


يعـــد دليل التاجر االسترشـــادي بداية لمرحلة جديدة، تعتمد على تعميق الشـــفافية بنشـــر القوانين 
والقواعـــد المنظمة، في القطاع التجاري، حيـــث اعتمد في طريقة إعداده على سرد خطوات بدء العمل 

التجاري والتعريف به ورسم مسار عمل صحيح وفق ما تبنته وزارة التجارة .

فقد تناول الدليل االسترشـــادي التعريف بالسجل التجاري وكيفية الحصول عليه عبر بوابـــة الوزارة 
اإللكترونية بمخطط واضح متضمنا قيمة اســـتصدار الســـجل التجاري، والتعريف بخدمة االستعالم عن 

األسماء التجارية، ومتطلبات العالمات التجارية.

وأفرد الدليل االسترشـــادي للتاجر بابـــا للتعريف بمتطلبات مزاولة النشـــاط التجاري للمؤسســـات 
الفردية والشركات في قطاع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة، أيضا وضـــع محـــددات واضحة بشـــأن 

التزامات وحقوق رجـــال األعمال بمـــا فيها التعريف بجرائم الغش التجاري، وما تقتضيه التخفيضات 
والمسابقات التجارية.

وعرف الدليل الوكاالت التجارية وأطرافها ومناطق ومواصفات أماكن عملها لضمان ســـالمة العمليـــة 
التجارية، وإجـــراءات عملية اســـتدعاء المركبـــات وملحقاتها وقطع غيارها.

ولـــم يغفـــل الدليـــل توضيـــح العقوبـــات المترتبة علـــى عمليات غســـيل األموال، وعقوباتهـــا 
المترتبـــة على مخالفة الشـــرع والنظـــام بجعلها تبدو وكأنها مشـــروعة المصدر، كذلك عمليات التستر 

التجاري لغير السعوديين بتمكين المستثمر األجنبي من العمل لحسابه الخاص.

لقد جاء دليل التاجر االسترشـــادي ليضـــع مجمل الضوابط التي تضمن العالقة بين التاجر والحكومة 
من جانب والتاجر والمستهلك من جانب آخر، وتأمل وزارة التجارة أن يكون هذا الدليل بداية لتأسيس 

عالقة واضحة ألطراف العملية التجارية ويصب في مصلحة قطاع التجارة ويرتقي بها إلى مستويات 
المنافسة الدولية.

دليل التاجر

حول هذا الدليل



الفهرس
 كيف تبدأ عملك التجاري؟

التزامات وحقوق التاجر:

الخدمات المقدمة:

- اختيار االسم التجاري 
- حجز االسم التجاري 
- إصدار سجل تجاري 

- سداد رسوم إصدار سجل تجاري 

- نظام التجارة اإللكترونية 
- نظام االمتياز التجاري 

- نظام الشركات المهنية 
- المهن الحرة 

- حقوق مجلس اإلدارة 
- نظام مكافحة الغش التجاري 

- الئحة التخفيضات والمسابقات التجارية 
- نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة 

- نظام الوكاالت التجارية 
- الئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها 

- نظام البيانات التجارية 
- قواعد التنظيم التمويني 

- نظام مكافحة غسل األموال 
- نظام التستر التجاري 

- الالئحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعامالت لدى الجهات الحكومية 
- برنامج كفاءة الطاقة

االسم التجاري 
السجل التجاري 
الكيـــان التجاري 

تراخيص المهن الحرة 
الوكالة التجارية 
شهادة المنشأ 

الملحقيات التجارية في الخارج



كيف تبدأ عملك
التجاري؟ 

اختيار االسم التجاري:1

حجز االسم التجاري:2

االسم التجاري:

أخطاء شائعة في األسماء التجارية:

حجز اسم تجاري (شركات)

هو االســـم الذي يتداوله مشـــروع تجاري ويتم تســـجيله قانونيا ليســـتخدم في العقود والمواقف الرسمية 
وألغراض تجارية.

ويمكن اختيار االسم والتحقق منه من خالل الدخول على خدمة االستعالم عن األسماء التجارية المتاحة في 
موقع وزارة التجارة ، وهي خدمة تتيح للمســـتفيد االستفســـار عن األســـماء التجارية من حيث معرفة حالة 
االســـم (مستخدم أو غير مستخدم)، مع إمكانية معرفة كافة األســـماء التجارية التي تحتوي على جزء من 

االســـم المراد البحث عنه، كما تتيح الخدمة إظهار:

يمكـــن الدخـــول على خدمة حجز االســـم التجاري مـــن الصفحة الرئيســـية أو من القائمة اليمنى لخدمات 
النظام في موقع وزارة التجارة

تسجيل االسم التجاري بأسماء غير 
عربيـــة (يســـتثنى من ذلك الشـــركات 

األجنبيـــة المســـجلة فـــي الخـــارج 
والشـــركات ذات األســـماء العالميـــة 

المشهورة والشركات ذات رأس المال 
المشترك)

تســـجيل االســـم التجـــاري بأســـماء 
محظورة وتشمل:

- األسماء ذات الداللة الدينية
- األسماء التي ليس لها معنى مناسب

-  األسماء المرتبطة بفعاليات أو 
مناسبات

االسم التجاري 

حالة السجل نوع السجل

رقم السجل التجاري
المدينة 

دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، علما بأن الخدمة تستغرق يوم عمل

www.mc.gov.sa يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط:

0303
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كيف تبدأ عملك التجاري؟ 

www.mc.gov.sa

180 ثانيــــة
إذا كان لمؤسسة

30 دقيقــة
 إذا كان لشــركـــة

1

لتقديم طلب حجز اسم تجاري (شركات):

يتـــم الدخول إلـــى بوابة خدمات الشركات.

ثـــم اخيـــار أيقونـــة "حجز اسم تجاري جديد".2

 ثـــم اختيـــار أيقونـــة "حجز جديد".3

إصدار سجل تجاري:

يمكن للعميل إصدار سجل تجاري إلكتروني خـــــالل: 

دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط 

االلتزامـــات

المخالفات:

على التاجر تدوين االســـم ورقم السجل التجاري الوارد في شهادة التسجيل على
لوحات المحل والمطبوعات والفواتير واألختام باللغة العربية وبشـــكل واضح.

يجب على التاجر التقيد بنشاط السجل التجاري.

عدم تدوين االســـم أو رقم السجل 
التجـــاري علـــى لوحـــات المحـــل أو 

المطبوعـــات أو الفواتيـــر أو األختـــام 
باللغـــة العربيـــة وبشـــكل واضـــح تعد 

مخالفة ألنظمة وزارة التجارة . 

يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد 
اسمه في السجل التجاري الذي يقع 
في دائرة محله التجاري ســـواء كان ً 

مركزا ً رئيسيا ً أو فرعيا أو وكالة. 
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كيف تبدأ عملك التجاري؟ 

سداد رسوم إصدار سجل تجاري:4

رسوم السجل التجاري:

الفرعــــي 

100 ريال

الرئيســـي

200 ريال 
ويتطلب االشـــتراك فـــي الغرفة التجارية حســـب الالئحة التنظيمية الشـــتراكات الغرف 

التجارية للمؤسسات الفردية والمتمثلة في:

المقاولون المصنفون
بالدرجات األخرى،

والمكاتب
العقارية، والوكالء

التجاريون

300 ريال بقية الفئات

800 ريال 

الرسم المقرر المشتركون بها الفئة

3
4



يحق لمن طلب تسجيل أن تبت الجهة المختصة في الطلب
خالل تسعين يوما من تقديمه.

يحق لطالب التسجيل التظلم من قرار الجهة المختصة بحال تم رفض التسجيل أو تعليقه على
شرط، أمام لجنة التظلمات خالل ستين يوما من إبالغه به.

حقوق المالك والفئات المسموح لها بالتسجيل: - 

العقوبــات

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر
وال تزيد على 3 سنوات

 وبغرامة ال تقل عن
000,5 ريال

وال تزيد على 000,000,1 ريال 1

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر
 وال تزيد عن سنة

وبغرامة ال تقل عن 1,000 ريال
وال تزيد على 100,000  ريال

2

(أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من:

زور بطريقـــة تتســـبب فـــي تضليـــل الجمهـــور وكل
من اســـتعمل بســـوء القصد عالمة مزورة أو مقلدة.

وضع بســـوء القصد عالمـــة مملوكة لغيره على منتجاته
أو استعملها فيما يتعلق بخدماته.

كيف تبدأ عملك التجاري؟ 
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(أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من : 

دّون بغير حق علـــى عالمته أو أوراقه أو مســـتنداته التجارية
مـــا يؤدي إلى االعتقاد بحصول تسجيل العالمة.

باع أو عرض عليه للبيع ســـلعا بعالمة مزورة أو
مقلدة مع علمه بذلك. 

فـــي حالة العودة للمخالفـــات، يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد عن ضعف الحد األقصى للعقوبة
المقررة للمخالفة مع إغالق المحل التجاري أو المشـــروع لمدة ال تقل عن خمســـة عشر يوما وال

تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف.



التزامات
وحقوق التاجر

نظام التجارة اإللكترونية 1

إبراز البيانات األساســية في المتجر اإللكتروني يزيد الموثوقية في المنتجات والخدمات التي يقدمها التاجر، 
ويشــعر المســتهلك باألمان أثناء عملية شــراء الســلع والحصول على الخدمات، ويســهل عملية التواصل بين 
أطراف العملية الشرائية، ويمكن كافة الجهات من الوصول السريع إلى القائميـــــن على المتجـــــر وإبالغهم 

بالمستجـــــدات أو شكـــــاوى المستهلكين للعمل على معالجتها وكسب ثقتهم.

ويجب على التاجر إبراز ما يلي في متجره اإللكتروني:

اســـمه أو أي بيان مميز له ً وعنوانه، مالم 
يكن مسجال لدى إحدى جهات تـــوثيــــق 
المـتـــاجر اإللكترونيـــة مثل "معروف".

سياسة الخصوصيـــة وتتضمـن تدابير
حمايـة بيانــــات المستهــــلك.

اسم الســـجل المقيد فيه ورقمه 
“إن وجد". 

إجـــراءات تلقـــي شـــكاوى
المستهلكين و معالجتها.

وسائل االتصال به.

الرقم الضريبي "إن وجد".

لمزيـد من المعلومات حـول نظام التجارة اإللكترونية يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي لنظـام
التجارة اإللكترونية.

البيانات األساسية في المتجر اإللكتروني:

نص نظام التجارة اإللكترونية على االلتزام باشتراطات اإلعالنات التجارية اإللكترونية، وعد اإلعالن اإللكتروني من
الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة ألطراف العقد، ويمنع النظام عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة

للمستهلك في محتويات اإلعالن أو طريقة صياغته حفظا ً لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل.

اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها. إيضاح أنه مادة إعالنية.

اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، مالم ً يكـن مـســجـال لـــدى إحـــدى جهات توثيــــق المحـالت اإللكترونية
مثل "منصة معروف".

وسائل االتصال بموفر الخدمة.

إتـاحــة وسيلـة لطلب وقـف إرســال اإلعالنــات إلى المستهـلك، وعلى موفر الخدمة االستجابة للطلبات الواردة.

