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دليل
نظام خدماتي



 منصــة الكترونيــة لتقديــم الدعــم لخدمــات تقنيــة المعلومــات حيــث تتيــح
واضحــة آليــة  ضمــن  التقنيــة   المشــاكل  عــن  واالبــالغ  الطلبــات   رفــع 

وموحدة حسب مستوى خدمة محدد

لكافــة الفنــي  الدعــم  خدمــات   تقديــم 
مستخدمي الخدمات االلكترونية في  الوزارة

النشــاطات وتنفيــذ  لدعــم  االجــراءات  مــن  ومتكاملــة  موحــدة  منظومــة   بنــاء 
  التشغيلية للخدمات االلكترونية والمبادرات التطويرية في كافة مواقع الوزارة

الخدمــات لجميــع  الســلس   التشــغيل 
االلكترونية التي تطلقها الوزارة

 نبذه عن النظام

أهداف النظام
1

1

3

2



https://khadamati.moe.gov.sa/sp
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يتم الدخول الى النظام من خالل الرابط التالي :

  -مع العلم انه يجب أن يكون المستخدم مسجل في خدمة التحقق الثنائي

 من خالل الصفحة ادناه يتم ادخال اسم المستخدماضغط على تسجيل الدخول
 متبوعًا بـ
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الدخول الى النظام



 يتــم اختيــار التصنيــف الرئيســي مــن القائمــة
عــدة خاللــه  مــن  وينــدرج  الصفحــة   يميــن 

 تصنيفات فرعية يتم اختيار ما هو مناسب

 فــي حــال كان الطلــب نيابــة عــن شــخص اخــر
 يتــم اختيــار "نعــم" وكتابــة اســم المســتخدم
 الخــاص بالشــخص االخــر فــي مربــع االســم
بشــكل المطلوبــة  البيانــات  تعبئــة   مــع 

 واضح ودقيق ثم الضغط على ارسل

 بعد اختيار الخدمة المراد طلبها يتم تعبئة
 البيانات التالية وكتابة وصف دقيق وواضح
 للطلب في مربع الوصف ثم الضغط على

 ايقونة ارسل

3 طلب خدمة

ارسال
ارسال
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لطلب خدمة يتم اختيار "اطلب خدمة"



4 متابعة طلب سابق

 من خالل الصفحة التالية يمكن إضافة أي تعليق على الطلب والضغط على
 ارسال ويمكن أيضا متابعة حالة الطلب وقبول الحل او رفضه وفي حال تم

    الرفض يتم إعادة فتح الطلب والعمل عليه .

 يتم الضغط على رقم الطلب لمعاينة تفاصيله
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 لمتابعة طلب سابق تم رفعه يتم اختيار
  تذاكري كما موضح في الصورة ادناه
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5 اإلبالغ عن مشكلة

الخــاص المســتخدم  اســم  وكتابــة  "نعــم"  علــى  الضغــط   يتــم 
 بالشــخص االخــر فــي خانــة مقــدم البــالغ مــع كتابــة وصــف دقيــق

  وواضح للمشكلة في مربع الوصف ثم الضغط على ارسل

هــو بمــا  الفرعــي  والتصنيــف  الرئيســي  التصنيــف  اختيــار   يتــم 
مربــع فــي  للمشــكلة  وواضــح  دقيــق  وصــف  وكتابــة   مناســب 
 الوصــف و ارفــاق صــورة مــن المشــكلة ان امكــن ثــم الضغــط

  على ارسل

 لإلبالغ عن مشكلة يتم الضغط على خيار
 اإلبالغ عن مشكلة
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ارسال 4
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ارسال 4

 في حال لم يكن البالغ نيابة عن شخص اخر في حال كان البالغ نيابة عن شخص اخر



 من خالل الصفحة التالية يمكن إضافة أي تعليق على البالغ والضغط على
  ارسال ويمكن أيضا متابعة حالة البالغ وقبول الحل او رفضه

6 متابعة بالغ سابق

 لمتابعة بالغ سابق تم رفعه يتم اختيار تذاكري
 كما موضح في الصورة ادناه

 يتم الضغط على رقم الطلب لمعاينة تفاصيله
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7 مركز المعرفة

 كما يمكن االطالع من خالل ايقونة "تريد المساعدة..؟"
 على عدد من المقاالت التقنية التي قد تساهم في زيادة

 المعرفة التقنية

لالطالع على المقاالت يتم اختيار خيار "المعرفة"
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شكرًا


