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 مقدمة

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

 طلباتهم املختلفة . 

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

 اإلجراءات الالزمة.

 يمكنكم مراجعة دليل " في حال عدم وجود حساب
ً
 "تسجيل مستخدم جديدمسجل لديكم مسبقا

 تسجيل الدخول 

 لتسجيل الدخول اتبع الخطوات التالية :

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

 نافذة الدخول الى املوقعستظهر لك  -2

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

 

https://www.gsa.gov.sa/services
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 (اختياري " )تذكرنيلتفعيل خاصية تذكر الدخول في املرات القادمة اختر مربع " -4

 انقر زر تسجيل الدخول  -5
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 ات سيتم الدخول الى البوابة االلكترونية وفتح لوحة البيان -6
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 لوحة البيانات

  تسجيل الدخول للدخول الى لوحة البيانات قم بالدخول للبوابة كما هو موضح في فقرة 

  بعد تسجيل الدخول سيتم االنتقال الى صفحة لوحة البيانات والتي تحتوي على التنبيهات، االحصائيات

 ت(، والخدمات االلكترونية املتاحة أاملنشالرخص و -التفويضات -)الطلبات 
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  :من خالل القائمة املوضحة في الصورة يمكنك الدخول على 

 طلباتي -1

 الرخص و املنشأت -2
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 طلباتى

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

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

 الرخص و املنشأت

 تى يمكنك استعراض كافة املنشئات الخاصة بكم أمن خالل نافذة منش

 

  انقر على رقم الرخصة وسيتم فتح تفاصيل املنشأة و الرخص التابعة لها املنشأةالستعراض بيانات ،

 والرخصة

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



 

 دليل استخدام خدمات تراخيص املراكز و الصاالت الرياضية دليل المستخدم

 
 

 

GSA | User Manual 10 

 
 

 تقديم الطلبات

 لتقديم طلبات تراخيص املراكز و الصاالت الرياضية اتبع الخطوات التالية:

 ول الى البوابة قم بالدخ -1

 سيتم االنتقال تلقائيا الى لوحة البيانات -2

 "الخدمات االلكترونيةيمكنك تقديم الطلبات من خالل الروابط في أسفل النافذة " -3

 تأييد العمالة طلب 
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 تأييد عمالةطلب 

صالة الاو الرياض ي ركز داخل املللعمل  ة, عماللتأييد الطلب  تقديماملستثمر  يستطيعمن خالل هذه الخدمة 

 , على أن يكون املركز او الصالة سارية الترخيصرياضيةال

 

 و لتقديم الطلب اتبع الخطوات التالية :

 الخدمات االلكترونيةقم بالدخول الى نافذة لوحة البيانات كما هو موضح بفقرة  .1

  تأييد العمالةطلب انقر على رابط  .2

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

 بيانات الرخصة: رقم الرخصة 

  بيانات املنشأة والرخصة: رقم الرخصة، تاريخ بداية الرخصة، تاريخ انتهاء الرخصة، نوع

 الرخصة، نوع املنشأة، حالة الرخصة

  بيانات املنشأة في وزارة العمل 

  العدد  ،بيانات العمالة :املهنة 

  مايثبت في حال خروج  ،)في حالة املراكز النسائية(  التجاري مرفقات الطلب: صورة السجل

 العمالة املمنوحة مسبقا

 مراحل الطلب: .4

 :املستثمر: إدخال البيانات 

  :يقوم املستثمر بإختيار من القائمة رقم الرخصة التي إدخال بيانات الرخصة

طلب العمالة عليها لكي يتم من بعدها استحضار بيانات املنشأة و الرخصة التي يريد 

رقم الرخصة، تاريخ بداية الرخصة، تاريخ انتهاء الرخصة، نوع اختارها كل من 

 .الرخصة، نوع املنشأة، حالة الرخصة

  إدخال بيانات املنشأة في وزارة العمل: يقوم املستثمر بإدخال رقم املنشأة

 وزارة العمل. الصادر من
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  إدخال بيانات العمالة: يقوم املستثمر بإدخال معلومات العمالة باإلضافة الى

 .الالحةالعدد و الضغط على زر "إضافة" إلضافتها الى 

 .إدخال مرفقات الطلب: يقوم املستثمر بارفاق املرفقات املطلوبة 

 ،حالة يتم اضافة الطلب الى طلباتي مع عرض  الضغط على زر ارسال الطلب

يتحول الطلب ملسؤولي إدارة التراخيص ملراجعة  الطلب "تحت االجراء". و هذه االثناء،

 .الطلب و اتخاذ االجرائات االزمة

  يتم اشعار املستثمر بنجاح العملية عبر االيميل مع إعطاءه رقم الطلب

 للمتابعة.

 و اتخاذ القرار: إدارة التراخيص : التحقق من البيانات 

  بمراجعة الطلب و التحقق من البيانات و اتخاذ القرار إما برفض تقوم االدارة

 الطلب أو اعتماد الطلب أو اعادته للمستثمر بهدف التعديل و اعادة االرسال.

 :القرار 

 في حال الرفض في حال قرار بحاجة الى معلومات إضافية في حال قرار االعتماد

  يتم ربط العمالة املطلوبة و التي

قبل إدارة  تم اعتمادها من

التراخيص و الصاالت الرياضية 

برخصة الصالة الرياضية على 

النظام و يتم اشعار املستثمر 

عبر االيميل يأنه تم اعتماد 

 طلبه.

  يتم اشعار املستثمر عبر االيميل يأنه تم

اعادة الطلب اليه مع ذكر املالحظات التي 

 توضح ما يجب تعديله.

  يتم اشعار املستثمر عبر

أنه تم رفض طلبه مع االيميل ي

 ذكر السبب.

  يتم تحويل حالة الطلب الى

 "إعتماد نهائي".

  يتم تحويل حالة الطلب الى "معادة الى

املستثمر" في صفحة طلباتي و يتمكن 

بعد ذلك من الدخول الى طلبه و  املستثمر

تعديل بالبيانات كما هو مطلوب في خانة 

الطلب  إرسالاملالحظات و من ثم اعادة 

 اجراء نفس العملية من جديد.  ليتم

  يتم تحويل حالة الطلب الى

 "مرفوض".
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 :خطوات طلب تأييد عمالة .5

 

 الرخصة 

 قم باختيار رقم الرخصة، سيتم تعبئة بيانات املنشأة والرخصة تلقائيا  -

 

 

 بيانات املنشأة والرخصة

 سيتم تعبئة بيانات املنشأة والرخصة تلقائيا عند اختيار رقم الرخصة في خانة الرخصة  -
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 بيانات املنشأة في وزارة العمل 

 قم بكتابة رقم املنشأة املسجل بوزارة العمل  -

 
 

 

 بيانات العمالة

 العدد املطلوب ،قم باختيار املهنة   -
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 مرفقات الطلب

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

 اختر امللف من الجهاز الخاص بك ثم اضغط موافق  -

 :املرفقات املطلوبة هي  -

 التجاري )في حالة املراكز النسائية( صورة السجل .1

 خطاب من وزارة العمل بالعمالة الخاصة باملنشأة .2

 ارسال الطلبلطلب ورفع املرفقات، انقر على زر بعد االنتهاء من كافة بيانات ا -

 
 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 
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 املخرج النهائي

يتم ربط العمالة املطلوبة و التي تم اعتمادها من قبل إدارة التراخيص و الصاالت الرياضية برخصة الصالة 

 االيميل يأنه تم اعتماد طلبه الرياضية على النظام و يتم اشعار املستثمر عبر


