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مبادرة تهدف إلى تعريف المواطنين 
بالخدمات الحكومية التي تهمهم.

 تـدري عن 
هـالخـدمة؟

مـبادرة من بـرنامج
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تعريف مختصر :
مـــن  النفقـــة  يحّصـــل  وســـيط  صنـــدوق 
بغـــرض  مســـتحقها؛  ــى  إـل ويوصلهـــا  المنفـــق 
ـــة. ـــع المماطل ـــا ولمن ـــا فـــي وقته ـــان وصوله ضم

 اسم الخدمة : 
صـنـدوق الـنفقة

 اسم الجهة : 
وزارة الــعـدل

https://youtu.be/TEjKs8gUgkw
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تعريف مختصر :
ـــا  ـــة إلكترونّي ـــات البلدي م الخدم ـــدِّ ـــذة تق ناف
ــات تراخيـــص أو اســـتعالم أو  ــواء كانـــت خدمـ سـ

تفاعـــل. 

 اسم الخدمة : 
بوابة بلدي االلكترونية 

 اسم الجهة : 
وزارة الشؤون البلدية والقروية

https://youtu.be/8-uGm0Owe2A
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تعريف مختصر :
بممارســـة  اعتـــراف  شـــهادة  عـــن  عبـــارة 
العمـــل الُحـــر فـــي تخصـــص محـــدد تســـاعد صاحبهـــا 

ــي المعامـــالت الرســـمية والماليـــة. ـف

 اسم الخدمة : 
وثيقة العمل الحر

 اسم الجهة : 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

https://www.youtube.com/watch?v=nnuC1OKohTs 
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تعريف مختصر :
ـــتعالم  ـــن االس ـــتخدم م ـــن المس ـــة تمّك خدم
جميـــع  علـــى  باســـمه  المســـجلة  األرقـــام  عـــن 
شـــبكات االتصـــال ـفــي المملكـــة عـــن طريـــق 

إدخـــال رقـــم هويتـــه.

 اسم الخدمة : 
خدمة »أرقامي« 

 اسم الجهة : 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

https://www.youtube.com/watch?v=vCj8oE1eGCQ 
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تعريف مختصر :
تطبيـــق وخدمـــة إلكترونيـــة لتنظيـــم شـــؤون 
الســـكن فـــي العقـــارات مشـــتركة الملكيـــة تفادًيـــا 
للنزاعـــات، وهـــو إجبـــاري علـــى المســـاكن التـــي 
ـــغ  ـــر والتـــي تبل ـــغ عـــدد مالكهـــا خمســـة أو أكث يبل

ـــر. وحداتهـــا عشـــرة أو أكث

 اسم الخدمة : 
خدمة »ُمّلك« 

 اسم الجهة : 
وزارة اإلسكان

https://www.youtube.com/watch?v=q8iyLR1LHxE
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تعريف مختصر :
خدمـــة تتيـــح للمســـتفيد اســـتخراج تصريـــح 
ــي لزيـــارة مـــا يختـــاره مـــن المحميـــات  إلكتروـن
ــعودية. ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــة ـف الطبيعيـ

 اسم الخدمة : 
زيارة المحميات

 اسم الجهة : 
الهيئة السعودية للحياة الفطرية

https://www.youtube.com/watch?v=flWl1da7sKQ
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تعريف مختصر :
تطبيـــق لحجـــز المواعيـــد فـــي المستشـــفيات 
ــى  والمراكـــز الصحيـــة إلكترونّيـــا دون الحاجـــة إـل

مراجعتهـــا مســـبًقا.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »موعد«

 اسم الجهة : 
وزارة الصحة

https://www.youtube.com/watch?v=geSJIBx0MSI 
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تعريف مختصر :
مركـــز اتصـــال موحـــد يســـتقبل شـــكاوى 
مقدمـــي  علـــى  ومالحظاتهـــم  المســـتفيدين 
ــى التصـــرف األنســـب  الخدمـــات ويوجههـــم إـل

المختصـــة. والجهـــات  بينهـــم  ويربـــط 

 اسم الخدمة : 
خدمة »بّينة«

 اسم الجهة : 
اللجنة الدائمة لحماية المستهلك

https://www.youtube.com/watch?v=tG5Le7fewvo 
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تعريف مختصر :
ــي لبنـــك  ــع اإللكتروـن ــل الموقـ ــة داخـ خدمـ
مـــن  المســـتخدم  تمّكـــن  االجتماعيـــة  التنميـــة 
ـــا فـــي  ـــه نصائح ـــّدم ل ـــره المالـــي وتق ـــاب توفي حس

إدارة المـــال.

