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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 متضمنًا قيمة اســـتصدار الســـجل التجاري، 

والتعريف بخدمة االستعالم عن األسماء التجارية، ومتطلبات العالمات التجارية.
وأفرد الدليل االسترشـــادي للتاجر بابـــًا للتعريف بمتطلبات مزاولة النشـــاط التجاري 
للمؤسســـات الفردية والشركات في قطاع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة، أيضًا 
وضـــع محـــددات واضحة بشـــأن التزامات وحقوق رجـــال األعمال بمـــا فيها التعريف 

بجرائم الغش التجاري، وما تقتضيه التخفيضات والمسابقات التجارية.
وتضمن الدليل االسترشـــادي للتاجر تعريفًا بالعالمـــات التجارية المؤقتة والجماعية 
وحقـــوق مالكها، كذلـــك التعريف بما يترتب عليـــه من مخالفـــات للقواعد المنظمة 

للعالمة التجارية بحسب قانون العالمات التجارية.
ف الدليل الوكاالت التجارية وأطرافها ومناطق ومواصفات أماكن عملها لضمان  وعرَّ
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.

حول هذا الدليل
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اختيار االسم التجاري

االسم التجاري:

أخطاء شائعة في األسماء التجارية:

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

تسجيل االسم التجاري بأسماء غير 
عربيـــة (يســـتثنى من ذلك الشـــركات 
الخـــارج  فـــي  المســـجلة  األجنبيـــة 
العالميـــة  األســـماء  ذات  والشـــركات 
المشهورة والشركات ذات رأس المال 

المشترك).

بأســـماء  التجـــاري  االســـم  تســـجيل 
محظورة وتشمل:

رقم السّجل التجارياالسم التجاري

األسماء ذات الداللة الدينية.

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط 

األسماء التي ليس لها معنى مناسب.

األسماء المرتبطة بفعاليات أو مناسبات.

المدينة

نوع السجل

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

حالة السجل

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:

1

www.mc.gov.sa
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لتقديم طلب حجز اسم تجاري (شركات):

يتـــم الدخول إلـــى بوابة 
خدمات الشركات.

"حجز  أيقونـــة  اخيـــار  ثـــم 
اسم تجاري جديد".

ثـــم اختيـــار أيقونـــة "حجز 
جديد".

حجز االسم التجاري: 2

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

حجز اسم تجاري (شركات):

1123
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يمكن للعميل إصدار سجل تجاري إلكتروني خـــــالل:

دون الحاجة لمراجعة الوزارة. 

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.

إصدار سجل تجاري: 3

إذا كان لمؤسسة
180 ثانية

إذا كان لشركة
30 دقيقة

االلتزامات

المخالفات

عدم تدوين االســـم أو رقم السجل 
التجـــاري علـــى لوحـــات المحـــل أو 
األختـــام  أو  الفواتيـــر  أو  المطبوعـــات 
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 

مركزًا رئيسيًا أو فرعيًا أو وكالة.

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط 

كيف تبدأ عملك التجاري؟
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ويتطلب االشـــتراك فـــي الغرفة التجارية حســـب الالئحة التنظيمية الشـــتراكات الغرف 
التجارية للمؤسسات الفردية والمتمثلة في:

سداد رسوم إصدار سجل تجاري: 4

رسوم السجل التجاري:

الرئيســـي

200 ريال

200 ريال

الفرعــــي

100 ريال

الرسم المقررالمشتركون بها الفئـــة

الثالثة

المقاولون الُمصنفون 
بالدرجات األخرى، 

والمكاتب العقارية، 
والوكالء التجاريون.

800 ريال

300 ريالبقية الفئــــاتالرابعة

كيف تبدأ عملك التجاري؟
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هي كل ما يأخذ شـــكًال مميزًا من كلمات أو إمضاءات أو حروف 
أو رمـــوز أو عناوين أو صور أو عناصر تصويرية يراد اســـتخدامها 

في تمييز المنشأة التجارية وتكون باللغة العربية واإلنجليزية.

المرخص له استعمال العالمة التجارية:

هو شـــخص طبيعي أو معنوي مرخص له من قبل صاحب العالمة المســـجلة باستعمال عالمته التجارية 

عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة خالل مدة الترخيص المقيدة في سجل العالمات التجارية.

حقوق المالك والفئات المسموح لها بالتسجيل:

- يحق لمن طلب تسجيل عالمة تجارية أن تبت الجهة المختصة في الطلب خالل تسعين يومًا من تقديمه.
- يحق لطالب التسجيل التظلم من قرار الجهة المختصة بحال تم رفض التسجيل أو تعليقه على شرط، أمام لجنة 

التظلمات خالل ستين يومًا من إبالغه به.
- يحق لكل ذي شـــأن أن يقدم للجهة المختصة اعتراضًا على تســـجيل عالمة تجارية تم نشرها من قبل 

اإلدارة المختصة من أجل تسجيلها.
- لصاحب العالمة التجارية المسجلة الحق في الحماية خالل مدة سريان تاريخ شهادة الحماية.

الفئات المسموح لها بتسجيل العالمة التجارية:

- كل شـــخص طبيعي أو معنوي يحمل جنســـية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ســـواء كان صاحب 

مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.
- األجانـــب الذيـــن يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحًا لهم بمزاولة عمل من األعمال التجارية 

أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
- األجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة األطراف.

- المصالح العامة.

تسجيل العالمة التجارية يكفل حفظ الحقوق 
التجارية لمنتجات المنشآت  واالستثمارات 

التجارية.

مدة تســـجيل العالمة هي عشر سنوات من 
تاريخ تســـجيلها ويمكن تجديدها بكل ســـهولة 

خالل السنة األخيرة.

العالمـــة التجاريـــة أصـــل من أصول الشـــركة 
يمكن الترخيص باســـتعمالها وفقًا لضوابط 

قانونية.

العالمـــة التجاريـــة طريقة لتســـويق وتمييز 
المنتجات وتضمن عدم وجود لبس بين منتج 

وآخر لدى المستهلكين.

تسجيل العالمة التجارية: 5

العالمة التجارية:

كيف تبدأ عملك التجاري؟

المميزات:
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3 سنوات

العقوبات:

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 يومًا 

وال تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف.

 (أو بإحدى هاتين العقوبتين) كٍل من:

1

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

 وبغرامة ال تقل عن 5,000 ريال 
وال تزيد على 1,000,000 ريال

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.

 (أو بإحدى هاتين العقوبتين) كٍل من:

2

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر
وال تزيد عن سنة

 (وفقًا لنظام العالمات التجارية) 
 وبغرامة ال تقل عن 1،000 ريال 

وال تزيد على 100,000 ريال

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

دّون بغير حق علـــى عالمته أو أوراقه 
أو مســـتنداته التجارية مـــا يؤدي إلى 

االعتقاد بحصول تسجيل العالمة.

سنـــــة

كيف تبدأ عملك التجاري؟
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خدمة تسجيل العالمة التجارية:

تمكن هذه الخدمة المنشآت واألفراد من تسجيل العالمات التجارية إلكترونيًا لحمايتها لمدة 10 سنوات ودون 
الحاجة لمراجعة وزارة التجارة ، علمًا أنه ال يتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود سجل تجاري.

مراحل الحصول على الخدمة:

التقديم:

التسجيل:

دفع رســـوم تقديم الطلب عبر نظام تعبئة الطلب إلكترونيًا.
سداد 1,000 ريال.

