دليل املستخدم
لبوابة اخلدمات االلكرتونية
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مقدمة

ﻓﻲ إﻃار سعﻲ ﻏرﻓة الشرقية لتحقيق أحد أﻫـداﻓها االسـتراتيجية المتمﺜـل باالنتقـال ﻓـﻲ تقـديﻢ خــدماتها إلــﻰ مفهــوم
"الﻐرﻓــة اإللكترونيــة" باســتخدام أحــدث الــﻨﻈﻢ المتطــورة ﻓــﻲ مجــال تقﻨيــة المعلومــات .وذلــﻚ لزيــادة نطــاق خــدماتها
اإللكترونيــة والرﻓــﻊ مــﻦ مســتوى ﺟودتهــا بمعــايير أمﻨيــة ﻋاليــة .ليتســﻨﻰ لمــوﻇفﻲ وﻋمــﻼء الﻐرﻓــة مــﻦ إنجــاز أﻋمــالهﻢ
بكــل يســر وســهولة ﻓــﻲ بيﺌــة ﻋمــل متطــورة ومﺜاليــة .ﺟــاءت بوابــة الخــدمات اإللكترونيــة لتمﺜــل خطــوة ﻓــﻲ ﻫــﺬا
الطريــق نحــو الهــدف المﻨشود بﺈذن اللﻪ.

ﻓمﻦ خﻼل البوابة اإللكترونية سيتمكﻦ مشتركﻲ ﻏرﻓة الشرقية مﻦ االستفادة مﻦ ﻋدة خدمات بدايـة بتفعيــل حســاب
المﻨشــأة ﻓــﻲ البوابــة ثــﻢ االســتفادة مــﻦ خــدمات تصــديق الوثــائق اإللكترونيــة مرورا ً بعدة خدمات ﻓﻲ إدارة بيانات
المﻨشأة والمفوﺿيﻦ وﻏيرﻫا مﻦ الخدمات التﻲ تسعﻰ ا لﻐرﻓة مﻦ خﻼلها لمواكبة تطور بيﺌة اﻷﻋمال ﻓﻲ المملكة وتسهيل
إﺟراءات رﺟال المال و اﻷﻋمال
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شروط التسجيل ﻓﻲ الخدمات اإللكترونية:



يحــق للمﻨشــأة المســجلة بﻐرﻓة الشرقية االســتفادة مــﻦ الخــدمات االلكترونيــة التــﻲ تقدمها الﻐرﻓة ﻋبر
موقعها االلكترونﻲ.



ﻓــﻲ المﺆسســات الفرديــة يحــق لمالﻚ المﻨشــأة أو الوكيل الشرﻋﻲ الحصول ﻋلﻰ حساب المستخدم الرئيسﻲ
.Administrator



ﻓـﻲ الشــركات يحــق لــ )رئــيﺲ مجلــﺲ اإلدارة أو المــدراء التﻨفيــﺬييﻦ ( الحصول ﻋلــﻰ حساب المسـتخدم الرئيســﻲ
 ، Administratorكما يمكﻦ لمفوض آخر الحصول ﻋليـﻪ ﻋبـر إحضـار وكالـة شـرﻋية صادرة مﻦ المدير العام تﻨﺺ
صراحةً ﻋلﻰ إدارة الشركة والخدمات االلكترونية لﻐرﻓـة الشرقية

مراحل وخطوات تفعيل اخلدمة للمستخدم الرئيسﻲ

Administrator

مراحل وخطوات تفعيل اخلدمة للمفوض
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مراحل التسجيل اجلديد  -الول مره -


اوال الدخول ﻋلﻰ موقﻊ الﻐرﻓة االلكرتوين ﻋلﻰ االنرتنت :



اختيار بوابة اخلدمات االلكرتونية ( )E Services

http://www.chamber.org.sa

رابط املوقﻊ باللﻐة العريية :
https://www.chamber.org.sa/sites/arabic/eservices/sitepages/loginpage.aspx
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بعد الدخول ﻋلﻰ املوقﻊ للمستخدم الرئيسﻲ

Administrator

ابدء باخلطوات التايل :

التسجيل الول مره :
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اخرت تسجيل ﺟديد



قﻢ بتعبﺌة احلقول يف الﻨموذج

A



بعد االنتهاء مﻦ التسجيل بالطريقة الصحيحﻪ  ،ستصلﻚ رسالة اىل بريدك االلكرتوين و SMSاىل اجلوال الﺬي مت
تسجيلﻪ يف ﻋملية التسجيل



رسالة الربيد حتتوي ﻋلﻰ منوذج خطاب التعهد يتﻢ ﻃباﻋتﻪ ﻋلﻰ مطبوﻋات املﻨشأة ويتﻢ توقيعﻪ وتصديقة وتفعيلﻪ
يف احدى ﻓروع ومراكز ﻏرﻓة الشرقية باملﻨطقة الشرقية .



بعد انتهاء اخلطوات السابقة  ،ستصلﻚ رسالة ﻋرب اجلوال والربيد االلكرتوين ان العملية متت بﻨجاح وميكﻨﻚ
استخدام اخلدمات االلكرتونية وتﻨفيﺬ الطلبات .

