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دليل المستخدم

مقدمة

:

في إطار سعي غرفة الرياض لتحقيق أحد أهدافها االستراتيجية المتمثل باالنتقال فيي تقيديخ ميدهاتها إليه ه هيلغ فالارفية انلةتر نييةف
باستخداغ أحدث النظخ المتطلرة في هجال تقنية المعللهات .ذلك لزيادة نطاق مدهاتها انلةتر نيية الرفيم هيس هىيتلد هلدتهيا بمعيايير
أهنية عالية .ليتىنه لملظ ي عمالء الارفة هيس إنجياأ أعميالهخ بةيل يىير سيهللة فيي بيعية عميل هتطيلرة هثاليية .هياءت بلابية الخيدهات
انلةتر نية لتمثل مطلة في هذا الطريق نحل الهدف المنشلد بإذن الله.
فمس مالل البلابة انلةتر نية سيتمةس هشتركي غرفة الرياض هس االست ادة هس عدة مدهات بداية بت عيل حىيا

المنشي ة فيي البلابية

ثخ االست ادة هس مدهات تصديق اللثائق انلةتر نية هير را بعيدة ميدهات فيي إدارة بيانيات المنشي ة الم لضييس غيرهيا هيس الخيدهات التيي
تىعه الارفة هس ماللها لملاكبة تطلر بيعة األعمال في المملةة تىهيل إهراءات رهال المال األعمال.
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شروط التسجيل في الخدمات اإللكترونية:
 .1يحق للمنش ة المىجلة بارفة الرياض االست ادة هس الخدهات االلةتر نية التي تقدهها الارفة عبر هلقعها االلةتر ني.

 .2فيي المؤسسااات الفرديااة يحيق لمالييك المنشي ة أ الميدير العيياغ بالىييجل التجيارو الحصييلل علييه حىيا

المىييتخدغ الرئيىيي

( .)Administrator
 .3فييي الشاارتات يحييق لييي (رئيييل هجلييل اندارة أ أحييد أعئييائه أ المييدراء التن يييذييس المييد نيس بالىييجل التجييارو) الحصييلل علييه
حىييا

المىييتخدغ الرئيىيي ( ، )Administratorكمييا يمةييس لم ييلض حميير الحصييلل عليييه عبيير إحئييار كاليية ةييرعية مييادرة هييس

المدير العاغ تنص مراحة عله إدارة الشركة الخدهات االلةتر نية لارفة الرياض .
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آلية التسجيل في الخدمات اإللكترونية:
 .1الدملل إله هلقم غرفة الرياض ( . )www.chamber.sa
 .2الدملل إله قىخ (الخدهات انلةتر نية -بلابة أعمالي).
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آلية التسجيل في الخدمات اإللكترونية:

 .3امتيار (تىجيل هىتخدغ هديد).
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آلية التسجيل في الخدمات اإللكترونية:
 .4تعبعة البيانات المطللبة في نملذج طلب التىجيل في الخدهات انلةتر نية الئاط عله (إنشاء هىتخدغ).
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آلية التسجيل في الخدمات اإللكترونية:
 .5بعد اكتمال التىجيل يقلغ المىتخدغ بتىجيل الدملل هرة أمرد ليقلغ بطباعة (نملذج ت عيل حىا الخدهات االلةتر نية) ثخ أيارة غرفية
الرياض لمرة احدة فقط برفقته النملذج الملقم هس قبل المخلل بمنحه مالحيات المىتخدغ الرئيىيي لحىيا المنشي ة ذليك لت عييل
الحىا .

نموذج تفعيل حساب
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آلية الدخول إلى الخدمات اإللكترونية –بوابة أعمالي :
 .1إدمال (اسخ المىتخدغ كلمة المر ر) التي تخ االةتراك بها في الخدهات انلةتر نية في الحقلل المطللبة في بلابة أعميالي ثيخ
النقر عله ( دملل ) .

