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دليل المستخدم لخدمة إصدار ترخيص 
مهنة استشارية: 
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الفهرس لخدمة إصدار ترخيص مهنة استشارية: 

األخطاء الشائعة 

خطوات تقديم خدمة إصدار ترخيص مهنة استشارية

 صفحة

صفحة 

                 

إصدار ترخيص مهنة استشارية: 

https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=47
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خطوات تقديم خدمة إصدار ترخيص مهنة استشارية:
الضغــط علــى أيقونة ابــدأ الخدمة  1

2

3

4

5

6

الضغــط علــى ايقونــة الدخــول بنظــام الدخــول الموحــد ومــن ثــم الدخــول الى الحســاب ) اســم المســتخدم وكلمة المرور او النفــاذ الوطني (

فــي الصفحــة الرئيســية الضغــط علــى ايقونة )إنشــاء طلب جديد(

تعبئــة البيانــات و ارفــاق المرفقــات المطلوبة 

إضافــة نشــاط المكتــب و االســم ســواًء )شــخصي او مهني( و معلومــات العنوان 

ارســال الطلب
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الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة 1

لبدء الخدمة يتم إختيار ابدأ الخدمة

1
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الضغط على ايقونة 
الدخول بنظام الدخول 

الموحد ومن ثم الدخول 
الى الحساب ) اسم 

المستخدم وكلمة المرور 
او النفاذ الوطني (

2

- تسجيل الدخول عن طريق نظام الدخول لوزارة التجارة او رقم 

الجوال المسجل لدى وزارة التجارة أو النفاذ الوطني الموحد : 

1
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في الصفحة الرئيسية الضغط 
على ايقونة )إنشاء طلب 

جديد(:

4 

1
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تعبئة البيانات و ارفاق المرفقات 
المطلوبة ثم لضغط على التالي :

5

المرفقات: 
شهادة التأمينات االجتماعية )مدد واجور مشترك( 

الوكالة الشرعية او تفويض مصدق : اذا كان مقدم الطلب وكيل او مفوض
المؤهالت العلمية 

1الخبرات العملية
2

3

4

5
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إضافة نشاط المكتب و 
االسم سواًء )شخصي او 

مهني( و معلومات العنوان 
ثم الضغط على ارسال :

6

1

2
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بعد ارسال الطلب يتم 
مراجعته و اعتماده ، ويمكنك 

االطالع عليه من ايقونة 
الطلبات: حالة الطلب

7  
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لخدمة إصدار ترخيص مهنة استشارية 

األخطاء الشائعة
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ال يمكنك االنتقال للصفحة 
التالية بدون ارفاق شهادة 

التأمينات االجتماعية و الوكالة 
الشرعية او التفويض المصدق 

1
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ال يمكنك ارسال الطلب دون 
تعبئة البيانات المطلوبة

2
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شكًرا لكم


