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دليل المستخدم
لخدمة اإلفادة التجارية
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الفهرس لخدمة اإلفادة التجارية:
خطوات تقديم خدمة طلب افادة تجارية

األخطاء الشائعة

خطوات طباعة اإلفادة التجارية الكترونيا

صفحة 3 

صفحة 16 

صفحة 22 

e.mc.gov.sa  أو من خالل

https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=11
https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=11
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خطــوات تقديم خدمة 
طلــب مســتخرج ســجل 

تجاري

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9
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الضغط على ابدأ الخدمة.

الدخول الى الحساب )اسم المستخدم و كلمة المرور او النفاذ الوطني (

الضغط على ايقونة )تقديم طلب جديد(

تحديد السجل التجاري او تحديد السجل المدني

اختيار نوع اإلفادة التجارية و تعبئة الحقول المطلوبة .

اختيار معاينة اإلفادة للتحقق من معلومات اإلفادة .

الضغط على ايقونة ارسال الطلب .

تظهر نافذة ملخص التاكيد و رقم الطلب .

يتم معالجة الطلب من قبل الموظف خالل 24 ساعة وبعد الموافقة النهائية.

لطباعة اإلفادة اإللكترونية الذهاب الى الصفحة الرئيسية و اختيار طباعة اإلفادة .
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الدخول إلى الخدمة 1

لبدء الخدمة يتم إختيار ابدأ الخدمة
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الدخــول إلــى الحســاب )اســم 
المســتخدم و كلمــة المرور أو 

النفــاذ الوطني(

2

تســجيل الدخــول عــن طريــق نظــام الدخــول لــوزارة التجــارة أو 
النفــاذ الوطنــي الموحــد:
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الضغط على أيقونة 
)تقديم طلب جديد(

3

الصفحة الرئيسية لخدمة اإلفادة اإللكترونية:
الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد

12345

12345

12345

12345

12345
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تحديد السجل التجاري و 
إدخال رقم السجل المدني

وادخال رقم السجل التجاري

4

1 - اختيار السجل التجاري وتعبئة البحث برقم السجل التجاري.

ــار المســاعدة  ــال عــدم معرفــة رقــم الســجل ،باالمــكان اختي 2 - فــي ح
فــي البحــث بأســم المنشــأة 
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ــة  ــوع اإلفــادة و تعبئ ــار ن اختي
الحقــول المطلوبــة :

اإلفادات التجارية التي ليس عليها رسوم للسجل التجاري للمؤسسات:

اإلفادات التجارية التي ليس عليها رسوم للسجل التجاري للشركات :

5

تحويل مؤسسة او اكثر 
كفروع لشركة                   

تحويل من شركة الى 
مؤسسة

تحويل فروع شركة الى 
شركة اخرى

تغير مسمى مؤسسة
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تعبئــة  اإلفــادة  نــوع  اختيــار 
: المطلوبــة  الحقــول 

6

اإلفادات التجارية التي ليس عليها رسوم للسجل المدني :

تشابه رقم الهوية الوطنية 
مع رقم السجل التجاري

حجز اسم تجاري نقل ملكية
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ــة  ــوع اإلفــادة التجاري ــار ن اختي
و تعبئــة الحقــول المطلوبــة :

7

- علــى ســبيل إلمثــال هنــا تــم إختيــار تحويــل مــن شــركة إلــى 
سسة مؤ
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اختيار معاينة اإلفادة للتحقق 
من معلومات اإلفادة

8



1900
cs@mc.gov.sa

12

الضغــط علــى ايقونــة ارســال 
لطلب ا

9
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تظهــر نافــذة ملخــص التاكيــد 
و رقــم الطلــب .

10

بعد تعبئة البيانات يظهر لك رقم الطلب

12345
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يتــم معالجــة الطلــب مــن قبل 
ســاعة   24 خــالل  الموظــف 
وبعــد الموافقــة تتــاح اإلفادة 

للطباعــة .

11

12345

12345

12345

12345

12345
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اإللكترونيــة  اإلفــادة  لطباعــة 
الذهاب الى الصفحة الرئيســية 

و اختيــار طباعــة اإلفــادة .

12

12345

12345

12345

12345

12345



1900
cs@mc.gov.sa

16

خطــوات طباعة افادة 
عدم وجود ســجل

1 1

2

3

4

5

الضغط على ابدأ الخدمة.

الدخول الى الحساب )اسم المستخدم و كلمة المرور او النفاذ الوطني (

بعد ان تم السداد تكون حالة الطلب )تمت الموافقة النهائية(

اختيار ايقونة )طباعة اإلفادة( للمستخرج مراد طباعته

يتم اظهار فتح صفحة تحتوي على المستخرج التجاري
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الدخول إلى الخدمة 1

لبدء الخدمة يتم إختيار ابدأ الخدمة
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الدخــول إلــى الحســاب )اســم 
المســتخدم و كلمــة المرور أو 

النفــاذ الوطني(

2

تســجيل الدخــول عــن طريــق نظــام الدخــول لــوزارة التجــارة أو 
النفــاذ الوطنــي الموحــد:
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بعد أن تم السداد تكون 
حالة الطلب )تمت الموافقة 

النهائية(

3

12345

12345

12345

12345

12345



1900
cs@mc.gov.sa

20

اختيــار أيقونــة )طباعة اإلفادة( 
للمســتخرج مراد طباعته

4

12345

12345

12345

12345

12345
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ســجل  وجــود  عــدم  افــادة 
: تجــاري 

5
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طلــب  خدمــة  تقديــم  خطــوات 
تجــاري ســجل  مســتخرج 

األخطاء الشائعة
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الدخول إلى الخدمة 1

)في حال لم يتم ادخال بيانات المستخدم بشكل
صحيح تظهر رسالة خطأ للتحقق من البيانات(
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)في حال لم يتم ادخال بيانات المستخدم بشكل
صحيح تظهر رسالة خطأ للتحقق من البيانات(
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)في حال لم يتم ادخال بيانات المستخدم بشكل
صحيح تظهر رسالة خطأ للتحقق من البيانات(
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)في حال لم يتم ادخال بيانات المستخدم بشكل
صحيح تظهر رسالة خطأ للتحقق من البيانات(
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)في حال لم يتم ادخال بيانات المستخدم بشكل
صحيح تظهر رسالة خطأ للتحقق من البيانات(
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عند تسجيل دخولك إلى نظام وزارة التجارة بإمكانك إضافة 
خدمـــاتـــك اإللكترونيــــة المفضــلة وإزالتهـــا والتحــكم بهـــا.

من هنا

عنــد تســجيل دخولــك إلى نظــام تجارتي بإمكانك اســتعراض 
كافــة ســجاتك التجاريــة ومعاماتــك واإلطــاع علــى آخــر 

التنبيهــات المتعلقــة بأنشــطتك التجاريــة.

من هنا

https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx?cid=1
https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=11
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شكًرا لكم