أمثلة للعالمة التجارية المحظور تسجيلها:

12
أو  الرســـوم  أو  التعبيـــرات 
العالمات التي تخل باآلداب 
العامـــة أو تخالـــف النظـــام 

العام.

4
العالمـــة الخاليـــة مـــن أيـــة 

صفة مميزة.

5
الصبغة  ذات  العالمات 

الدينية.

3
العامـــة واألعـــالم  الشـــعارات 
والشارات العسكرية والشرفية 

وما إلى ذلك.

أو  األحمـــر  الهـــالل  رمـــوز 
الصليب األحمر وغيرها من 

الرموز األخرى المشابهة.

بعد قبول الطلب يتم نشـــر العالمة 
إلكترونيـــًا لمدة 60 يومًا (بعد ســـداد 

رسوم النشر 1575 ريال).

وفحـــص  الطلـــب  مراجعـــة  يتـــم 
العالمة غالبًا خالل 7 أيام عمل.

النشــــــر:

العالمـــة  تســـجيل  إصـــدار شـــهادة 
التجاريـــة إلكترونيًا وحمايتها لمدة 10 

سنوات.

فـــي حالة عدم وجود اعتراض على 
العالمـــة تصـــدر فاتورة التســـجيل 

النهائي 5000 ريال.

كيف تبدأ عملك التجاري؟
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كيف تبدأ عملك التجاري؟

تقديم طلب اعتراض على تسجيل العالمة التجارية:

يمكنك تقديم طلب االعتراض على تسجيل العالمة التجارية من خالل: 

صحيفة  على  الدخول 
أعمالي

https://aamaly.sa/

االطالع على العالمات 
التجارية المنشورة. 

خيار  على  الضغط 
االعتراض.

1123

الدخول  تسجيل 
على الموقع.

4

تعبئة بيانات الطلب.

4



إلتزامــــات 
وحقوق التاجــر



نظام التجارة اإللكترونية1

البيانات األساسية في المتجر اإللكتروني:

إبراز البيانات األساسية في المتجر اإللكتروني يزيد الموثوقية في المنتجات والخدمات 
التي يقدمها التاجر، ويشعر المستهلك باألمان أثناء عملية شراء السلع والحصول على 
الخدمات، ويسهل عملية التواصل بين أطراف العملية الشرائية، ويمكن كافة الجهات 
من الوصول السريع إلى القائميـــن على المتجـــر وإبالغهم بالمستجـــدات أو شكـــاوى 

المستهلكين للعمل على معالجتها وكسب ثقتهم.

لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول نظام 
التجارة اإللكترونية يرجى االطالع على 
الدليل اإلرشــــــادي لنظــــــام التجـــارة 

اإللـكترونيــة

ويجب على التاجر إبراز ما يلي في متجره اإللكتروني:

التزامات وحقوق التاجر

اســـمه أو أي بيان مميز له 
وعنوانه، مالم يكن مسجًال 
لدى إحدى جهات تـــوثيــــق 
المـتـــاجر اإللكترونيـــة مثل 

"معروف".

المقيد  الســـجل  اسم 
فيه ورقمه ”إن وجد".

وسائل االتصال به.

سياســـة الخصوصيـــة 
وتتضمـن تدابير حمايـة 
بيانــــات المستهــــلك.

إجـــراءات تلقـــي شـــكاوى 
المستهلكين  و   معالجتها

الرقم الضريبي 
"إن وجد".
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نص نظام التجارة اإللكترونية على االلتزام باشتراطات اإلعالنات التجارية اإللكترونية،
د اإلعالن اإللكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة ألطراف العقد،   وعَّ
ويمنع النظام عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات اإلعالن 

أو طريقة صياغته حفظًا لحقوق المستهلك ومنعًا للتحايل.

يجب أن يتضمن اإلعالن اإللكتروني ما يأتي:

التزامات وحقوق التاجر

إيضاح أنه مادة إعالنية.

اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

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

وسائل االتصال بموفر الخدمة.

إتــــاحــة وسيلــــة لطلـــب وقـف إرســال 
اإلعالنــــات إلـــى المستهـــــلك، وعلى 
موفر الخدمة االستجابة للطلبات الواردة.

ضوابط اإلعالن التجاري اإللكتروني:
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عرضًا أو بيانًا أو ادعاًء كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.

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

االلتزامات

العقوبات

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.

 يحظر تضمين اإلعالن اإللكتروني ما يأتي:

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

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

- تفاصيل النشاط.
يلتـــزم التاجـــر بإضافـــة متجـــره للســـجل - وصف المتجر وعنوانه.

التجـــاري خالل 30 يومًا من تاريخ إنشـــائه

توثيق المتاجر اإللكترونية عبر "معروف":

نصت الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية على إنشاء الوزارة موقعًا 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.

تمتاز معروف بأنها:

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

تعزز موثوقية التعامل بين التاجر والممارس والمتسوق.

التزامات وحقوق التاجر
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خدمات "معروف" للمتاجر اإللكترونية:

كيف توثق متجرك اإللكتروني؟ 

االرتباط بـ "معروف" للحصول على ترخيص توثيق المتاجر اإللكترونية:

عرض البيانات وتوثيقها في منصة معتمدة.
تمكيـــن الحصول علـــى "ختم معـــروف" بعد 

استيفاء المتطلبات ورضى المتسوق.
إعطاء موثوقية بالتعامل حال التسجيل.

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

التعريف بقدراتها الفنية واإلدارية.
وصف الخدمات المقدمة.

إيضاح منهجية التوثيق.
آلية الحفاظ على البيانات وحمايتها.

سياســـة التعامـــل حـــال التوقـــف عـــن 
تقديم الخدمة.

سياسة التعامل مع الشكاوى وكيفية 
معالجتها.

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

معلومات السجل 
التجاري (إن وجد).

التزامات وحقوق التاجر

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

تزويد الوزارة ببيانات المتاجر 
الموثقة إلكترونيا.

تحديد ضابط اتصال مسؤول عن 
تزويد البيانات.

توفير أي بيانات أو وثائق تطلبها 
الوزارة.

أسماء المفوضين 
بالتوقيع عن المتجر.

وصف المنصة     
المرتبطة بالمتجر 

ورابط موقعها       
اإللكتروني.

بيانات الهوية.
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إذا خالف موفر الخدمة أيًا من أحكام النظام أو الالئحة, فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في 
الحـــاالت العاجلـــة والضروريـــة قرارًا بحجـــب المتجـــر اإللكتروني –بالتنســـيق مـــع الجهة 
المختصـــة- جزئيـــًا أو كلّيًا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أســـبق, وإحالة 
المخالفـــة للجنـــة التـــي تتولـــى النظر في مخالفـــات أحـــكام النظام أو الالئحـــة وتوقيع 
العقوبـــات المنصـــوص عليها فـــي النظام خالل مـــدة أقصاها 3 أيام اعتبـــارًا من حجب 
المحـــل اإللكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شـــأن المخالفة خالل مدة ال تتجاوز 
10 أيـــام اعتبارًا من تاريـــخ اإلحالة, وللجنة وقف قرار حجب المتجر اإللكتروني جزئيًا أو كلّيًا 

إذا رأت مسوغًا لذلك.

العقوبات

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد ينـص عليها نظـام آخـر، يعاقـب كـل 
مـن يخالـف أيًا من أحكام النظام أو الالئحة بواحدة أو أكثر من 

العقوبات اآلتية:

التزامات وحقوق التاجر

!

