


 

  

  مقدمة

االستخدام التكاملي الفعال جلميع تقنيات املعلومات واالتصاالت، : تعريف احلكومة اإللكترونية

وبينها وبني )  حكومة -حكومة( لتسهيل وتسريع التعامالت بدقة عالية داخل اجلهات احلكومية 

  .) أعمال- حكومة(، وقطاعات األعمال  )فرد-حكومة(تربطها باألفراد تلك اليت 

فقد بدأت معظم الوزارات و املؤسسات العامة يف دول العامل بتطبيق مبدأ ، ومن هذه املنطلق

  :نظراَ ملا يقدمه هذا املبدأ من مزايا أمهها، احلكومة اإللكترونية

 .اإلجراءات داخل املؤسسات العامةرفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات و  .1

 .تقليل التكاليف احلكومية .2

 ".املتعامل"املستوى العايل لرضا املستفيدين من هذه اخلدمات  .3

 .مساندة برامج التطوير االقتصادي .4

بادرة حكومة خادم احلرمني الشريفني للبدء يف تطوير وميكنة و من املزايا املبينة أعاله جاءت م

من شهر صفر  27والصادر يف ) 40(يت متثلت يف صدور التوجيه السامي رقم األعمال احلكومية وال

لالستفادة من مبادرة خادم احلرمني الشريفني و من " وزارة الصحة"وسعياَ من ، هـ1427لعام 

" اخلدمات االلكترونية"عملت على تبين مبدأ ، املزايا اليت يقدمها مبدأ احلكومة اإللكترونية 

لتطوير منظومة العمل احلكومي التقليدي باستخدام الوسائل اإللكترونية والذي يعترب وسيلة 

مما يعطي ، احلديثة لتقدمي خدماا االلكترونية بصورة متكاملة ضمن بوابة الكترونية واحدة 

  .طابع الرضا للمتعاملني و يساهم بتوفري الوقت واجلهد والتكلفة

خدمات التراخيص "ة اخلدمات االلكترونية ومن أهم اخلدمات اإللكترونية اليت تقدمها بواب

الرخص الطبية ، املرخصني ملرفق صحي، الرخص الطبية للمنشآت"الطبية واليت تتكون من 

 ".االستعالم عن مزاولة املهنة، االستعالم عن منع السفر، لألفراد
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  االستعالم عن الرخص الطبية لخدمة الدخول 

عن " االستعالم عن الرخص الطبية"يل الدخول خلدمة ميكن ملستخدم بوابة وزارة الصحة تسج

  :اخلاص بالبوابة لتظهر للمستخدم الشاشة التالية  )URL(طريق إدخال الــ

  

  )1-1(الشكل

كما نالحظ القائمة الرئيسية ، يبني الواجهة الرئيسية لبوابة وزارة الصحة، من الشكل السابق

  ):1(كما يف 

  

  )أ-1-1(الشكل

قطاعات ، الوزارة(من الشكل السابق بأن القائمة الرئيسية لبوابة وزارة الصحة تتألف من نالحظ 

ولكي يتمكن املستخدم الدخول خلدمة ، )اخلدمات اإللكترونية، النوعية الصحية، الوزارة

يتوجب الضغط على اخليار اخلدمات اإللكترونية من القائمة ، "االستعالم عن الرخص الطبية"

 :ظهر للمستخدم قائمة اخلدمات اإللكترونية كما هو مبني يف الشكل التايلالرئيسية لت
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  )ب-1-1(الشكل

نالحظ بأن وزارة الصحة تقدم للمتعاملني معها جمموعة من اخلدمات ، من الشكل السابق

  :اإللكترونية وهي على النحو التايل

 ".دليل املراكز الطبية"اإللكترونية واليت تتكون من  األدلة )1

املرخصني ملرفق ، الرخص الطبية للمنشآت"خدمات التراخيص الطبية واليت تتكون من  )2

 ".االستعالم عن مزاولة املهنة، االستعالم عن منع السفر، الرخص الطبية لألفراد، صحي

مسري ، بيانات خارج الدوام، آتاالنتدابات و املكاف"خدمات املوظفني واليت تتكون من  )3