يجب أن يتضمن اإلعالن اإللكتروني ما يأتي:

ضوابط اإلعالن التجاري اإللكتروني

09



التزامات وحقوق التاجر

نصت الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية على إنشاء الوزارة موقعا لتوثيق المتاجر اإللكترونيـــة،وترتبط به
جهات التوثيق الراغبة فـــي الحصول على الترخيص، وتعد منصة "معروف" المنصة المعتمدة لتوثيـــق المتاجر

اإللكترونية والترخيص للجهات الراغبة في التوثيـــق، وتخدم "معـــروف" كافة المتعاملين في مجـــال التجارة
اإللكترونيـــة من"تاجر، ممارس، متسوق", وتعمل على زيادة فرص النجاح، وزيادة الثقة في التعامالت.

منصة توثيق معتمدة.
تضم قائمة كبيرة من المتاجر اإللكترونية الموثقة.

تعزز موثوقية التعامل بين التاجر والممارس والمتسوق.

تمتاز معروف بأنها: 

توثيق المتاجر اإللكترونية عبر "معروف":

االلتزامات 

العقوبات

عرضا ً أو بيانا ً أو ادعاء ً كاذبا ً أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى
خداع المستهلك أو تضليله. 

يحظر تضمين اإلعالن اإللكتروني ما يأتي:

شعارا أو عالمة تجارية ال يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو عالمة مقلدة.

إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أحكام النظام،
فيحق لوزارة التجارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب اإلعالن المخالف، وخضع المخالف

للعقوبات التي نص عليها النظام.

إضافة المتجر اإللكتروني في السجل التجاري: 
يتم تقديم طلب إلكتروني باسم التاجر/الممارس على موقع الوزارة متضمنا:

- اسم مقدم الطلب.
- رقم السجل التجاري (للتاجر).

- تفاصيل النشاط. 
- وصف المتجر وعنوانه.
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يلتزم التاجر بإضافة متجره للسجل التجاري خالل 30 يومًا 
من تاريخ إنشائه.

عرض البيانات وتوثيقها في منصة معتمدة.
تمكيـن الحصول علـــى "ختم معـروف" بعد استيفاء المتطلبات ورضى المتسوق.

إعطــاء موثوقيــة بالتعامل حال التســجيل.

خدمات "معروف" للمتاجر اإللكترونية: 



إذا خالف موفر الخدمة أيا من أحكام النظام أو الالئحة, فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في ً الحـــاالت العاجلـــة والضروريـــة قرارا
بحجـــب المتجـــر اإللكتروني –بالتنســـيق مـــع الجهة ً المختصـــة- جزئيـــا ّ أو كلًيا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما

أســـبق, وإحالة المخالفـــة للجنـــة التـــي تتولـــى النظر في مخالفـــات أحـــكام النظام أو الالئحـــة وتوقيع العقوبـــات المنصوص
عليها فـــي النظام خالل مـــدة أقصاها 3 ً أيام اعتبـــارا من حجب المحـــل اإللكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شـــأن

المخالفة خالل مدة ال تتجاوز 10 ً أيـــام اعتبارا ً من تاريـــخ اإلحالة, وللجنة وقف قرار حجب المتجر اإللكتروني جزئيا ّ أو كلًيا ً
إذا رأت مسوغا لذلك.

معلومات السجل التجاري
(إن وجد).

وصف المنصة المرتبطة بالمتجر
ورابط موقعها اإللكتروني.

أسماء المفوضين بالتوقيع
عن المتجر.

بيانات الهوية

إذا كنت صاحـب متجر إلكتروني وتود توثيق متجرك، تقدم بالطلب إلحدى جهات التوثيق المرخصة
والمرتبطة بمنصة "معروف"، والذي يتضمن:

بيان التوثيق يصدر وينشر عبر الموقع اإللكتروني لجهة التوثيق، والموثق له ملزم بإعالم
الجهة بأي تغــــيير على البيـــانــــات الموثقــــة خــــالل 30 ً يومـــا.

كيف توثق متجرك اإللكتروني؟

مخالفات أحكام النظام: 

 تلزم الجهات الراغبة في التوثيق بالحصول على ترخيص يمكنها من االرتباط بمنصة "معروف"
ومزاولة النشاط، بتقديم طلب يتضمن: 

توفير أي بيانات أو وثائق تطلبها الوزارة.

وصف الخدمات المقدمة.التعريف بقدراتها الفنية واإلدارية.

آلية الحفاظ على البيانات وحمايتها.إيضاح منهجية التوثيق.

سياسة التعامل مع الشكاوى وكيفية معالجتها.سياسة التعامل حـال التوقـف عـن تقديم الخدمة.

تحديد ضابط اتصال مسؤول عن تزويد البيانات.تزويد الوزارة ببيانات المتاجر الموثقة إلكترونيا.

االرتباط بـ "معروف" للحصول على ترخيص توثيق المتاجر اإللكترونية: 
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد ينـص عليها نظـام آخـر، يعاقـب كـل ً مـن يخالـف أيا
من أحكام النظام أو الالئحة بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:

غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

اإلنذار.

إيقاف مزاولة التجارة اإللكترونية مؤقتا ً أو دائما.

حجب المتجر اإللكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزئيا ً أو كليا ً ، مؤقتا ً أو دائمًا.

العقوبات



هو قيام شـــخص يســـمى مانح االمتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب االمتياز ً في ممارســـة األعمال –محل 
االمتياز- لحســـابه الخاص ربطا بالعالمة التجارية أو االسم التجاري المملوك لمانح االمتياز أو المرخص له باستخدامه بما في 
ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب االمتياز، وتحديد طريقة تشغيله ألعمال االمتياز، وذلك نظيـــر مقابـــل 

مالي أو غير مالـــي ال يدخل ضمنه المبالغ التـــي يدفعها صاحب االمتياز لمانح االمتياز مقابل السلع أو الخدمات. 

تســـري أحكام النظام على أي اتفاقيـــة امتيـــاز 
تنفـــذ داخل المملكة

وضع حد أدنى من الخبرة على مانح االمتياز
لمنحه حق االمتياز.

إفصاح مانــحي االمتياز عـــن أبـــرز المخـــاطر والحقوق 
والواجبات المتعلقـــة بفـــرص تنظيـــم أحـــكام تجديـــد 

االمتيـــاز.

تنظيم أحكام تجديد اتفاقية االمتياز التجاري
وإنهائها. 

ترتيب أحـــوال التنازل عن االمتياز التجاري

أبرز مالمح نظام االمتياز التجاري: 

أهداف نظام االمتياز التجاري: 

تشجيع أنشطة االمتياز التجاري في المملكة 
مـن خالل وضع إطـار نظامي ينظم العالقة بيـن صاحب االمتياز ومانـــح االمتياز مع
ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العالقة تقوم على مبدأ الشفافية.

توفير الحماية الالزمة لصاحب االمتياز ومانحه، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية االمتياز. 

ضمان اإلفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص االمتياز؛
لمساعدة صاحب االمتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.

نظام االمتياز التجاري  2
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هو إطـــار قانوني يحكم حياة الشـــركات المهنيـــة بداية من تأسيســـها وحتى انقضائهـــا ويتضمن ذلك تحديد أشـــكال 
الشـــركات المســـموح أن تأخذها الشـــركة المهنية وتنظيم أعمالها وحوكمـــة إدارتها، بما يكفل لها النمو والمنافســـة 

وتقديـــم دور أكبر في خدمة االقتصاد الوطني، ويســـعى هـــذا النظـــام لرفـــع مســـتوى الثقـــة فـــي تعامـــالت تلك 
الشـــركات، وحـــث ممارســـي المهـــن الحرة على تأســـيس شركاتهم لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وفق ضوابط ال تخل 

بآداب وسلوكيات ممارسة المهن الحرة. 

نظام الشركات المهنية:  3

 شركة المساهمة.شركة التضامن. 
شركة ذات المسؤولية المحدودة.شركة التوصية البسيطة.

أشكال الشركات في نظام الشركات المهنية الجديد:



أهداف نظام الشركات المهنية الجديد: 

أهم مالمح نظام الشركات المهنية الجديد  

يجيـــز تأســـيس شـــركة مهنيـــة ذات مســـؤولية محدودة 
من شـــخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر 

وفق ضوابط محددة.

يجيز تأســـيس شـــركات مهنية متعددة االختصاصات 
وفق ضوابط.

يجيـــز بأن تأخذ الشـــركة المهنية شـــكل شـــركة التوصية 
البســـيطة، أو الشركة ذات المســـؤولية المحدودة، أو 

الشركة المساهمة، باإلضافة إلى شكل شركة التضامن 
الـــذي يجيزه نظام الشـــركات المهنية القديم.

يمّكـــن مـــن مشـــاركة أشـــخاص (مســـتثمرين) غير 
مهنيين من أصحاب المهن الحرة في الشركات المهنية. 

يســـمح بانتقـــال ملكيــــــة الشريــــــك المهنـــي المتوفى إلى ورثتـــه وفق إجراءات ميسرة. 

تحفيـــز ممارســـي المهن الحـــرة على تأسيس شركات.
تشـــجيع الشـــركات المهنيـــة علـــى التنظيـــم المؤسســـي وبنـــاء كيانات قوية لزيادة النمو المهني.

تمكيـــن ممارســـي المهـــن الحرة من ً قيادة شـــركات مهنية منافســـة محليا ً ودوليا. 

ترتيـــب حقوق وواجبـــات الشـــركاء أو المساهمين في الشركات المهنية
زيـــادة وتحســـين فـــرص العمل في قطاع الخدمات المهنية.

تيســـير التمويل لتأســـيس الشركات المهنيـــة وتوســـعها مـــن خـــالل مستثمرين في الشركات المهنية.
تعزيـــز ثقة المتعاملين مع الشـــركات المهنية.
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هي المهنـــة التي يزاول مـــن خاللها شـــخص طبيعي- على ســـبيل ً االحتراف، واستنادا إلى تأهيل علمي وخبرة عملية - 
تقديم خدمة إلى الغيـــر لحســـابه الخـــاص، ودون ارتباط بعقـــد عمل مع المســـتفيد من الخدمة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته 

وإدارته. 

تمّكن الخدمة العميل من إصدار ترخيص المهن الحرة (تمّكن الخدمة العميل من إصدار تراخيص المهن الحرة مثل اإلدارية، 
االقتصادية، الترجمة، التعليمية، الصناعية، المالية، األمنية ...) وغيرها. 

هـــو التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة. 

الترخيص المهني:

المهن الحرة
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الشروط والمتطلبات الستخراج ترخيص مهني :

أن يكون الترخيص في مدينة تختلف عن مدينة
الترخيص الرئيسي.

يتطلب وجود عقد عمل بين صاحب الترخيص
والمدير في الفرع. 

يتطلب وجود الشهادة العلمية للمدير ويكون
التخصص في مجال الترخيص. 

يتطلب وجود مستخرج من التأمينات االجتماعية.

أن يكون غير مرتبط إال بعمل المكتب. يتطلب وجود األحوال الشخصية للمدير.

أن يكون صاحب الطلب ســـعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون غير مرتبط بوظيفة حكومية.

أن يكون حاصال على األقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بهافي المملكة أو أي شهادة أخرى
من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.

وفي حال أن شهادة المؤهل العلمي من داخل المملكة باللغة اإلنجليزية يتم ترجمتها من مكتب مترجم معتمد.

تصنف التراخيص إلى ثالث فئات: (ممارس- أخصائي- خبير) وفق المؤهل العلمي والخبرة العملية للمتقدم.

