
ونية دليل المستخدم لبوابة الخدمات االلكتر

User's Guide for the E-Services Portal



ونيةالخدماتتقديمعىلاالستثمار وزارةمنحرصا    عت  آمنةوبطريقةمؤتمتبنظاماإللكتر
 ،التقنياتأحدثتبن 

 
لتحسي   منها وسعيا

ونية،الخدماتبوابةتطوير تمالمستثمر،تجربة   استثمر "منصةمعربطها و اإللكتر
لكمليتسن  واحدة،مظلةتحتلتكون"السعوديةف 

ونية،خدماتنا كافةمناالستفادة   باالستثمار ةالمتعلقالمستجداتوآخر االستثماريةالفرصعىلاالطالعإىلباإلضافةااللكتر
مختلفف 

.والجديدالمطّور بشكلها بالمملكةالقطاعات

  ولمساعدتكم
حالدليلهذا إعداد تمسهولة،بكلالخدماتمناالستفادةف    التسجيلخطواتلشر

.ونيةااللكتر الخدماتف 

المقدمة

As a part of the Ministry of Investment’s endless seeking to provide electronic services in an automated

system and in a safe manner by adopting the latest technologies, and in an effort to improve the investor’s

experience, we are pleased to inform you about the E- services portal’s development, which has been

linked with the “Invest in Saudi” platform to be under one umbrella. Where you could now be able to

benefit from all our E- services, furthermore to viewing investment opportunities and the latest news

about investment in various sectors in the Kingdom in its new and developed version.

To help you to benefit from the services with ease, this guide has been prepared to explain the steps for 

registering in the electronic services.

Introduction:



ونية لوزارة االستثمار ي الخدمات االلكتر
 
التسجيل ف

ي من خالل الرابط  
 
ون https://investsaudi.sa/ar/login#register-quickيقوم المستخدم بالدخول عىل حساب المنشأة االلكتر

ونية تعبئة بيانات تسجيل الدخول للخدمات االلكتر
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Registration in the electronic services of the Ministry of Investment

The user should into the Entity's electronic account through the link 

https://investsaudi.sa/ar/login#register-quick

Fill the information in login for the E-services
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https://investsaudi.sa/ar/login#register-quick
https://investsaudi.sa/ar/login#register-quick
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˗ From the icons, the user can navigate the Invest in Saudi website

˗ Through the "Home", the user can return to the user's page

˗ By pressing "Arabic / EN" the user can change the language.

˗ By pressing “Logout", the user can log out of the entity’s account

ي التنقلللمستخدميمكنااليقوناتمن˗
 
ي استثمر موقعف

 
السعوديةف

المستخدمصفحةاىلالعودةالمستخدميستطيع"الرئيسية"خاللمن˗

اللغةتغيت  للمستخدميمكن"EN/العربية"عىلالضغطخاللمن˗

المنشأةحسابمنالخروجتسجيلللمستخدميمكن"خروج"عىلالضغطخاللمن˗



.يمكن للمستخدم إضافة صورة" صورة المستخدم"من خالل الضغط عىل ˗

لمواعيننند يمكنننن للمسنننتخدم حجننني موعننند لاينننارة وزارة االسنننتثمار، واالطنننالع عنننىل ملخننن  ل" تفاصييييل الموعيييد"منننن خنننالل الضنننغط عنننىل أيقوننننة ˗

.السابقة

.زارة االستثماريمكن للمستخدم من االطالع عىل كافة التنبيهات الخاصة بالمنشأة المرسلة من و " رسائىلي "من خالل الضغط عىل ايقونة ˗

نن، معلومننات ا" حسيياب"مننن خننالل الضننغط عننىل أيقونننة ˗ نخة، الحسنناح الشخ   ن
لنندخول، يمكننن للمسننتخدم االطننالع عننىل تفاصننيل حسنناح الشر

.االستفسارات والشكاوى

˗ By clicking "User Picture" the user can add a picture.

˗ By clicking on "Appointment Details" icon, the user can book an appointment to visit the Ministry of 

Investment, and view a summary of previous appointments.

˗ By clicking on "My Messages" icon, the user can view all alerts about the institution, sent by the Ministry of 

Investment.

˗ By clicking on "Account" icon, the user can view the company's account details, personal account, login 

information, inquiries and complaints.
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  تقنننندمها الننننوزارة مننننن الخنننندمات الحكوميننننة وخنننندمات الننننوزارة وخنننندمات " الخييييدمات"خننننالل ˗
يمكننننن للمسننننتخدم االطننننالع عننننىل كافننننة الخنننندمات النننننر

اخي  والتقديم عليها .التر

˗ Through "Services", the user can view and apply for all the services provided by the Ministry, including 

government services, MISA services, and licensing services.