 .2يتخ إرسال( رهز الت كيد) إله رقخ الجلال المىجل في الخدهات انلةتر نية ليتخ الدملل في كل هرة إله بلابة أعمالي.
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آلية الدخول إلى الخدمات اإللكترونية –بوابة أعمالي :
 .3عند نسيان اسم المستخدم:
يمةنك عس طريق م حة تىجيل الدملل طلب استعادته بالئاط عله الىؤال ( نىيت اسخ المىتخدغ ؟ )

بعييد تعبعيية الحقييلل المطللبيية السييتعادة اسييخ المىييتخدغ ( رقييخ العئييلية-رقييخ الجييلال-رقييخ الهلييية اللطنييية) الئيياط علييه أيقلنيية
(استعادة اسخ المىتخدغ)  ،سيتخ إرسال اسخ المىتخدغ إله البريد انلةتر ني المىجل في الخدهات انلةتر نية.
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آلية الدخول إلى الخدمات اإللكترونية –بوابة أعمالي :
 .4عند نسيان تلمة المرور :
يمةنك عس طريق م حة تىجيل الدملل طلب استعادتها بالئاط عله الىؤال ( نىيت كلمة المر ر ؟ )

بعييد ادمييال اسييخ المىييتخدغ الئيياط علييه أيقلنيية ( إرسييال )  ،سيييتخ إرسييال كلميية الميير ر إلييه البريييد انلةتر نييي المىييجل فييي الخييدهات
انلةتر نية.
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آلية الدخول إلى الخدمات اإللكترونية –بوابة أعمالي :
 .5تغيير تلمة المرور :
يمةييس فييي أو قييت تايييير كلميية الميير ر إلييه كلميية هيير ر هديييدة بعييد الييدملل علييه حىييابك فييي بلابيية أعمييالي ثييخ الئيياط علييه أيقلنيية
(حىابي) .

تظهر ةاةة تايير كلمة المر ر  ،أدمل كلمة المر ر القديمة،ثخ أدمل كلمة المر ر الجديدة هرتان للت كيد  ،ثخ أضاط ( تايير كلمة المر ر).
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الخدمات اإللكترونية المقدمة:
تحتلو عله م حة الخدهات انلةتر نية الرئيىية عله ستة أقىاغ رئيىية  ..هي :
 .1خدمات العضوية
 .2خدمات تصديق الوثائق
 .3خدمات االستعالم
 .4المحفظة المالية
 .5خدمات الفرص التجارية والمناقصات
 .6خدمات التصاريح
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أوال  :خدمات العضوية :
ً
يحتوي قسم خدمات العضوية على الخدمات التالية :
 .1تحديث بيانات المنش ة
 .2إدارة حىابات المىتخدهيس
 .3تعديل بيانات المىتخدهيس
 .4تعديل الم لضيس
 .5طباعة ةهادة االةتراك
 .6إمدار مطا

تعريف بالمنش ة

وفيما يلي تفصيل تلك الخدمات :

14

دليل المستخدم

 1تحديث البيانات :
ييتمةس المىييتخدغ فييي هييذ الخدهيية هيس تحييديث بيانييات هنشي ته هباةييرة فيي سييجالت الارفيية إلةتر نيييا د ن الحاهيية إلييه
حئلر الشخصي لمقر الارفة .
 هس ةاةة (تحديث البيانات) يتخ تعديل البيانات المطللبة الئاط عله أيقلنة ( ح ظ )
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 2إدارة حسابات المستخدمين:
يتمةس المىتخدغ في هذ الخدهة هس إدارة حىابات هىيتخدهي حىيا

المنشي ة تحدييد الصيالحيات لةيل هىيتخدغ فيي

الخدهات انلةتر نية لارفة الرياض ( بلابة أعمالي )  ،هي هتاحة فقط للحىا

الرئيىي للمنش ة ).)Admin User

 اضافة مستخدم لحساب المنشأة :
 .1يقييلغ المسااتخدم االضااافي المييراد اضييافته إلييه حىييا

المنشي ة بالتىييجيل

فييييي بلابيييية أعمييييالي حىييييب ( حلييييية التىييييجيل فييييي الخييييدهات انلةتر نييييية )
المذكلرة سابقا هىتخدها ن ل رقخ عئلية المنش ة.
 .2يقييلغ المسااتخدم الرئيسااي لحىييا

المنش ي ة بالييدملل علييه مدهيية (إدارة

حىيييابات المىيييتخدهيس) سييييظهر ليييه حىيييا
لحىا

المىيييتخدغ الميييراد اضيييافته

المنش ة بانتظار الت عيل .