أن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، باستثناء ترخيص 
االستشارات اإلدارية ومهنة الترجمة ,واالستشارات المالية (لغير األوراق المالية )

 أن تكون الخبرة العملية موثقة في التأمينات االجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ومتوافقة مع
المؤهل العلمي ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، مع شهادة خبرة من الجهة تثبت

الخبرة العملية والمسمى الوظيفي باللغة العربية، وفي حال أن الخبرة خارج المملكة يتم تصديقها عن طريق السفارة. 
أن يتوافر فيه العدد الالزم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية.

الشروط والمتطلبات الستخراج ترخيص مهني فرعي:

قائمة المهن الحرة التي تنطبق عليها قواعد المهن الحرة
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االستشارات
االقتصادية

االستشارات
الجغرافية

استشارات
الحاسب االلي

مهنة الترجمة

االستشارات
الكيميائية 

االستشارات المالية
لغير األوراق المالية

االستشارات
الجيولوجية

االستشارات
الفيزيائية

االستشارات
الفندقية

االستشارات
الجيوفيزيائية

االستشارات
الصناعية

االستشارات التعليمية
والتربوية

االستشارات
التعدينية

االستشارات
الزراعية

االستشارات
اإلدارية



1  وزارة الداخليــة – ترخيص مهنة االستشارات األمنيــة.

2  وزارة الداخليــة - ترخيص خدمات الحماية والوقاية من الحريق.

3  البنك المركزي السعودي – ترخيص استشارات التأمين.

4  هيئة المحاسبين القانونين – ترخيص خدمات الزكاة وضريبة الدخل.

5  هيئة المحاسبين القانونين – ترخيص خدمات القيمة المضافة.

الخطوات:

وإصــدار  طلــب  اكتمـــال  بعــد 
الرخصــــة المهنـيـــة، ســتصل 

العميل رسالة إشعار بذلك.

يتــــم اســـــتقبال  بعـــــد ذلــك 
ــر  ــي عبـ ــص المـــهنـــ الترخــــيـــ

البــريــــد االلكـــتروني.

البــــــريد  مــن  التحــقـــق  يتـــــم 
االلكتروني لطباعة الترخـيص.

التراخيـــص التي يشـــترط الترخيص بهـــا موافقة الجهة 
ذات العالقة وتكون على فئة المستشار وهي:
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يســـري الترخيص لمدة (ثالث) سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة 
بنـــاء على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء ً مدة الترخيص 

بـ(ستين) يوما على األقل.

المؤهل

الحـــــــــــدبكالوريوس
األدنــــى
للحصول
عــــلــــــى
الترخيص

الحـــــــــــد
األدنــــى
للحصول
عــــلــــــى
الترخيص

الحـــــــــــد
األدنــــى
للحصول
عــــلــــــى
الترخيص

في غير مجال
التخصص

في مجال
التخصص

في مجال
التخصص

طة
نق

ل 
اد

تع
ة 

مي
عل

 ال
رة

خب
 ال

ن
 م

دة
اح

لو
ة ا

سن
ال
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خي
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ى
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ل 
صو

لح
ض ا

غر
ة ل

حد
وا

في غير مجال
التخصص
في مجال
التخصص

في غير مجال
التخصص

ماجستير

دكتوراه

التخصص
نقاط

الدرجة
العلمية

نقاط
الخبرة

درجة الترخيص

الممارس

10
نقاط

4

2

2

3

2

1

1

2

1

15
نقاط

20
نقاط

الخبيراألخصائي



هي تصاريح مهنية تصدرها الوزارة ألشخاص ما، بحيث 
تخولهم للممارسة مهنة حرة تقع ضمن اختصاصها. 

حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية:

حقوق مجلس اإلدارة 
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التنازل عن حصته ألحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة.

تعيين المدير في عقد التأســـيس أو عقد مســـتقل، ويجوز تكوين مجلسي مديرين إذا تعددوا.

عزل المدير أو المديرين.

مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء. 

االطـــالع على وثائق الشـــركة وذلك خالل ال 15 يومًا الســـابقة لتاريخ عرض الحسابات السنوية. 

االلتزامات

يلتزم كل شريك بتقديم حصته التي تعهد بها في األجل المحدد لذلك. 

في حال رغبة الشـــريك التنـــازل عن حصته للغير، يتم إبالغ الشـــركاء عن طريق مدير الشركة.

تعيين مجلس رقابة إذا زاد عدد الشركاء عن 20 شريكًا.

المحافظة على السرية.

حقوق والتزامات المدراء في الشركات المحدودة: 

طلب التعويض إذا وقع عزلهم لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

دعوة الجمعية العامة في كل وقت.
ممارسة الصالحيات التي يمنحها لهم الشركاء.

االلتزامات

نشر عقد التأسيس في موقع الوزارة خالل 30 يومًا.

االلتزام بقيد الشركة في السجل التجاري خالل 30 يومًا.

تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب أي مخالفة أو ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم. 

إعداد القوائم المالية والتقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتوزيع األرباح، وذلك خالل 3 أشهر من نهاية السنة 

المالية وإيداعها في برنامج قوائم. 



حقوق والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة:
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لمجلس اإلدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو غير األعضاء لمباشرة عمل معين.

يـــــوزع مجلــس اإلدارة اختصاصــات رئيــس المجلــس والعضــو المنتــدب، وتحديــد المكافــأة إذا خلــى نظــام الشــركة 

األساسي من ذلك. 

يحـــــق لــكل مــن رئيــس المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســـــر طلــب التعويــض إذا تــم عزلهــم مــن مجلــس 

اإلدارة لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. 

لمجلــس اإلدارة الســـــلطة فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا، فيمــا عــدا مــا اســتثني بنــص خــاص فــي النظــام أو 

نظام الشركة األساس. 

المساهمات:

تزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات. 

إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وتقاريــر عــن نشــاطها ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة 

وإيداعها في برنامج قوائم. 

ال يجـــوز أن يكـــون لعضـــو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشـــرة أو غير مباشـــرة إال بترخيص مسبق.

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند إبراء ذمتهم من المســـؤولية عن إدارة الشركة.

أبرز حقوق المساهمين في الشركات المساهمة :

للمكتتب حضور الجمعية التأسيسية أيا كان عدد أسهمه.

ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة.
للمساهم المالك 5 %من رأس المال حق طلب دعوة النعقاد الجمعية العامة.

مناقشة أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.
الحصول على نصيب من صافي األرباح.

الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

االلتزامات

المؤسس المقدم حصة عينية هو المسؤول عن صحة تقويم حصته.

على المكتتب ومالك األسهم التقيد بنظام الشركة األساس وبقرارات جمعيات المساهمين.

عدم تداول األسهم خالل فترة الحظر (سنتان ماليتان متتاليتان).

دفع قيمة األسهم في المواعيد المحددة لذلك.

ال يجوز طلب استرداد حصته في رأس مال الشركة.



المنتج المغشوش
كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث.

كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

المنتج الفاســـد وغير الصالح لالستعمال أو االســـتهالك اآلدمي أو الحيواني المنتهية 

فترة صالحيته المدونة عليه.

إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف.

إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

إذا احتوى المنتج على الديدان أو اليرقات أو الحشرات.

ظهور عدم صالحية المنتج بعد فحصه.

التفتيــش  فــي  وظائفهــم  تأديــة  مــن  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  منــع  يحظــر 
والضبط 

حيـــــازة أو عــرض أو بيــع منتــج مغشـــــوش بقصـــــد المتاجــرة، أو تصنيــع منتج مخالف 
للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة، أو اســتعمال آنيــــــة، أو أوعيــة، أو أغلفــة، أو 

عبوات، أو ملصقات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 

يحظـــــر علــى التاجـــــر التصــرف فـــــي المنتــج المشـــــتبه بــه قبــل ظهــور نتيجــة 
الفحـص بإجـازته.

يكـــــون الخـــــداع في المنتـــــج بوصفـــــه أو عرضه أو تســـــويقه بمعلومات كاذبـــــة 
أو خادعة أو مضللة، بما يخالف حقيقته.

الغش التجاري 
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االلتزامات

عزيـــزي التاجر القيام بكل أو بعض من الحاالت التالية تعد مخالفة ألحكام نظام مكافحة 
الغش التجاري:



ــن ثالث  ــد ع ــدة ً ال تزي ــال، أو الســجن م ــون ري ــى (1,000,000) ملي ــة تصــل إل ــة مالي يعاقــب بغرام
سنوات أو بهما معا، كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري.

يترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتالف السلع المغشوشة وكذلك مصادرة األدوات التي 
استعملت في الغش أو الخداع.

غرامة 1000,000 ريال 

سجن 3 سنوات 

مصادرة واتالف السلع 

يحــق للتاجــر اســتعادة العينــات المســحوبة ذات القيمــة الماديــة الكبيــرة بعــد الفحــص 
عند إمكانية ذلك وثبوت صالحيتها 

ــاري  ــة بمخالفــة أحــكام نظــام الغــش التجـــ يحــق للتاجــر الصــادر بحقــه حكــم باإلدانـــ
التظلـــــم أمـــــام المحكمـــــة المختصـــــة للفصـــــل بالمنازعــات ودعــاوى المطالبــة 

بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام النظام.
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حقوق التاجر 

العقوبات



التخفيضـــات الجـزئـيـــة:
هــو ترخيــص تمنحــه وزارة التجـــــارة للمــحالت التـــــي ترغــب بإجــراء تخفيضـــــات جزئيـــــة 
ــبة ال تقـــــل عـــــن 50% مـــــن المنتجــات المعروضــة بالمحــل ويحــق لــه ذلــك 3  بنســـ

مرات بالسنة فقط.

التخفيضات الشامـلـــة:
هـــــو ترخيص تمنحـــــه وزارة التجارة للمحالت التـــــي ترغب إجراء تخفيضات شــاملة إذا 

كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها، يحق له ذلك 3 مرات بالسنة فقط. 

التخفيضات الموسمية:
ــراء تخفيضــات دون  ــي ترغــب بإج ــارة للمــحالت التـــ ــه وزارة التج ــو ترخيــص تمنحـــ هـــ
فقــدان أي يــوم مــن رصيــد التخفيضــات المتوفــر لديهــا وذلــك قبــل بدايــة مواســم 

محددة بأسبوعين.

التخفيضات الــعـــامـــة:
ــة  ــة نهائي ــراء تصفي ــب بإج ــي ترغ ــارة للمــحالت التـــ ــه وزارة التج ــص تمنحـــ ــو ترخي هـــ
للمحــل بســبب تــرك التجــارة أو تغييــر نوع النشــاط أو إحـــــداث تجديـــــدات شـــــاملة في 

المحل أو بســـبب نقله من مكان إلى آخر.
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التخفيضات والمسابقات التجارية 

للحصول على الخدمة الرجاء زيارة الرابط

www.mc.gov.sa



هـــــو ترخيــص تمنحـــــه وزارة التجــارة للمــحالت التـــــي ترغــب بإجــراء مســـــابقة تجاريــة محــددة الغــرض 
والمـــــكان، بمــا ال يخــل بمبــادئ الشــريعة واألعــراف المعروفــة فــي المملكــة، مرتيــن فــي الســنة 

على أال تزيد مدة المسابقة على (60) يوما في كل مرة. 

ال يجــوز إجــراء تخفيضــات فــي أســعار المنتجــات، أو إجــراء مســابقات تجاريــة أو إعالنهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل، دون 
الحصول على ترخيص من الوزارة.

علــى المرخــص لــه وضــع الترخيــص أو صــورة منــه فــي مــكان ظاهــر فــي كل محــل، واالحتفــاظ بالقائمــة المعتمــدة 
لألسعار طوال فترة الترخيص. 