15

مخالفات أحكام النظام:

اإلنذار.

غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

إيقاف مزاولة التجارة اإللكترونية مؤقتًا أو دائمًا.

حجب المتجر اإللكتروني –بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًا 
أو كليًا، مؤقتًا أو دائمًا.



نظام االمتياز التجاري2

أبرز مالمح نظام االمتياز التجاري:

أهداف نظام االمتياز التجاري:

هو قيام شـــخص يســـمى مانح االمتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب االمتياز 
في ممارســـة األعمال –محل االمتياز- لحســـابه الخاص ربطًا 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 
تنفـــذ  امتيـــاز  اتفاقيـــة  أي 

داخل المملكة.

تشجيع أنشطة االمتياز التجاري في المملكة،
 مـــن خالل وضع إطـــار نظامي ينظم العالقة بيـــن 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.

التزامات وحقوق التاجر

وضع حد أدنـــى من الخبرة 
علـــى مانح االمتيـــاز لمنحه 

حق االمتياز.

إفصاح مانــحي االمتياز 
عـــن أبـــرز المخـــاطر 
والحقوق والواجبات 
المتعلقـــة بفـــرص 

االمتيـــاز. تجديـــد  أحـــكام  تنظيـــم 
اتفاقيـــة االمتيـــاز التجاري 

وإنهائها.

ترتيب أحـــوال التنازل عن 
االمتياز التجاري.
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نظام الشركات المهنية:3

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.

أشكال الشركات في نظام الشركات المهنية الجديد

أهم مالمح نظام الشركات المهنية الجديد

شركة التضامن.
شركة المساهمة.

شركة التوصية البسيطة.
شركة ذات المسؤولية المحدودة.

التزامات وحقوق التاجر

يجيز تأســـيس شـــركات مهنية متعددة 
االختصاصات وفق ضوابط.

أشـــخاص  مشـــاركة  مـــن  يمكـــن 
(مســـتثمرين) غير مهنيين من أصحاب 

المهن الحرة في الشركات المهنية.

يســـمح بانتقـــال ملكيــــــة الشريــــــك 
المهنـــي المتوفى إلى ورثتـــه وفق 

إجراءات ميسرة.

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

ضوابط محددة.

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.
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أهداف نظام الشركات المهنية الجديد:

التزامات وحقوق التاجر

تحفيـــز ممارســـي المهن الحـــرة على 
تأسيس شركات.

علـــى  المهنيـــة  الشـــركات  تشـــجيع 
التنظيـــم المؤسســـي وبنـــاء كيانات 

قوية لزيادة النمو المهني.

تمكيـــن ممارســـي المهـــن الحرة من 
قيادة شـــركات مهنية منافســـة محليًا 

ودوليًا.

زيـــادة وتحســـين فـــرص العمل في 
قطاع الخدمات المهنية.

تيســـير التمويل لتأســـيس الشركات 
خـــالل  مـــن  وتوســـعها  المهنيـــة 

مستثمرين في الشركات المهنية.

تعزيـــز ثقة المتعاملين مع الشـــركات 
المهنية.

ترتيـــب حقوق وواجبـــات  الشـــركاء أو 
المساهمين في الشركات المهنية.

18



المهن الحرة:

هـــي المهنـــة التي يزاول مـــن خاللها شـــخص طبيعي- على ســـبيل 
االحتراف، واستناًدا إلى تأهيل علمي وخبرة عملية - تقديم خدمة إلى 
الغيـــر لحســـابه الخـــاص، ودون ارتباط بعقـــد عمل مع المســـتفيد من 

الخدمة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.

الشروط والمتطلبات الستخراج ترخيص مهني :

أن يكون صاحب الطلب ســـعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
أن يكون غير مرتبط بوظيفة حكومية.

أن يكون حاصًال 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.
في  الترخيص  استخراج  في  يرغب  التي  بالمهنة  مرتبًطا  العلمي  المؤهل  يكون  أن 
,واالستشارات  الترجمة  ومهنة  اإلدارية  االستشارات  ترخيص  باستثناء   مزاولتها، 

المالية (لغير األوراق المالية )
البشرية  الموارد  وزارة  أو  االجتماعية  التأمينات  في  موثقة  العملية  الخبرة  تكون  أن 
والتنمية االجتماعية ومتوافقة مع المؤهل العلمي ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في 
العملية  الخبرة  تثبت  الجهة  من  خبرة  شهادة  مع  مزاولتها،  في  الترخيص  استخراج 
والمسمى الوظيفي باللغة العربية، وفي حال أن الخبرة خارج المملكة يتم تصديقها 

عن طريق السفارة.
العلمي  المؤهل  بحسب  المهني  للترخيص  النقاط  من  الالزم  العدد  فيه  يتوافر  أن 

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

والخبرة العملية للمتقدم.

التزامات وحقوق التاجر
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الترخيص المهني:
هـــو التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة.

تمكـــن الخدمة العميل من إصدار تراخيص المهـــن الحرة ( تمكن الخدمة للعميل 
مـــن إصـــدار تراخيص المهـــن الحـــرة مثـــل( اإلداريـــة، االقتصاديـــة، الترجمة ، 

التعليمية والتربوية، الصناعية، المالية، األمنية،... )وغيرها .



التزامات وحقوق التاجر
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الشروط والمتطلبات الستخراج ترخيص مهني فرعي :

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.

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

 االستشارات
الجيوفيزيائية

االستشارات
الزراعية 

 استشارات
الحاسب االلي

 االستشاراتمهنة الترجمة
الفندقية

 االستشارات التعليمية
والتربوية

 االستشارات
اإلدارية

 االستشارات
االقتصادية

 االستشارات المالية
لغير األوراق المالية

االستشارات
الفيزيائية 

 االستشارات
الصناعية

االستشارات
التعدينية 

 االستشارات
الجغرافية

االستشارات
الكيميائية 

 االستشارات
الجيولوجية

قائمة المهن الحرة التي تنطبق عليها قواعد المهن الحرة:



التراخيـــص التي يشـــترط الترخيص بهـــا موافقة الجهة ذات 
العالقة وتكون على فئة المستشار وهي:

الخطوات:

التزامات وحقوق التاجر

بعد اكتمال طلب وإصدار 
الرخصة المهنية، ستصل 

العميل رسالة إشعار بذلك.

اســـتقبال  يتم  بعد ذلك 
الترخيـــص المهنـــي عبر 

البريد االلكتروني.

يتم التحقق من البريد 
االلكتروني لطباعة 

الترخيص.
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يســـري الترخيص لمدة (ثالث) سنوات، ويجوز تجديده لمدد 
مماثلة بنـــاًء على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء 

مدة الترخيص بـ(ستين) يوًما على األقل.

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.

التخصص المؤهل
نقاط

 الدرجة
العلمية

درجة الترخيص

األخصائي الخبيرالممارس

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

في مجــــــــال
التخصص 

 في غير مجال
التخصص

 الحــــــــــــــد
 األدنــــــى
 للحصـــول
 علــــــــــــى
الترخــيص

4

2

2

1

2

1

10
نقاط

15
نقطة

20
نقطة

1

2

3

 الحــــــــــــــد
 األدنــــــى
 للحصـــول
 علــــــــــــى
الترخــيص

 الحــــــــــــــد
 األدنــــــى
 للحصـــول
 علــــــــــــى
الترخــيص

في مجــــــــال
التخصص 

 في غير مجال
التخصص

في مجــــــــال
التخصص 

 في غير مجال
التخصص

 نقاط
الخبرة



حقوق مجلس اإلدارة5

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

التنازل عن حصته ألحد الشركاء أو للغير وفقًا 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:

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 الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية:

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.