 .3يختيييار المساااتخدم الرئيساااي الصيييالحية المطللبييية لهيييذا المىيييتخدغ حييييث
يمةنيييه االمتييييار بييييس مالحية(هىييياعد إدارو) أ (هىيييؤ ل تعييياهالت) ،حييييث
تةلن الصالحيات لةل هنهما كالتالي :
 مسااااعد اداري :مييييالحية تجهيييييز مطابييييات تقييييديخ الطلبييييات فقييييط د ن
تصديق.
 مساااؤول تعاااامالت :ميييالحية كاهلييية يىيييتثنه هنهيييا ميييالحية الت يييلي
اضافة هىتخدهيس عله الخدهات انلةتر نية.

 .4بعيييد امتييييار الصيييالحية المطللبييية للمىيييتخدغ االضيييافي  ،يقيييلغ المىيييتخدغ
الرئيىي بالملافقة أ الرف

عليه ت عييل المىيتخدغ ،عنيد الملافقية ييتخ

ت عيل المىتخدغ االضافي هباةرة بالصالحيات المحددة له.
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 3تعديل بيانات المستخدمين :
يتمةس المىتخدغ في هذ الخدهة هس تعيديل حىيابات هىيتخدهي حىيا
(بلابة أعمالي ) ،هي هتاحة فقط للحىا

المنشي ة فيي الخيدهات انلةتر نيية لارفية الريياض

الرئيىي للمنش ة ).)Admin User

 عبر ةاةة تعديل بيانات المىتخدهيس  ،يقلغ المىيتخدغ الرئيىيي بتعبعية البيانيات المطليل

تعيديلها للمىيتخدغ االضيافي  ،ثيخ

يقلغ بالئاط عله (تحديث) لح ظ تلك التعديالت .
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 4تعديل المفوضين :
يتمةس المىتخدغ في هذ الخدهة هس تعديل حالة ه لضي المنش ة (إيقاف  /ت عيل ).
 هس ةاةة تعديل الم لضيس  ،يئاط المىتخدغ أهاغ اسخ الم لض المراد تعديله ميار (تعديل )  ،يقيلغ بامتييار ايقياف هيذا
الم لض أ ت عيله.
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 5شهادة االشتراك :
يتمةس المىتخدغ في هذ الخدهة هس االطالع عله بيانات ةهادة اةتراك هنش ته في الارفة طباعتها كلثيقة إلةتر نية
هعتمدة هباةرة .
 هس ةاةة مدهة (ةهادة اةتراك ) يتخ طباعة الشهادة بالئاط عله أيقلنة ( طباعة ).
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 6تعريف المنشأة :
يتمةس المىتخدغ في هذ الخدهة هس إمدار مطا

تعريف بالمنش ة هصدق هس الارفة طباعته إلةتر نيا هباةرة .

 .1هيس مي حة (تعرييف هنشي ة ) ييتخ طليب تعريييف بالمنشي ة بالئياط عليه أيقلنيية (طليب تعرييف هنشي ة ) بعيد االطيالع علييه
ات اقية االستخداغ سياسة الخصلمية الملافقة عليها .
 .2تظهر ةاةة اتماغ الطلب تظهر عبارة ( تخ التخزيس بنجاح رقخ الطلب )XXXXXX
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 .3بعد انتهاء عملية طلب تعريف المنش ة  ،لطباعة مطا
ثخ البحث عس مطا

التعريف عله المىتخدغ الذها

لشاشة االستعالم – استعالم النماذج.

التعريف عبر رقخ الطليب اليذو ظهير فيي ةاةية الطليب  ،عنيد ظهيلر فيي القائمية امتييار ( هشياهدة )  ،تظهير ةاةية النميلذج

امتيير (طباعيية النمييلذج ) ليييتخ تحميلييه كخطييا

إلةتر نييي بصييياة ( )PDFعلييه ههيياأك هييم اهةانييية طباعتييه بالطابعيية أ ارسيياله بالبريييد االلةتر نييي أ

االحت اظ به في هجلداتك .

