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يـفلاـباالنتقلـلمتمثاتيجيةاترـالسافهاادـهأحدألتحقيقالشرقية غرفةسعيرطاإفي
رةوــلمتطانظمــلاثدــحأامتخدــباس" ةــنيوإللكتراةــلغرفا"موــمفهىــلإدماتهاــخديمـتق
نــمعــلرفواةــنيوإللكترادماتهاــخقاــنطدةاــلزيكــلوذ. تاــلمعلوماةــتقنيلاــمجيــف

زاــنجإنــمةــلغرفاءالــعمووظفيــلمنىــليتس. ةــعاليةــمنيأاييرــبمعاــتهدجوىتوــمس
تدماــلخاةــبابوءتاــج. ةــمثاليورةوــمتطلــعمةــبيئيــفهولةــسورــيسلــبكالهمــعمأ

اهللذنبإدلمنشوافدــلهاوــنحقــلطريااذــهيــفةوــخطلــلتمثةــنيوإللكترا

ةعدمندةالستفاامنالشرقية  غرفةمشتركيسيتمكننيةوإللكترابةالبوالخالفمن
تدماــخنــمدةتفاــالسامــثةــبالبوايــفةأــلمنشاباــحسلــبتفعيةـيابدتخدما

لمفوضينواةلمنشأاتبياناإدارة فيتخدماةبعد ًورامرةــنيوإللكتراائقــلوثاديقــتص
فيلألعماابيئةرتطوكبةالموخاللهامنلغرفةاتسعىلتياتلخدماامنغيرهاو

لألعمااو للماالجاراءاتجرإتسهيلولمملكةا

مقدمة 
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بوابة غرفة نــمدةتفاــالسابغرفة الشرقية جلةــلمساةأــللمنشقــيح
الشرقية الرقمية

للحصواأو الوكيل الشرعي ةأــلمنشالمالكقــيحةــيدلفراتاــلمؤسسايــف
.Administratorلرئيسياملمستخدابحساعلى

للحصوا) ذيينــلتنفياراءدــلماأو دارةإلاســمجليســئــرلقــيحتركاــلشايفـ
خرآضلمفويمكنكما، Administratorيــلرئيسامتخدـلمسابحساىــعل

تنصملعاالمديرامندرةصارعيةـشةـكالوراـحضإرـعبهـعليللحصوا
يف بوابة غرفة الشرقية الرقمية تلخدماوالشركةاإدارة علىحةًاصر

البوابة الرقميةفيلتسجيلاوطشر
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مراحل وخطوات تفعيل اخلدمة للمستخدم الرئيسي 
Administrator
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مره ألول -مراحل التسجيل اجلديد 

 غرفة على موقع بوابة الدخول
:الشرقية الرقمية

https://www.chamber.org.sa
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https://www.chamber.org.sa/


الرقمية الشرقيةاختيار بوابة غرفة 
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الرئيسي  للمستخدمبعد الدخول على املوقع 
Administratorباخلطوات التايل ابدء:

:التسجيل ألول مره  

 قسم البوابة الرقمية اخرت

 ومن ثم تسجيل جديد اسفل احلقول
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قم بتعبئة احلقول يف النموذج

ادخل رقم الهوية يف احلقل األول 

قم او ر/ ويف احلقل الثاين رقم االشرتاك  
السجل التجاري

ثم اضغط على التحقق من االشرتاك 

يقوم النظام بالتأكد من أن صاحب 
الهوية هو فعال أحد مفوضي املنشأة
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قم بتعبئة احلقول يف النموذج

الربيد االلكرتوين ثم يطلب منه ادخال 
ثم رقم اجلوال 
ثم كلمة السر

طريق عنالبيانات املدخلة بعد ذلك يتم التحقق  
SMSأبشر برسالة نظام 

املوافقة على الشروط

الغرفةثم يتم تفعيل اخلدمة من قبل موظف 
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قم بتعبئة احلقول يف النموذج 

خطوة التحقق من صحة البيانات املدخلة
من خالل نظام ابشر

: مالحظة
فيمكن مراجعة SMSيف حال عدم وصول رمز التفعيل برسالة  

بريدك االلكرتوين وطباعة امللف املرسل لكم وتوقيعه واحضاره
.شخصيا  اىل احدى فروع غرفة الشرقية ليتم اعتماده من املوظف 
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انتهاء اخلطوات السابقة  ، ستصلك رسالة عرب بعد 
كنك اجلوال والربيد االلكرتوين ان العملية متت بنجاح ومي
.استخدام اخلدمات االلكرتونية وتنفيذ الطلبات 
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يل  الدخول  على النظام بعد عملية التسجيل والتفع
كلمة املرورادخل رقم الهوية ، 
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البوابة فيلمسجلااللجواقمرلىإ-SMSلتأكيدامزر-لساإريتم
.  البوابةلىإةمركليـفلدخوـلاتمـليالرقمية 
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نـعوررـلماةـكلمومتخدـلمساسمالساإرسيتمورلمراكلمةأو ملمستخداسماننسياعند
.   البوابة الرقميةفيلمسجلانيوإللكترالبريدالىإللدخواتسجيلصفحةطريق
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:بعد الدخول على صفحة البوابة الرقمية 
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.
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اخلدمات االساسية 