 ".الرواتب

البحث عن ، البحث عن مرفق صحي باالسم"نظام املعلومات اجلغرايف و يتكون مما يلي  )4

نظام املعلومات ، البحث عن مرفق صحي باإلحداثيات اجلغرافية، مرفق صحي باملسافة

 ".اجلغرايف
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نظام املناقصات و ، معاملة خدمة االستعالم عن"خدمات القطاع اخلاص و يتكون مما يلي  )5

 ".املخالفات، املنافسات

 ".االستفتاءات، القائمة الربيدية"خدمات املوقع ويتكون مما يلي  )6

  ".االستعالم عن الرخص الطبية"ويف هذا الكتيب التدرييب سنكتفي بشرح خدمة 

  

  ":االستعالم عن الرخص الطبية"خدمات 

حتتوي على جمموعة من اخلدمات ، "الرخص الطبيةاالستعالم عن "كما ذكرنا سابقاَ بأن خدمة 

  :وهي على النحو اآليت

 الرخص الطبية للمنشآت. 

 املرخصني ملرفق صحي. 

 الرخص الطبية لألفراد. 

 االستعالم عن منع السفر. 

 االستعالم عن مزاولة املهنة. 

  .التعامل معهاكما سنبني كيفية ، "االستعالم عن مزاولة املهنة  "يف هذا الكتيب سنقوم بشرح 

  

 االستعالم عن منع مزاولة مهنة:  

من ، "مزاولة مهنةاالستعالم عن منع "ميكن ملستخدم بوابة وزارة الصحة الدخول خلدمة 

ومن مث اختيار " اخلدمات اإللكترونية"القائمة الرئيسية للبوابة وذلك بالضغط على اخليار 

االستعالم عن "من جمموع اخلدمات اليت تقدمها "  مزاولة مهنةاالستعالم عن منع " خدمة 

  :كما هو مبني يف الشكل التايل، "الرخص الطبية

  

٤



 

  

  

)2-1(الشكل   

 مزاولة مهنةاالستعالم عن منع " ما على املستخدم إال الضغط على اخليار ، من الشكل السابق

  :لتظهر للمستخدم الشاشة التالية، "
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تسمح هذه اخلدمة "  مزاولة مهنةاالستعالم عن منع تعريف خبدمة ، من الشكل السابق نالحظ

لألفراد العاملني يف املرافق الصحية باالستعالم عن إمكانية مزاولة مهنتهم وذلك من خالل 

  اململكة املسجلة يف نظام التراخيص الطبية يف وزارة الصحة يف املستخدم  االستعالم عن معلومات

  

تاريخ ، رقم خطاب املنع، رقم ترخيص مزاولة املهنة"واالستعالم يتم من خالل ، العربية السعودية

للبدء باستخدام اخلدمة املبينة يف الشكل أعاله يتوجب على املستخدم لضغط على اخليار ، "املنع

  :فتظهر للمستخدم الشاشة التالية، "اضغط هنا لبدء اخلدمة"

  

)ب-2-1(الشكل   

، رقم خطاب املنع، رقم ترخيص مزاولة املهنة"من الشكل السابق ما على املستخدم إال إضافة 

 :لتظهر للمستخدم الشاشة التالية، "حبث"ومن مث الضغط على اخليار ، "تاريخ املنع
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تاريخ ، رقم خطاب املنع، رقم ترخيص مزاولة املهنة "نالحظ مبجرد إضافة ، من الشكل السابق

ونتائج البحث تتضمن ، تظهر نتائج البحث كما يف الشكل أعاله" حبث"والضغط على اخليار " املنع 

تاريخ ، نوع التخصص، رقم خطاب املنع، نوع املؤسسة، املدينة، املنطقة، احلالة(احلقول التالية 

 ). مالحظات، أسباب املنع، اسم الشخص، نعتاريخ انتهاء امل، املؤسسة، املنع

  

هي حقول إجبارية جيب إن ال  )*(وجيدر التنويه بأن احلقول يف الشكل أعاله و اليت جبانبها 

  . تترك فارغة
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