مقدمة
خدمة إيداع البيانات المالية تسمح للشركات المسجلة في المملكة بإرسال قوائمها المالية إلى دائرة مراقبة الشركات من خالل
البوابة االلكترونية.
تسمح هذه الخدمة بإيداع البيانات المالية إلكترونيا ً للشركات التالية:
شركات ذات المسؤولية المحدودة التي ال تهدف الى تحقيق الربح
شركات ذات مسؤولية محدودة معفاة
شركات ذات مسؤولية محدودة
شركات التوصية البسيطة التي ال تهدف الى الربح
شركات التضامن والتي ال تهدف الى تحقيق الربح
شركات مساهمة خاصة والتي ال تهدف الى تحقيق الربح
شركات مساهمة خاصة
شركات مساهمة خاصة معفاة
شركات مساهمة عامة
المساهمة العامة المعفاة
الشركات األجنبية العاملة
تتلخص خطوات طلب إيداع البيانات المالية ما يلي:
 .1قم بتسجيل الدخول الى البوابة االلكترونية باستخدام معلومات الدخول المعرفة لديك.
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 .2عند االنتقال الى الخدمة من خالل الرابط ،تظهر الصفحة األولى مقسمةً الى:
 قائمة االختيارات :الجزء األيمن من الشاشة وتحتوي قائمة باالختيارات المتاحة لطالب الخدمة وهي:
تقديم طلب جديد
قائمة طلباتي
 المحتوى :الجزء االيسر من الشاشة والتي يعرض فيها المحتوى وفقا ً لالختيار من القائمة .يتم عرض بطاقة
تعريف الخدمة في هذا الجزء عند الوصول الى الخدمة.
،سوف تظهر معلومات شركتك مسترجعة من نظام الشركات اعتمادا على معلومات
 .3اضغط على زر
الدخول خاصتك وهي الرقم الوطني للمنشأة ،اسم الشركة ،ونوع الشركة ،قم باختيار اسم القطاع الذي تريد إدخال
البيانات المالية له ،ثم اضغط على زر التالي.
 .4هنالك اربعة حاالت يمكن ان تواجهك بحسب حالة مدقق الحسابات لشركتكم قبل ادخال البيانات المالية.

أوال :إغفال الهيئة العامة عن انتخاب مدقق حساب للشركة.
 .5قم بإدخال رقم االجازة لمدقق الحسابات والنقر على (احضار) ،ليتم استرجاع اسم المدقق من نظام الشركات وعرضه
في حقل اسم مدقق الحسابات ويتم تكرارها للمدقق الثاني والثالث .

 .6قم بتحميل كتاب الترشيح .ثم اضغط على زر التالي.
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 .7اختار اوافق على ما ورد في التعهد واالقرار ،ثم اضغط على زر

.

ثانيا :اعتذار مدقق الحسابات الحالي وانتخاب آخر.
 .8قم باختيار اعتذار مدقق الحسابات وانتخاب آخر
 .9ادخل ارقام إجازة لثالثة مدققي حسابات مقترحين ليتم انتخاب وترشيح واحد منهم من قبل الموظف المسؤول ،ثم
اضغط على احضار.
 .10قم بتحميل كتاب االعتذار "اختياري" و كتاب الترشيح اجباري ،ثم اضغط على زر التالي.
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 .11اختار اوافق على ما ورد في التعهد واالقرار ،ثم اضغط على زر

.

ثالثا :ال تغيير على مدقق الحسابات المنتخب.
 .12في حالة انه لن يتم تغيير مدقق حسابات الشركة المنتخب قم باختيار ال تغيير على مدقق الحسابات المنتخب و ارفاق
جميع المرفقات المطلوبة ثم اضغط زر التالي.
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 .13اختيار القطاع الرئيسي و الفرعي الدخال البيانات المركز المالي و في حال عدم االختيار يتم االضغط على زر التالي.

في حال اختيار القطاع الرئيسي و الفرعي تظهر قائمة البيانات المالبة الدخالها و تكون اختيارية
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 .14اظهار اسم مدقق الحسابات للسنة الحالية و اختيار مدقق الحسابات للسنة القادمة

 .15اختار اوافق على ما ورد في التعهد واالقرار ،ثم اضغط على زر

.
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 .16سيظهر رسالة انه تم الحفظ بنجاح وإظهار رقم الطلب.

 .17يقوم الموظف (المدقق) بتحديد نتيجة التدقيق (قبول الطلب وارساله الى موظف االعتماد) او (رفض الطلب).
وفي حالة (اعتماد البيانات المالية) وقبولها:
أ .يتم اصدار امر قبض تلقائيا من النظام وتصبح حالة الطلب (بانتظار دفع الرسوم)
ب .يتم اشعاركم إلكترونيا ً بقبول البيانات المالية وأن طلبكم بانتظار دفع الرسوم وذلك عن طريق متابعة طلباتكم من
شاشة خدمة إيداع البيانات المالية (قائمة طلباتي) على النظام وكذلك من خالل رسالة .SMS
ت .في حالة رفض الطلب و يتم ارسال الطلب الى رئيس القسم التخاذ القرار اما بالقبول و تصبح حالة الطلب بانتظار
دفع الرسوم و يتم اشعار طالب الخدمة من خالل  SMSو في حالة الرفض يتم اشعار طالب الخدمة بالرفض من
خالل . SMS
ث.
 .18يمكنكم دفع الرسوم المطلوبة من خالل بوابة الدفع االلكتروني (أي فواتيركم) من خالل استخدام رقم الدفع االلكتروني
الموجود بجانب الطلب.
 .19يقوم الموظف (المدقق) بإنهاء الطلب .ويقوم النظام بإرسال المرفقات الى نظام االرشفة.
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