
تصنيفًالمؤسساتًالصغيرةًوالمتوسطة: أولاً

ية لكل يتم تصنيف المؤسسات بناًء على مجموع عدد العمال واإليرادات السنو: مالحظة
.الفروع المسجلة على السجل التجاري



اً ؤسساتًتوضيحًلعمليةًتسجيلًالم: ثانيا
الصغيرةًوالمتوسطةًوالحصولًعلىً

شهادةًتصنيفًالحجم



قم بزيارة موقع وزارة 

الصناعة والتجارة 

والسياحة وادخل على 

رة صفحة المؤسسات الصغي

والمتوسطة



اختر نظام تسجيل 

المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة



اختر خدمة تسجيل 

ة المؤسسات الصغير

والمتوسطة



قم بتسجيل الدخول

باستخدام المفتاح 

E-Keyاإللكتروني 



اختر المؤسسة التي

ى ترغب بالحصول عل

م شهادة تصنيف الحج

لها



XXXX-1Example 1

قم بملئ البيانات 

المطلوبة عن صاحب 

المؤسسة أو المساهم

األساسي فيها

ة هذه البيانات مطلوب

ات للتواصل وللعملي

اإلحصائية 

والدراسات فقط



هذه البيانات 

مطلوبة للعمليات

اإلحصائية 

والدراسات فقط



هذه البيانات 

مطلوبة للعمليات

اإلحصائية 

والدراسات فقط



قم بتحديد أعداد 

وع الموظفين في كل الفر

النشطة المسجلة على 

السجل التجاري



ي قم باختيار الفئة الت

تمثل حجم المبيعات 

السنوية لكل الفروع 

المسجلة على السجل 

التجاري



قم بملئ باقي البيانات

خدم المطلوبة والتي ستست

للعمليات اإلحصائية 

والدراسات فقط





قم بتحميل 

المرفقات بحسب

المطلوب



(بحسبًحجمًالمؤسسة)المرفقاتًالمطلوبةً

المرفقاتوصف  حجم السجل

التقرير المالي المعتمد•

أو

أشهر3كشف الحساب المصرفي آلخر •

متناهية الصغر

التقرير المالي المعتمد•

أو

البيانات المالية الداخليةوأشهر 3كشف الحساب المصرفي آلخر •

صغيرة

التقرير المالي المعتمد• متوسطة

.لنظامالداخلية على الصفحة الرئيسية لالمالية للبيانات يمكنك الحصول على مثال : مالحظة



قم بالموافقة على 

اإلقرار وأرسل الطلب



اً متابعةًطلباتًالتسجيل: ثالثا

ي المدرج في بعد إرسال الطلب سيصلك إشعار باستالم الطلب بنجاح على بريدك اإللكترون•
.الطلب

.سيتم معاينة الطلب للتحقق من البيانات خالل ثالث أيام عمل•

عديل البيانات بعد ذلك ستتلقى بريد إلكتروني يخبرك بالموافقة على الطلب أو الحاجة إلى ت•
.المذكورة فيه

يار عند ذلك يمكنك الوصول للطلب لطباعة شهادة تصنيف الحجم أو تعديله من خالل خ•
.متابعة طلبات التسجيل في الصفحة الرئيسية للنظام



اً غيرةًالحصولًعلىًشهادةًتصنيفًالمؤسساتًالص: رابعا
والمتوسطة

بعد الموافقة على الطلب

والدخول عليه كما هو 

قة مبين في الخطوة الساب

اختر طباعة الشهادة



يمكنك اآلن طباعة 

الشهادة واالحتفاظ 

نها بالنسخة اإللكترونية م

ن واستخدامها لالستفادة م

الخدمات والمبادرات 

المخصصة للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة

Example 1 1مثال 

XXXX-1

لالسجشهادةانتهاءلتاريخمطابقالتصنيفشهادةانتهاءتاريخيكون:مالحظة
.التجاري