يجـــب أّال يقـــل المعدل العـــام للتخفيضات عن 10 % من الســـعر خالل الشهر السابق على بدء التخفيضات.

يجـــــب على المحـــــل أن يضـــــع بطاقات علـــــى المنتجات التي يشـــــملها التخفيـــــض تبيـــــن بصورة بارزة الســـــعر قبل 
التخفيض وبعـــده، وال يجوز عرض منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها القائمة المشمولة بالترخيص.

يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــن (50,000) ريــال أو الســجن مــدة ال تزيــد عــنً  ســـــتة أشـــــهر أو بهمــا معــا كل مــن قــام بإجراء 
تخفيضات في أســـعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة

ــنوات مــن  إذا عــاد المخالــف إلــى ارتــكاب أي مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام خالل خمــس ســـ
تاريــخ صــدور الحكــم النهائــي، يعاقــب بعقوبــة ال تزيــد علــى ضعــف الحــد األعلــى للعقوبــة المقــررة للمخالفــة، فــإن 
عــاد مــرة أخــرى يحــرم مــن مزاولــة النشــاط التجــاري مــدة ال تزيــد عــن خمــس ســنوات (باإلضافــة إلــى العقوبــات 

المقررة). 

غرامة 50,000 ريال. 

ســجــن 6 أشــــهــــر. 

عقوبة X2 للعقوبة المقررة للمخالفة. 
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التخفيضات التجارية 

االلتزامات 

العقوبات
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تعريفات المعادن الثمينة 
واألحجار الكريمة:

المعادن الثمينة:
هــي الذهــــــب والفضـــــــة والبالتيـــــن وتكــون إمــا 
أو  ســبائك  أو  مشـــــغولة  أصنــاف  هيئــة  علــى 

على هيئة عملة.

المشغوالت الذهبية:
هــي كل قطعــــة معدنيـــــة مشغولـــــة تحتــــــوي 
عـــلى األقـــــل 18ً  قـــيـراطـــــا مــن الذهــب النقــي 

(750 جزء في األلف).

 المشغوالت الفضية:
هــي كل قطعــــة معدنيـــــة مشغولـــــة تحتــوي علــى األقــل 

(800 جزء في األلف) من الفضة النقية. 

المشغوالت البالتينية:
تحتــوي  هــي كل قطعـــة معدنيــــــة مشغولـــــة 
علــى األقــل (850 جــزء فــي األلــف) مــن البالتيــن 

النقي.

المشغوالت ذات العيار المتدني:
هـــــي األصنــاف المشـــــغولة مــن المعــادن الثمينــة والتي 
ــور فــي الفقــرات  ــب تقــل عــن المذك ــى نســـ ــوي عل تحتـــ

السابقة. 

األصنـــاف غير المشغولة 
واألصنـــاف نصف المشغولة:

تعتبــر الســبائك أصنافــا غيــر مشــغولة. وتعتبــر 
األسالك والقضبــان واألنابيــب ً والصفائـــــح ومــا 

في حكمها، أصنافا نصف مشغولة.
األحجار الكريمة:

األرض  باطـــــن  مـــــن  تســـــتخرج  طبيعيـــــة  أحجـــــار  هــي 
واللؤلــؤ  والزفيــر  والياقـــــوت  والزمـــــرد  كاأللمـــــاس 

الطبيعي.

األحجار شبه الكريمة:
باطـــــن  مـــــن  تســـــتخرج  طبيعيــة  أحجـــــار  هــي 
األرض وال تكـــون مـــن ضمـــن األحجـــار الكريمة.

األحجار المقلدة:
هــي منتجـــــات صناعيـــــة مـــــن الزجــاج أو غيــره 
الكريمـــــة  األحجــار  لتقليــد  وشـــــكلت  صنعـــــت 
القيمــة  ذات  أواالصطناعيــة  الكريمــة  أوشــبه 

وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.

األحجار االصطناعية ذات القيمة:
األحجــار  تحاكــي  اإلنســـــان  مـــــن صناعـــــة  أحجـــــار  هــي 

الكريمة وشبه الكريمة في تركيبها الكيميائي.

 

األصناف الملبسة:
هــي كل صنــف مــن معــدن غيــر ثميــن مغطـــــى 
ــد  ــار يزي ــن ذو عي ــدن ثمي ــة مــن مع ــق الصق برقائ

على العيار المتدني. 

األصناف المطلية:
ثميــن مغطـــــى  غيــر  مـــــن معـــــدن  هـــــي كل صنـــــف 
ــن  ــة بطبقــة مـــ ــة أو بالطــرق الكيميائي ــرق الكهربائيـــ بالطـــ
المعــادن الثمينــة، وتعتبـــــر المشــغوالت الفضيــة المطليــة 
بالذهـــــب أو البالتيـــــن مشـــغوالت فضية، والمشغوالت 

الذهبية المطلية بالبالتيـــن مشغوالت ذهبية. 
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ــر  ــة للمعــدن الثميــن النقــي حســب التركيــب الفعلــي ً للســبيكة ويعتبـــ ي نســبة ألفي
العيــار صحيحــًا ونظاميـــــا إذا ثبــت مــن الفحــص وجــود نقــص ال يتجــاوز أربعــة أســهم أو 
البالتينيــة  المشــغوالت  النقــي فــي  الثميــن  للمعــدن  األلفيــة  النســبة  جــزء فــي 

والذهبية والفضية.

المشغوالت الذهبية:
عيار 22 قيراط أو 916.6 جزء في األلف من الذهب النقي. 

عيار 21 قيراط أو 875 جزء في األلف من الذهب النقي.

عيار 18 قيراط أو 750 جزء في األلف من الذهب النقي.

العيارات النظامية لمشغوالت المعادن الثمينة وسبائكها هي: 

المشغوالت الفضية:
925 سهمًا أو جزءًا في األلف من الفضة النقية.
900 سهمًا أو جزءًا في األلف من الفضة النقية.
800 سهمًا أو جزءًا في األلف من الفضة النقية.

المشغوالت البالتينية:
950 سهمًا أو جزءًا في األلف من البالتين النقي

850  سهمًا أو جزءًا في األلف من البالتين النقي.

سبائك المعادن الثمينة: 
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يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي:

مشــغوالت المعــادن الثمينــة التــي ال تكــون مدموغــة بعيارهــا الفعلــي وفقــا ألحــد العيــارات 
النظامية ومبين عليها عالمة الصانع أو المستورد.

بيــع أو عــرض أو حيــازة بقصــد البيــع أحجــار كريمــة مفــردة ليســت مصحوبــة بإقــرار مــن صاحــب 
الشـــــأن يوضـــــح فيــه اســـــم الحجــر، وصنفـــــه، ووزنــه، ولونــه، ومســـــتوى جودتــه، مــن حيــث 

درجة النقاء وخواصه وسالمته من الكسر والخدش و تحيد أية عيوب أخرى.

ــة ببطاقــة  ــبه الكريمــة واالصطناعيــة ذات القيمــة المفــردة إال إذا كانــت مصحوب األحجــار شـــ
تبين نوع الحجر ووزنه. 

المســـــكوكات المقلــدة للعمـــــالت والميداليــات التذكاريـــــة الذهبية أو الفضية أوّ  البالتينيـــــة 
التــي تصدرهــا الحكومــة والمســحوبة مــن التــداول إال إذا كانــت مطابقــةً  لألصـــــل تمامــا مــن 
ــة  ــي وعالم ــا الفعل ــة بعياره ــم ومدموغ ــوزن والمقــاس والشــكل والتصمي ــار وال ــث العي حي

صانعها أو مستوردها. 

لعــمالت  أشـــــكال  عليهــا  المركــب  الكريمــة  واألحجــار  الثمينــة  المعــادن  مشـــــغوالت 
 ً علــى  الســـــعودي  الجنيــة  يشـــــبه  مــا  تركيــب  يجــوز  ذلــك  مــن  واســـــتثناء  وميداليـــــات، 
المشــغوالت شــريطة أن يكــون عيــاره مطابقــا ّ لعيــار المشــغوالت وأال يتجــاوز وزنــه غراميــن 

فقط. 

المشـــــغوالت المخالفـــــة للعيـــــارات النظاميـــــة واألصنــاف المطليــة والملبســـــة بالمعــادن 
الثمينة. 

مشـــــغوالت المعــادن الثمينــة إذا زاد وزن مــا خال المعــدن الثميــن علــى (5%) مــنّ  إجمالــي 
وزنهــا إال إذا تــم تحديــد وزن مــا خال المعــدن الثميــن ووزن وســعر المعــدن ً الثميــن فــي 

فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه.

األحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة. 
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على أصحاب محالت ومشاغل المعادن الثمينة االلتزام باآلتي: 

يحظــر ممارســـــة صناعـــــة أو تجــارة المعــادن الثمينــة واألحجـــــار الكريمــة األخــرى ذات القيمــة إال بعــد صــدور 
الترخيص من وزارة التجارة. 

علــى المرخــص لــه االحتفــاظ بترخيــص المعــادن الثمينــة والســجل التجــاري الخــاص بالمحــل أو بصــورة منهــا 
في محله. 

علــى كل مالــك مشــغل للمعــادن الثمينــة أو مســتورد لهــا التقــدم لــوزارة التجــارة أو أحـــــد فروعهــا لتســـــجيل 
عالمـــة تجارية مميزة لـــه يدمغ بها جميـــع مفردات منتجاته أو مستورداته. 

مالـــــك المحــل ومديـــــر المحــل مســـــؤولين بالتضامـــــن عمــا يوجـــــد بالمحــل من المعـــــادن الثمينة واألحجـــــار 
الكريمــة الخاضعــة ألحــكام النظـــــام والئحتــه، وعليــه إثبـــــات مصادرهــا إذا طلبــت منهمــا الجهــات الرســـــمية 

ذلك، ويحظر عليه شـــراء هذه األصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

تدمــغ األصنــاف المطليــة واألصنــاف الملبســـــة بكلمــة مطلــي، وإذا لــم يســمح حجــم األصنــاف الملبســـــة 
ــه اســم صاحــب  ــا إلي ــور مضاف ــان المذك ــا ببطاقــة ً تحمــل البي ــة بالدمــغ، تصحــب كل قطعــة منه أو المطلي

المحل باللغة العربية.

ال يجــوز ســـــك الجنيــة الســـــعودي الذهــب إال بموجــب ترخيـــــص خــاص مــن وزارة التجــارة ويحضــر مــن خــارج 
المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.

علــى أصحــاب المــحالت المرخــص لهــا أن تعطــي كل مشــتري نســخه مــن فاتــورة البيــع و االحتفــاظ بنســـــخة 
منهــا علــى أن تشـــــمل اســـــم المحــل وعنوانــه ورقــم الترخيــص و الســـــجل التجــاري و رقــم الهاتـــــف وتاريــخ 

البيع ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول واسم المشتري وسعر المشغوالت. 

فـــــي حــال وجـــــود أحجـــــار كريمــة مركبـــــة علــى المجوهـــــرات، فيجــب أن تشـــــمل الفاتــورة علــى بيــان اســم 
الحجــر، وصنفــه، ووزنــه، ولونــه، وشــكل قطعــه، ودرجــة نقائــه، وسالمتــه مــن الكســر والخــدش مــع بيــان أيــة 

عيوب تعتريها. 