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.

التزامات وحقوق التاجر
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حقوق والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة:

أبرز حقوق المساهمين في الشركات المساهمة 

لمجلس اإلدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو غير األعضاء لمباشرة عمل معين.
يـــوزع مجلس اإلدارة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب، وتحديد المكافأة 

إذا خلى نظام الشركة األساسي من ذلك.
يحـــق لكل من رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين الســـر طلب التعويض 

إذا تم عزلهم من مجلس اإلدارة لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
لمجلس اإلدارة الســـلطة في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، فيما عدا ما استثني 

بنص خاص في النظام أو نظام الشركة األساس.

المساهمات:

تزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات.
إعداد القوائم المالية للشركة وتقارير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية 

المنقضية 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.

للمكتتب حضور الجمعية التأسيسية أيًا 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.

التزامات وحقوق التاجر
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الغش التجاري6

االلتزامات:

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.

اذا احتوى المنتج على الديدان أو اليرقات أو الحشرات.
ظهور عدم صالحية المنتج بعد فحصه. 

يكـــون الخـــداع في المنتـــج بوصفـــه أو عرضه أو 
تســـويقه بمعلومات كاذبـــة أو خادعة أو مضللة، 

بما يخالف حقيقته.

المنتج المغشوش:

الخــــداع

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

التزامات وحقوق التاجر
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حيـــازة أو عرض أو بيع منتج مغشـــوش بقصـــد المتاجرة، أو 
تصنيع منتج مخالف للمواصفات والمقاييس المعتمدة، أو 
استعمال آنيــــة، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات 

مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

يحظـــر على التاجـــر التصرف فـــي المنتج المشـــتبه به قبل 
ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

يحظـــر منع مأمـــوري الضبط القضائي مـــن تأدية وظائفهم 
في التفتيش والضبط.



العقوبات

حقوق التاجر

يحق للتاجر اســـتعادة العينات المسحوبة ذات القيمة المادية الكبيرة 
بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت صالحيتها.

يعاقب بغرامة مالية تصل إلى(1,000,000) مليون ريال، أو السجن مدة 
ال تزيد عن ثالث سنوات أو بهما معًا، 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 وإتالف السلع.

يحـــق للتاجر الصادر بحقه حكم باإلدانـــة بمخالفة أحكام نظام الغش 
التجـــاري التظلـــم أمـــام المحكمـــة المختصـــة للفصـــل بالمنازعات 

ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام النظام.

التزامات وحقوق التاجر
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التخفيضات والمسابقات التجارية   

التخفيضات الجزئية
هو ترخيـــص تمنحه وزارة التجـــارة للمحالت التـــي ترغب بإجراء 
تخفيضـــات جزئيـــة بنســـبة ال تقـــل عـــن 50 % مـــن المنتجات 

المعروضة بالمحل ويحق له ذلك 3 مرات بالسنة فقط.

التخفيضات الشاملة
هـــو ترخيص تمنحـــه وزارة التجارة للمحالت التـــي ترغب إجراء 
تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة 

لها، يحق له ذلك 3 مرات بالسنة فقط.

التخفيضات الموسمية
هـــو ترخيص تمنحـــه وزارة التجارة للمحالت التـــي ترغب بإجراء 
تخفيضات دون فقدان أي يوم من رصيد التخفيضات المتوفر 

لديها وذلك قبل بداية مواسم محددة بأسبوعين.

التخفيضات العامة 
هـــو ترخيص تمنحـــه وزارة التجارة للمحالت التـــي ترغب بإجراء 
تصفية نهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط 
أو إحـــداث تجديـــدات شـــاملة في المحل أو بســـبب نقله من 

مكان إلى آخر. 

للحصول على الخدمة الرجاء زيارة الرابط 

www.mc.gov.sa

التزامات وحقوق التاجر
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التخفيضات التجارية
هـــو ترخيص تمنحـــه وزارة التجارة للمحالت التـــي ترغب بإجراء 
مســـابقة تجارية محددة الغرض والمـــكان، بما ال يخل بمبادئ 
الشريعة واألعراف المعروفة في المملكة، مرتين في السنة 

على أّال تزيد مدة المسابقة على (60) يومًا في كل مرة.

ال يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية أو 
إعالنها بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة. 

على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل 
محل، واالحتفاظ بالقائمة المعتمدة لألسعار طوال فترة الترخيص.

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

يجـــب على المحـــل أن يضـــع بطاقات علـــى المنتجات التي يشـــملها 
التخفيـــض تبيـــن بصورة بارزة الســـعر قبل التخفيض وبعـــده، وال يجوز عرض 

منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها القائمة المشمولة بالترخيص.

االلتزامات

العقوبات

يعاقب بغرامة ال تزيد عن (50,000) خمســـين ألف ريال أو السجن مدة ال تزيد عن 
ســـتة أشـــهر أو بهما معًا كل من قام بإجراء تخفيضات في أســـعار المنتجات، أو 

إجراء مسابقات تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام 
خالل خمس ســـنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، يعاقب بعقوبة ال تزيد على 
ضعف الحد األعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى يحرم من مزاولة 
النشاط التجاري مدة ال تزيد عن خمس سنوات (باإلضافة إلى العقوبات المقررة).

غرامة 50,000 ريال.

سجن 6 أشهر.         

عقوبة X2 للعقوبة المقررة للمخالفة.

التزامات وحقوق التاجر
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 تعريفات المعادن الثمينة واألحجار الكريمة:

المعادن الثمينة:
هي الذهــــب والفضـــــة والبالتيـــن

وتكون إما على هيئة أصناف مشـــغولة 
أو سبائك أو على هيئة عملة.

المشغوالت الذهبية:
هي كل قطعــة معدنيـــة مشغولـــة
تحتــــوي عـلى األقـــل 18 قـــيـراطـــًا

من الذهب النقي (750 جزء في األلف).

المشغوالت الفضية: 
هي كل قطعــة معدنيـــة مشغولـــة

تحتوي على األقل (800 جزء في األلف) 
من الفضة النقية.

المشغوالت البالتينية:
هي كل قطعـة معدنيــــة مشغولـــة

تحتوي على األقل (850 جزء في األلف) 
من البالتين النقي.

المشغوالت ذات العيار المتدني:
هـــي األصناف المشـــغولة من المعادن 
الثمينة والتي تحتـــوي على نســـب تقل 

عن المذكور في الفقرات السابقة.

األصناف الملبسة:
هي كل صنف من معدن غير ثمين

مغطـــى برقائق الصقة من معدن ثمين 
ذو عيار يزيد على العيار المتدني.

األصناف المطلية:
هـــي كل صنـــف مـــن معـــدن غير ثمين 
مغطـــى بالطـــرق الكهربائيـــة أو بالطرق 
الكيميائية بطبقة مـــن المعادن الثمينة، 

المطلية  الفضية  المشغوالت  وتعتبـــر 
البالتيـــن مشـــغوالت فضية،  أو  بالذهـــب 
بالبالتيـــن  المطلية  الذهبية  والمشغوالت 

مشغوالت ذهبية.

