دليل اخلدمات:
ْووٕسينووعُمسيووموسٚعفووًٍسٔف و ملسنًذ ووثس ن ووميمجس نعووٙسٚقووميٓمسيز ووخس ارعةووم جس
تعزٚفسٔأْم فسٔيجملس نعطةٛقس

دٕل
دٛثٚقموسَ زتشميهثس 
ٔ ألبذمثس نصُميٛثس،س 
ٔ نًصووطهذمجس ن مفووثسبالخدداتا سٔ ن طووٕ جس نعووٙسٚجوواسيهووٗس نعًٛوومس ت م ْوومس
نالسع مدتسيٍسْذِس ن ميمج .

تعريفاخلدمة:
ن ميوثْ و ٙسهنوث يوٍ  ألَشوطث أٔ  إلجوز ا ج أٔ  نعًهٛومج  نعوٕٚ ٙفزْوم يز وخس
ارعةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم جسٔ ألبذووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومثس
تقومٚىس
نصوُميٛث فو ٙتقومٚى  ن ميوثٔ تٓومف إنوٗ تهةٛوث دمجوث  نًععوميه ٍٛيةوز يقوزس 

 ن ميمجٔ،تكٌٕيةُٛثيهٗ نع ميميٍقةم نًععميمٔ يقموس ن ميث.

أهداف دليل اخلدمات:
 تٕثٛووقسٔدصووزس ن ووميمجس نًقميووثسيووٍسيز ووخس ارعةووم جسٔ ألبذوومثس نصووُميٛثس
نً عهفس نًععميه .ٍٛ
 تعزٚفسٔٔففس ن ميمجس نًقميثسيٍسيز خس ارعةم جسٔ ألبذمثس نصُميٛث .
 تصُٛفس ن ميثسٔجًعس ن ميمجسفٙسفئمج .
 تذمٚمسشزٔطسٔيعطهةمجس نذصٕلسيهٗس ن ميث .
 تذمٚمسإجز ا جسٔرطٕ جستقمٚىس نطهةمج .
 تذمٚمسيقز جستقمٚىس ن ميث .
 ن عزتس نخيُٛثس نالزيثسنهذصٕلسيهٗس ن ميث.

جمال التطبيق:
ُٚطةوقْ وذ  نومنٛم يهوٗ  مفوث  ن وميمج  نًقميوثسيوٍسيز وخس ارعةوم جسٔ ألبذومثس
نصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُميٛث
نهًععميه،ٍٛدٛثٚقمو َزتشميهثدٕلتعزٚفٔ تٕثٛق ن ميمجيٍدٛث نً ٕٓو 


بعذنوووووووٍٛس

ٔيالقعوووووووّس

تٕثٛوووووووقس إلجوووووووز ا جس

ٕٚضوووووووخسدٔ س

ًووووووومس

ٔ ألْوووووووم ف،س
ٔتنٓٛم تقمٚى ن ميثٔجٕدتٓم.


املصطلحات
اسى انخديت
ريز انخديت
وصف انخديت

ٚنع مو اسىنهععزٚفيٍ ن ميث ٔنذً٘ٛٚخْميٍ ن ميمج ألرزٖ
يخستعزٙ ٚيكٌٕيٍدزٔفٔأ قموسرمفثسنكومسرميوثسٔ نو س
ْٕيةم تيٍس 
نعًٛٛخْميٍسغٛزْميٍس ن ميمج ( بالتنسيق مع وزارة االتصاالت والتقانة).


ْٕشزحيةنطٔ دقٛق نه ميثًٚكٍ نًععميه ٍٛيٍ فٓىَٕ عٔطةٛعث ن ميث .
تقسى انخدياث انتي تقدو ين يركز االختباراث واألبحاث انصناعيت إنً:

 -1انخدددياث انرسيسدديتْٔ:ووٙسيجًٕيووثسيووٍس ن ووميمجستقووموسيووٍسيووٍسيز ووخس
هيكهيت انخديت

ارعةم جسٔ ألبذمثس نصُميٛثسٔتععةزس نً هوثس نعوٙستجًوعسفوٙسَطمقٓومس
ن ميمجس ن زيٛث .
 -2انخدددياث انعرعيددتْ:ووٙس ن ووميمجس نعووٙستهعذووقسبمن ووميمجس نزًٛنووٛثسٔفق وملس

نُٕعسطمناس ن ميثس( نعًٛم)أٔسغزضس ن ميث .
تصنف بحسب ارتباط انخديت بجهاثأخريكانتاني:
 -1خدددددددددددددددددددددددددددددددددددياث غيددددددددددددددددددددددددددددددددددريشتركت(سددددددددددددددددددددددددددددددددددر ت :
نًقميثنه ميوثس


نجٓثس
يٍ
ْٔ ٙن ميمج نعٚٙعى نذصٕليهٓٛميةمشزت  

تصنيف انخديت

دٌٔسسيٕ فقمجسأٔسيعطهةمجسيٍسجٓثسأرزٖ .
نعوٙسٚوزتةطس نذصوٕلسيهٓٛومس
 -2خددياث يشدتركت (بطيئة) :سْٔو  ٙن وميمج  
بأ ثزسيٍسجٓث

أياكن تقد ى انخديت

ْٙس أليم ٍس نًععًمتسنعقمٚىس ن ميث


أوقاث تقد ى انخديت ْٙس ألٔقمجس نًذمدتس نعٙسٚعىسرالنٓمستقمٚىس ن ميث س
ٚعىستذمٚمس نًنع ٛمٍٚسيٍس ن ميثسٔفقس ألت :ٙ
 -1ألفز د.

انًستعيد
ين انخديت

 -2قطمعس أليًمل.
 -3نقطمعس نذكٕي.ٙ
 -4المنظمات والجمعيات .

انًدة انزينيت
نهحصىل عهً
انخديت
انىثاسق انًطهىبت

ْٙس ن عزتس نخيُٛثسإلَجمزس ن ميث 
ْٙيةم تيٍس نًنعُم جالمطلوب تقديمها للحصول على الخدمة .

انرسىو

ْ ٙنًةمنغ نًمنٛثسالتي يتوجب تسديدها نهذصٕلسيهٗس ن ميث .

انشروط انىاجب

تىفرها نتقد ى انخديت ْٙسيةم تيٍ نًعطهةمج الالزمة للحصول على الخدمة.

إجراءاث انحصىل
عهً انخديت

هددي انخطددىاث انًحددد ة انًتىجددب عهددً طانددب انخديددت انقيدداو بهددا نهحصددىل
عهيها يثم :
 انحضىر إنً يقر تقد ى انخديت.
 االطالع عهً انىثاسق وانرسىو انًطهىبت نهحصىل عهً انخديت.
 تقد ى طهب وفق اننًىذج انًحد  .

انتىاصم
يع يقدو انخديت
انًخرج انرسيسي ين
انخديت
يؤشراث
أ اء انخديت

ٔسٛهثسنهعٕ فمس(ْمتف-سفم سس– ًٛٚمس).....-سيعس نجٓثسطمنةثس ن ميث .س
يه ّٛنًععميمبعمسإَجمزس ن ميث .
ْٕيةم تيٍس نُمتج نُٓمًٙس نذ٘ٚذصمس 
ْوٕ نًؤشوز نوذ٘توىستذمٚومِسنقٛوم سجوودة تقودي  ن ميوثس ٔنو نفوًمٌسيعمبعووث
سٛزسإجز اس ن ميثوتقيي األداء.