علـــــى صاحـــــب المحــل االحتفــاظ بســـــجالت تبيــن مصــادر مــا لديـــــه مــن المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة 
ومشـــغوالتها لمدة عشـــر ســـنوات، وعليهم إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.
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العقوبات

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين

و بغرامة ال تتجاوز 400,000 ريال

أو إحدى هاتين العقوبتين

كل مـــــن غـــــش أو خــدع فــي نـــــوع أو وزن أو عيــار المعـــــادن الثمينــة أو األصنــاف المطليــة أو المطعمــة أو 
الملبســة بهــا أو غــش أو خــدع فــي نــوع األحجــار الكريمــة أو ً صنفهــا أو وزنهــا أو مســتوى جودتهــا، أو أحــدث 
تعــديالت لعيــار مدمــوغ أو تعامــل بهــا مــع علمــه بذلــك، أو بــاع أو عــرض أو حــاز ســبائك أو مشــغوالت غيــر مدموغــة 
بالســمة النظاميــة، يعاقــب بأحــد العقوبــات المنصــوص عليهــا بالنظــام كمزاولــة النشــاط دون ترخيــص أو تســبب 

في منع المراقبين، أو أي مخالفة أخرى ألحكام النظام.

ُتــرد الســـــبائك أو مشـــــغوالت المعـــــادن الثمينــة التــي تــم تكســـــيرها لعـــــدم نظاميــة عياراتها إلــى مالكها، وله في 
كل األحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

يحـــــق لمن صـــــدر بحقه قـــــرار لمخالفته ألحكام النظـــــام التظلم أمامً  ديـــــوان المظالم خالل مدة ال تتجاوز ســـــتون 
يوما مـــن إبالغه بقرار العقوبة.

من هو الوكيل 
كل مـــــن يتعاقــد مـــــع المنتــج أو مــن يقـــــوم مقامــه فــي بلــده للقيـــــام باألعمــال التجاريـــــة بــأي صــورة مــن صـــــور 

الوكالة أو التوزيع، سواء كان وكيًال أو موزعًا.

 حقوق التاجر

الوكاالت التجارية 
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وكالء المشروعات الوطنية 
الوكالء، الموزعون، المستوردون، وكالء الخدمات التجارية

األطراف الذين يخضعون لنظام الوكاالت التجارية: 

ضمان المنتج 
التـــــزام مكتــوب يتضمــن تحقيــق الســـــلعة ألغراضهـــــا وخلوهــا مــن العيـــــب وتقديــم خدمــات ضمــان 

تكميلية أو إضافية خالل مدة محددة.

الصيانة الدورية 
ــات المنتــج، وذلــك بشــكل دوري بحســب طبيعــة اســتعمال  ــا لتوصيـــ ــم وفقـــ ــة التـــــي تتـــ الصيانـــ

السلعة.

العيب
كل خلــل فــي الســلعة ينشــأ مــن الخطــأ فــي تصميمهــا أو تصنيعهــا أو إنتاجهــا أو تخزينهــا أو نقلهــا 

أو مخالفتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة ويترتب عليها نقص في قيمتها أو منفعتها.

االلتزامات (خدمة ما بعد البيع) 
علـــــى الوكيــل االلتــزام بمناطــق الوكالـــــة والتوزيــع فــي المملكــة وفــي كل مدينــة أو محافظــة يوجــد 

له فيها فرع للبيع، ويكون مسؤوال عن التزاماته ولو تعاقد مع الغير.

 توفير قطع الغيار
علـــــى الوكيــل أن يوفــر بصفــة دائمــة بأســـــعار معقولــة قطـــــع الغيــار التــي يطلبهــا المســـــتهلكون 
ــتمر. وإذا كانــت نــادرة الطلــب وجــب علــى الوكيلتوفيرهــا بأســعار معقولــة خالل  عــادة بشــكل مســـ

مدة ال تزيد على (14) يوما.

 أحكام سياسة الوكيل
علــى الوكيــل وضــع سياســـــات لتوفيـــــر قطــع الغيــار، وتقديـــــم الصيانــة، وتقديــم ضمـــــان المنتــج 
والعمـــــر االفتراضــي للســـــلعة، وتنفيــذ الشـــــروط التــي يضعهــا المنتجـــــون عــادة، أو أي مزايــا تمنــح 
ــه  ــل التزامات ــن فيهــا بالتفصي ــوزارة، علــى أن يبي ــتهلك وال ــزام بهــا تجــاه المســـ ــتهلك وااللت للمســـ
المنتــج وال  تتوافــق مــع سياســات  بــارز، وأن  بمــكان  المســتهلك، ووضعهــا  ونطاقهــا وحقــوق 

تتعارض مع األنظمة ذات العالقة.

تقديم الصيانة
يلتـــــزم الوكيـــــل بصيانــة الســـــلعة نظيــر تكلفـــــة ماليــة مناســـــبة، وعليــه توظيــف المهــارات المهنيــة 

وتوفير الموارد الالزمة بما يضمن جودة الصيانة.

سياسة الوكيل 
ــا  ــن فيه ــتهلك يبي ــاه المســـ ــل تج ــات الوكي ــدد التزام ــة، تح ــة ومفهوم ــة واضح ــة بلغ ــة مكتوب وثيقـــ
بالتفصيـــــل التزاماتـــــه حــول توفيــر قطـــــع الغيــار والصيانــة والضمــان وسياســـــة االســـــتبدال 
ــان مــدة العمــر االفتراضــي للســلعة  واالســترجاع وإجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى وتســويتها وبي

ونطاقها وحقوق المستهلك بما يتفق مع سياسة المنتج وال يخل بمقتضى النظام. 
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عنــد إحضــار الســـــلعة إلــى مركــز الصيانــة فــي الموعـــــد المحــدد بغــرض (الصيانــة غيــر 
الدوريــة)، فعلــى الوكيــل تحديــد موعــد االنتهــاء مــن أعمــال الفحــص والمعاينــة ثـــــم تحديــد 
موعـــــد االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة وتكلفتهـــــا، علــى أن تكــون طريقــة تحديــد المواعيد في 

وثيقة مستقلة.

علــى الوكيــل االنتهــاء مــن أعمــال (الصيانــة الدوريــة) للســـــلعة خالل مــدة ال تزيــد علـــــى تلك 
التــي يتبعهــا المنتــج، علــى أن يتـــــم تحديــد موعــد االنتهــاء مــن الصيانــة الدوريــة وتكلفتهــا 
خالل مــدة ال تزيــد علــى ســـــاعة مــن وقــت إحضــار الســـــلعة إلــى مركــز الصيانــة ويكــون ذلــك 

بوثيقة مستقلة يوقع عليها الطرفان.

الصيانة إجراء  طلبات  توثيـــق  الوكيل   علـــى 
 وتحديد موعـــد لبدء إجراء الصيانة على أن ال

تتجاوز مدته (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب

مدة ضمان المنتج 
- يجـــــب أال تقـــــل مــدة ضمـــــان المنتــج للســـــلعة والمركبــة عــن عاميـــــن، أو قطــع مســافة 

يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالنسبة للمركبة أيهما أقرب.

- نقل السلعة أو شحن المركبة المشمولة بضمان المنتج.

ــزم الوكيــل دون مقابــل  ــمولة بضمــان المنتــج، التـــ ــلعة المشـــ ــرأ عيــب علــى الســـ - إذا طـــ
مالــي بنقــل الســلعة التــي يتعــذر نقلهــا بأمــان بوســائل النقــل العاديــة إلــى مركــز صيانــة 

الوكيل ثم إعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة.

- نقــل الســلعة وإعادتهــا إلــى المســتهلك بعــد إجــراء الصيانــة، إذا كان أقــرب مركــز صيانـــــة 
للوكيـــــل أو معتمـــــد منــه يبعــد مســـــافة تزيــد علـــــى (100) كيلومتــر عــن المدينــة أو 

المحافظة التي يقيم فيها المســـتهلك وإذا كانت الســـلعة مركبة التزم الوكيل بشحنها.

تعويض المستهلك بحال السلع أو المركبة المعيبة 
عنـــــد تقاعـــــس أو عجــز أو إخفــاق الوكيــل فــي إصالح عيــب متكــرر، أو أكثــر مــن عيــب فــي 
الســـــلعة أو المركبــة، مشـــــمولة بضمــان المنتــج لـــ 3 مــرات، فللمســـــتهلك الحــق فــي الحصول 
علــى ســـــلعة أو مركبــة بديلــة جديــدة بــذات فئــة ومواصفات الســـــلعة األصل، أو علـــــى قيمتها 

وقت الشـــراء، مع خصم مبلـــغ عادل لقاء استعمال السلعة أو المركبة عن فترة االنتفاع.

 تعويض المستهلك بحال عدم توفر القطع أو تأخر الصيانة 
بحـــــال عــدم توفيــر قطــع الغيـــــار أو تجــاوز الوكيــل مــدة (14) يومــًا مــن تاريــخ طلــب المســـــتهلك 
للقطـــــــــع النــادرة، أو تأخــر عــن البــدء بإجــراء الصيانــة عــن (7) أيــام، أو طـــــرأ عيــب علــى الســـــلعة 
ــة  ــة للمســتهلك مــن فئ ــلعة بديل ــم ســـ ــل تقدي ــى الوكي ــج، فعلـــ ــان المنت ــمولة بضمـــ المشـــ

سلعة المستهلك، أو أداء مبلغ للمستهلك يعادل 1 ÷ 400 من قيمة السلعة وقت الشراء.
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آلية البيع واإلفصاح 
علــى الوكيــل وضــع آليــة إجرائيــة لبيــع الســلع علــى أن تتضمــن بيــان موعــد تســليم الســلعة 
وااللتــزام تجــاه المســتهلك فــي حــال التأخــر , توفيــر كتيــب ضمــان المنتــج والتعليمــات 
الفنيــة باللغــة العربيــة، بيــان أســعار الســلع أو المركبــات وقطــع الغيــار ومواصفاتهـــــا، أو أي 
ــوارات)  ــزاء المركبــة اإلضافيــة (االكسســـ ــا، علـــــى أن يتــم إيضــاح أجـــ ــر أو عيـــــب بهـــ تغييـــ
المصنعــة مــن غيـــــر المنتــج ومــكان صنعهــا وتركيبهــا بجانــب ســعر المركبــة، وتضميــن ذلــك 
فــي وثيقــة مســتقلة عنــد البيــع موقعــة مــن الطرفيــن، باإلضافــة إلــى بيــان أســعار إجــراء 

الصيانة الدورية.

آلية تسوية الشكاوى
علــى الوكيــل تكويــن وحــدة تســـــتقبل شـــــكاوى المســـــتهلك، وســجل للشــكاوى تقيــد فيــه 

جميع الشكاوى والعمل على الرد عليها بسرعة وفاعلية.

آلية تسوية الشكاوى
علــى الوكيــل تكويــن وحــدة تســـــتقبل شـــــكاوى المســـــتهلك، وســجل للشــكاوى تقيــد فيــه 

جميع الشكاوى والعمل على الرد عليها بسرعة وفاعلية.

ــكام  ــف أح ــال كل مــن يخال ــاوز 50,000 ري ــال و ال تتج ــن 5,000  ري يعاقــب بغرامــة ال تقــل ع
نظام الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية مع نشـــر العقوبة على نفقة المخالف.

للوكيـــــل فــي األحــوال الطارئــة وضــع قيــود علــى توفيــر قطــع الغيــار بمــا يضمــن تلبيــة طلــب المســتهلكين 
بعد تقديم طلب للوزارة يبين دواعي هذه القيود للحصول على الموافقة.