مراحل وخطوات تفعيل اخلدمة  -نقاط

 .1يقوم مسﺆول حساب المﻨشـأة الـﺬي تـﻢ إﺿـاﻓتﻪ ﻋـﻦ ﻃريـق الموقـﻊ بزيـارة مقـر ﻏرﻓة الشرقية أو أحد ﻓروﻋهـا
ويـتﻢ التحقـق مـﻦ ﻫويتـﻪ مـﻦ قبـل موﻇـﻒ الخدمات اإللكترونيـة وتفعيـل الحسـاب ليتﻢ مﻨحﻪ صﻼحية مسﺆول
الحساب ﻓﻲ الخدمات اإللكترونية Administrator
 .2يشـترط ﻋﻨـد الحضـور للﻐرﻓـة إحضـار خطـاب التعهد للمﻨشأة لـﻪ باسـتخدام الخـدمات اإللكترونيـة الﺬي تﻢ ﻃباﻋتﻪ
ﻋﻦ ﻃريق الموقﻊ.
 .3اﻵن يمكـــﻦ للمسـتخدم الرئيســﻲ االســتفادة مـــﻦ الخـــدمات اإللكترونيـــة وإﺿـــاﻓة مســـتخدميﻦ إﺿاﻓييﻦ ﻋﻦ
ﻃريق الموقﻊ.
 .4يتﻢ الدخول بـاسﻢ المستخدم وكلمة المرور  -التﻲ تﻢ االشتراك بها ﻓﻲ الخدمات اإللكترونية ﻋبر ادخالها ﻓﻲ
الحقول المطلوبة ﻓﻲ بوابة اخلدمات االلكرتونية  ،ثﻢ الضﻐط ﻋلﻰ  -دخول .
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 .5يتﻢ إرسال  -رمز التأكيد  -إلﻰ رقﻢ الجوال المسجل ﻓﻲ الخدمات اإللكترونيـة ليـتﻢ الـدخول ﻓـﻲ كل مرة إلﻰ موقﻊ
الخدمات اإللكترونية.

 .6ﻋﻨد نسيان اسﻢ المستخدم أو كلمة المرور سيتﻢ إرسال اسﻢ المسـتخدم وكلمـة المـرور ﻋـﻦ ﻃريق صفحة تسجيل
الدخول إلﻰ البريد اإللكترونﻲ المسجل ﻓﻲ الخدمات اإللكترونية.



الدخول ﻋلﻰ الﻨﻈام بعد ﻋملية التسجيل والتفعيل :

ادخل رقﻢ الهوية  ،ادخل كلمة املرور :

8

A

بعد الدخول ﻋلﻰ صفحة اخلدمات االلكرتونية :

اخلدمات االساسية
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ﻃباﻋة الوثائق  :ميكﻨﻚ مﻦ خﻼل ﻫﺬه اخلدمة ﻃباﻋة الوثائق التﻲ مت إصدارﻫا مﻦ نﻈام اخلدمات االلكرتونية



اخلطابات املفتوحﻪ  :ميكﻦ مﻦ خﻼلها انشاء خطاب بحسب الصيﻐة التﻲ تراﻫا املﻨشأة



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



ﻃلبات وزارة الداخلية  :ميكﻦ مﻦ خﻼلها تقدمي ﻃلبات التفعيل خلطابات االستقدام لدى وزارة الداخلية



العمليات التاريخية  :ميكﻦ معرﻓة ﺟميﻊ العمليات التﻲ متت يف نﻈام اخلدمات االلكرتونية ملﻨشأتﻚ

A

العضوية


اﺿاﻓة مبلغ  :ميكﻦ للمستخدم إﺿاﻓة رصيد مقدم حلساب املﻨشأة



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



املفوﺿني  :لعرض املفوﺿني لدى املﻨشأة



اﺿاﻓة مﻨشأة  :ميكﻦ للمستخدم أن يطلب إﺿاﻓة أكرث مﻦ مﻨشأة لديﻪ الصﻼحية ﻓيها ،وﻋﻨدﻫا يتمكﻦ مﻦ تﻨفيﺬ
اخلدمات حتت أي مﻨها
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ﻃلبات املستخدمني  :ميكﻦ للمشرف استعراض ﻃلبات املستخدمني اجلدد املعلقة واملواﻓقة ﻋليها أو رﻓضها.



شهادة االشرتاك  :لطباﻋة شهادة االشرتاك



تﻐيري كلمة السر  :لتﻐيري كلمة السر للﻨﻈام



تعديل بيانات االتصال  :لتحديث بيانات املﻨشأة احلالية

A

تصديق الوثائق


تفويض شخصﻲ  :تفويض مﻦ املستخدم احلايل ﻷحد اﻷشخاص لتمﺜيلﻪ لدى اإلدارات احلكومية.



تفويض مﻨشأة  :تفويض مﻦ املﻨشأة احلالية ملﻨشأة ﻷحد اﻷشخاص لتمﺜيلها لدى اإلدارات احلكومية.



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



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



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



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



تفويض القيادة اخلارﺟﻲ  :خطاب مﻦ املﻨشأة بتفويض أحد اﻷشخاص بقيادة احدى سيارات املﻨشأة يف مدن
حمددة وملدة حمددة.



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


ا ملسابقات  :ﻋﻦ ﻃريق ﻫﺬه اخلدمة تقوم املﻨشأة بﺈدخال ﺟميﻊ البيانات املتعلقة باملسابقة املزمﻊ اقامتها،
والبد إلمتام االﺟراء مﻦ حضور مﻨدوب املﻨشأة إىل ﻓرع الﻐرﻓة واصطحاب ﺟميﻊ الوثائق الﻼزمة.



اﻋادة التصدير  :ﻋﻦ ﻃريق ﻫﺬه اخلدمة تقوم املﻨشأة بﺈدخال ﺟميﻊ البيانات املتعلقة بﺈصدار شهادة املﻨشأ،
والبد إلمتام االﺟراء مﻦ حضور مﻨدوب املﻨشأة إىل ﻓرع الﻐرﻓة واصطحاب ﺟميﻊ الوثائق الﻼزمة.

مﻊ حتيات ادارة االﻋمال االلكرتونية – اخلدمات اإللكرتونية
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