
 

 

 

 

 االتصاالت االداريةورؤساء اقسام مركز الوثائق 

 هـ 1438 / 11 / 7هـ( بتاريخ 1/1438رقم )

 االحد  اليوم:

 ـه7/11/1438التاريخ :

  صباحًا.احلادية عشرة الساعة  الوقت:

  واالتصاالت االداريةقاعة االجتماعات مبكتب مركز الوثائق  املكان:
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وصحبه  وعلى آلهحممد سيدنا حبمد اهلل والثناء عليه والصالة والسالم على االجتماع افتتح مدير املركز   
من وحدة  احلضوررؤساء االقسام وبالزمالء تبعهم بإحسان اىل يوم الدين، ورحب سعادته ب امجعني، ومن

  -: التالي جدول االعمال التعامالت االلكرتونية ووحدة خدمات املنسوبني الذين متت دعوتهم ملناقشة

 .ألعمال مركز الوثائق املوضوع األول: الدليل االجرائي

 املوضوع الثاني: تعديل خط سري استالم معامالت الربيد السعودي.

 املعامالت االدارية يف نظام االتصاالت االدارية.املوضوع الثالث: املالحظات الفنية إلدخال 

 ملركز االتصال.املوضوع الرابع: نقل مسؤولية بعض أنواع املعامالت االدارية 

 املوضوع اخلامس: ما يستجد من أعمال 

 

 املوضوع األول: الدليل االجرائي ألعمال مركز الوثائق.

 اإلجرائي،االجرائي من جهود مشكورة حول الدليل ما قامت به جلنة إعداد الدليل  املركز علىوضح مدير 
( لكافة منسوبي املركز من أجل مراجعة حمتويات الدليل كال فيما 000000)رقم اىل التعميم إضافة 

على موقع مركز الوثائق واالتصاالت  لفعل أعتمد الدليل االجرائي ووضعخيصه وكتابة املالحظات، وبا
 االدارية على االنرتنت.

 التوصيات:

 إضافة التعديالت من خالل التوصيات املضافة إن وجدت بهذا احملضر. .1

 اعتماد االجراءات املوجودة يف الدليل وحتمل املسؤولية عند خمالفة االجراءات. .2

 هـ.1438آخر موعد للتعديل على الدليل االجرائي آخر شهر ذو القعدة لعام  .3

 

 

 

 

 



 

 استالم معامالت الربيد السعودي.ملوضوع الثاني: تعديل خط سري ا

مت اقرتاح التعديل على خط سري استالم املعامالت من مندوب الربيد العمل  لتطوير العمل واختصارًا خلطوات
 السعودي. 

وبعد ذلك يتم  املنسوبني،حيث كان يف السابق يتم استالم العامالت من املندوب من قبل رئيس قسم خدمات 
تسليم املعامالت اىل قسم التعامالت االلكرتونية وبعد ذلك تنتقل اىل قسم احلفظ املركزي ليتم فرز 

وطباعة  ورقيًا للجهاتويف نهاية املطاف يتم تسليم وحدة خدمات املنسوبني املعامالت اليت تسلم  املعامالت،
 كشف االستالم.

 :التوصيات

السعودي، وذلك متهيدا املعامالت من مندوب الربيد  ونية باستالمااللكرتقوم وحدة التعامالت ت .1
 لالستالم االلكرتوني من قبل نظام االتصاالت االدارية اجلديد.