المركبة 
آلــة ذات محــرك تســـــير علــى الطرقــات وال تعتمـــــد فــي حركتهــا علــى قضبــان أو كابالت أو مــا شــابه ذلــك 

وتشمل أيضا الدراجات النارية. 

المنتج 
المركبـــــة التي تســـــير على الطرق أو ملحقاتهـــــا أو قطع غيارها مثل اإلطـــــارات والبطاريـــــات وغيرهـــــا علـــى 
أن يكـــــون ضمـــــن األنـــــواع ً والمــوديالت المســـــتخدمة فــي المملكــة ســـــواء تــم اســـــتيرادها عــن طريــق 

الوكيل المحلي أو غيره.

يجــوز للوكيــل أو المــوزع التعاقــد مــع موزعيــن فرعييــن فــي نطــاق منطقــة الوكالــة علــى أن يظــل الوكيـــــل أو 
الموزع األصلي هو ً المســـؤول عـــن االلتزامـــات المقـــررة نظامـــا فـــي مواجهة المستهلك.

ــة أمــام وزيــر ً التجــارة فــي خالل خمســة عشــر يومــا مــن  ــرارات هــذه الهيئـــ ــوز للوكيـــــل التظلــم مــن قـــ يجـــ
إبالغها للمتظلم.

العقوبات

حقوق الوكيل

استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
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إجـــــراء إلزامــي تقــوم بــه الشـــــركة الصانعــة ووكيلهــا المحلــي فــي حالــة ثبــوت ظهــور عيــب مــا 
فــي أي منتــج وذلــك عــن طريــق الشــركة الصانعــة أو عــن طريــق جهــة حكوميــة فــي المملكــة 
ــات  ــتدعاء المركب ــواردة فــي الئحــة اســـ ــات ال ــا للمتطلب ــر ً طبقـــ ــد آخ ــد المنشــأ أو أي بل أو بل

وملحقاتها وقطع غيارها.

مالك المنتج في المملكة. 

االستدعاء :

االستدعاء :

االلتزامات:

تلتــزم الشـــــركة الصانعــة ووكيلهـــــا المحلــي بــإبالغ الـــــوزارة كتابيا عن أي اســـــتدعاء لمنتـــــج خالل مدة ال 
تتعــدى عشـــــرة أيــام مــن تاريـــــخ بــدء عمليــة االســـــتدعاء، واإلعالن عــن االســـــتدعاء فــي أكثــر مــن صحيفــة 
محليــة وألكثــر مــن مـــــرة بحيــث تغطـــــي جميــع مناطــق المملكــة خالل مــدة ال تتعــدى عشـــــرة أيــام مــن تاريــخ 

بدء عملية االستدعاء، وعدم قفل ملف االستدعاء إال بإذن من الوزارة.

- تحديد المنتجات المطلوبة لالستدعاء وعدد ما تم استيراده وبيعه في المملكة من كل منتج.
- وصف للجزء المعيب للمنتج وأســـباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.

- يتولــى الوكيــل المحلــي إبالغ عمالئــه مــن المســتخدمين عــن طريــق الهاتــف أو البريــد المســجل أو البريــد 
اإللكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط.

- يلتـــــزم الوكيــل المحلــي بتزويــد الــوزارة بتقريــر شـــــهري عــن مــا تـــــم إنجــازه خالل عمليــة االســتدعاء بحيــث 
يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها و عدد ما تم إصالحه

- يلتــزم الوكيــل المحلــي باســتقبال ومعالجــة شــكاوى المســتخدمين بــكل اهتمــام وفــي حالــة تكــرار الخلــل 
ثالث مــرات يتــم إبالغ الشــركة الصانعــة وبعــث صــورة مــن الــبالغ للــوزارة ً خالل مــدة ال تتعــدى أســبوعا مــن 

تاريخ تقديم آخر شكوى .

ــج دون    ــن المنت ــب م ــزء المعي ــتبدال الج ــتدعاء وإصالح أو اس ــي باس ــا المحل ــة وكيله ــركة الصانع ــزم الش - تل
مقابل ودون النظر لفترة الضمان.

- إذا كان مقــر إقامــة المســتخدم يبعــد أكثــر مــن 80 كــم عــن أقــرب ورشــة معتمــدة للوكيــل المحلــي فيلتــزم 
الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرســـال فنيين لمقر إقامة المستخدم.

يجب على الوكيل المحلي أن يشمل بالغه: -

إذا لـــــم يقــم المصنـــــع أو الوكيــل المحلــي باســـــتدعاء المنتــج وفقـــــا ألحــكام الالئحــة ينطبــق بحــق 
الوكيــل المحلــي والشـــــركة الصانعـــــة المحليــة للمنتــج العقوبــات الــواردة فـــــي نظــام مكافحة الغش 
التجــاري والئحتــه التنفيذيـــــة، مــع حــق الــوزارة فــي إيقــاف منــح شــهادة المطابقــة الدوليــة مــن بلــد 

المنشأ للمنتج المعيب.

العقوبات
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يحــق للمصنــع والوكيــل المحلــي رفــع الغــش التجــاري والعيــب عــن المنتــج بعــد تقديــم مــا يثبــت االلتــزام بأحــكام 
الئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وخالل المدة المقررة.

حقوق المصنع والوكيل المحلي: 

حقوق المصنع والوكيل المحلي: 

االلتزامات:

يجــــب أن تكتــــب جميــع البيانــات باللغــة العربيــة وبشــــكل واضــح ويجــوز كتابتهــا بلغــة أخــرى وتكــون العبــارة بمــا 
دون باللغة العربية.

ال يجــــوز ذكــــر ميداليــــات أو دبلومــــات أو جوائــــز أو درجــــات فخرية مــــن أي نوع إال بالنســــبة للمنتجــــات التي 
تنطبــق عليهــا هــذه المميــزات، وبالنســــبة لألشــــخاص واألســــماء التجاريــــة الذيــــن اكتســــبوها أو لمــــن آلــــت 

إليهم حقوقهــا، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها.

 يحظر استيراد أو بيع المنتجات التي ال تحمل أي من البيانات اإللزامية.

ال يجــــوز وضــــع أي بيــــان علــى المنتــج بمــا فــــي ذلــك العالمــــة التجاريــة يوحــي بــأن المنتــج نشــأ فــي منطقــة 
جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.

إذا كان للصانــــع أكثــــر مــــن مصنــع فــي أكثــر مــن بلــد وجــب عليــه وعلــى المســــتورد إيضــــاح اســــم البلــد الذي 
أنتجــت فيــه الســــلعة وإذا كانــــت مراحــل اإلنتــاج تتــم فــي أكثــــر مــــن بلــد وجــــب إيضــاح مراحــل اإلنتــاج في كل 

بلد وعدم االكتفاء بذكر اســم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس.

 يكــون البائــع ومديــرو الشــــركات والمؤسســات والجمعيــات والمــحالت مســئولين مــع المنتــج أو المســتورد 
عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات ألحكام نظام البيانات التجارية والئحته التنفيذية.

البيان التجاري
هــي اإليضاحــات التــي يجــب أن توضــع علــى البضائــع أو المنتجــات بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للتعريــف 

بها أو بصفاتها المميزة. 

البيانات اإللزامية
ــدد البضائــع، أو مقدارهــا، أو  ــات مثــل عـــ ــع أو المنتجـــ ــات توضــع علـــــى كل وحــدة مــن البضائـــ هـــــي بيانـــ
مقاســـــها، أو كيلهــا، أو طاقتهــا، أو وزنهـــــا، أو تاريــخ اإلنتــاج، أو تاريــخ االنتهــاء، وبلــد اإلنتــاج، والعناصــر 
الداخلــة فــي تركيبــــــها، واســـــم الصانــع، وتبيــان مــا إذا كانــت محــورة ً وراثيـــــا، أو تحتـــــوي علــى مــواد خطــرة 

ومـــدى خطورتها، أو أنها معالجة باإلشـــعاع، ومدى تأثيرها على اإلنسان والحيوان والبيئة.

يعاقــب مــن يخالــف أحــكام نظــام البيانــات التجاريــة والئحتــه التنفيذيــة بغرامــة مـالـيـــــــة ال تزيـــــد عـــــن 
000,100 ريال، وفي حـــال العودة تضاعف العقوبـــة مع غلق المحل لمدة ال تزيد على سنة.

العقوبات
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يحــق للمنتــج أو المســـــتورد اســـــتكمال البيانــات الناقصــة أو تصويـــــب البيانــات الخاطئــة إذا كانـــــت المخالفـــــة ال 
ــح مــع المواصفــات  ــة وال يتعــارض التصحي ــوان أو البيئ ــان أو الحيـــ ــر علــى صحــة اإلنســـ تمــس ذاتيتهــا وال تؤث

القياسية السعودية للسلعة.

حقوق رجال األعمال :

المواد التموينية والضرورية (طبقا ألحكام التنظيم التمويني) هي:

قواعد التنظيم التمويني:
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االلتزامات (خدمة ما بعد البيع)

الوكالة أو التوزيع 
علــى الوكيــل االلتــزام بمناطــق الوكالــة والتوزيــع فــي المملكــة وفــي كل مدينــة أو ً محافظــة يوجــد لــه فيهــا 

فرع للبيع، ويكون مســـؤوال عن التزاماته ولو تعاقد مع الغير.

 توفير قطع الغيار 
ــادة  ــتهلكون ع ــار التــي يطلبهــا المســـ ــع الغي ــة قطـــ ــعار معقول ــل أن يوفــر بصفــة دائمــة بأســـ ــى الوكي علـــ
بشــكل مســـــتمر. وإذا كانــت نــادرة الطلــب وجــب علــى الوكيــل توفيرهــا بأســعار معقولــة خالل مــدة ال تزيــد 

على (14 يوما). 

أحكام سياسة الوكيل 
علــى الوكيــل وضــع سياســـــات لتوفيـــــر قطــع الغيــار، وتقديـــــم الصيانــة، وتقديــم ضمـــــان المنتــج والعمـــــر 
ــتهلك  ــح للمســـ ــا تمن ــون عــادة، أو أي مزاي ــروط التــي يضعهــا المنتجـــ ــذ الشـــ ــلعة، وتنفي االفتراضــي للســـ
وااللتــزام بهــا تجــاه المســـــتهلك والــوزارة، علــى أن يبيــن فيهــا بالتفصيــل التزاماتــه ونطاقهــا وحقــوق 
المســتهلك، ووضعهــا بمــكان بــارز، وأن تتوافــق مــع سياســات المنتــج وال تتعــارض مــع األنظمــة ذات 

العالقة. 

تقديم الصيانة
يلتـــــزم الوكيـــــل بصيانــة الســـــلعة نظيــر تكلفـــــة ماليــة مناســـــبة، وعليــه توظيــف المهــارات المهنيــة وتوفيــر 

الموارد الالزمة بما يضمن جودة الصيانة.

