
 

 

 سحب عينات من الحيواناتطلب  اسم الخدمة

 رقم الخدمة
AC171-352 

 

 اساسية نوع الخدمة

نوع الخدمة 
 المستفيدحسب 

 حكومة-/ حكومةاعمال –أفراد / حكومة  –حكومة 

 رئيسية تصنيف الخدمة

 قطاع اعمال -  شركات  –افراد  الجهة المستفيدة

الجهة المقدمة 
 للخدمة

 الثروة الحيوانيةقطاع  – وزارة البيئة والمياه والزراعة

رسوم تقديم 
 الخدمة

 مجانية

مستوى نضج 
 الخدمة الحالي

 إجرائية

اعلى مستوى 
 لنضج الخدمة

 إجرائية

قنوات تقديم 
 الخدمة

 أنعام -لثروة الحيوانيةاإللكترونية بوابة ال

رابط لبوابة 
 الخدمات

https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/public_service/ 

 

 

  المعلومات لتقنية العامة اإلدارة
 الحيوانات من عينات سحب خدمة استخدام دليل



 رابط الخدمة

 
 
 

https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/public_service/samples_from_an
imals.php 

 
 

متطلبات وشروط 
الحصول على 

 الخدمة

 ان يكون طالب الخدمة حاصل على بطاقة صحية بيطرية. -1
 ان يكون طالب الخدمة سعودي الجنسية. -2

 ول.ان يكون المشروع طالب الخدمة مسجل في الوزارة ولديه ترخيص ساري المفع -3

 الخدمة في سطور .1

للمواطنين ومشاريع الثروة الحيوانية بطلب سحب عينات وتحليلها من قبل الوزارة في حال االشتباه باالصابة  هذهتسمح 

 باالمراض او النفوق المفاجئ

 مخطط سير اجراء الخدمة .2

 المختصين من الطلب مراجعة الطلب تعبئة التسجيل                      العمل سير مخطط .3

 رفضه عند الطلب إغالق الطلب رفض الطلب على الموافقة 

 الطلب على الموافقة بعد
 صاحب مع التواصل يتم

  الطلب
 الطلب صاحب موقع زيارة

 الطلب إغالق المختبر إلى إرسالها العينات سحب

 
 

  



 

  الوصف التفصيلي إلجراءات تقديم الخدمة  .4

 الشاشات .5

  شاشة اعالمية -1

 تحديد الخدمة -2

 تعبئة نموذج الخدمة -3

 شاشة تأكيد تقديم الطلب -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاشةاسم   الخطوة ت

1  
 شاشة اعالمية خدمات المتاحة لتسجيل الدخول للشاشة   اعالمية 

2  
 الخدمةتحديد  الخدمة المطلوبةشاشة تحديد 

3  
 تعبئة نموذج الخدمة   تعبئة نموذج الخدمة االلكترونيشاشة 

4  
  تقديم الطلبتأكيد شاشة  ارسال الطلب لحفظه وتقديمه



 الدخول على صفحة الخدمات االلكترونية الخاصة بانعام

 

 

 

 

 اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة

 

 

 تعبئة نموذج الخدمة االلكتروني

 



 

 

 

 

 "ارسال الطلب وعند ارسال الطلب بنجاح يتم اشعار المستخدم " تم الحفظ بنجاح 

 واشعار المستخدم بعد ذلك برسائل نصية بحالة الطلب



 

 

 الخدمة تنفيذ خطوات

 (. التسجيل عدم في التسجيل او ) النظام إلى الدخول تسجيل -١

 .لها طلب تنفيذ المراد الخدمة تحديد يتم -٢

 .اإلتصال وبيانات الشخصية البيانات إدخال -٣

 .وجدت إن البيطرية الصحية البطاقة معلومات إدخال -٤

 . الحيوانات بيانات إدخال -٥

 .الوطنية الهوية من صوره إرفاق-٦

 .له بيطرية جهه أقرب تحديد -٧

 