 قوم وحدة احلفظ املركزي باستالم املعامالت من وحدة التعامالت االلكرتونية ليتم الفرز.ت .2

 دارية يف نظام االتصاالت االدارية.املوضوع الثالث: املالحظات الفنية إلدخال املعامالت اال

 تطرق مدير املركز على وجود مالحظات فنية متكررة من قبل موظفي وحدة التعامالت االلكرتونية وهي:

 عند اإلرفاق على معاملة سابقة يف النظام جيب مالحظة االتي:أواًل: 

a. .تغيري نوع املعاملة من داخلي اىل خارجي 

b. .إضافة الرقم اخلارجي 

c.  ملخص املوضوع مبا يتناسب مع مضمون اخلطاب.تعديل 

d. .االخطاء االمالئية 
e. .كتابة اسم منصب اجلهة اخلارجية واملوضحة عند التوقيع 

 ثانيًا: عند االرفاق على معاملة سابقة )سرية( يف النظام جيب تنفيذ التالي:

a. إنشاء معاملة جديدة حبيث تكون املعاملة اجلديدة غري سرية 

b.  كتابة كافة بيانات املعاملة 

c. .كتابة رقم املعاملة السرية يف تسديد القيد 

 

 



 

 :التوصيات

 ما ذكر يف النقاط السابقة.االتفاق على  .1

 إعطاء صالحية " تعديل ملخص املوضوع" لوحدة التعامالت االلكرتونية. .2

 املوضوع الرابع: نقل مسؤولية بعض أنواع املعامالت االدارية ملركز االتصال.

فقد مت  استفساراتهم،نظرًا ملا يقوم به مركز االتصال من أعمال تواصل مع املواطنني واملنسوبني والرد على 
أو استدعاء أو طلب وظيفة وتستثنى املعامالت االدارية  شكاوىاالدارية اليت نوعها  تسليم املعامالتاقرتاح 

ومتابعتها وفق آلية مركز تصال ليتم تسجيلها ديوان املظامل. حتول اىل مركز االالتابعة لديوان املراقبة و
 االتصال، حتى تنتقل إدارة مركز االتصال اىل مدير إداري آخر.

 التوصيات:

 وبارك االعضاء هذا االقرتاح. املوضوع الرابعاملوافقة على  .1

 املوضوع اخلامس: ما يستجد من أعمال 

 التابع هلا املوظف. ومن ثم إبالغ املدير باإلجازة.االجازات االعتيادية: جيب التنسيق مع زمالء الوحدة  .1

ارتباط الوحدات مبركز الوثائق واالتصاالت االدارية فنيًا مع مساعد مدير مركز الوثائق واالتصاالت  .2
 وهي:االدارية 

a. وحدة التعامالت االلكرتونية 

b.  وحدة خدمات املنسوبني 

c. .وحدة احلفظ املركزي 

ر اجلامعة من أجل القرارات التنفيذية وقرارات أمانة اجمللس االتفاق على التواصل مع مكتب مدي .3
 اخلاصة باالبتعاث تسلم إىل االدارات وفق التخصص دون املرور مبركز الوثائق واالتصاالت االدارية.

 

 االسبوعي يف متام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرًااالجتماع  االنتهاء منهذا وقد مت حبمد اهلل    

 

 

 



 

 االجتماع االسبوعيحمضر 
 االتصاالت االداريةورؤساء اقسام مركز الوثائق 

 هـ 1438 / 11 / 7هـ( بتاريخ 1/1438رقم )
 االستاذ هاني بن عبد احلميد حيات نور

 
 مساعد مدير مركز الوثائق واالتصاالت االدارية

 االستاذ حممد بن حمسن الصبحي
 

 رئيس وحدة االرشفة االلكرتونية.
 بن عبد اهلل العامودي االستاذ أمحد

 
 رئيس وحدة التعامالت االلكرتونية

 االستاذ مازن عبد احلميد بوقس
 

 رئيس وحدة التوثيق املرئي
 االستاذ إبراهيم بن عوض العمريي

 
 رئيس وحدة احلفظ املركزي

 

 
 مدير مركز الوثائق واالتصاالت االدارية

 
 عبد اهلل بن عبد الرمحن السليماني

 

 كال من حلضور االجتماع: وقد متت دعوة

 االستاذ متعب بن سعد الزهراني  .1

 االستاذ عبد اهلل بن علي االمسري .2

 االستاذ حممد بن حامد السهلي  .3

 االستاذ عادل بن هريس القرشي .4
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