تقديم الصيانة
- يلتـــــزم الوكيـــــل بصيانــة الســـــلعة نظيــر تكلفـــــة ماليــة مناســـــبة، وعليــه توظيــف المهــارات المهنيــة وتوفيــر 

الموارد الالزمة بما يضمن جودة الصيانة.
- علـــــى الوكيــل توثيـــــق طلبــات إجــراء الصيانــة وتحديــد موعـــــد لبــدء إجــراء الصيانــة على أن ال تتجــاوز مدته (7) 

أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ــة)، فعلــى  ــر الدوري ــة غي ــد المحــدد بغــرض (الصيان ــة فــي الموعـــ ــز الصيان ــلعة إلــى مرك ــد إحضــار الســـ - عن
الوكيــل تحديــد موعــد االنتهــاء مــن أعمــال الفحــص والمعاينــة ثـــــم تحديــد موعـــــد االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة 

وتكلفتهـــا، على أن تكون طريقة تحديد المواعيد في وثيقة مستقلة.
- علــى الوكيــل االنتهــاء مــن أعمــال (الصيانــة الدوريــة) للســلعة خالل مــدة ال تزيــد علـــــى تلــك التــي يتبعهــا 
المنتــج، علــى أن يتـــــم تحديــد موعــد االنتهــاء مــن الصيانــة الدوريــة وتكلفتهــا خالل مــدة ال تزيــد علــى ســـــاعة 

من وقت إحضار الســـلعة إلى مركز الصيانة ويكون ذلك بوثيقة مستقلة يوقع عليها الطرفان. 

هـــــي حالة يكـــــون فيها نقص فـــــي كميات أحـــــد المواد التموينيـــــة أو احتكارهـــــا أو ارتفاع ســـــعرها المبين، أو 
أي ســـــلعة أخـــــرى يحـــــاول التجــار التالعـــــب فــي أســـــعارها أو إخفائهـــــا، ويحــدد قيـــــام الحالــة غيــر العاديــة بقـــــرار 
مــن وزيــر التجــارة التخــاذ كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بتحديــد ســعر الحالــة غيـــــر العاديــة ومراقبــة األســـــواق وعدم رفع 

األســـعار أو إخفاء المواد التموينية وتوقيع العقوبات النظامية على كل متسبب في إحداث أي أزمة.

الحالة الغير عادية: 
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االلتزامات:

على تاجر الجملـــة والتجزئة اإلفصاح عن عدد مســـتودعات المواد التموينية التابعة له. 

التعـــــاون مـــــع مراقبـــــي وزارة التجـــــارة بالدخـــــول والتفتيـــش علـــــى محـــالت ومستودعات المواد التموينية 
وتقديم البيانات التموينية الحقيقية لكميات وأسعار المواد التموينية المتوفرة.

فــي األحــوال غيــر العاديــة علــى مســتوردي المــواد التموينيــة التواصــل مــع وزارة التجـــــارة لمعرفــة حقيقـــــة 
ــات المناســبة  ــر الكمي ــة بتوفي ــبة مــن شــأنها تالفــي األزم ــات مناســـ ــى آلي ــي للتوصــل إل الوضــع التموين

للمواد التموينية.

ــة  ــر العاديـــ ــة الغي ــأنها قــرار الحالـــ ــعار المــواد الصــادر فــي شـــ ــزام بأســـ ــة االلت ــة والتجزئ ــار الجمل ــى تجـــ  عل
الخاضعة ألحـــكام التنظيـــم التمويني وعـــدم إخفائها وااللتزام بوضع بطاقة األسعار عليها.

 يجب أن يتطابق سعر السلعة المدون ببطاقة األسعار مع السعر لدى المحاسب. 

على تاجر الجملة والتجزئة عدم االمتناع عن البيع.

يعاقـــــب بغرامــة ماليــة قدرهــا 1,000  ريــال للمــرة األولــى وتصــل 5,000  ريــال مــع 
إغالق المحــل لمــدة أســبوع عنــد تكــرار المخالفــة ألكثــر مــن مرتيــن كل مــن قــام 

باالتي: 

يعاقـــــب بغرامــة ماليــة قدرهــا 500 ريـــــال للمــرة األولــى تصــل 6000 ريــال مـــــع إغالق المحــل 
لمــدة ثالثــة أيــام عنــد تكـــــرار المخالفــة ألكثــر مــن مرتيــن كل مــن قــام بإنقــاص وزن الخبــز عــن 

الحد المسموح به.

 يعاقــب بغرامــة ماليــة مــن 1000 ريــال للمــرة األولــى و تصــل 10,000, ريــال ونشــر قــرار 
العقوبة على نفقته في ثالث صحف محلية للمخالفتين التاليتين:

العقوبات

- زيادة في األسعار المقررة.

- كل مـــن امتنـــع من التجـــار أو الباعة عن تنفيذ التعليمـــات الصادرة من وزارة التجارة .
- كل تاجـــر زود وزارة التجـــارة بمعلومـــات غيـــر صحيحـــة أو امتنع عـــن تزويدها بالبيانات المطلوبة.

- عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.
- االمتناع عن البيع أو االمتناع عن إعطاء فاتورة.
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يعاقـــــب بغرامـــــة ماليــة تبــدأ 1000 ريــال وتصـــــل 30,000 ريــال عنــد تكــرار المخالفة 
ــعين  ــاوز ً تســـ ــة لمــدة ال تتج ــي المــرة الثالث ــأة فـــ ــة، وإغالق المنشـــ للمــرة الثاني
ــاء مــدة اإلغالق  ــص للمخالــف أثن ــة الدقيــق المخصـــ يومــا مــع إيقــاف صــرف كمي

ألحد المخالفتين التاليتين:

العقوبات

إعـــــادة تعبئـــــة الدقيــق أو اســـــتخدامه فـــــي غيــر مــا خصــص لــه فــي المنشــأة 
التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.

الكميــة  ً %مــن   ) الخبــز بنســبة تتجــاوز (5  العجيــن أو  الدقيــق أو  الهــدر فــي 
المخصصة للمنشـــأة أسبوعيا.

تخضع أسعار المواد التموينية في الحاالت العادية للمنافسة الحرة بين التجار والمتعاملين فيها.

حقوق التاجر :

غسل األموال 
هــو ارتــكاب أي فعــل أو الشــروع فيــه، يقصــد مــن ورائــه إخفــاء أو تمويــه أصــل حقيقــة أمــوال ً مكتســبة خالفــا 

للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

مكافحة غسل األموال :

االلتزامات:

تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء.

 تفعيـــــل اإلبالغ عــن العمليــات غيــر االعتياديــة والمشـــــبوهة لإلدارة العامــة للتحريــات الماليــة وفــق النمــوذج 
المعتمد.

 التحقق من االحتفاظ بالسجالت وفق المدة المحددة في النظام.

 االلتــزام بمــا يصــدر مــن الــوزارة مــن تعليمــات ومــن ذلــك وضــع لوحــة بيانــات التواصــل مــع اإلدارة العامــة 
للتحريات المالية في مكانين غير ظاهرين للعمالء.

 التحقــق مــن وضــع سياســـــات وإجــراءات وضوابــط مالئمــة لمكافحــة غســـــل األمــوال (ينطبــق علــى 
مؤسسات تحددها إدارة مكافحة غسل األموال).
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إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
 إصدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات محددة. 

إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
 فرض غرامة مالية ال تتجاوز خمسة ماليين ريال سعودي عن كّل مخالفة.

 منــع مرتكــب المخالفــة مــن العمــل فــي القطاعــات التــي تملــك الجهــة الرقابيــة ســلطة الرقابــة عليهــا لمــدة 
تحددها الجهة الرقابية.

 تقييــــــد صالحيــات المديريــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو اإلشــرافية أو المـالك 
المســيطرين، ومــن ذلــك تعييــن مراقــب مؤقــت واحــد أو أكثــر. إيقــاف المديريــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة 

أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية، أو طلب تغييرهم. 

العقوبات

العقوبات

 إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.

  تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه

التستر التجاري:

 التستر التجاري:
تمكيــن غيــر الســـــعودي مــن العمــل لحســابه الخــاص بواســطة الســعودي أو المســتثمر األجنبــي فــي نشــاط 
محظــور عليــه ، ســـواء كـــان ذلــك عــن طـــريق اســتعمال اســمه أو ترخيصــه أو ســجله التجـــاري أو بــأي طريقـــة 

أخرى.

 المتستر عليه:
 هو غير الســـعودي الذي يعمل لحســـابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر األجنبي.

 المتستر 
هو الســـعودي أو المســـتثمر األجنبـــي الذي يمكن غير الســـعودي من العمل لحسابه الخاص.
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ــابه الخـــــاص، فــي أي نشــاط، وبأيــة  ــوز للســـــعودي تمكيــن غيــر الســـــعودي مــن العمــل لحســـ ال يجـــ
طريقة كانت.

 ال يجوز للمستثمر األجنبي تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.

االلتزامات:

 يعاقـــــب المــدان بارتــكاب الجرائـــــم المنصــوص عليهــا بنظام مكافحة التســـــتر التجاري بالســـــجن لمدة 
تصـــــل إلــى خمــس ســـــنوات وبغرامــة ماليــة تصــل إلـــــى 5,000,000 ريـــــــــال ،وحجــر ومصــادرة 
األمــوال غيــر المشــروعة لمرتكبــي الجريمــة بعــد صــدور أحــكام قضائيـــــة نهائيــة فــي حقهم،إضافــة 
إلــى العقوبــات التبعيــة األخــرى المتضمنــة إغالق المنشـــــأه محــل الجريمــة وحــل النشـــــاط وشـــــطب 
الســـــجل التجــاري ومنــع المــدان مــن ممارســـــة اي نشــاط اقتصــادي لمــدة خمــس ســـــنوات ، وإبعــاد 
المــدان غيــر الســعودي عــن المملكــة وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا للعمــل مــع اســتيفاء الــزكاة و 
ــة  ــجن والغرامــة المالي ــة الســـ ــأه (إن عقوب ــات أخــرى علــى المنشـــ ــوم وأي التزامـــ الضرائــب و الرســـ
تراعــي فــي تحديدهــا حجــم النشــاط االقتصــادي محــل الجريمــة وإيراداتــه ومــدة مزاولتــه واآلثــار 

المترتبة على الجريمة)

العقوبات

استقبال بالغاتهم وشكاواهم عن مخالفي نظام مكافحة التستر.
ر عليهــم، مــن خـــــالل قيــام وزارة  ر والمتســتَّ  حمايتهــم مــن المنافســة غيــر الشــريفة التــي يقــوم بهــا المتســتِّ

التجارة والجهات الشـــريكة بدورهم الرقابي للكشـــف عن مخالفي نظام مكافحة التستر.

حقوق رجال األعمال :
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كفاءة الطاقة :

برنامــج كفــاءة الطاقــة هـــــو برنامــج وطني 
شـــــامل لترشـــــيد ورفــع كفـــــاءة اســـــتهالك 
ــة  ــر أنظمـــــ ــى تطويـــ ــة، يقــوم علــــــ الطاقـــ
مــع  تماشــيها  مــن  للتأكــد  وآليــات 

المواصفـــات والمقاييس السعوديــــة. 

بطاقة كفاءة لإلطارات 
تــدل  المركبـــــة  إطــار  علــى  تثبـــــت  بطاقــة 
علــى مقـــــدار توفيـــــر الوقـــــود الممكـــــن، 
علــى  لالنــزالق  اإلطــار  مقاومــة  ومقــدار 

السطح الرطب. 

المواصفة القياسية 
ــات والقواعــد  ــي وثيقــة توضــح المتطلبـــ هـــ
واإلرشــادات والتعليمــات المطلوبــة لمنتــج أو 
خدمـــــة مــا، والتــي يجـــــب أن تتوفــر فيهــا 
لتحقــق أغـــــراض االســـــتعمال وتــتالءم مــع 
ــائدة وتحمــي صحــة وسالمــة  الظــروف الســـ

المستهلك وتحافظ على البيئة.