 اسم الخدمة : 
حاسبة االّدخار

 اسم الجهة : 
بنك التنمية االجتماعية

https://www.youtube.com/watch?v=OyGR-gQLFmA 
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تعريف مختصر :
الطاقـــة  اســـتهالك  لخفـــض  مبـــادرة 
الكهربائيـــة عـــن طريـــق توفيـــر أجهـــزة تكييـــف 
ــم  ــى خصـ ــتروها علـ ــل مشـ ــاءة يحصـ ــة الكفـ عاليـ

خـــاص بالتعـــاون مـــع متاجـــر وطنيـــة.

 اسم الخدمة : 
أجهزة التكييف عالية 

 اسم الجهة : 
المركز السعودي لكفاءة الطاقة

https://www.youtube.com/watch?v=dfMGxX30hmg 
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تعريف مختصر :
خدمـــة تتيـــح للمراجعيـــن رفـــع الدعـــوى 
إلكترونّيـــا عـــن طريـــق موقـــع وزارة العـــدل دون 

ــة.  ــراءات تقليديـ ــى إجـ ــة إـل حاجـ

 اسم الخدمة : 
صحيفة الدعوى اإللكترونية

 اسم الجهة : 
من وزارة العدل

https://www.youtube.com/watch?v=SobE535Y8eU
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تعريف مختصر :
وذوي  الســـن  كبـــار  تعطـــي  بطاقـــة 
االحتياجـــات الخاصـــة وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة 
ـــة  ـــات الصحي ـــى الخدم ـــول عل ـــة فـــي الحص األولوي

دون موعـــد مســـبق أو انتظـــار.

 اسم الخدمة : 
بطاقة أولوية

 اسم الجهة : 
وزارة الصحة

https://www.youtube.com/watch?v=GO5_xUZzvBg
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تعريف مختصر :
تطبيـــق يقـــدم لطالـــب الـــدواء مقارنـــات بيـــن 
ـــة  ـــدواء مـــن ناحي ـــر المتوفـــرة مـــن ذات ال العقاقي

األســـعار والبدائـــل ليختـــار األنســـب لـــه.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »بك نهتم«

 اسم الجهة : 
هيئة الغذاء والدواء

https://www.youtube.com/watch?v=NRNTgi4Pyaw 
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تعريف مختصر :
تطبيـــق يمّكـــن المســـتخدم مـــن معرفـــة 
مواصفـــات المنتجـــات المســـتهلكة للطاقـــة قبـــل 
شـــرائها ومعرفـــة البدائـــل ذات الكفـــاءة مـــن ذات 

ـــغ فـــي حـــاالت الغـــش. ـــوع والتبلي الن

 اسم الخدمة : 
تطبيق »تأّكد« 

 اسم الجهة : 
هيئة المواصفات والمقاييس

https://www.youtube.com/watch?v=Fr75t3ohBmM
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تعريف مختصر :
ـــر«  ـــة »أبش ـــالل منص ـــن خ ـــة م ـــة مقدم خدم
تمّكـــن المســـتخدم مـــن إصـــدار تفويـــض إلكترونـــي 
ــي إجـــراء معامالتـــه لـــدى  لمـــن ســـينوب عنـــه ـف

ـــة. ـــوال المدني األح

 اسم الخدمة : 
التفويض اإللكتروني

 اسم الجهة : 
األحوال المدنية 

https://www.youtube.com/watch?v=se5hmKU_JaE
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تعريف مختصر :
ـفــي  المواطـــن  دور  لتفعيـــل  تطبيـــق 
رفـــع  خـــالل  مـــن  التجـــاري  الغـــش  مكافحـــة 
الشـــكاوى إلكترونّيـــا مـــع إمكانيـــة رفـــع صـــورة 

الغـــش. مـــكان  وتحديـــد 

 اسم الخدمة : 
تطبيق »بلغ تجاري«

 اسم الجهة : 
وزارة التجارة واالستثمار

https://www.youtube.com/watch?v=CJpypKXVYYg
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تعريف مختصر :
مخالفـــات  بالغـــات  الســـتالم  تطبيـــق 
وطـــوارئ الدفـــاع المدنـــي مـــن خـــالل تحديـــد نـــوع 
ــن  ــائط تمّكـ ــة وسـ ــا وإضافـ ــة وموقعهـ المخالفـ