ى
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ثانياً  :خدمات تصديق الوثائق :
يتمةس المىتخدغ هس ماللها بإعداد اللثائق المعاهالت الخامة بمنش ته يرغب فيي تصيديقها هيس الارفية  ،هيس ثيخ
تصديقها هباةرة إلةتر نيا د ن الحاهة للحئلر الشخصي لمقر الارفة .
يحتوي هذا القسم على الخدمات التالية:

 .1تصديق ثائق النماذج الجاهزة
 .2تصديق ثائق الخطابات الم تلحة
 .3تصديق ثائق هعاهالت أارة الخارهية
 .4تصديق طلب (ت لي

هند

لدد بلابة المشتريات الحةلهية)

وفيما يلي تفصيل تلك الخدمات :
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 1التصديق عبر النماذج الجاهزة :
هس مالل هذ الخدهة يتمةس المىتخدغ هس التصديق عله هعاهالت هنش ته هم الجهات المختل ة عبر نمياذج هياهزة هعتميدة تيلفيرا
لللقت الجهد ،حيث يمةس االمتيار بيس أكثر هس(  )30نملذج لللثائق انلةتر نية هلههة إله الجهات الحةلهية القطاع الخاص.
 .1هس ةاةة ( نماذج جاهزة ) يتخ امتيار النملذج المراد تصديقه إلةتر نيا .
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 .2تعبعة البيانات المطللبة حىب النملذج هس ثيخ الئياط عليه أيقلنية (ح يظ) ،ثيخ امتييار (تصيديق) بعيد الملافقية عليه ات اقيية االسيتخداغ
سياسة الخصلمية  ،يتخ بعدها تصديق الخطا

هباةرة .
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 .3بعد انتهاء عملية التصديق  ،لطباعة الخطا
ثخ البحث عس الخطا

المصدق عله المىتخدغ الذها

لشاشة االستعالم – استعالم النماذج.

المصدق حىب نلعه  ،عند ظهلر في القائمة امتيار ( هشاهدة )  ،تظهير ةاةية النميلذج امتير (طباعية

النمييلذج ) ليييتخ تحميلييه كخطييا

هصييدق إلةتر نيييا بصييياة  PDFعلييه ههيياأك هييم اهةانييية طباعتييه بالطابعيية أ ارسيياله بالبريييد

االلةتر ني أ االحت اظ به في هجلداتك .
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 2التصديق عبر الخطابات المفتوحة :
هس مالل هذ الخدهة يتمةس المىتخدغ هس التصديق عله هعاهالت هنش ته هم الجهات المختل ية لةيس عبير إعيداد مطيا
تصديقه إلةتر نيا.
بلاسطة قالب ه تلح يتلافق هم هتطلباته ثخ يتخ اعتماد بعد هراهعة همثل مدهة العمالء للخطا
 .1هس ةاةة ( خطابات مفتوحة ) يتخ اعداد الخطا

المراد تصديقه إلةتر نيا .

26

دليل المستخدم

 .2بعييد إعييداد الخطييا

المطلييل

تصييديقه يييتخ الئيياط علييه أيقلنيية (ح ييظ) ،ثييخ امتيييار (تصييديق) بعييد الملافقيية علييه ات اقييية االسييتخداغ

سياسة الخصلمية  ،ثخ يرسل الخطا
رسالة نصية بحالة الخطا

إله همثل مدهة العمالء بالارفة لمراهعة الخطا

هس ثخ الملافقية عليه تصيديقه  ،ستصيلك

فلر هعالجته .
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 .3بعد انتهاء عملية طلب التصديق للخطا

الم تيلح  ،ستصيل رسيالة نصيية للمىيتخدغ بحالية الخطيا

المطليل

تصيديقه ( هصيدق –

هرفلض هم ذكر الىبب  ..الخ )
 .4لالستعالغ عس الخطا
 ثخ البحث عس الخطا
ستظهر حالة الخطا

المطلل
المطلل

لشاشة االستعالم – استعالم النماذج.

تصديقه عله المىتخدغ الذها

عبر امتيار نلع (الخطابات الم تلحة) تحديد تاريخ اليلغ حىب الحاهة  ،عنيد ظهيلر فيي القائمية

( هصدق-هلاي–تحت المراهعة  ..الخ ).

 عنييد ظهييلر حاليية (هصييدق ) يييتخ امتيييار ( هشيياهدة )  ،تظهيير ةاةيية النمييلذج امتيير (طباعيية النمييلذج ) ليييتخ تحميلييه كخطييا

هصييدق

إلةتر نيا بصياة  PDFعله ههاأك هم اهةانية طباعته بالطابعة أ ارساله بالبريد االلةتر ني أ االحت اظ به في هجلداتك .
 أها في حالة ( هلاي ) يتخ امتيار (هشاهدة ) لمعرفة سبب الرف

