النفاذ اإللكتروني الموحد
تعد خدمة النفاذ اإللكتروني الموحد للمنشآت واألفراد من أبرز ضوابط تطبيق وتنفيذ التعامالت
اإللكترونية الحكومية الصادرة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم ( )40بتاريخ 1427/2 /27هـ الموافق
2006/3/27م ،التي تنص على أن يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي
موحد يدخل في جميع األنظمة المعلوماتية ،بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات
المعنية المتعلقة بالتعامالت اإللكترونية ،وتطبيقات التعامالت اإللكترونية الحكومية.
ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنيةٌ ،
كل في مجاله ،لتحديد طبيعة هذه
األرقام ومواصفاتها ،ويعد حساب النفاذ اإللكتروني الموحد معر ًفا إلكترون ًيا للفرد أو المنشأة
ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية ،يتم إنشاؤه عن طريق البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية
الحكومية والتحقق منه وتفعيله عن طريق مكتب التحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد ،وهو يدخل
في جميع األنظمة المعلوماتية ،ويتمكن بواسطته الشخص أو المنشأة من إجراء التعامالت
اإللكترونية الحكومية بموثوقية للخدمات اإللكترونية التي يتم توفيرها من قبل الجهات
الحكومية المختلفة.

التسجيل والتحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد
يتم إنشاء معرف النفاذ اإللكتروني الموحد عن طريق التسجيل في البوابة الوطنية للتعامالت
اإللكترونية الحكومية ،www.saudi.gov.sa .ويتطلب تفعيل المعرف وجود مكاتب للتحقق من
الهوية الوطنية للمواطنين أو اإلقامة للمقيمين ،ويقوم بعملية التحقق موظفون متخصصون
ومؤهلون يطلق عليهم «موظفو التحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد».
ولكي يتمكن المستفيد المسجل في البوابة الوطنية من إجراء تعامالته اإللكترونية الحكومية
المتاحة فإن عليه زيارة أحد مكاتب التحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد للتحقق من الهوية الشخصية
لألفراد ،وكذلك للوثائق الرسمية المعتمدة للمنشآت وممثليها وتتمثل الرؤية من التسجيل
والتحقق من معرف النفاذ اإللكتروني الموحد في توفير وسيلة دقيقة وموثوقة لألفراد (مواطنين أو
مقيمين) وللمنشآت لمصادقة معرف النفاذ اإللكتروني الموحد.

خطوات التسجيل والتحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد
 .1ت��ف��ض��ل بتسجيل ح��س��اب��ك ف��ي ال��ب��واب��ة
الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية
www.saudi.gov.sa

 .2ت��ف��ض��ل بتسجيل م��ع��ل��وم��ات��ك ب��ن��م��وذج
التسجيل اإللكتروني وانقر على زر إرسال بعد
قراءة األحكام والشروط والموافقة عليها.
 .3يتم تفعيل الحساب عن طريق النقر على
ال��راب��ط ال��م��رس��ل إل��ى ال��ب��ري��د اإللكتروني
المسجل في الخطوة السابقة.
 .4ي��ق��وم م��ال��ك المنشأة أو ممثل المنشأة

الرئيس بالدخول على حسابه الذي سجله
كفرد ،والنقر على زر إدارة المنشأة (خاصة
بالمنشآت).
 .5ي��ق��وم م��ال��ك المنشأة أو ممثل المنشأة
الرئيس بتسجيل المنشأة أو المنشآت التي
يملكها أو يمثلها عن طريق النقر على زر
تسجيل منشأة (خاصة بالمنشآت).
 .6يقوم مالك المنشأة أو ممثل المنشأة الرئيس
بتسجيل المنشأة أو المنشآت التي يملكها أو
يمثلها ،وذلك بتسجيل المعلومات األساسية

إض��اف��ة إل��ى تسجيل بيانات الوثائق الرسمية
المتوافرة والمتعلقة بالخدمات الحكومية
المطلوبة للمنشأة (السجل التجاري ،رقم
المنشأة في وزارة العمل ،معلومات رخصة
البلدية ،رقم عضوية الغرفة التجارية ،رقم
المنشأة في وزارة الداخلية ،رقم االشتراك في
التأمينات االجتماعية ،الرقم المالي لشهادة
الزكاة) (خاصة بالمنشآت).
 .7ي��ق��وم ممثل المنشأة ال��رئ��ي��س بتعبئة
وتصديق نموذج تفويض ممثل المنشأة
الرئيس في التعامالت اإللكترونية الحكومية
المتاح في البوابة (خاصة بالمنشآت).
 .8تفضل ب��زي��ارة أح��د مكاتب التحقق للنفاذ
اإللكتروني الموحد للتحقق م��ن الهوية
الشخصية للفرد.
 .9يقوم مكتب التحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد
بالتحقــق من الوثائـق الرسميــة المتوافـرة
للمنشـأة ،إضافة إل��ى التفويـض المصدق
لممثل المنشأة الرئيس (خاصة بالمنشآت).