الجهـــة المعنيـــة مـــن االســـتجابة الفوريـــة.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »سلمتي«

 اسم الجهة : 
الدفاع المدني

https://www.youtube.com/watch?v=jZthmNtNBm0
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تعريف مختصر :
ــة تحـــوي  ــة المكرمـ ــة تفاعليـــة لمكـ خارطـ
ـــات  ـــآت والمخيم ـــم والمنش ـــع المعال ـــع جمي مواق
وشـــركات الطوافـــة تســـاعد الحـــاج علـــى تحديـــد 

وجهتـــه والتحـــرك بســـهولة.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »ُمحدد العمرة والحج الملحي« 

 اسم الجهة : 
البريد السعودي

https://www.youtube.com/watch?v=3A5FUh1JsTA 
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تعريف مختصر :
ـــادرة لمســـاعدة الشـــركات الناشـــئة فـــي  مب
دخـــول ســـوق العمـــل مـــن خـــالل تمكينهـــا مـــن 
اســـترداد رســـوم التأســـيس و80% مـــن تكلفـــة 
ـــة الوافـــدة عـــن الســـنوات الثـــالث األولـــى. العمال

 اسم الخدمة : 
مبادرة »استرداد« 

 اسم الجهة : 
منشآت – وزارة المالية

https://www.youtube.com/watch?v=n7eg9EZ48os
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تعريف مختصر :
منصـــة تحـــوي مشـــاريع مطروحـــة للمناقصة 
بشـــروط ســـهلة تناســـب المنشـــآت الصغيـــرة 

الراغبـــة ـفــي الحصـــول علـــى مشـــاريع عمـــل.

 اسم الخدمة : 
منصة »فرصة«  

 اسم الجهة : 
صندوق تنمية الموارد البشرية

https://www.youtube.com/watch?v=VrWM575sXdI
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تعريف مختصر :
خدمـــة مـــن وزارة العـــدل عبـــر بوابـــة »ناجـــز« 
تتيـــح للمســـتخدم إصـــدار وكالـــة إلكترونّيـــا وذاتّيـــا 
ـفــي بعـــض األعمـــال منخفضـــة المخاطـــر، دون 

ـــة العـــدل. مراجعـــة كتاب

 اسم الخدمة : 
الوكالة اإللكترونية 

 اسم الجهة : 
وزارة العدل

https://www.youtube.com/watch?v=-_80hjQt8Tc
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تعريف مختصر :
منصـــة تأهيليـــة تقـــدم للباحثيـــن عـــن عمـــل 
دورات تدريبيـــة فـــي مختلف المجاالت بشـــهادات 
ـــة فـــي التوظيـــف لـــدى  معتمـــدة تعطيهـــم أولوي

شـــركاء المنصـــة.

 اسم الخدمة : 
منصة »دروب«

 اسم الجهة : 
صندوق تنمية الموارد البشرية

https://www.youtube.com/watch?v=cbAMReqCS_Y
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تعريف مختصر :
المســـتأجر والمؤجـــر  بيـــن  تربـــط  منصـــة 
جميـــع  حقـــوق  لضمـــان  العقـــاري؛  والوســـيط 

المنازعـــات. وتقليـــل  األطـــراف 

 اسم الخدمة : 
إيجار

 اسم الجهة : 
وزارة اإلسكان

https://www.youtube.com/watch?v=7lE1j4vayMM
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تعريف مختصر :
الســـعودية  للموظفـــات  توفـــر  خدمـــة 
ــل %80  ــبة تحّمـ ــل بنسـ ــى العمـ ــن وإـل ــل مـ توصيـ
ـــن  ـــن ع ـــد راتبه ـــن ال يزي ـــدة لم ـــدوق لم ـــى الصن عل

ثمانيـــة آالف ريـــال.

 اسم الخدمة : 
خدمة »وصول«: 

 اسم الجهة : 
صندوق تنمية الموارد البشرية

https://www.youtube.com/watch?v=-aC2xumH4Ls
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تعريف مختصر :
منصـــة تضـــم المتاجر اإللكترونيـــة الموثوقة 
وتصّنفهـــا حســـب درجـــة الموثوقيـــة؛ لمســـاعدة 
العمـــالء فـــي حمايـــة بياناتهـــم واجتنـــاب المتاجـــر 

المشـــبوهة.