.
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 3تصديق معامالت وزارة الخارجية :
هييس مييالل هييذ الخدهيية يييتمةس المىييتخدغ هييس التصييديق علييه هعيياهالت الت ةيييرات الصييادرة هييس أارة الخارهييية إلةتر نيييا عبيير
الربط بيس بلابة أعمالي هلقم مدهات الت ةيرات االلةتر نية للأارة الخارهية .
 .1يقلغ ماحب المعاهلة بتعبعة النملذج االلةتر ني عبر هلقم مدهات الت ةيرات االلةتر نية للأارة الخارهية
https://visa.mofa.gov.sa/

 .2الدملل عله حىا

المنش ة في بلابة أعمالي امتيار ( تصديق اللثائق-نماذج هاهزة -طلبات أارة الخارهية )
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 .3امتيار نلع الت ةيرة

إدمال رقخ الت لي

الملهلد في النملذج انلةتر ني (الذو تخ تعبعته في هلقم أارة الخارهية )
الئاط عله (ح ظ).

 .4سيتخ ارسال الطليب عبير بلابية أعميالي إليه همثيل مدهية العميالء بالارفية سييقلغ بمراهعتيه
التصيييديق علييييه  ،عنيييدها ستصيييل رسيييالة نصيييية عليييه الجيييلال الخييياص بصييياحب المعاهلييية للتبليييي
بانتهائها.
 .5يقلغ ماحب المعاهلة بالدملل عليه هلقيم ميدهات الت ةييرات االلةتر نيية ليلأارة الخارهيية هيرة
أمرد  ،سيتخ ايجاد المعاهلة المطللبة هصدقة .
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 4تصديق طلب (تفويض مندوب لدى بوابة المشتريات الحكومية):
إلةتر نييييا للتىيييجيل فيييي بلابييية المشيييتريات الحةلهيييية (هنافىيييات) هباةيييرة هيييس حىيييابه
يمةيييس للمشيييترك ت يييلي هنيييد
انلةتر ني في بلابة أعمالي ذلك عبر الخطلات التالية :
الخطوة األولى :

قبل الدملل عله حىا المىتخدغ في الخدهات انلةتر نية بارفة الرياض يجب:
 .1الدملل إله البلابة انلةتر نية للمشتريات الحةلهية www.saudiegp.sa
 .2امتيار هىتخدغ هديد
 .3تعبعة البيانات المطللبة
 .4ت كيد التىجيل بالبريد انلةتر ني
 .5إكمال عملية التىجيل تعبعة بيانات المىتندات النظاهية االأهة

الخطوة الثانية :

.1
.2
.3
.4

الدملل عله حىا المىتخدغ في الخدهات انلةتر نية بارفة الرياض
لدد بلابة المشتريات الحةلهية)
هس(تصديق اللثائق ) امتيار ( ت لي هند
الملافقة عله طلب الت لي الملهلد
إتماغ عملية التصديق

تم تفعيل حساب المنشأة إلكترونياً في
موقع المشتريات الحكومية(منافسات) بنجاح

مالحظة  :يتخ القياغ بهذ الخطلات هرة احدة فقط عند التىجيل في بلابة المشتريات الحةلهية
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ثالثاً  :خدمات التصاريح
يتمةس المىتخدغ هس ماللها هس إمدار التصاريح الالأهة لىيير بعي

أعميال هنشي ته

.
وتشمل الخدمات اإللكترونية التالية :

 .1طلب تصريح هىابقة تجارية
 .2تمديد تصريح هىابقة تجارية
 .3ت هيل تصريح هىابقة تجارية
 .4إمدار ةهادة المنش نعادة التصدير
وفيما يلي تفصيل تلك الخدمات :
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11

طلب تصريح مسابقة تجارية :
يمكن للمشننك

من ارسن

تصن ي مسن ة

طلن

تج رين إلكك ونين لممثن خدمن العمن

فن الغ فن  ،وذلننح بسن

اءان ا ا

الك لي :
 .1تعبئ البي ن

المطلوة ف ش ش ( تص ي مس ة ) ف قسم الكص ري  -ةواة أعم ل

 .2ت ديم م يثبت ملكي الجوائز
 .3ت نننديم اءع ن ن

صن نندور فن ن وس ن ن ئ اءع ن ن

الم ك ن ن

قب ن ن

الكعميد النه ئ
 .4ت ديم قسيم المس ة

الم ك ب طب عكه على أ تشم :

