
 :دليل اخلدمات
ٚقووميٓمسيز ووخس ارعةووم  جسْووٕسينووعُمسيووموسٚعفووًٍسٔفوو ملسنًذ  ووثس ن ووميمجس نعووٙس

ٔأْم فسٔيجملس نعطةٛقسستعزٚفدٕلسشميهثَ زتسٚقمودٛثس،ٔ ألبذمثس نصُميٛثس

ٔ ن طووٕ جس نعووٙسٚجوواسيهووٗس نعًٛوومس ت م ْوومسسبالخدداتا ٔ نًصووطهذمجس ن مفووثس

.نالسع مدتسيٍسْذِس ن ميمج

 اخلدمة:   تعريف
يز وخس ٕفزْوم ٚ نعو ٙ نعًهٛومج أ ٔ إلجوز ا ج أ ٔ ألَشوطث يو ٍسهنوث ْو ٙ ن ميوث

 ارعةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  جسٔ ألبذووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومثس

ستقومٚىسيقوز يةوز  نًععوميه ٍٛدمجوث تهةٛوث إنو ٗٔتٓومف  ن ميوث تقومٚى فوٙ  نصوُميٛث

ن ميمج  ، ٌٕٔتك يةُٛث ٗيه نع ميم  ٍي قةم نًععميم  ٔيقموس ن ميث. 

 اخلدمات: دليل أهداف
 سيووٍسيز ووخس ارعةووم  جسٔ ألبذوومثس نصووُميٛثتٕثٛووقسٔدصووزس ن ووميمجس نًقميووثس

.نً عهفس نًععميهٍٛ

 ارعةم  جسٔ ألبذمثس نصُميٛثسيٍسيز ختعزٚفسٔٔففس ن ميمجس نًقميثس .

 تصُٛفس ن ميثسٔجًعس ن ميمجسفٙسفئمج.

 تذمٚمسشزٔطسٔيعطهةمجس نذصٕلسيهٗس ن ميث.

 تذمٚمسإجز ا جسٔرطٕ جستقمٚىس نطهةمج.

 تقمٚىس ن ميثسيقز جتذمٚمس.

 ن عزتس نخيُٛثس نالزيثسنهذصٕلسيهٗس ن ميث . 



 :جمال التطبيق
يوٍسيز وخس ارعةوم  جسٔ ألبذومثسس نًقميوث  ن وميمج  مفوث يهو ٗ نومنٛم ْوذ  ُٚطةوق

 نصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُميٛث

ٍٛنهًععميهدٛث، ٚقمو زت َ شميهث دٕل تعزٚف ٔتٕثٛق ن ميمج  ٍي دٛث نً ٕٓو    

سبعذنوووووووٍٛسٔيالقعوووووووّس إلجوووووووز ا جستٕثٛوووووووقسدٔ سٕٚضوووووووخس ًووووووومسٔ ألْوووووووم ف،

 .ٔجٕدتٓم  ن ميث تقمٚى ٔتنٓٛم

 

 املصطلحات

 انخديت اسى
 ألرزٖ  ن ميمج يًٍٚٛخْمٔ نذ٘ ن ميثيٍنهععزٚف اسىٚنع مو

 انخديت ريز
ْٕيةم تٍسييخ تعزٚ ٙسٌٕيكٍيدزٔفسٔأ قموثسرمفسنكومسٔ نو سرميوث

نعًٛٛخْميٍسغٛزْمٍسيبالتنسيق مع وزارة االتصاالت والتقانة(.  ن ميمج ( 

. ن ميث ٔطةٛعثَٕع فٓى يٍ  نًععميهًٍٛٚكٍنه ميث ٔدقٛق يةنطشزحْٕ وصف انخديت

 هيكهيت انخديت

 :إنً ين يركز االختباراث واألبحاث انصناعيتتقسى انخدياث انتي تقدو 

يووٍسيز ووخسْٔووٙسيجًٕيووثسيووٍس ن ووميمجستقووموسيووٍس:انخدددياث انرسيسدديت -1

ٔتععةزس نً هوثس نعوٙستجًوعسفوٙسَطمقٓومسس ارعةم  جسٔ ألبذمثس نصُميٛث

. ن ميمجس ن زيٛث

ْووٙس ن ووميمجس نعووٙستهعذووقسبمن ووميمجس نزًٛنووٛثسٔفقووملس:انخدددياث انعرعيددت -2



.أٔسغزضس ن ميث( نعًٛم) ن ميثسسنُٕعسطمنا

 انخديتتصنيف 

  : كانتاني  أخري  بجهاث   ارتباط انخديت   بحسب    صنفت

  : )سددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ت يشتركت  غيددددددددددددددددددددددددددددددددددر   خدددددددددددددددددددددددددددددددددددياث -1

ْٙٔ ن ميمج  ٙنع  ٚعى نذصٕل  يهٛٓم يةمشزت  ٍينجٓثس نًقميث سنه ميوث

.دٌٔسسيٕ فقمجسأٔسيعطهةمجسيٍسجٓثسأرزٖ

ٚوزتةطس نذصوٕلسيهٛٓومسس نعو ٙ ن وميمج ْٔوٙس)بطيئة(:   يشدتركت   خددياث -2

 بأ ثزسيٍسجٓث

 أياكن تقد ى انخديت
  أليم ٍس نًععًمتسنعقمٚىس ن ميثْٙس



سْٙس ألٔقمجس نًذمدتس نعٙسٚعىسرالنٓمستقمٚىس ن ميث أوقاث تقد ى انخديت

 انًستعيد
 ين انخديت

: ألتٙٔفقسعىستذمٚمس نًنع ٛمٍٚسيٍس ن ميثسٚ

 . ألفز د -1

 .قطمعس أليًمل -2

 . نقطمعس نذكٕيٙ -3

المنظمات والجمعيات. -4

 انًدة انزينيت
 نهحصىل عهً

 انخديت
ْٙس ن عزتس نخيُٛثسإلَجمزس ن ميث

المطلوب تقديمها للحصول على الخدمة. نًنعُم جسيٍيةم تْٙ انىثاسق انًطهىبت



.نهذصٕلسيهٗس ن ميث التي يتوجب تسديدها نًمنٛثس نًةمنغْٙ انرسىو

وط انىاجب شران

 الالزمة للحصول على الخدمة.  نًعطهةمجيٍيةم تسْٙ انخديت تىفرها نتقد ى

 انحصىل إجراءاث
 عهً انخديت

انددب انخديددت انقيدداو بهددا نهحصددىل عهددً ط انًحددد ة انًتىجددب انخطددىاثهددي 

:يثم هاعهي

 انحضىر إنً يقر تقد ى انخديت. 

  ًانخديتاالطالع عهً انىثاسق وانرسىو انًطهىبت نهحصىل عه. 

  تقد ى طهب وفق اننًىذج انًحد.

 نتىاصما
 يع يقدو انخديت

س.....(سيعس نجٓثسطمنةثس ن ميث.-س ًٚٛم–فم سسس-ٔسٛهثسنهعٕ فمس)ْمتف

 ين انرسيسي انًخرج

 انخديت
ْٕيةم تٍسينُمتج ًٙس نُٓم٘نذ سٚذصمّٛيهنًععميم سبعم.إَجمزس ن ميث

 يؤشراث
 انخديت أ اء

يعمبعووثسنفوًمٌٔ نو س ن ميوثجوودة تقودي سنقٛوم ستذمٚومِستوى نوذ٘ نًؤشوزْوٕ

 وتقيي  األداء.إجز اس ن ميثسسٛز

 
 


