طلب تسجيل جديد (فرد  /مؤسسة)

اختر تسجيل مستخدم جديد كما هو موضح في الشاشة ادناه.

بعد قراءة التعليمات ,اختر ايقونة الموافقة ومن ثم اختر الموافقة على الشروط كما هو موضح في الشاشة ادناة.

يجب تحديد نوع كيان المكلف من قائمة نوع كيان المكلف.

الخطوة االولى:
 -1اختر نوع كيان المكلف من القائمة.
 -2االسم االول.
 -3االسم العائلة.
 -4الرقم المميز (ان وجد).
 -5تحديد نوع الهوية (الهوية الوطنية  /الهوية الخليجية  /االقامة).
 -6رقم الهوية.
يمكنك التسجيل بأحد نوعي الترخيص ( السجل التجاري ,الرخصة).
 -7رقم السجل التجاري.
 -8جهة اصدار الرخصة.
 -9مدينة اصدار الرخصة.
 -10رقم الرخصة.
 -11البريد اإللكتروني.
 -11رقم الهاتف.
 -12رقم الهاتف الجوال.
 -13ادخل الرقم من الصورة اعاله.
 -14اختر التالي (اذا كانت البيانات صحيحة سوف يتم االنتقال إلى الخطوة الثانية).

الخطوة الثانية:
 -1ادخل رمز التحقق المرسل إلى البريد االلكتروني.
 -2ادخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف الجوال.
 -3ادخل كلمة المرور ( كلمة المرور يجب ان تتكون من احرف وارقام وال تقل عن  8خانات وال تتجاوز  16خانة).
 -4ادخل كلمة المرور مرة اخرى للتأكيد.
 -5اختر تقديم.

تم انشاء اسم المستخد بنجاح ,يمكنك اآلن الدخول إلى بوابة المصلحة وذلك بإستخدام البريد االلكتروني المسجل به
وكلمة المرور المنشأة.

الخطوة الثالثة

 -1من الصفحة الرئيسية لبوابة الهيئة اعمل تسجيل دخول

 -2عند تسجيل الدخول يجب ادخال رموز الدخول بالحقل المخصص الكمال عملية تسجيل الدخول للحساب

والبدء في تعبئة الخطوات التالية:

 1نوع التسجيل ونوع المكلف
 -1اسم الفرع :حقل الزامي ويجب اختيار الفرع.
 -2االقامة :حقل الزامي ويجب على المكلف اختيار احدى الخيارات الثالثة.
 -3اختيار نوع المؤسسة المقيمة.

 2تفاصيل المعلومات الشخصية للمكلف:
في هذه الخطوة سوف يتم فيها جلب البيانات التالية التي تم ادخالها في عملية تسجيل الدخول إلى البوابة وهي ( االسم
االول ,اسم العائلة ,رقم الهوية الوطنية ,الجنسية) .تفاصيل جواز السفر غير الزامية للسعوديين.
الحقول االلزامية في في هذه الخطوة هي كالتالي وموضحه في الشاشة الدناة:
 -1اللقب.
 -2االسم االول.
 -3اسم العائلة.
 -4تحديد نوع الجنس.
 -5الحالة االجتماعية.
 -6رقم الهوية الوطنية.
 -7ارفاق نسخة الهوية.
 -8الجنسية.
 -9المواطنة.
 -10االقامة.

 -11تاريخ الميالد.
 -12بلد الميالد.
 -13منطقة الميالد.
 -14مدينة الميالد.

تفاصيل جواز السفر لغير السعوديين االلزامية هي كالتالي وموضحه في الشاشة ادناه:
 -1رقم جواز السفر.
 -2بلد االصدار.
 -3تاريخ االصدار.
 -4تاريخ انتهاء.
 -5نسخة جواز السفر.

 3تفاصيل النشاط  /الفرع
يمكنمك اضافة اكثر من فرع .ولكل فرع يمكنك اضافة اكثر من ترخيص (اكثر من رخصة لكل فرع) (سجل تجاري
واحد فقط لكل فرع) ويجب تحديد ترخيص (رخصة سجل او سجل تجاري) واحد كنشاط رئيسي للفرع .كما يجب ايضا ً
تحديد فرع واحد فقط كفرع رئيسي لتفاصيل النشاط ظ الفرع.
في هذا الخطوة يوجد اربع خطوات فرعية إلكمال هذه الخطوة ومن ثم االنتقال للخطوة التي تليها وهي:
أ -نوع الترخيص.
ب -تفاصيل العنوان.
ج -نفاصيل االتصال.
د -تفاصيل الشخص الذي يمكن االتصال به.
وسوف يتم شرح الخطوات الفرعية االربعة بالتفصيل كالتالي:

أ -تفاصيل نوع الترخيص .يجب تعبئة تفاصيل الترخيص بالبيانات الصحيحة للتمكن من إضافة الترخيص .والحقول
اإللزامية هي كالتالي وكما هو ايضا ً موضح في الشاشة ادناه:
 -1نوع الترخيص :يجب اختيار نوع الترخيص الذي سوف يتم التسجيل به وهناك نوعان (السجل التجاري ,الرخصة).
 -2جهة إصدار الترخيص.
 -3مدينة إصدار الترخيص.
 -4رقم الرخصة.
 -5تاريخ بدء صالحية الترخيص.
 -6المجموع الرئيسية للترخيص.
 -7المجموعة الفرعية.
 -9نشاط رئيسي .يجب تحديد نشاط رئيسي واحد لكل فرع.
 -10ارافاق نسخة الترخيص (رخصة  /سجل تجاري)

 -11اضف (رخصة  /سجل تجاري) ,بعد جميع حقول تفاصيل التر خيص يجب اختيار زر "اضف رخصة" ليتم اضافة
الترخيص للفرع.

تم اضافة الترخيص كما هو محدد باللون االحمر في الشاشة ادناه.

ب -تفاصيل العنوان.
يجب على المكلف تعبئة حقول تفاصيل العنوان بالبيانات المطلوبة الصحيحة كما هو موضح في الشاشة ادناه.
 -1رقم المبنى.
 -2اسم الشارع.
 -3اسم الحي.
 -4الرمز البريدي.
 -5اسم البلد.
 -6اسم المنطقة.
 -7اسم المدينة.

 -8يجب ارفاق نسخة عقد االيجار الرئيسي  /الفروع.

 -3تفاصيل االتصال.
يجب التأكد من تفاصيل االتصال التي تم ادخالها مسبقا ً في عملية تسجيل الدخول إلى بوابة مصلحة الزكاة والدخل كما هو
موضح في الشاشة ادناه.
 -1رقم الهاتف الجوال.
 -2البريد االلكتروني.

 -4تفاصيل الشخص الذي يمكن االتصال به.
يمكنك اضافة تفاصيل الشخص الذي يمكن االتصال به من خالل طريقتين:
االولى :ادخال الرقم المميز ومن ثم سوف يتم جلب بيانات الرقم المميز تلقائيا ً من النظام ومن ثم ادخال تاريخ البدء
وارفاق نسخة الهوية.
الثانية :وهو من خالل ادخال بيانات الشخص الذي يمكن االتصال به يدوياً .والحقول االلزامية هي كتالي:
 -1تحديد نوع هوية الشخص وذلك من خالل اختيار نوع الهوية (رقم الهوية الوطنية  /الهوية الخليجية  /االقامة  /رقم
الشركة).

 -2رقم الهوية.
 -3االسم االول.
 -4اسم العائلة.
 -5تاريخ البدء.
 -6تاريخ الميالد.
 -7رقم الهاتف الجوال.
 -8البريد االلكتروني.
 -9ارفاق نسخة الهوية.
 -10اضافة تفاصيل الشخص الذي يمكن االتصال به.

تم اضافة الشخص الذي يمكن االتصال به كما هو محدد باللون االحمر في الشاشة ادناه.

إلكمال عملية اضافة الفرع يجب:
 -1ادخال االسم التجاري.
 -2اختيار حفظ.

بعد أن تم ادخال جميع بيانات الفرع واختيار حفظ .تم اضافة الفرع االول (كفرع رئيسي) كما هو موضح في الشاشة
ادناه.

 4التفاصيل المالية
يجب اختيار بيانات التفاصيل المالية كالتالي:
 -1اختيار نوع التقويم.
 -2اختيار نهاية السنة المالية.
 -3اختيار طريقة المحاسبة (تقديري  /حسابات).

 5التفاصيل البنكية ( اختياري)

 6تأكيد صحة البيانات
بعد االنتهاء من تعبئة جميع بيانات التسجيل المطلوبة إلرسال طلب التسجيل إلى مصلحة الزكاة والدخل .يجب تعبئة
التالي:
 -1اختر ايقونة التعهد بأن جميع بيانات المعطاه صحيحة.
 -2اختراللقب.
 -3االسم.
-4المنصب.
 -5رقم الهاتف الجوال.
 -6ارفاق نسخة الهوية.
بعد االنتهاء من تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع البيانات المدخل .اختر التالي:
 -7تقديم (وذلك إلرسال طلب التسجيل إلى مصلحة الزكاة والدخل).

 7االشعــــــار
بعد االنتهاء من تعبئة جميع بيانات التسجيل المطلوبة إلرسال طلب التسجيل إلى مصلحة الزكاة والدخل .يجب تعبئة
التالي:
 -1اختر ايقونة التعهد بأن جميع بيانات المعطاه صحيحة.
 -2اختراللقب.
 -3االسم.
-4المنصب.
 -5رقم الهاتف الجوال.
 -6ارفاق نسخة الهوية.
بعد االنتهاء من تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع البيانات المدخل .اختر التالي:
 -7تقديم (وذلك إلرسال طلب التسجيل إلى مصلحة الزكاة والدخل).