 خ ن ءسم المكس ةق الث ث وعنوانه و ه تفه الجوا
 أس ننئل المسن ن ة

م نني خين ن را

ا ا ةن ن

عل ننى أ يك ننو من ن

ضمنه اءا ة الصحيح
 رقم مكسلس ف أعلى ال سيم
 ت ريخ ةد المس ة


ونه يكه

الش وط الخ ص ة لمس ة

( موضح أدن )
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الشااااااااااااااروط الخاصااااااااااااااة
بالمسااااابقة والمطلااااوب
اضاااااافتها فاااااي قسااااايمة





االشتراك في المسابقة مجانا ودون اشتراط الشراء
ال يشترط الحضور وقت الفرز للحصول على الجائزة
االجابة على اسئلة المسابقة وتتابة االسم الثالثي ورقم الهاتف بخط واضح
آخر موعد لقبول قسيمة االشتراك بالمسابقة
في حالة تكرار فوز المتسابق فتعتمد له أول جائزة حصل عليها
ال يجوز لمن صدر له الترخيص وأصحاب المعارض في المجمع والوتاالت االعالنية وابنائهم
وموظفيهم الدخول في المسابقة
تسلم الجوائز للفائزين خالل  7أيام من تاريخ اعالن الفرز

المسابقة

شروط هامة يجب االلتزام بها :
قبل اطالق المسابقة

أثناء عملية فرز
الجوائز
بعد انتهاء المسابقة
وفرز الجوائز

 اءش رة الى رقم وت ريخ الكص ي ف إع ن المس ة
 أ ء تكضم أسئل المس ة م يخ ة لمب دئ اءس مي أو الك ليد أو الع دا
 المدة ال صوى  60يوم للمس ة م تي ف السن

أو أ تعكمد اءا ة على الكخمي

 الكأكيد على الغ ف ةموعد وموقي الف ز قب يومي م ت ريخ الف ز
 يكم عملي ف ز الجوائز م األدنى الى األعلى
يج أ تكو الهوي س ري المفعو
 تسليم الجوائز للف ئزي خ  7أي م ت ريخ اع الف ز
 تزويد الغ ف ةم يثبت تسليم الجوائز الى الف ئزي (إق ار م الف ئز ة سك مه للج ئزة ونوعه  +صورة م اثب
الجز اآلخ م ال سيم ) ف مدة أقص ه شه م اع أسم الف ئزي ف ابدى الصحف اليومي

الهوين أو
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 21طلب تمديد مسابقة تجارية :
يمك للمشك
األي

م ارس

المخصص للمس ة

تمديد فك ة مس ة

طل
.

 م ن ش ش ن ( تمدينند مس ن ة
العم

تج ري إلكك وني لممث خدم العم

ف الغ ف ف ب

رغبكنه زين دة عندد

) يننكم تعبئ ن البي ن ن

المطلوة ن واخكي ن ر ( اعكم ن د ) رس ن

وسكص رس ل نصي للمسكخد ةح ل الطل

الطل ن

لممث ن خدم ن

.
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 31طلب تأجيل مسابقة تجارية :
يمكن للمشننك

من ارسن

طلن

تأاين مسن ة

تج رين إلكك ونين لممثن خدمن العمن

فن الغ فن فن بن

رغبكننه تأايلهن إلننى

موعد انط ق آخ .
 م ش ش ( تأاي مس ة
رس

الطل

) يكم تعبئ البي ن

لممث خدم العم

المطلوةن واخكين ر ( بفن ) لل انو للطلن

وسكص رس ل نصي للمسكخد ةح ل الطل

ءب ن  ،أو ( اعكمن د )

.
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 41طلب انهاء مسابقة تجارية :
يمك للمشك

م ارس

طل

انه مس ة

تج ري إلكك وني لممث خدم العم

ف الغ ف ءنه مس ة

تج ري تم اءنكه

منه .
 م ش ش ( انه مس ة
رس

الطل

) ينكم تعبئن البي نن

لممث خدم العم

المطلوةن واخكين ر ( بفن ) لل انو للطلن

وسكص رس ل نصي للمسكخد ةح ل الطل

ءب ن  ،أو ( اعكمن د )

.
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 51طلب إصدار شهادة منشأ :
يمك للمسكخد م طل

إصدار شه دة المنشأ ع دة الكصدي (للمنكج

 من ش شن ( شننه دة المنشننأ ) يننكم تعبئن البي نن
لممث خدم العم
 عند اعكم د الطل

األانبي ) إلكك وني .