األصنـــاف غير المشغولة واألصنـــاف 
نصف المشغولة:

تعتبر السبائك أصنافًا غير مشغولة.
وتعتبر األسالك والقضبان واألنابيب

والصفائـــح وما في حكمها، أصنافًا نصف 
مشغولة.

األحجار الكريمة:
هي أحجـــار طبيعيـــة تســـتخرج مـــن باطـــن 
والياقـــوت  والزمـــرد  كاأللمـــاس  األرض 

والزفير واللؤلؤ الطبيعي.

األحجار شبه الكريمة:
هي أحجـــار طبيعية تســـتخرج مـــن باطـــن 
األحجـــار  ضمـــن  مـــن  تكـــون  وال  األرض 

الكريمة.

األحجار االصطناعية ذات القيمة:
هي أحجـــار مـــن صناعـــة اإلنســـان تحاكي 
األحجار الكريمة وشبه الكريمة في تركيبها 

الكيميائي.

األحجار المقلدة:
هي منتجـــات صناعيـــة مـــن الزجاج أو غيره 
صنعـــت وشـــكلت لتقليد األحجار الكريمـــة 
أوشبه الكريمة أواالصطناعية ذات القيمة 

وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.

التزامات وحقوق التاجر
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العيارات النظامية لمشغوالت المعادن الثمينة وسبائكها هي : 

التزامات وحقوق التاجر

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.

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:

أي نسبة ألفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي 
للسبيكة ويعتبـــر العيار صحيحًا ونظاميـــًا إذا ثبت من الفحص 
وجود نقص ال يتجاوز أربعة أسهم أو جزء في النسبة األلفية 

للمعدن الثمين النقي في المشغوالت البالتينية 
والذهبية والفضية. 
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مشغوالت المعادن الثمينة التي ال تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقًا ألحد 
العيارات النظامية ومبين عليها عالمة الصانع أو المستورد.

بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع أحجار كريمة مفردة ليست مصحوبة بإقرار من 
صاحب الشـــأن يوضـــح فيه اســـم الحجر، وصنفـــه، ووزنه، ولونه، ومســـتوى 
جودته، من حيث درجة النقاء وخواصه وسالمته من الكسر والخدش و تحيد أية 

عيوب أخرى.

األحجار شـــبه الكريمة واالصطناعية ذات القيمة المفردة إّال إذا كانت مصحوبة 
ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه.

المســـكوكات المقلدة للعمـــالت والميداليات التذكاريـــة الذهبية أو الفضية أو 
البالتينيـــة التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول إّال إذا كانت مطابقة 
لألصـــل تمامًا من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة 

بعيارها الفعلي وعالمة صانعها أو مستوردها.

مشـــغوالت المعادن الثمينة واألحجار الكريمة المركب عليها أشـــكال لعمالت 
وميداليـــات، واســـتثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشـــبه الجنية الســـعودي على 
المشغوالت شريطة أن يكون عياره مطابقًا لعيار المشغوالت وأّال يتجاوز وزنه 

غرامين فقط.

المشـــغوالت المخالفـــة للعيـــارات النظاميـــة واألصناف المطلية والملبســـة 
بالمعادن الثمينة.

مشـــغوالت المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خال المعدن الثمين على (5%) من 
إجمالي وزنها إّال إذا تم تحديد وزن ما خال المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن 

الثمين في فاتورة البيع سواًء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه.

االلتزامات

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لمايلي:

أحجارأحجار

األحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة.

على أصحاب محالت ومشاغل المعادن الثمينة االلتزام باآلتي:

التزامات وحقوق التاجر

يحظر ممارســـة صناعـــة أو تجارة المعادن الثمينة واألحجـــار الكريمة األخرى ذات 
القيمة إال بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة .
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على المرخص له االحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاص 
بالمحل أو بصورة منها في محله.

على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة  
أو أحـــد فروعها لتســـجيل عالمـــة تجارية مميزة لـــه يدمغ بها جميـــع مفردات 

منتجاته أو مستورداته.

مالـــك المحل ومديـــر المحل مســـؤولين بالتضامـــن عما يوجـــد بالمحل من 
المعـــادن الثمينة واألحجـــار الكريمة الخاضعة ألحكام النظـــام والئحته، وعليه  
إثبـــات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرســـمية ذلك، ويحظر عليه شـــراء 

هذه األصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

تدمغ األصناف المطلية واألصناف الملبســـة بكلمة مطلي، وإذا لم يسمح 
حجم األصناف الملبســـة أو المطلية بالدمغ، تصحب كل قطعة منها ببطاقة 

تحمل البيان المذكور مضافًا إليه اسم صاحب المحل باللغة العربية.

ال يجوز ســـك الجنية الســـعودي الذهب إال بموجب ترخيـــص خاص من وزارة 
التجارة ويحضر من خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.

على أصحاب المحالت المرخص لها أن تعطي كل مشتري نسخه من فاتورة 
البيع و االحتفاظ بنســـخة منها على أن تشـــمل اســـم المحل وعنوانه ورقم 
الترخيص و الســـجل التجاري و رقم الهاتـــف وتاريخ البيع ووزن ونوع ووصف 

شامل للمشغول واسم المشتري وسعر المشغوالت.

فـــي حال وجـــود أحجـــار كريمة مركبـــة على المجوهـــرات، فيجب أن تشـــمل 
الفاتورة على بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة 

نقائه، وسالمته من الكسر والخدش مع بيان أية عيوب تعتريها.

علـــى صاحـــب المحل االحتفاظ بســـجالت تبين مصادر ما لديـــه من المعادن 
الثمينة واألحجار الكريمة ومشـــغوالتها لمدة عشـــر ســـنوات، وعليهم إثبات 

مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك. 

التزامات وحقوق التاجر

االلتزامات

31



العقوبات

- يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين
- و بغرامة ال تتجاوز 400,000 ريال 

- أو إحدى هاتين العقوبتين .

كل مـــن غـــش أو خدع في نـــوع أو وزن أو عيار المعـــادن الثمينة أو األصناف 
المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع األحجار الكريمة أو 
صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، أو أحدث تعديًال  لعيار مدموغ أو تعامل بها 
مع علمه بذلك، أو باع أو عرض أو حاز سبائك أو مشغوالت غير مدموغة بالسمة 
النظامية، يعاقب بأحد العقوبات المنصوص عليها بالنظام كمزاولة النشاط دون 

ترخيص أو تسبب في منع المراقبين، أو أي مخالفة أخرى ألحكام النظام.

حقوق التاجر

ُترد الســـبائك أو مشـــغوالت المعـــادن الثمينة التي تم تكســـيرها 
لعـــدم نظامية عياراتها إلى مالكها، وله في كل األحوال طلب إعادة 

تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

يحـــق لمن صـــدر بحقه قـــرار لمخالفته ألحكام النظـــام التظلم أمام 
ديـــوان المظالم خالل مدة ال تتجاوز ســـتون يومًا مـــن إبالغه بقرار 

العقوبة.

التزامات وحقوق التاجر
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كل مـــن يتعاقد مـــع المنتج أو من يقـــوم مقامه في بلده 
للقيـــام باألعمال التجاريـــة بأي صورة من صـــور الوكالة أو 

التوزيع، سواء كان وكيًال أو موزعًا.

