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لدخول النظام
يتطلب منك أن يتم الدخول عبر 

خانة (الدخول للنظام)



لمزيد من المعلومات عن بيانات 
السنة المالية نأمل الضغط على

(المزيد)



يتطلب أن يتـــم إضافة اإلحداثيات 
البيانات  للعنـــوان الوطني وفـــق 

المسجلة في (العنوان الوطني)
عبر رابط الخدمة:

إلرفـــاق اإلحداثيـــات ومـــن ثم يتم 
استكمال إجراءات الطلب.

/https ://register .address .gov .sa/ar



في حال كان رقـــم الفاتورة يتكون 
من 13 خانة يتم سدادها عبر

(وزارة التجارة - رقم المفوتر 13).

وفي حال رقم الفاتورة يتكون من 
8 خانات يتم ســـدادها عبر (خدمات 

أعمالي - رقم المفوتر 144). 



يتطلب لكل سجل تجاري وجود 
اشتراك بالغرفة التجارية.



يتــم تحديــد رســوم اشــتراك الغرفــة 
التجارية بناًء على:

رأس مــــــــال 
السجل التجاري 

نوع النشاط



ملف حـــق األولية للعالمة التجارية 
في حال تم تقديم العالمة خالل 6 
أشـــهر من خـــارج المملكـــة العربية 

السعودية.



في حال كان رقـــم الفاتورة يتكون 
من 13 خانة يتم سدادها عبر

(وزارة التجارة - رقم المفوتر 13).

وفي حال رقم الفاتورة يتكون من 
8 خانات يتم ســـدادها عبر (خدمات 

أعمالي - رقم المفوتر 144). 

مدة صالحية الفاتورة هي 30 يوم من تاريخ إصدارها، وفي 
حال انتهاء المدة يتم تقديم الطلب بالكامل من جديد.



يتطلب أن يتم اختيار المجال العام 
والمجـــال الخاص للنشـــاط التجاري 
حتـــى يتم تحديـــد النشـــاط المراد 

مزاولته (كما هو موضح بالمرفق).



اليلزم أن يتم تقديم طلب  تحديث 
بيانات الشركة مرة أخرى في حال 
تمت الموافقة على طلب مسبق.



يتطلـــب إعادة حجز اإلســـم التجاري 
األنشـــطة االقتصادية  دليل  وفق 
الجديـــد وبعـــد قبـــول اإلســـم يتم 
تقديم طلب تعديل السجل التجاري 
وإضافة اإلسم الذي تم حجزه أثناء 

تقديم طلب التعديل.

يجب تحديث أنشطة المؤسسة قبل تقديم طلب نقل الملكية، علمًا بأنه يمكنك 
تنفيذ عملية التحديث عن طريق نظام الخدمات اإللكترونية.



يتطلـــب البحث برمز النشـــاط في 
الرمـــز  مثـــال  األنشـــطة،  دليـــل 
(433010) يتـــم البحث بموجب رمز 
النشـــاط حتى يتم معرفة مسمى 
النشـــاط ومن ثم يتم تقديم طلب 
اإلصـــدار مع عدم إضافة النشـــاط 

الظاهر رمزه.

النشاطات (433010) التتوافق مع اسم السجل X



لحجز اإلســـم التجـــاري الخاص يجب 
أن يكون اإلسم التجاري عربي وله 
أصـــل ومعنى باللغـــة العربية وذو 

معنى الئق. 
لم يتم قبول طلب االســـم التجاري، بســـبب أن االسم 

المدخل غير عربي



يجـــب  الخـــاص  التجـــاري  اإلســـم 
اســـتخدامه بإصـــدار ســـجل تجاري 
جديد أو إضافته في ســـجل تجاري 
قائم، خالل مدة أقصاها  60 يوم، 
فـــي حال تم تجاوز المدة ال يمكنك 
اســـتخدام اإلســـم أو إعـــادة حجـــز 

نفس اإلسم.

تمت إزالته بسبب عدم اإلستخدام



حالة الطلب (تحت المعالجة) = انتظار السداد



مالحظة في خدمة 
األسماء التجــــارية:
في حال تمت الموافقة على 
تجاريـــة  أســـماء  طلبـــات   3
اليمكـــن العميـــل تقديم طلب 
جديد حتى يتجاوز أحد الطلبات 
المقبولـــة مـــدة 60  يوم، بعد 
تجـــاوز 60  يوم يتمكن العميل 

من طلب جديد.

مالحظة في خدمة 
المهن االستشارية:
في حـــال تـــم إصـــدار ترخيص 
والرغبـــة  استشـــاري  مهنـــي 
بإصدار ســـجل تجـــاري يتم حجز 
اإلســـم التجـــاري وفق اإلســـم 

المذكور بالترخيص.
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