المطلوةن واخكين ر ( بفن ) لل اننو للطلن

وسكص رس ل نصي للمسكخد ةح ل الطل
 ،يمك طب ع الشه دة فورا كوثي

ءب ن  ،أو ( اعكمن د ) رسن

الطلن

.

إلكك وني معكمدة .
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ثالثاً  :خدمات االستعالم
يكم إظه ر تف صي النم ذج والمع م

ةشك اداو توضيحي للنم ذج الك تع م معه المسكخد .
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رابعاً  :المحفظة المالية
يكمك المسكخد عب المحفظ الم لي لحس ب المنشأة ف ةواة أعم ل م إدارة بس ب المحفظ وشنحنه أو اسنك داد
أي مب لغ ي غ
وتشم الخدم

ف اسكع دته أو اءط

على كشف الحس ب الخ ص ةمحفظكه .

ا لكك وني الك لي :

 .1شح المحفظ
 .2اسك داد المب لغ
 .3كشف الحس ب
وفيما يلي تفصيل تلك الخدمات :
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1

شحن المحفظة :

يمك للمشك

شح ال صيد الم ل لحس ب المنشأة ا لكك ون ف ةواة أعم ل بس

ةط ق الفيزا عب ادخ

الب ق

المبلغ المطلوب و الضغط على (شح ال صيد )  ،ف ب ل اخكي ر ط ي

المك ب والسداد عب سداد أو

سداد سكص رس ل للجوا تحم

رقم الف تورة ليكم سداده عب موقي البنح.
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 2استرداد مبالغ :
يمك للمشك

اسك داد مبلغ م المحفظ ةعد شحنه عب ادخ

المبلغ المطلوب ورقم اءيب

البنح ،ثم يكم تحوي المبلغ المطلوب م محفظكه إلى بس ةه البنك والضغط على ( ت ديم الطل
المبلغ المسك د  50ري

فم فوق يخصم منه  25ري

رسو اداري وتكو فك ة اءسك داد خ

لحس ةه البنك واسم
)  ،ويج

أ يكو

 15يو عم .
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3

تشف الحساب :

يمكنن للمشننك

اءطنن

علننى كشننف بسنن ب محفظكننه فنن ةواةنن أعمنن ل عبنن تحدينند ةداينن ونه ينن الفكنن ة الزمنينن للكشننف

المطلوب والضغط على ( ع ض ) .
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خامساً  :خدمات الفرص التجارية والمناقصات
تتيح هذ الخدهة االستعالغ عيس كيل هيس ال يرص التجاريية المعر ضية حالييا  ،أ المناقصيات التجاريية المتيلفرة عبير انتقيال المىيتخدغ إليه
رابط الخدهة المطللبة في هلقم غرفة الرياض.
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التحقق من الوثائق اإللكترونية :

يمةس التحقق هس اللثائق انلةتر نية الصادرة هس غرفة الرياض عبر ( ) 3طرق :

فيما يلي تلضيح آللية تلك الطرق :

45

دليل المستخدم

أوال  :بواسطة خدمة التحقق من الوثائق اإللكترونية (سند) المقدمة في بوابة أعمالي :
ً
 .1أيارة بلابة أعمالي http://mybusiness.chamber.sa
 .2امتيار التبليب (التحقق هس اللثائق انلةتر نية)
 .3إدمال( رقخ اللثيقة  +رقخ العئلية )
 .4الئاط عله (استعالغ)

مالحظة :
للتحقيييق هيييس (ةيييهادة االةيييتراك) ييييتخ
إدمال رقخ العئلية فقط .
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ثانياً  :عبر تطبيق (سند ) لألجهزة المحمولة المتوفر على متجري آبل ،وجوجل بالي:
 .1تحميل تطبيق(سند) هس هتجر حبل أ هلهل بالو .
 .2الدملل عله التطبيق .
 .3التحقق بطريقة االدمال اليد و  ،أ المىح اآللي
كما هل هلضح أدنا :
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ثالثاً  :عبر الهاتف المجاني (  )8001240025المخصص للتحقق من الوثائق االلكترونية :
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اتصل بنا

:

لمزيد من المعلومات أو االستفسارات يمكنكم التواصل على :
الرقم الموحد لخدمة العمالء

920004565

@RiyadhChamber
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