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 مقدمة

يتألف النظام من عدة خدمات الكترونية تسهل على املستثمرين في املراكز الرياضية و الصاالت تقديم ومتابعة 

 طلباتهم املختلفة . 

 

الذي قام بتسجيل الدخول من  املستثمرهذه الوثيقة توضح خطوات استخدام النظام خطوة بخطوة من قبل 

 .لتقديم طلب تجديد رخصة منصة ميراس

 

  



 (للمستخدمين الخارجيين طلب تجديد رخصة) املراكز و الصاالت الرياضيةخدمات تراخيص  دليل المستخدم

 
 

 

GSA | User Manual 4 

 

 تقديم الطلب

 اتبع الخطوات التالية: الرياضية و الصاالت املراكزلتقديم طلبات تراخيص 

 قم بالدخول الى البوابة  -1

 لوحة البياناتسيتم االنتقال تلقائيا الى  -2

 "الخدمات االلكترونيةأسفل النافذة "الروابط في من خالل يمكنك تقديم الطلبات  -3

 الخدمات املتاحة كالتالي: -4

  تجديد رخصةطلب 
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 طلب تجديد رخصة

 من خالل هذه الخدمة يتمكن املستثمر من تجديد رخصة مركز او صالة رياضية 

 و لتقديم الطلب اتبع الخطوات التالية :

 تقديم الطلباتكما هو موضح بفقرة  لوحة البياناتقم بالدخول الى نافذة  -1

 طلب تجديد رخصةانقر على رابط  -2

 سيتم االنتقال الى نافذة تقديم الطلب واملكونة من الحقول التالية: -3

 بيانات الرخصة: رقم الرخصة 

  بيانات املنشأة والرخصة: رقم الرخصة، تاريخ بداية الرخصة، تاريخ انتهاء الرخصة، نوع

 الرخصة، نوع املنشأة، حالة الرخصة

  صك امللكية او عقد االيجارالطلب: صورة السجل التجاري مرفقات ، 

 الرخصة 

 تلقائيا  بيانات املنشأة والرخصةقم باختيار رقم الرخصة، سيتم تعبئة  -
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 بيانات املنشأة والرخصة

 تلقائيا عند اختيار رقم الرخصة في خانة الرخصة بيانات املنشأة والرخصة سيتم تعبئة  -

 

 مرفقات الطلب

 قم بإرفاق امللفات املطلوبة عن طريق اختيار رفع امللف في خانة املرفق  -

 اختر امللف من الجهاز الخاص بك ثم اضغط موافق  -

 (صك امللكية او عقد االيجار املرفقات املطلوبة هي ) -

 ارسال الطلببعد االنتهاء من كافة بيانات الطلب ورفع املرفقات، انقر على زر  -
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 متابعة حالة الطلب

 طلباتيملتابعة الطلبات عن طريق الدخول على نافذة طلباتي كما تم توضيحه سابقا في فقرة  -

 حالة الطلبومتابعة حالة الطلب من خالل خانة  -

في حال الحاجة ألي اجراء من طرفكم سيتم ارسال رسالة الى بريدكم االلكتروني إلعالمكم باإلجراء  -

 املطلوب 