 اسم الخدمة : 
خدمة »معروف« 

 اسم الجهة : 
وزارة التجارة والصناعة

https://www.youtube.com/watch?v=46t0LWvahto
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تعريف مختصر :
ـــا مـــن  ـــن المســـتخدم إلكترونّي ـــق يمّك تطبي
حســـاب زكاتـــه مـــن جميـــع أنـــواع األمـــوال ومـــن ثـــم 
دفعهـــا آلّيـــا وتحويلهـــا إلـــى الضمـــان االجتماعـــي.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »زكاتي«  

 اسم الجهة : 
هيئة الزكاة والدخل

https://www.youtube.com/watch?v=2Q3NF9UWZPk
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تعريف مختصر :
تطبيـــق يســـاعد زائـــر الحـــرم المكـــي والحـــرم 
ــة  ــوات وحالـ ــات الصلـ ــة أوقـ ــي معرفـ ــي ـف المدـن
االزدحـــام وحجـــز الخدمـــات ورفـــع البالغـــات وإبـــداء 

المالحظـــات.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »الحرمين الشريفين« 

 اسم الجهة : 
رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

https://www.youtube.com/watch?v=2q6tILiK75U
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تعريف مختصر :
خدمتـــان مرتبطـــان ببعضهمـــا؛ األولـــى تتيح 
ــة  ــدم الطلـــب االســـتعالم عـــن دوره، والثانيـ لمقـ

ـــه مـــن تعجيـــل دوره إذا كان متأخـــًرا. تمّكن

 اسم الخدمة : 
اعرف دورك/ عّجلها

 اسم الجهة : 
الصندوق العقاري

https://youtu.be/UjBEcdazn0o
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تعريف مختصر :
مركـــز اتصـــال يســـتقبل بالغـــات رســـائل 
ـــة إلـــى  النصـــب واالحتيـــال عبـــر إرســـال رســـالة نصّي

ــم )330330(. ــى الرقـ ــم إـل الرقـ

 اسم الخدمة : 
خدمة التبليغ عن رسائل االحتيال

 اسم الجهة : 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

https://www.youtube.com/watch?v=UWjeZL1d8kE&feature=youtu.be


32

تعريف مختصر :
ــتفيد مـــن الحصـــول  تطبيـــق يمّكـــن المسـ
علـــى استشـــارة طبيـــة مجانيـــة بالصـــوت والصـــورة 

ـــق الصحـــي.  ـــارة المرف ـــة إلـــى زي دون الحاج

 اسم الخدمة : 
تطبيق »صحة« 

 اسم الجهة : 
وزارة الصحة

  

https://www.youtube.com/watch?v=BS4Q3KudHlc&feature=youtu.be
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تعريف مختصر :
تطبيـــق يمّكـــن أصدقـــاء المرضـــى المنّومين 
مـــن معرفـــة مواعيـــد الزيـــارة ومن التحـــدث معهم 
عـــن ُبعـــد كمـــا يمّكـــن المرضـــى مـــن التواصـــل مـــع 

بعضهـــم البعـــض إلكترونّيا. 

 اسم الخدمة : 
تطبيق »ِطبت« 

 اسم الجهة : 
ثقة

  

https://youtu.be/dRgCS8tubuI
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تعريف مختصر :
برنامـــج توظيـــف مؤقـــت يســـتهدف تدريـــب 
ـــن عـــن عمـــل وتأهيلهـــم وتمكينهـــم مـــن  الباحثي
تكويـــن عالقـــات تســـاعدهم ـفــي الحصـــول علـــى 

عمـــل طويـــل األمـــد.

 اسم الخدمة : 
برنامج »تمهير« 

 اسم الجهة : 
صندوق تنمية الموارد البشرية

  

https://www.youtube.com/watch?v=rQoJ9ibm-OM&feature=youtu.be
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تعريف مختصر :
الحـــاالت  عـــن  الفـــوري  للتبليـــغ  تطبيـــق 
تلقائّيـــا  يقـــوم  بحيـــث  إســـعاًفا  تحتـــاج  التـــي 
ـــغ عنهـــا ويوفـــر لهـــا  ـــة المبّل بتحديـــد موقـــع الحال

اإلســـعافات حتـــى لـــو كانـــت ـفــي البـــر. 

