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 مقدمة

تقديم ومتابعة  املراكز الرياضية و الصاالتيتألف النظام من عدة خدمات الكترونية تسهل على املستثمرين في 

 طلباتهم املختلفة . 

 

هذه الوثيقة توضح خطوات استخدام النظام خطوة بخطوة من قبل املستثمر لتقديم الطلبات ومتابعتها واتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة.

 

  



 (اصدر رخصة طلب ) خدمات تراخيص املراكز و الصاالت الرياضية دليل المستخدم

 
 

 

GSA | User Manual 4 

 

 تسجيل الدخول 

 جيل الدخول اتبع الخطوات التالية :لتس

 (https://www.gsa.gov.sa/servicesقم بفتح املتصفح واالنتقال الى بوابة الخدمات االلكترونية ) -1

 ستظهر لك نافذة الدخول الى املوقع -2

 تسجيل مستخدم جديدادخل البريد االلكتروني وكلمة املرور التي قمت بإدخال اثناء عملية  -3

 

 (اختياري " )تذكرنيلتفعيل خاصية تذكر الدخول في املرات القادمة اختر مربع " -4

 انقر زر تسجيل الدخول  -5

  

https://www.gsa.gov.sa/services
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 سيتم الدخول الى البوابة االلكترونية وفتح لوحة البيانات  -6

 

 لوحة البيانات

  تسجيل الدخول للدخول الى لوحة البيانات قم بالدخول للبوابة كما هو موضح في فقرة 
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  والتي تحتوي على التنبيهات، االحصائيات  لوحة البياناتبعد تسجيل الدخول سيتم االنتقال الى صفحة

 ت(، والخدمات االلكترونية املتاحة أاملنشالرخص و -التفويضات -)الطلبات 

 

  :من خالل القائمة املوضحة في الصورة يمكنك الدخول على 

 طلباتي -1
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 الرخص و املنشأت -2

 طلباتى

 من خالل نافذة طلباتى يمكنك استعراض كافة الطلبات املقدمة من قبلكم او اتخاذ اجراء على طلب 
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 تفاصيل الطلب  وسيتم فتحانقر على رقم الطلب  ،الستعراض بيانات طلب 

 الطلب  وسيتم فتحانقر على رابط االجراء  (،طلب )ارفاق مستندات او كتابة تعليق. الخ التخاذ اجراء على 

 الرخص و املنشأت

 تى يمكنك استعراض كافة املنشئات الخاصة بكم أمن خالل نافذة منش

 

 انقر على رقم الرخصة وسيتم فتح تفاصيل املنشأةو الرخص التابعة لها الستعراض بيانات املنشأة ، 

 ةوالرخص

  طباعة الرخصة"املوافقة النهائية من خالل الضغط على بعد و طباعتها الرخصة  تحميليمكن" 

 تقديم الطلب

 اتبع الخطوات التالية: الرياضية و الصاالت املراكزلتقديم طلبات تراخيص 

 قم بالدخول الى البوابة  -1

 لوحة البياناتسيتم االنتقال تلقائيا الى  -2
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 "الخدمات االلكترونيةالروابط في أسفل النافذة "من خالل يمكنك تقديم الطلبات  -3

 الخدمات املتاحة كالتالي: -4

  اصدار ترخيص جديدطلب 
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 طلب اصدار ترخيص جديد

  او صالة رياضيةمركز رياض ي  اصدار رخصةمن خالل هذه الخدمة يتمكن املستثمر من 

 و لتقديم الطلب اتبع الخطوات التالية :

 تقديم الطلباتكما هو موضح بفقرة  لوحة البياناتقم بالدخول الى نافذة  -1

  اصدار ترخيص جديدانقر على رابط  -2

 سيتم االنتقال الى نافذة تقديم الطلب واملكونة من الحقول التالية: -3

 نوع املنشأة: منشأة رجالية / منشأة نسائية 

  التجاري، تاريخ االنتهاءمعلومات السجل التجاري: رقم السجل التجاري، االسم 

 معلومات املوقع: املنطقة، املدينة، الحي، الشارع، املوقع على خرائط جوجل، الخ 

 النشاطات الرياضية: النشاطات الرئيسية والفرعية 

 مرفقات الطلب 

o ية او عقد االيجار، الئحة داخلية للمشروع، قوائم تسعير كالرسم الهندس ي، صك املل

 األنشطة
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 أةاملنش بيانات

  بتعبئة بيانات املنشأةقم  -

 

 معلومات السجل التجاري 

 رقم السجل التجاري واالسم التجاري وتاريخ االنتهاء -
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 معلومات املوقع

 قم باختيار املنطقة واملدينة -

قم بإدخال الحي والشارع والرمز البريدي وصندوق البريد والهاتف والفاكس والبريد االلكتروني الخاص  -

 باملنشأة

 

 النشاطات الرياضية

 ار النشاط الرئيس ي يقم باخت -

 ثم قم بالنقر على زر إضافة، لتظهر لك النشاطات الفرعية املندرجة تحت هذا النشاط  -
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 اختر من النشاطات الفرعية التي ستظهر في جدول النشاطات   -

 يمكنك إضافة أكثر من نشاط رئيس ي بنفس الخطوات السابقة  -

 ريق النقر على زر حذف بجانب النشاط في جدول النشاطات يمكنك حذف نشاط رئيس ي عن ط -

 يمكنك الغاء نشاط فرعي عن طريق الغاء االختيار بجانب النشاط الفرعي  -

 

 

 مرفقات الطلب

 قم بإرفاق امللفات املطلوبة عن طريق اختيار رفع امللف في خانة املرفق  -

 اختر امللف من الجهاز الخاص بك ثم اضغط موافق  -

التسجيل في  –الرياضية النشاطات فيه يوضح رسم هندس ي للمنشأةالمطلوبة هي )المرفقات  -

 االيجار( صك الملكية او عقد  –برنامج شموس األمني

 ارسال الطلببعد االنتهاء من كافة بيانات الطلب ورفع املرفقات، انقر على زر  -
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 متابعة حالة الطلب

 طلباتيملتابعة الطلبات عن طريق الدخول على نافذة طلباتي كما تم توضيحه سابقا في فقرة  -

 حالة الطلبومتابعة حالة الطلب من خالل خانة  -

في حال الحاجة ألي اجراء من طرفكم سيتم ارسال رسالة الى بريدكم االلكتروني إلعالمكم باإلجراء  -

 .املطلوب 

الطلب يمكنكم تحميل و طباعة الرخصة من خالل قائمة الرخص و املنشأت في بعد املوافقة النهائية على  -

 لوحة البيانات