الوكاالت التجارية

من هو الوكيل؟

الصيانة الدورية ضمان المنتج

العيب

سياسة الوكيل

الصيانـــة التـــي تتـــم وفقـــًا لتوصيـــات 
المنتج، وذلك بشكل دوري بحسب طبيعة 

استعمال السلعة.

التـــزام مكتوب يتضمن تحقيق الســـلعة 
ألغراضهـــا وخلوها من العيـــب وتقديم 
خدمات ضمان تكميلية أو إضافية خالل 

مدة محددة.

وثيقـــة مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة، تحدد التزامات الوكيل تجاه المســـتهلك يبين فيها 
بالتفصيـــل التزاماتـــه حول توفير قطـــع الغيار والصيانة والضمان وسياســـة االســـتبدال 
واالسترجاع وإجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها وبيان مدة العمر االفتراضي للسلعة 

ونطاقها وحقوق المستهلك بما يتفق مع سياسة المنتج وال يخل بمقتضى النظام.

كل خلل في السلعة ينشأ من الخطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تخزينها أو 
نقلها أو مخالفتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة ويترتب عليها نقص 

في قيمتها أو منفعتها.

وكالء المشروعات الوطنية 
والموزعين الفرعيين.

التزامات وحقوق التاجر

األطراف الذين  يخضعون لنظام الوكاالت التجارية:

الوكالء، الموزعون، المستوردون، 
وكالء الخدمات التجارية.
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مناطق الوكالة أو التوزيع
علـــى الوكيل االلتزام بمناطق الوكالـــة والتوزيع في المملكة وفي كل مدينة أو 
محافظة يوجد له فيها فرع للبيع، ويكون مسؤوًال عن التزاماته ولو تعاقد مع الغير.

توفير قطع الغيار
علـــى الوكيل أن يوفر بصفة دائمة بأســـعار معقولة قطـــع الغيار التي يطلبها 
المســـتهلكون عادة بشكل مســـتمر. وإذا كانت نادرة الطلب وجب على الوكيل 

توفيرها بأسعار معقولة خالل مدة ال تزيد على (14) يومًا.

أحكام سياسة الوكيل
على الوكيل وضع سياســـات لتوفيـــر قطع الغيار، وتقديـــم الصيانة، وتقديم 
ضمـــان المنتج والعمـــر االفتراضي للســـلعة، وتنفيذ الشـــروط التي يضعها 
المنتجـــون عادة، أو أي مزايا تمنح للمســـتهلك وااللتزام بها تجاه المســـتهلك 
والوزارة، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك،  
ووضعها بمكان بارز، وأن تتوافق مع سياسات المنتج وال تتعارض مع األنظمة 

ذات العالقة.

تقديم الصيانة
- يلتـــزم الوكيـــل بصيانة الســـلعة نظير تكلفـــة مالية مناســـبة، وعليه توظيف 

المهارات المهنية وتوفير الموارد الالزمة بما يضمن جودة الصيانة.

- علـــى الوكيل توثيـــق طلبات إجراء الصيانة وتحديد موعـــد  لبدء إجراء الصيانة 
على أن ال تتجاوز مدته (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

- عند إحضار الســـلعة إلى مركز الصيانة في الموعـــد المحدد بغرض (الصيانة 
غير الدورية)، فعلى الوكيل تحديد موعد االنتهاء من أعمال الفحص والمعاينة 
ثـــم تحديد موعـــد االنتهاء من أعمال الصيانة وتكلفتهـــا، على أن تكون طريقة 

تحديد المواعيد في وثيقة مستقلة.

- على الوكيل االنتهاء من أعمال (الصيانة الدورية) للســـلعة خالل مدة ال تزيد 
علـــى تلك التي يتبعها المنتج، على أن يتـــم تحديد موعد االنتهاء من الصيانة 
الدورية وتكلفتها خالل مدة ال تزيد على ســـاعة من وقت إحضار الســـلعة إلى 

مركز الصيانة ويكون ذلك بوثيقة مستقلة يوقع عليها الطرفان.

االلتزامات (خدمة ما بعد البيع)

التزامات وحقوق التاجر
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االلتزامات (خدمة ما بعد البيع)

مدة ضمان المنتج
- يجـــب أّال تقـــل مدة ضمـــان المنتج للســـلعة والمركبة عن عاميـــن، أو قطع 

مسافة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالنسبة للمركبة أيهما أقرب.

- نقل السلعة أو شحن المركبة المشمولة بضمان المنتج.

- إذا طـــرأ عيب على الســـلعة المشـــمولة بضمان المنتج، التـــزم الوكيل دون 
مقابل مالي بنقل السلعة التي يتعذر نقلها بأمان بوسائل النقل العادية إلى 

مركز صيانة الوكيل ثم إعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة.

- نقل السلعة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز 
صيانـــة للوكيـــل أو معتمـــد منه يبعد مســـافة تزيد علـــى (100)  كيلومتر عن 
المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المســـتهلك وإذا كانت الســـلعة مركبة 

التزم الوكيل بشحنها.

تعويض المستهلك بحال السلع أو المركبة المعيبة
عنـــد تقاعـــس أو عجز أو إخفاق الوكيل في إصالح عيب متكرر، أو أكثر من عيب 
في الســـلعة أو المركبة، مشـــمولة بضمان المنتج لـ 3 مرات، فللمســـتهلك 
الحق في الحصول على ســـلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات 
الســـلعة األصل، أو علـــى قيمتها وقت الشـــراء، مع خصم مبلـــغ عادل لقاء 

استعمال السلعة أو المركبة عن فترة االنتفاع.

تعويض المستهلك بحال عدم توفر القطع أو تأخر الصيانة
بحـــال عدم توفير قطع الغيـــار أو تجاوز الوكيل مدة (14) يومـــًا من تاريخ طلب 
المســـتهلك للقطـــــــع النادرة، أو تأخر عن البدء بإجراء الصيانة عن (7) أيام، أو 
طـــرأ عيب على الســـلعة المشـــمولة بضمـــان المنتج، فعلـــى الوكيل تقديم 
ســـلعة بديلة للمستهلك من فئة سلعة المستهلك، أو أداء مبلغ للمستهلك 

يعادل 1÷ 400 من قيمة السلعة وقت الشراء. 

التزامات وحقوق التاجر
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آلية تسوية الشكاوى 
على الوكيل تكوين وحدة تســـتقبل شـــكاوى المســـتهلك، وسجل للشكاوى 

تقيد فيه جميع الشكاوى والعمل على الرد عليها بسرعة وفاعلية. 

آلية البيع واإلفصاح
على الوكيل وضع آلية إجرائية لبيع السلع على أن تتضمن بيان موعد تسليم 
السلعة وااللتزام تجاه المستهلك في حال التأخر , توفير كتيب ضمان المنتج 
والتعليمات الفنية باللغة العربية، بيان أسعار السلع أو المركبات وقطع الغيار 
ومواصفاتهـــا، أو أي تغييـــر أو عيـــب بهـــا، علـــى أن يتم إيضاح أجـــزاء المركبة 
اإلضافية (االكسســـوارات) المصنعة من غيـــر المنتج ومكان صنعها وتركيبها 
بجانب سعر المركبة، وتضمين ذلك في وثيقة مستقلة عند البيع موقعة من 

الطرفين، باإلضافة إلى بيان أسعار إجراء الصيانة الدورية.