 اسم الخدمة : 
تطبيق »أسعفني«  

 اسم الجهة : 
الهلل األحمر

  

https://www.youtube.com/watch?v=b-Lh8nZ84YM&feature=youtu.be
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تعريف مختصر :
خدمـــة تتيـــح للمـــوّكل إلغـــاء الـــوكاالت 
الشـــرعية ذاتّيـــا؛ عـــن طريـــق موقـــع الـــوزارة أو 
ــي أو االتصـــال برقـــم خدمـــة  تطبيقهـــا اإللكتروـن

ــوزارة. ــالء الـ عمـ

 اسم الخدمة : 
خدمة فسخ الوكالة

 اسم الجهة : 
وزارة العدل

  

https://www.youtube.com/watch?v=mKq8LETOXlo&feature=youtu.be
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تعريف مختصر :
خدمـــة توّفـــر شـــتالت زراعيـــة وتوصلهـــا 
للراغبيـــن مجاًنـــا حتـــى الموقـــع المـــراد زراعتهـــا 
فيـــه، مـــع تقديـــم الدعـــم الفنـــي ـفــي كيفيـــة 

ورعايتهـــا. غرســـها 

 اسم الخدمة : 
خدمة »تشجير«

 اسم الجهة : 
أمانة منطقة الرياض

  

https://youtu.be/9h3zrxXv8iI
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تعريف مختصر :
تطبيـــق يســـاعد المســـتهلكين ـفــي حفـــظ 
فواتيـــر المشـــتريات ومعرفـــة مواعيـــد انتهـــاء 
فتـــرة الضمـــان ويقـــّدم لـــه معلومـــات عـــن حقوقـــه 

ـــر. ـــى التاج عل

 اسم الخدمة : 
تطبيق »فاتورتي« 

 اسم الجهة : 
جمعية حماية المستهلك

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Y1tAfOuL4&feature=youtu.be
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تعريف مختصر :
تطبيـــق لتســـهيل مهمـــة الدفـــاع المدنـــي فـــي 
ــى مـــكان الحادثـــة عـــن طريـــق تســـجيل  الوصـــول إـل
ــي  ــع التـ ــاملة المواقـ ــبًقا شـ ــه مسـ ــتفيد بياناتـ المسـ
ــي إذا  ــع الحاـل ــال الموقـ ــر إرسـ ــادة، أو عبـ ــا عـ يرتادهـ

كان مختلًفـــا.

 اسم الخدمة : 
تطبيق »فزعة«

 اسم الجهة : 
الدفاع المدني

  

https://www.youtube.com/watch?v=j6vHYEaPaR0&feature=youtu.be
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تعريف مختصر :
خدمـــة يتكفـــل بموجبهـــا الصنـــدوق بــــ 80% مـــن 
ـــي  ـــعودية الت ـــة الس ـــن للموظف ـــة طفلي ـــة حضان تكلف
ــال، لمـــدة أربـــع  ــة آالف ريـ ــا عـــن ثمانيـ ــد راتبهـ ال يزيـ

ـــبة. ـــا النس ـــص فيه ـــنوات تتناق س

 اسم الخدمة : 
خدمة »ُقّرة« 

 اسم الجهة : 
صندوق تنمية الموارد البشرية

  

https://youtu.be/aI8e6qgwvUM
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تعريف مختصر :
مقابـــل اشـــتراك ســـنوي رمـــزي تقـــّدم المكتبـــة 
مجموعـــة كتـــب وقصـــص وألعـــاب معرفيـــة وتوصلهـــا 

ل. إلـــى موقـــع األســـرة باســـم الطفـــل المســـجَّ

 اسم الخدمة : 
نادي ِكتاب الطفل 

 اسم الجهة : 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

  

https://www.youtube.com/watch?v=q-3dq5IvdPE&feature=youtu.be


42

تعريف مختصر :
الجهـــات  يمّكـــن  خلـــوي  اســـتغاثة  جهـــاز 
المختصـــة مـــن تحديـــد موقـــع المســـتغيث ومعرفـــة 
هويتـــه بنـــاء علـــى بيانـــات ســـّجلها مســـبًقا عنـــد تعبئـــة 

ــتراك. ــتمارة االشـ اسـ

 اسم الخدمة : 
خدمة »استغاثة« 

 اسم الجهة : 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

  

https://youtu.be/wWqE9nxTjzY
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بإمكانك مشاهدة المزيد من 
الخدمات عبر متابعة حساباتنا 
في منصات التواصل اإلجتماعي.

t d r y _ k s a

https://t.me/s/tdry_ksa
https://twitter.com/tdry_ksa?lang=ar
https://www.instagram.com/tdryksa/
http://www.youtube.com/channel/UCw2yhxx-PgPPil1Yy_4JnYA

