
انقر ھنا لمشاھدة فیدیو توضیحي إلصدار ترخیص مكاتب خدمات األنشطة السیاحیة

https://youtu.be/hPI3WT-GK9Q


لتتمكن من تقدمي ومتابعة طلبات ترخيص، يتوجب عليك إنشاء حساب كالتايل:

 .انقر إنشاء حسابمن الصفحة الرئيسية للموقع  .1

.غري مقيمأو  مواطن خليجي، طن سعودي أو مقيماموقم باالختيار بني .2

تسجيل املستخدم اجلديد اليت تعرض خطوات التسجيل واتفاقية املستخدم.يتم االنتقال إىل صفحة 

.التايلقم بقراءة اتفاقية املستخدم، مث انقر مربع اختيار املوافقة على الشروط واألحكام، مث انقر .3

.التايلمث انقر  ، قم مبلء احلقول املطلوبةاالتصالتنتقل إىل خطوة ملء البيانات الشخصية و.4



.التايلوتأكيدها مث انقر  كلمة املرورسم املستخدم، قم بإدخال استخدام رقم اهلوية كاتنتقل إىل صفحة كلمة املرور. يتم .5

.إرسالخطوة التحقق من اجلوال. قم بإدخال البيانات الالزمة مث انقر  تنتقل أخريا إىل.6



يتم إرسال رسالة لتفعيل احلساب.

. تسجيل دخولمن الصفحة الرئيسية للنظام انقر 

 حىت تذكرين. وميكنك اختيار مربع I’m not a robot، مث انقر مربع اختيار كلمة املروروية( و)رقم اهل اسم املستخدمقم بإدخال 
 .دخولمث انقر  ،يتمكن النظام من تذكر بيانات تسجيل الدخول

تنتقل إىل صفحة طلبايت واليت من خالهلا ميكنك متابعة طلبات الترخيص اخلاصة بك.



.التايلقم بقراءة شروط ومواصفات اخلدمة واإلجراءات املطلوبة مث انقر مربع اختيار املوافقة على الشروط واألحكام، مث انقر 

ختيار املكتب الرئيسي )الشركة( تلقائيا قم بإدخال كود الفرع ويتم اتنتقل بعدها إىل اخلطوة التالية وهي بيانات السجل التجاري. 
 الشركة )السجل التجاري(، انقر التايل ة بياناتمن قائم



. قم الشركة باإلجنليزية )املكتب الفرعي(اخلطوة التالية هي رخصة البلدية وأنواع اخلدمات، ويف هذه اخلطوة ميكنك إدخال اسم 
مث انقر  املناسب للمكتب الفرعي. النشاطختيار مث قم با لتحقق من صالحي رقم الرخصة، حتققوانقر  البلديةرخصة رقم إدخال ب

 .التايل

اتف، اجلوال والربيد اإلليكتروين، يانات املنشأة واليت هبا تقوم بإدخال معلومات االتصال مثل اهلاخلطوة الرابعة وهي بتنتقل بعدها إىل 
 .التايلانقر قم بنقر موقع املكتب الفرعي على اخلريطة، مث مث 



اخلطوة التالية هي املرفقات اخلاصة برتخيص املكتب الفرعي: العالمة التجارية وصور املكتب، قم ابختيار نوع املرفق من القائمة 
املنسدلة مث اخرت ملف املرفق من جهازك علًما أبن امللفات املسموحة هي: png, gif,jpg,pdf حبد أقصى 1 ملف حبجم 10 

ميجا، مث انقر حفظ. انقر التايل لالنتقال إىل اخلطوة األخرية. 

اخلطوة األخرية هي تأكيد الطلب ومن خالل هذه الصفحة ميكنك مراجعة البيانات اليت قمت بإدخاهلا واستعراض الرخصة. انقر 
 لتسجيل طلب ترخيص جديد. إرسال

إذا كنت متأكد من  موافقتظهر رسالة تأكيد إرسال الطلب واليت توضح أنك لن تستطيع تغيري بيانات الطلب بعد اإلرسال. انقر 
 اإلرسال.



.حتميل الرخصةعلى أيقونة اخليارات املقابلة السم املكتب بالقائمة، مث انقر ميكنك حتميل الرخصة وحفظها إىل جهازك بالنقر 