4

4



5

5

اخيص" من خالل ˗ خي ، التحويل إىل" خدمات التر خي ، تعديل التر خي  االختياري، تجديد التر   يمكن للمستخدم إلغاء التر
%.100وطن 

˗ Through "Licensing Services”, the user can apply for Voluntarily Cancelation of Licenses, Renew Licenses, 

Amendment of Licenses, and Conversion of Foreign Entity to 100% National Entity.
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˗ Through "Government Services", the user can apply for any of the following government agencies: (Ministry of 

Commerce, Ministry of Human Resources and Social Development, and the General Directorate of Passports).

نية وزارة التجنارة، وزارة المنوا: )عىل طلن  يي منن الجهنات الحكومينة التالينةالتقدم يمكن للمستخدم من " الخدمات الحكومية"من خالل ˗ رد البشر

(.والتنمية االجتماعية، المديرية العامة للجوازات
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للنننوا   متابعنننة االسنننتثمارات، استشنننارات ا: )يمكنننن للمسنننتخدم منننن التقنننديم عنننىل طلننن  يي منننن الخننندمات التالينننةخيييدمات اليييوزارة" منننن خنننالل ˗

ها (.واينظمة،، خدمات الوزارة الخاصة، تملك وبيع العقار، خدمة تحديث البيانات الحكومية وغت 

˗ Through "MISA services", the user can apply for any of the following government agencies: (Government Data 

Update, MISA Special Services, Rule & Regulation Advisory, Follow Up Services, Property Ownership and Sale… 

etc) 
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˗ Through "My License", the user can view licensing information, branches, shareholder, contact, and general 

manager.

كاء، جهة التواصل، المدير العام" ترخيصي "من خالل ˗ خي ، الفروع، الشر .يمكن للمستخدم االطالع عىل معلومات التر
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.يمكن للمستخدم االطالع عىل الفواتت  شاملة تاريننننخ واسم الخدمة وقيمة المبلغ وحالته" المدفوعات"من خالل ˗

˗ Through "Payments", the user can view the bills, including the date and name of the service, the value of the 

amount and its status.
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  تقدم بها، شاملة اسم الخدمة ورقم الطل " النظرة العامة للطلبات"من خالل ˗
وتاريننننخ يمكن للمستخدم االطالع عىل كافة الخدمات النر

.انشاءها وحالتها

˗ Through the "requests overview", the user can view all the services provided, including the name of the service, 

the request number, the date of its creation and its status.
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  لم يكملها وتم حفظها بالنظام" الطلبات الغت  مكتملة"من خالل ˗
.يمكن للمستخدم االطالع عىل الطلبات النر

˗ Through "incomplete requests" the user can view the requests that he did not complete and that were saved in 

the system.
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  تقدم بها للوزارة، شامله رقم التذخرة“تذاكري "من خالل ˗
وحالتهنا واالطنالع عنىل يمكن للمستخدم االطالع عىل كافة االستفسارات أو الشكاوى النر

.”تفاصيل"المايد من التفاصيل مثل موضوع التذخرة والفرع والمستندات من خالل الضغط عىل 

˗ Through "My Tickets", the user can view all inquiries or complaints submitted to the Ministry, including the 

ticket number and status, and see more details such as the subject of the ticket, branch and documents by 

clicking on "Details."
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.يمكن للمستخدم االطالع عىل تفاصيل تذخرة الفرص االستثمارية" الفرص االستثمارية"من خالل ˗

˗ Through "Investment Opportunities", the user can view the details of the investment opportunities ticket.
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.يتطل  من المستخدم تعبئة االستبيان الربننع السنوي المتعلق باالستثمار ايجنن   المباشر " المسح الماىلي "من خالل ˗

˗ Through the "financial survey", the user is required to fill out the quarterly questionnaire related to foreign 

direct investment.



اسيييتعرا  "يمكنننن االطنننالع عنننىل معلومنننات القطننناع النننذي تنننم اختينننارك خنننالل مرحلنننة التسنننجيل، ويمكنننن االطنننالع عنننىل معلومنننات أ نننت  بالضنننغط عنننىل ˗

"الفرصة االستثمارية
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˗ The information of the sector that was selected during the registration stage can be found, and more 

information can be found by clicking on  "Know more”
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ة بالضغط عىل ˗   القطاع المتاحة، ويمكن التقديم عليها مباشر
 
.لمايداو معرفة ا" انا مهتم“يمكن االطالع عىل الفرص االستثمارية ف
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˗ You can view the available investment opportunities in the sector, and you can apply for them directly by 

clicking on “I am interested” .Know more

16



.يمكن االطالع عىل اخر اخبار الوزارة˗

17

˗ You can view the latest news of the Ministry
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.قنوات التواصل مع الوزارة ومرا ي االتصال˗

˗ Channels of communication with the Ministry and the call centers
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