العقوبات

يعاقب بغرامة ال تقل عن 5,000 ريال و ال تتجاوز 50,000 ريال   
 كل من يخالف أحكام نظام الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية مع نشـــر العقوبة 

على نفقة المخالف.

حقوق الوكيل

للوكيـــل في األحوال الطارئة وضع قيود على توفير قطع 
الغيار بما يضمن تلبية طلب المستهلكين بعد تقديم طلب 
للوزارة يبين دواعي هذه القيود للحصول على الموافقة.

يجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق 
منطقة الوكالة على أن يظل الوكيـــل أو الموزع األصلي هو 
المســـؤول عـــن االلتزامـــات المقـــررة نظامـــًا فـــي مواجهة 

المستهلك.

يجـــوز للوكيـــل التظلم من قـــرارات هذه الهيئـــة أمام وزير 
التجارة في خالل خمسة عشر يومًا من إبالغها للمتظلم.

التزامات وحقوق التاجر
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إجـــراء إلزامي تقوم به الشـــركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة 
ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة 
أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر 
طبقـــًا للمتطلبات الواردة في الئحة اســـتدعاء المركبات وملحقاتها 

وقطع غيارها.

استدعاء المركبات 
وملحقاتها وقطع غيارها

المركبة 
آلة ذات محرك تســـير على الطرقات وال تعتمـــد في حركتها على 
قضبان أو كابالت أو ما شابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية.

المنتج
المركبـــة التي تســـير على الطرق أو ملحقاتهـــا أو قطع غيارها مثل 
اإلطـــارات والبطاريـــات وغيرهـــا علـــى أن يكـــون ضمـــن األنـــواع 
والموديالت المســـتخدمة في المملكة ســـواًء تم اســـتيرادها عن 

طريق الوكيل المحلي أو غيره.

(Recall) االستدعاء

المستخدم

مالك المنتج في المملكة.

تلتزم الشـــركة الصانعة ووكيلهـــا المحلي بإبالغ الـــوزارة كتابيًا عن أي 
اســـتدعاء لمنتـــج خالل مدة ال تتعدى عشـــرة أيام من تاريـــخ بدء عملية 
االســـتدعاء، واإلعالن عن االســـتدعاء في أكثر من صحيفة محلية وألكثر من 
مـــرة بحيث تغطـــي جميع مناطق المملكة خالل مدة ال تتعدى عشـــرة أيام من 

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

االلتزامات

التزامات وحقوق التاجر
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يجب على الوكيل المحلي أن يشمل بالغه:
- 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.

- يتولى الوكيل المحلي إبالغ عمالئه من المستخدمين عن طريق الهاتف أو البريد 
المسجل أو البريد اإللكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط.

- تلزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصالح أو استبدال الجزء المعيب من 
المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان.

- إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشة معتمدة  للوكيل 
المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرســـال فنيين لمقر إقامة 

المستخدم .

- يلتـــزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شـــهري عن ما تـــم إنجازه خالل عملية 
االستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها و عدد ما تم 

إصالحه.

- يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي 
حالة تكرار الخلل ثالث مرات يتم إبالغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البالغ للوزارة 

خالل مدة ال تتعدى أسبوعًا من تاريخ تقديم آخر شكوى . 

العقوبات

إذا لـــم يقم المصنـــع أو الوكيل المحلي باســـتدعاء المنتج وفقـــًا ألحكام الالئحة 
ينطبق بحق الوكيل المحلي والشـــركة الصانعـــة المحلية للمنتج العقوبات الواردة 
فـــي نظام مكافحة الغش التجاري والئحته التنفيذيـــة، مع حق الوزارة في إيقاف 

منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب.
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يحق للمصنع والوكيل المحلي رفع الغش التجاري والعيب عن المنتج بعد تقديم ما يثبت 
االلتزام بأحكام الئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وخالل المدة المقررة.

حقوق المصنع والوكيل المحلي:

البيانات التجارية

البيان التجاري
هي اإليضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة.

البيانات اإللزامية
هـــي بيانـــات توضع علـــى كل وحدة من البضائـــع أو المنتجـــات مثل عـــدد البضائع، أو 
مقدارها، أو مقاســـها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنهـــا، أو تاريخ اإلنتاج، أو تاريخ االنتهاء، 
وبلد اإلنتاج، والعناصر الداخلة في تركيبــــها، واســـم الصانع، وتبيان ما إذا كانت محورة 
وراثيـــًا، أو تحتـــوي على مواد خطرة ومـــدى خطورتها، أو أنها معالجة باإلشـــعاع، ومدى 

تأثيرها على اإلنسان والحيوان والبيئة.

االلتزامات

يجــب أن تكتــب جميع البيانات باللغة العربية وبشــكل واضح ويجوز كتابتها بلغة 
أخرى وتكون العبارة بما دون باللغة العربية.

ال يجــوز ذكــر ميداليــات أو دبلومــات أو جوائــز أو درجــات فخرية مــن أي نوع إال 
بالنســبة للمنتجــات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنســبة لألشــخاص 
واألســماء التجاريــة الذيــن اكتســبوها أو لمــن آلــت 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 يجــوز وضــع أي بيــان على المنتج بما فــي ذلك العالمــة التجارية يوحي بأن 
المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.

إذا كان للصانــع أكثــر مــن مصنع في أكثر من بلد وجب عليه وعلى المســتورد 
إيضــاح اســم البلد الذي أنتجت فيه الســلعة وإذا كانــت مراحل اإلنتاج تتم في 
أكثــر مــن بلد وجــب إيضاح مراحل اإلنتاج في كل بلد وعدم االكتفاء بذكر اســم 

الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس.
يكون البائع ومديرو الشــركات والمؤسسات والجمعيات والمحالت مسئولين 
مع المنتج أو المستورد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات ألحكام نظام 

البيانات التجارية والئحته التنفيذية.
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العقوبات

يعاقب من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية والئحته التنفيذية بغرامة مـالـيـــــة 
ال تزيـــد عـــن 100,000 ريال، وفي حـــال العودة تضاعف العقوبـــة مع غلق المحل 

لمدة ال تزيد على سنة.

حقوق  رجال األعمال

قواعد التنظيم التمويني

يحق للمنتج أو المســـتورد اســـتكمال البيانات الناقصة أو تصويـــب البيانات الخاطئة إذا 
كانـــت المخالفـــة ال تمس ذاتيتها وال تؤثر على صحة اإلنســـان أو الحيـــوان أو البيئة وال 

يتعارض التصحيح مع المواصفات القياسية السعودية للسلعة.

المواد التموينية والضرورية (طبقًا ألحكام التنظيم التمويني) هي:

التزامات وحقوق التاجر

السمنالسكراألرزالحنطة الدقيق األبيض 
والبر

الشعيرالحديدالزيتاللحوم الدجاج الطازج 
والمجمد

حليب البودرةالحليب السائلالقهوةالشاي الهيل
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مناطق الوكالة أو التوزيع
على الوكيل االلتزام بمناطق الوكالة والتوزيع في المملكة وفي كل مدينة أو 
محافظة يوجد له فيها فرع للبيع، ويكون مســـؤوًال عن التزاماته ولو تعاقد مع 

الغير.

 توفير قطع الغيار
علـــى الوكيل أن يوفر بصفة دائمة بأســـعار معقولة قطـــع الغيار التي يطلبها 
المســـتهلكون عادة بشكل مســـتمر. وإذا كانت نادرة الطلب وجب على الوكيل 

توفيرها بأسعار معقولة خالل مدة ال تزيد على (14) يومًا.