بطاقة كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية 
بطاقــة تثبــت علــى المنتجــات تــدل علــى كفــاءة األجهــزة 
الكهربائيــة فــي اســـــتهالك الطاقــة حســـــب النمـــــوذج 
السعوديـــــة  القيــاسيـــــة  بالمواصفــات  الموضـــــح 

الخاصــــة بالمــنتج.

بطاقة اقتصاد الوقود 
بطاقــة تثبــت علـــــى المركبــة الخفيفــة التــي يقــل وزنهــا 
كفــاءة  علــى  تــدل  والتــي  جــرام،  (كيلــو   3500) عــن 

الطاقة في المركبــة.
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يعد المنتج مغشوشا إذا كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

يعـــــد مخالفــا ألحـــــكام نظــام الغــش التجــاري كل مــن اســـــتعمل آنيـــــة، أو أوعيــة أو أغلفــة، أو عبــوات، أو 
ملصقات معدة للبيع بالمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 

يعـــــد مخالفــا ألحــكام نظـــــام الغــش التجــاري كل مــن عبـــــأ، أو وزع، أو خــزن، أو نقــل ً منتجــا بالمخالفــة 
للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

 أي كيـــــان لـــــه صفــة نظاميـــــة يقــوم بإنتـــــاج أو اســـــتيراد أو بيــع أو توزيـــــع األجهــزة ً الكهربائيــة أو 
المركبــات أو اإلطــارات، ملزمــا بالحصــول علــى ترخيــص إصــدار بطاقــة الكفــاءة مــن قبــل الهيئــة 

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ــات  ــاع، أو عــرض منتج ــاز، أو ب ــج، أو ح ــع، أو أنت ــاري كل مــن صن ــكام نظــام الغــش التج يعــد مخالفــا ألح
مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

االلتزامات:

يعاقـــــب كل مـــــن ارتكـــــب أحـــــد المخالفـــــات المتعلقـــــة بعـــــدم االلتـــــزام بالمواصفــات القياســية 
المعتمدة بالتالي: بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين أو بغرامة ال تتجاوز 500,000 ريــــال أو بهما معا.

العقوبات
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تجـــــاري  يتداولــه مشــروع  الــذي  االســـــم  هــو 
قانونيــا  تســـــجيله   ً يتـــــم  تجاريـــــة،  ألغـــــراض 

ويســـتخدم في العقود والمواقف الرسمية. 

يملكهـــا شـــخصين أو أكثـــر، ســـواء 
بالمال أو العمل، باســـتثناء شركات 

الشخص الواحد.
يملكها شـــخص واحد وهو المســـؤول 

عنها.

االسم التجاري 0102

03

المؤسسةالشركة

الفرق بين المؤسسة والشركة.

الكيان التجاري

خدمــة تمكــن العميــل مــن إصــدار ســجل تجـــــاري 
إلكترونـــــي خـــــالل 180 ثانيـــــة للمؤسســـــات و 
لمراجعــة  الحاجــة  دون  للشــركات  دقيقــة   30

الوزارة. 

السجل التجاري

ذمـــة ماليـــة مســـتقلة عن ذمة الشـــركاء، 
ويقتصـــر ســـداد االلتزامـــات المالية فيه 
بحدود حصة الشريك، ويستثنى الشركات 

التضامنية وشركة التوصية البسيطة.

ماليـــة  بذمـــة  المؤسســـة  تتمتـــع  ال 
مســـتقلة، وال يوجـــد حصـــص، وإنما 

متبوعة بشخص مالكها فقط

كيان مستقل عن الشركاء ، فوضعه يعزز 
حصولها على تمويل مالي أو قروض.

ال تتمتع المؤسسة بــذمة مالية مستقلة
لذلك يعطى القرض أو التمويل لصاحب 

المؤسسة مباشرة.

ملزمة بإيداع القوائم المالية، باستثناء
غير ملزمة بإيداع القوائم المالية .شركات التضامن والتوصية البسيطة.

س
سي

التأ
ت المالية

اللتزاما
ا

ل
التموي

ض
القترا

وا
م المالية

القوائ
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التحويل من مؤسسة إلى شركة:

يتم الدخــــــول إلـــى بوابة 
خــــدمـــات الشـــركــــــــات.

اختيــــــار أيقونـــة "تحويل 
مؤسسة إلى شـــركــــة"

12

أيقونـــة  علــــــى  "الضغــــــط 
ليتـــم  المنشــــــأة  إضـافـــــــة 
إضافــــة الســـجــــل التــــجاري 
المـــراد تحويلـــة إلـــى شركة.

3

تعبئــــــة البيانـــات ومن ثم 
أيقونة  علــــــى  الضغــــــط 

"إضافة".

اختيــــــار أيقونـــة اإلبقـــاء 
علــــــى الســـجــل وتاريخه 
وكـــذلــــــك االحـتـــفــــــاظ 
باالسم وجـعـله رئيسي.

45

 تحـــديـــد نــــوع الشــركـــة.

6

في حــــــال تـــم تحديد نوع 
الشــــــركة يتـــم تحديد نوع 

النشاط. 

تحديــــــد عــــــدد ســـنوات 
الســـجـــــل التـــجــــــــــاري.

78

تـــحــــديــــــد إجــــمالــــــي رأس 
المـــال (أقـــل مـــن 5 مليـــون 

أو أكثـــر مـــن 5 مليون)

9

تحديـــد الموقع الرئيســـي 
المراد  التجـــاري  للســــــجل 

تحويلة إلى شركة.

 الضغــــــط علـــى أيقونة 
"عــــــرض تفاصيل العقد 

المبدئية".

1011

أيقونة  علــــــى  الضغــــــط 
تأســـيـــــس  "اســــــتكمال 

العقــــد".

12
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خدمة تراخيص المهن الحرة  5

هي المهنـــة التي يـــزاول من خاللها شـــخص طبيعـــي- علـــى ســـبيلً  االحتراف، واستنادا إلى تأهيل 
علمـــي وخبـــرة عمليـــة - تقديـــم خدمة إلـــى الغير لحســــــابه الخــــــاص، ودون ارتباط بعقد عمــــــل مــــــع 

المســـتفيد مـــن الخدمـــة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.

أنواع عقود الوكاالت التجارية:

هي المهنـــة التي يـــزاول من خاللها شـــخص طبيعـــي- علـــى ســـبيلً  االحتراف، واستنادا إلى تأهيل 
علمـــي وخبـــرة عمليـــة - تقديـــم خدمة إلـــى الغير لحســــــابه الخــــــاص، ودون ارتباط بعقد عمــــــل مــــــع 

المســـتفيد مـــن الخدمـــة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.

االمتياز التجاري

عقــــــد يقوم فيــــــه مانح االمتياز بالموافقة علــــــى منح االمتياز لطرف آخر الممنــــــوح لـــه االمتياز على 
اســــــتخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية إلنتاج ســــــلعة أو توزيعً  

منتجاته أو خدماته تحت العالمة التجارية للمانح وفقا لتعليماته وتحت إشرافه وذلك نظير مقابل مادي.

توزيع داخليخدماتتوزيعتجاريةامتياز

خدمة الوكالة التجارية  6

نبذة تعريفية لتسجيل عقود الوكاالت التجارية: 

يقصــــــد بالوكالة التجاريــــــة المتعلقة بتطبيق نظــــــام الوكاالت التجاريــــــة وتعديالته كل من يتعاقـــد مع 
الشـــركة المنتجـــة األم أو مـــن يقوم مقامها فـــي بلدها األصلـــي للقيامً  باألعمـــال التجارية , ســـواء 
كان وكيالً  أو موزعا بأي صورة من صـــور الوكالة أو التوزيع ,ً  وذلـــك مقابـــل ربح أو عمولة أو تســـهيالت 
أيا كانـــت طبيعتها , ويجـــب أن يكون الوكيلً  التجاري الذي يعمل بالمملكة ســـعودي الجنسية سواء كان 
شـــخصاً  طبيعياً  أو معنويا , على أن الشـــركة الســـعودية التي تنوي القيام بأعمال الوكاالت التجارية , 
يجب أن يكونً  رأس مالها بالكامل ســــــعوديا , وأعضاء مجالس إدارتهــــــا ومديريها ومن لهم حق التوقيع 

باسمها سعوديين.

1
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الخدمات المقدمة 

وكيل تجاري 

هـــي المنشـــأة الموكلة ببيع ســـلعة أو خدمة لشـــركة معينة وذلك 
مقابل مبلغ ما أو نسبة أرباح معينة.

2

تــــــوزيـــــع 

هي المنشأة التي تقوم ببيع البضائع لحسابها.

3

عقد الخدمات 

هـــو اتفاق يتعهد بمقتضاه المتعاقد بـــأداء عمل مقابل ثمن معين 
متفـــق علية كعقود النقـــل بأنواعـــه والمناولة األرضيـــة للمطارات 

وغيرها من الخدمات.

4

توزيع داخلي 

قيام تاجر ســــــعودي بالتعامل مع شـــركة أو مصنع سعودي يتولى 
عملية بيع تلك المنتجات (طرفي العقد سعوديين).

5

شهادة المنشأ

وثيقـــة تفيـــد أن البضاعـــة المصدرة للخـــارج ذات منشــــــأ وطني أو 
اكتســـبت صفة المنشـــأ الوطني تصدر وتصدق من وزارة التجارة .

6

الملحقيات التجارية في الخارج 

تســــــعد الملحقيـــات التجاريـــة بتقديم مجموعة مـــن الخدمات للشــــــركات 
الســـعودية ورجال األعمال بالخارج، ومن ضمن تلك الخدمات ما يلي:

7

توعية المســـتثمرين فـــي الخـــارج وتقديم النصـــح 
واإلرشـــاد للمســـتثمرين ورجـــال األعمال.

 تمكين الصادرات السعودية غير النفطية.

 تقديــــــم البيانــــــات والمعلومــــــات عــــــن البيئـــة 
ومنهجيـــة  المتاحــــــة  والفــــــرص  االســــــتثمارية 

التراخيص إلى المستثمرين المستهدفين. 

المساهمة في تذليل وحل بعض التحديات التـــي 
تواجه الصادرات ات الســــــعودية في الخـــارج مـــن 

خـــالل التنســـيق مـــع الجهات المعنية.
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الخدمات المقدمة 

إدارة المعالجات التجارية 

أركان شكوى المعالجات التجارية 

إدارة االتفاقيات 

مكافحة اإلغراق                                  مكافحة الدعم                             الزيادة في الواردات (الوقاية)

ماهو اإلغــراق؟

اإلغــــــراق هو تمييز في تســــــعير منتج ما، ويعــــــد المنتج مغرقا عندما يتم اســــــتيراده إلى 
أسواق دول مجلس التعاون بسعر يقل عن سعر بيعه في البلد المصدر.

123

مكافحة اإلغراق

وجـــود الضرر أو وجود اإلغـــراق. 
التهديد بحدوثه.

وجود العالقة السلبية.

مكافحة الدعــم 

وجود دعم حكومي 
مخصص.

وجـــود الضرر أو 
التهديد بحدوثه.

وجود العالقة السلبية.

الزيادة في الواردات (الوقاية)

في  الكبيرة  الزيادة 
الواردات.

وجـــود الضرر أو 
التهديد بحدوثه.

وجود العالقة السلبية.

للتاجـــر الحـــق باالطالع علـــى االتفاقيات الدوليـــة التجارية واالســـتثمارية التي وقعتهـــا وانضمت إليها 
المملكة العربية السعودية مع العديد من الدول، على الرابط التالي:

www.mc.gov.sa
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