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تسجيل الدخول
تسجيل الدخول لحساب المنشأة




ر
ون من خالل الرابط
يقوم المستخدم بالدخول عىل حساب المنشأة االلكت ي
https://eservices.sagia.gov.sa/sagiastorefront/sagia/ar/login
يجب عىل المستخدم التأكيد عىل ر
الشوط واالحكام ،ثم الضغط عىل خيار "انشاء".
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لوحة التحكم




بعد تسجيل الدخول ،سيظهر للمستخدم "لوحة التحكم" حيث يمكنه البدء ف تعبئة بيانات ر
الشكة الجديدة من الخيار "طلب ترخيص
ي
جديد".
بعد الضغط عىل خيار "التقديم عىل طلب ترخيص جديد" ,عىل المستخدم أوال قراءة ر
الشوط واالحكام ومن ثم الضغط عىل خيار "موافق"
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بيانات ر
الشكة الجديدة
معلومات المنشأة (المعلومات األساسية)







يمكن للمستخدم إدخال بيانات المنشأة من خالل خيار " بيانات المنشأة".
تحديد نوع ر
صناع "
التخيص "ترخيص استثمار
ي
ر
ر
الت تخص معلومات المنشأة باإلضافة اىل اختيار نوع التخيص ومدة التخيص االستثماري (من سنة ر
ر
حت خمس
يقوم المستخدم باإلجابة عىل األسئلة ي
سنوات).
ر
ر
الت سيتم تأسيسها يف المملكة العربية السعودية.
من خالل خيار "المعلومات األساسية" ،يقوم المستخدم بملء معلومات الشكة الجديدة ي
جميع الخانات الزامية ،ويجب تعبئتها من قبل المستخدم الستكمال الطلب بنجاح.
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اختيار االنشطة

ر
الت يرغب يف الحصول عىل ترخيص لها من الهيئة.
بإمكان المستخدم إضافة/تعديل االنشطة التجارية بحسب معلومات المنشأة ي
يمكن للمستخدم اختيار النشاط من خالل الخيار " االنشطة التجارية".
الوطت لألنشطة االقتصادية(( )ISICااليزك) عن كود النشاط
يمكن للمستخدم المتابعة واختيار النشاط المطلوب من القائمة أو البحث يف التصنيف
ي
المطلوب.





6

███ متاح Public /
دليل المستخدم " قيمة" 2021

███ متاح Public /

األنشطة المتخصصة

ر
لألنشطة المتخصصة ،ستظهر نافذة تحتوي عىل رشوط ومتطلبات الخدمة ر
االشتاطات الخاصة بالنشاط قبل التقديم
حت يتست للمستخدم معرفة
عىل الطلب.
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بيانات ر
الشكاء
إضافة شريك
"شريك جديد" "فرد"


تحديد نوع الهوية (سعودي/إقامة -إقامة مميزة/خليجي) ،وتاريخ امليالد
ً
 oسوف يتم التحقق من املدخالت عن طريق الربط مع مركز املعلومات الوطني بدال من إرفاق نسخة من الهوية
 oاملفوض/الوكيل (ال يمكن للمستثمر إدخال بيانات املفوض "يتم االعتماد على البيانات املسجلة في "ابشر"



تحديد نوع الهوية (جواز سفر ) ،وتاريخ امليالد
 oيجب على املستثمر إرفاق نسخة من جواز السفر
 oاملفوض (الشريك لديه الخيار في تفويض نفسه او تفويض شخص أخر ولكن يجب أن يكون مسجل يتم التحقق من
الهوية من خالل الربط مع مركز املعلومات الوطني (سعودي/إقامة -إقامة مميزة/خليجي) مع إرفاق نسخة من الوكالة
املصادقة من سفارات اململكة
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معلومات المفوض




بعد إضافة بيانات ر
الشكاء من قبل المستخدم ،سيتوجب عليه إضافة "بيانات المفوض" ومن ثم الضغط عىل خيار "التحقق من صحة المدخالت"
وسيقوم المستخدم بالضغط عىل "حفظ مساهم جديد".
إذا قام المستخدم باختيار "فرد" ف بيانات ر
الشكاء ،بإمكانه تفويض نفسه دون الحاجة إلضافة أي معلومات اضافيه.
ي
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رشكة

فرد

بيانات االتصال


بيانات االتصال (ضابط االتصال)



سوف يتم عرض قائم بأسماء املفوضين وعليه يستطيع املستثمر تحديد فرد ليكون ضابط اتصال وفي حال تم اختيار فرد اخر يستطيع اختيار
"اخر" ومن ثم يتم التحقق من املدخالت عن طريق الربط مع مركز املعلومات في كان "سعودي/إقامة -إقامة مميزة/خليجي" وفي حال اختيار



"جواز سفر" يجب على املستثمر إرفاق نسخة من جواز السفر
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استعراض





من خالل الخيار "استعراض" ،يمكن للمستخدم االطالع عىل البيانات المدخلة يف الطلب وطباعتها ،باإلضافة اىل الرجوع إىل الخطوات السابقة لتعديل
او اضافة بيانات جديدة.
يمكن للمستخدم الرجوع ألي خطوة سابقة من خالل الخيار "رجوع".
بعد اكمال المستندات ومراجعة البيانات ،يجب عىل المستخدم قراءة متطلبات الخدمة قبل إنشاء الطلب ومن ثم الضغط عىل "موافق" واالطالع عىل
" ر
الشوط واالحكام".
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انشاء



يف حال كانت كافة البيانات المدخلة من قبل المستخدم صحيحة وتم تحميل المستندات المطلوبة ،يقوم المستخدم بالضغط عىل "إرسال" ومن ثم سيظهر
الماىل للخدمة وسيقوم بالضغط عىل كلمة "سجل".
له المقابل
ي
ر
بعد تقديم الطلب بنجاح ،سيظهر اشعار للمستخدم برقم الطلب الخاص بالتخيص الجديد
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الدفع





التخيص الجديد ،يظهر للمستخدم طريقة السداد إلصدار ر
بعد الموافقة عىل طلب ر
التخيص االستثماري.
يتم الدفع ر
مباشة بتوجيه المستثمر اىل خيارات الدفع المختلفة إما " سداد" أو "البطاقة االئتمانية"
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الحصول عىل ر
التخيص االستثماري
االلكتون المسجل لدى الوزارة ر
ر
ر
الكتونيا
التيد
بعد تحصيل المقابل
الماىل من المستثمر يتم ارسال التخيص االستثماري من خالل ر
ي
ي
يمكن للمستخدم طباعة اخر نسخة ر
للتخيص االستثماري الخاص به من خالل اختيار "تحميل
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