخدمات اإللكترونيةمن قالب  االستيرادخدمات قم باختيار. 

 

 استيراد بذور/شتالت الرابط قم باختيار. 

 



 الزراعة وزارة في الحكومية اإللكترونية الخدمــات تقديم بوابة تأسيسمشروع  –استيراد بذور/شتالت زراعية 
 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 26 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

 من قالب استيراد بذور/شتالتالمعامالت المعلقة على  قم بالضغط. 

 

  استعالم"قم بالضغط على الزر". 

 

   االستعالمقم بإدخا  قيمة في اي من حقو . 
 تنفيذ" الزر على اضغط". 
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 دليل المستخدم لوزارة الزراعة الخدمـات من األولى المجموعة وتطوير

 

 27 لوزارة الزراعة | جميع الحقوق محفوظةدليل المستخدم 

 

  حولت لها المعاملةيتم ظهور حالة المعاملة والجهة المختصة التي. 

 

 إلغاء المعاملة" الزر على قم بالضغط اذا اردت الغاء معاملة لسبب معين". 

 