ميكنك من خالل هذه اخلدمة طباعة الوثائق التي مت إصدارها من نظام : الوثائق طباعة 
االلكرتونيةاخلدمات 

ميكن من خاللها انشاء خطاب بحسب الصيغة التي تراها املنشأة : املفتوحهاخلطابات 

ميكن من خاللها تقدمي طلبات التفعيل خلطابات الزيارة لدى وزارة: طلبات وزارة اخلارجية 
اخلارجية 

ى وزارة ميكن من خاللها تقدمي طلبات التفعيل خلطابات االستقدام لد:  طلبات وزارة الداخلية 
الداخلية

ية ميكن معرفة جميع العمليات التي متت يف نظام اخلدمات االلكرتون: العمليات التاريخية 
ملنشأتك
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العضوية 
املنشأةميكن للمستخدم إضافة رصيد مقدم حلساب : اضافة مبلغ 

ع ميكن إضافة مفوض جديد لدى املنشأة وسيظل املفوض غري مفعل حلني زيارته لفر: اضافة مفوض 
.الغرفة وتصوير توقيعه

املنشأةلعرض املفوضني لدى : املفوضني

كن من ميكن للمستخدم أن يطلب إضافة أكرث من منشأة لديه الصالحية فيها، وعندها يتم: اضافة منشأة 
تنفيذ اخلدمات حتت أي منها 

يها أو ميكن للمشرف استعراض طلبات املستخدمني اجلدد املعلقة واملوافقة عل: طلبات املستخدمني 
.رفضها

االشرتاكلطباعة شهادة : شهادة االشرتاك 

للنظاملتغيري كلمة السر : تغيري كلمة السر 

لتحديث بيانات املنشأة احلالية: تعديل بيانات االتصال 
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.
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تصديق الوثائق
.تفويض من املستخدم احلايل ألحد األشخاص لتمثيله لدى اإلدارات احلكومية: تفويض شخصي  

.ةتفويض من املنشأة احلالية ملنشأة ألحد األشخاص لتمثيلها لدى اإلدارات احلكومي:  تفويض منشأة 

.خطاب تعريف ألحد موظفي املنشأة من دون ذكر أي تفاصيل مالية تتعلق بالراتب: خطاب تعريف عام

خطاب تعريف ألحد موظفي املنشأة مع ذكر الراتب الشهري من دون :   خطاب تعريف بالراتب خمتصر  
.تفاصيل

.خطاب تعريف ألحد موظفي املنشأة مع ذكر جميع تفاصيل الراتب:  خطاب تعريف بالراتب مفصل 

.خطاب تنازل عن كفالة أحد املوظفني ملنشأة أخرى: عدم ممانعة نقل الكفالة 

دن خطاب من املنشأة بتفويض أحد األشخاص بقيادة احدى سيارات املنشأة يف  م: تفويض القيادة اخلارجي  
. حمددة وملدة حمددة

خطاب من املنشأة بتفويض أحد مكاتب االستقدام بالتعقيب وامتام إجراءات: تفويض مكتب استقدام 
.االستقدام من دولة حمددة
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اخلدمات التجارية 

عن طريق هذه اخلدمة تقوم املنشأة بإدخال جميع البيانات: املسابقات
وب املتعلقة باملسابقة املزمع اقامتها، والبد إلمتام االجراء من حضور مند

.املنشأة إىل فرع الغرفة واصطحاب جميع الوثائق الالزمة

ات عن طريق هذه اخلدمة تقوم املنشأة بإدخال جميع البيان:  اعادة التصدير 
املتعلقة بإصدار شهادة املنشأ، والبد إلمتام االجراء من حضور مندوب 

.املنشأة إىل فرع الغرفة واصطحاب جميع الوثائق الالزمة
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برنامج تقدير

25

برنامج العروض



.

مستمر تطوّر والموقع في 

26



غرفة الشرقية 

قنوات التواصل

@AsharqiaChamber

لالستفسار والدعم الفني 
920024555

eservices@chamber.org.sa
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