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نيو لةاا تعةعغ غرفةة لمةا تقدمةم مةن فوائةد كبيةرة لال تصةاد الةوطاإللكترونيةةوولل تولي غرفة الرياض اهتمامًا كبيرًا للتحول للتعامالت 
تخدا  أحةد  الةن م باسة" الغرفةة اإللكترونيةة"الرياض لتحقيق أحد أهدافها االستراتيجية المتمثل باالنتقال في تقديم خةدماتها إلةغ مفهةو  

ا الطريةق نحةو لتمثل خطوة فةي هةا(بوابة أعمالي)جاءت بوابة الخدمات اإللكترونية لغرفة الرياض المعلوماتولااالمتطورة في مجال تقنية 
.  ورة ومثاليةالهدف المنشود بإلن اللم و ولل  ليتعنغ لعمالء و مشتركي الغرفة من إنجاز أعمالهم بكل يعر وسهولة في بيئة عمل متط

لمطلوبةة وتقد  غرفة الرياض من خالل بوابة أعمةالي عةدة خةدمات إلكترونيةة لمشةتركيها حيةه تمكةنهم البوابةة مةن اتمةا  االجةراءات ا
.وإصدار الوثائق إلكترونيًا دون الحاجة للحضور شخصيًا للغرفة أو فروعها 

تحةول إلةغ ولالرتباط المباشر بين تل  الخدمات التي تقدمها الغرفة مع الجهات الحكومية والقطةا  الخةاو ومهميةة التعةاون معهةم لل
لجهةات غرفةة الريةاض هةاا الةدليل التعريفةي الموجةم لاللموأعةدتمجتمع المعلوماتو وأهمية ت افر الجهود لتحقيق امهداف المرجوة بةإلن 

.الحكومية والقطا  الخاو لتوضيح خدماتها اإللكترونية والتعريف بالوثائق الصادرة منها وكيفية التحقق منها



الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية أنواع الوثائق 

:شهادة اشتراك الغرفة إصدار 

:خدمات العضوية 
نيةة معتمةدة يتمكن المشترك في هاه الخدمة من االطال  علغ بيانةات شةهادة اشةتراك منشةفتم فةي الغرفةة وطباعتهةا كوثيقةة إلكترو

.مباشرة دون الحاجة إلغ  حضوره الشخصي لمقر الغرفة 

(  : اكشهادة االشتر)نموذج الوثيقة اإللكترونية المعتمد 



الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية أنواع الوثائق 

:خطاب تعريف للمنشأة إصدار 

:خدمات العضوية 

ن يتمكن المشترك في هاه الخدمة مةن إصةدار خطةاع تعريةف بالمنشةفة مصةدق مة
.غرفة الغرفة وطباعتم إلكترونيًا مباشرة دون الحاجة لحضوره الشخصي لمقر ال

(  شأة خطاب تعريف من)نموذج الوثيقة اإللكترونية المعتمد 

*****

*****

*****



الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية أنواع الوثائق 

:وثيقة مصدقة إلكترونيًا 

: خدمات تصديق الوثائق 

مةةن خةةالل هةةاه الخدمةةة يةةتمكن المشةةترك مةةن التصةةديق علةةغ معةةامالت 
و ةة  منشةةفتم مةةع الجهةةات المختلفةةة عبةةر نمةةالد جةةاهرة معتمةةدة تةةوفيرًا لل
تمةاده والجهد و أو عبةر  الةخ خطةاع مفتةوو يتوافةق مةع متطلباتةم يةتم اع

. من  بل الغرفة  

(  وثيقة مصدقة إلكترونياً )نموذج الوثيقة اإللكترونية المعتمد 



الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية أنواع الوثائق 

( :شهادة المنشأ )شهادة إعادة التصدير 

(  : شهادة المنشأ)إصدار شهادة إعادة تصدير -خدمات التصاريح 

. إلكترونيًا ( للمنتجات امجنبية )يتمكن المعتخد  من خالل هاه الخدمة من طلخ  إصدار شهادة المنشف إلعادة التصدير  

(ادةفاتورة إلكترونية تابعة للشه)نموذج الوثيقة اإللكترونية المعتمد (  شهادة المنشأ)نموذج الوثيقة اإللكترونية المعتمد 



: رية الخدمات الحكومية المتوفرة حاليًا في بوابة أعمالي التي تتطلب تصديق الغرفة التجا



الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية طرق التحقق من  الوثائق 

: يمكن التحقق من الوثائق اإللكترونية الصادرة من غرفة الرياض عبر الطرق التالية

(  سند)خدمة التحقق من الوثائق اإللكترونية بواسطة / 1
المقدمة في بوابة أعمالي

 http://mybusiness.chamber.saزيارة بوابة أعمالي 1.

(خدمة سند)اختيار التبويب 2.

في الخانات المخصص لها( رقم العضوية + رقم الوثيقة ) إدخال3.

( استعالم)الضغط على 4.

نها تظهر لك صور مطابقة للشهادة المطلوب التحقق منها ، وهذا يعني أ

.شهادة معتمدة وصحيحة

ط يتم إدخال رقم العضوية فق( شهادة االشتراك)للتحقق من : مالحظة

http://mybusiness.chamber.sa/


الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية طرق التحقق من  الوثائق 

: يمكن التحقق من الوثائق اإللكترونية الصادرة من غرفة الرياض عبر الطرق التالية

آبل لألجهزة المحمولة المتوفر على متجري ( سند )عبر تطبيق / 2
:ستور، وجوجل بالي 

ة مةةةن للخةةةدمات االلكترونيةةة( بوابةةةة أعمةةةالي ) تطبيةةةقتحميةةةل •

. متجر آبل أو جوجل بالي غرفة الرياض من 

.الدخول علغ التطبيق •

" .سند"اختيار خدمة •

و التحقق بطريقة االدخةال اليةدوي و أو المعةح ا لةي كمةا هة•

. موضح 



الصادرة من غرفة  الرياض اإللكترونية طرق التحقق من  الوثائق 

: يمكن التحقق من الوثائق اإللكترونية الصادرة من غرفة الرياض عبر الطرق التالية

: عبر الهاتف المجاني للتحقق من الوثائق اإللكترونية / 3

أو الر م الموحد 8001240025: االتصال علغ الر م المجاني. 1

92004565

ادخال التحويلة المخصصة لخدمة التحقق من الوثائق. 2.

ترويةةةد المواةةةف المخةةةت  . ة ر ةةةم العضةةةويووبةةةر م الوثيقةةةة 3

.علغ الوثيقةال اهرة 

االفةةادة مةةن  بةةل المواةةف المخةةت   بةةن  الخطةةاع ومةةد  . 4

.مطابقتم