 .10بعد نهاية عملية التحقق ،ي��ق��وم مالك
المنشأة أو ممثل المنشأة الرئيس باالشتراك
بالخدمات اإللكترونية المتوافرة للمنشآت
وذلك بالدخول على حسابه واختيار المنشأة
والنقر على زر إدارة (خاصة بالمنشآت).
 .11ي��ق��وم م��ال��ك المنشأة أو ممثل المنشأة
الرئيس بالنقر على زر إدارة االش��ت��راك في
الخدمات اإللكترونية من قائمة اإلج���راءات
(خاصة بالمنشآت).
 .12ي��ق��وم م��ال��ك المنشأة أو ممثل المنشأة
ال��رئ��ي��س ب��إض��اف��ة ال��خ��دم��ات اإللكترونية
المرغوبة والمتاح للمنشأة االشتراك فيها
ع��ن طريق اختيار مقدم الخدمة وإضافة
الخدمات المتاحة ،وذلك لكي يتم تنفيذها
إلكترونيًا (خاصة بالمنشآت).

بعد إتمام الخطوات السابقة يتمكن المواطن أو المقيم أو مالك المنشأة أو ممثلها باستخدام
معرف النفاذ اإللكتروني الموحد من إجراء أغلب التعامالت اإللكترونية الحكومية من خالل البوابة
الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية أو من خالل المواقع اإللكترونية للجهات الحكومية
المرتبطة بقناة التكامل الحكومية.

متطلبات التحقق للنفاذ اإللكتروني الموحد:
نوع ممثل
المنشأة

تعريف

مالك المنشأة

هو فرد مالك للمن�ش�أة ح�سب الوثائق الر�سمية املعتمدة
(امل�ؤ�س�سات الفردية واملحال التجارية) ,وهو من يقوم ب�إ�ضافة
�أو تعديل �أو حذف املن�ش�أة والتحقق منها.

ممثل المنشأة
الرئيس

هو �شخ�ص وحيد ممثل للمن�ش�أة ب�صفة اعتبارية وب�صالحيات
عالية متكنه من �إجراء التعامالت الإلكرتونية و�إ�ضافة �أو
تعديل �أو حذف املن�ش�أة �أو املن�ش�آت ,و�إ�ضافة �أو حذف ممثلي
املن�ش�أة املفو�ضني ,وب�إمكانه �إعطاء �صالحيات ملمثلي املن�ش�أة
املفو�ضني لإجراء كل �أو بع�ض التعامالت الإلكرتونية .وعادة
ما يكون ممثل املن�ش�أة الرئي�س هو مالك املن�ش�أة نف�سه �أو من له
�صالحيات كبرية جدا يف املن�ش�أة ,وهو �أول �شخ�ص يقوم ب�إ�ضافة
املن�ش�أة والتحقق منها عن طريق تفوي�ض ر�سمي موقع وم�صدق
من اجلهة املنا�سبة (الغرفة التجارية �أو �إرفاق وكالة �شرعية مع
التفوي�ض� ,أو اجلهة املخولة).

هو ال�شخ�ص املمثل للمن�ش�أة ب�صفة اعتبارية وب�صالحيات
متو�سطة متكنه من �إجراء التعامالت الإلكرتونية و�إ�ضافة
�أو تعديل �أو حذف ممثلي املن�ش�أة املفو�ضني ,وب�إمكانه �إعطاء
ممثل المنشأة �صالحيات ملمثلي املن�ش�أة املفو�ضني لإجراء كل �أو بع�ض
المفوض الرئيس
التعامالت الإلكرتونية .وعادة ما يكون ممثل املن�ش�أة املفو�ض
الرئي�س هو مدير ال�ش�ؤون الإدارية �أو من له �صالحيات كبرية
يف املن�ش�أة.
ممثل المنشأة
المفوض

هو ال�شخ�ص املمثل للمن�ش�أة ب�صفة اعتبارية وب�صالحيات
حمدودة ,حيث يقوم ب�إجراء التعامالت الإلكرتونية امل�سموحة
له واملتاحة من قبل ممثل املن�شاة الرئي�س �أو املفو�ض الرئي�س.
وعادة ما يكون معقب املن�ش�أة �أو مندوب املن�ش�أة.

المتطلبات األساسية

المتطلبات االختيارية

•الهوية ال�شخ�صية
•ال�سجل التجاري يف حالة املن�ش�آت التجارية
•رخ�صة البلدية يف حالة املحال التجارية
•رخ�صة ملزاولة يف حالة املن�ش�آت املهنية
•مر�سوم ملكي يف حالة املن�ش�آت احلكومية وثائق ر�سمية تثبت ما يلي:
•الرقم اخلا�ص بوزارة العمل
•رخ�صة البلدية
•الهوية ال�شخ�صية
•ع�ضوية الغرفة التجارية
اجلهة
من
وم�صدق
موقع
•تفوي�ض ر�سمي
•الرقم اخلا�ص بوزارة الداخلية
املنا�سبة (الغرفة التجارية �أو �إرفاق وكالة •�شهادة الت�أمينات االجتماعية
�شرعية مع التفوي�ض� ,أو اجلهة املخولة
•�شهادة الزكاة
•ال�سجل التجاري يف حالة املن�ش�آت التجارية
•رخ�صة البلدية يف حالة املحال التجارية
•رخ�صة املزاولة يف حالة املن�ش�آت املهنية
•مر�سوم ملكي يف حالة املن�ش�آت احلكومية

•الهوية ال�شخ�صية

•هوية �شخ�صية تثبت عمل
املمثل يف املن�ش�أة (بطاقة عمل)