أحكام سياسة الوكيل
على الوكيل وضع سياســـات لتوفيـــر قطع الغيار، وتقديـــم الصيانة، وتقديم 
ضمـــان المنتج والعمـــر االفتراضي للســـلعة، وتنفيذ الشـــروط التي يضعها 
المنتجـــون عادة، أو أي مزايا تمنح للمســـتهلك وااللتزام بها تجاه المســـتهلك 
والوزارة، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك،  
ووضعها بمكان بارز، وأن تتوافق مع سياسات المنتج وال تتعارض مع األنظمة 

ذات العالقة.

تقديم الصيانة
- يلتـــزم الوكيـــل بصيانة الســـلعة نظير تكلفـــة مالية مناســـبة، وعليه توظيف 

المهارات المهنية وتوفير الموارد الالزمة بما يضمن جودة الصيانة.

- علـــى الوكيل توثيـــق طلبات إجراء الصيانة وتحديد موعـــد  لبدء إجراء الصيانة 
على أن ال تتجاوز مدته (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

- عند إحضار الســـلعة إلى مركز الصيانة في الموعـــد المحدد بغرض (الصيانة 
غير الدورية)، فعلى الوكيل تحديد موعد االنتهاء من أعمال الفحص والمعاينة 
ثـــم تحديد موعـــد االنتهاء من أعمال الصيانة وتكلفتهـــا، على أن تكون طريقة 

تحديد المواعيد في وثيقة مستقلة.

- على الوكيل االنتهاء من أعمال (الصيانة الدورية)  للسلعة خالل مدة ال تزيد 
علـــى تلك التي يتبعها المنتج، على أن يتـــم تحديد موعد االنتهاء من الصيانة 
الدورية وتكلفتها خالل مدة ال تزيد على ســـاعة من وقت إحضار الســـلعة إلى 

مركز الصيانة ويكون ذلك بوثيقة مستقلة يوقع عليها الطرفان.

االلتزامات (خدمة ما بعد البيع)
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الحالة الغير عادية: 

هـــي حالة يكـــون فيها نقص فـــي كميات أحـــد المواد 
التموينيـــة أو احتكارهـــا أو ارتفاع ســـعرها المبين، أو أي 
ســـلعة أخـــرى يحـــاول التجار التالعـــب في أســـعارها أو 
إخفائهـــا، ويحدد قيـــام الحالة غير العادية بقـــرار من وزير 
التجارة التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتحديد سعر الحالة 
غيـــر العادية ومراقبة األســـواق وعدم رفع األســـعار أو 
إخفاء المواد التموينية وتوقيع العقوبات النظامية على 

كل متسبب في إحداث أي أزمة.

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

التعـــاون مـــع مراقبـــي وزارة التجـــارة بالدخـــول والتفتيـــش علـــى محـــالت 
ومستودعات المواد التموينية وتقديم البيانات التموينية الحقيقية لكميات 

وأسعار المواد التموينية المتوفرة.

في األحوال غير العادية على مستوردي المواد التموينية التواصل مع وزارة 
التجـــارة لمعرفة حقيقـــة الوضع التمويني للتوصل إلى آليات مناســـبة من 

شأنها تالفي األزمة بتوفير الكميات المناسبة للمواد التموينية.

على تجـــار الجملة والتجزئة االلتزام بأســـعار المواد الصادر في شـــأنها قرار 
الحالـــة الغير العاديـــة 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.

االلتزامات
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العقوبات

يعاقـــب بغرامة مالية قدرها 1,000 ريال للمرة األولى  وتصل 5,000 
ريال مع إغالق المحل لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة ألكثر من مرتين 

كل من  قام باالتي:
- زيادة في األسعار المقررة.

- عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.
- االمتناع عن البيع أو االمتناع عن إعطاء فاتورة.

يعاقـــب بغرامة مالية قدرها  500 ريـــال للمرة األولى تصل 6000 ريال 
مـــع إغالق المحل لمدة ثالثة أيام عند تكـــرار المخالفة ألكثر من مرتين كل من 

قام بإنقاص وزن الخبز عن الحد المسموح به.

يعاقب بغرامة مالية من 1000 ريال للمرة األولى و تصل 10,000 ريال 
ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثالث صحف محلية للمخالفتين التاليتين:

- 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.

يعاقـــب بغرامـــة مالية تبدأ 1000 ريال وتصـــل 30,000 ريال عند تكرار 
المخالفة للمرة الثانية، وإغالق المنشـــأة فـــي المرة الثالثة لمدة ال تتجاوز 
تســـعين يومًا مع إيقاف صرف كمية الدقيق المخصـــص للمخالف أثناء مدة 

اإلغالق ألحد المخالفتين التاليتين:

التزامات وحقوق التاجر

الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 
(5%) من الكمية المخصصة للمنشـــأة أسبوعيًا.

إعـــادة تعبئـــة الدقيق أو اســـتخدامه فـــي غير ما 
خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها 

على الدقيق المدعوم من الدولة.
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غسل األموال 
هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال 

مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

حقوق التاجر

مكافحة غسل األموال

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

االلتزامات

تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء.
تفعيـــل اإلبالغ عن العمليات غير االعتيادية والمشـــبوهة لإلدارة العامة للتحريات 

المالية وفق النموذج المعتمد.
التحقق من االحتفاظ بالسجالت وفق المدة المحددة في النظام.

االلتزام بما يصدر من الوزارة من تعليمات ومن ذلك وضع لوحة بيانات التواصل 
مع اإلدارة العامة للتحريات المالية في مكانين غير ظاهرين للعمالء.

التحقق من وضع سياســـات وإجراءات وضوابط مالئمة لمكافحة غســـل األموال 
(ينطبق على مؤسسات تحددها إدارة مكافحة غسل األموال).

العقوبات

التزامات وحقوق التاجر

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.

منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة 
الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

تقييــــد صالحيات المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو 
اإلشرافية أو المـالك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية، 

أو طلب تغييرهم.

44



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:
تمكين غير الســـعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو 
المستثمر األجنبي  في نشاط محظور عليه ، سـواء كـان ذلك عن طـريق 

استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة 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.

االلتزامات

ال يجـــوز للســـعودي تمكين غير الســـعودي من العمل لحســـابه الخـــاص، في أي 
نشاط، وبأية طريقة كانت.

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

يعاقـــب المدان بارتكاب الجرائـــم المنصوص عليها بنظام مكافحة التســـتر التجاري 
بالســـجن لمدة تصـــل إلى خمس ســـنوات وبغرامة مالية تصل إلـــى 5,000,000 
ريـــــــال ،وحجر ومصادرة األموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام 
قضائيـــة نهائية في حقهم،إضافة إلى العقوبات التبعية األخرى المتضمنة إغالق 
المنشـــأه محل الجريمة وحل النشـــاط وشـــطب الســـجل التجاري ومنع المدان من 
ممارســـة اي نشاط اقتصادي لمدة خمس ســـنوات ، وإبعاد المدان غير السعودي 
عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل مع استيفاء الزكاة و الضرائب و 
الرســـوم وأي التزامـــات أخرى على المنشـــأه (إن عقوبة الســـجن والغرامة المالية 
تراعي في تحديدها حجم النشاط االقتصادي محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولته 

واآلثار المترتبة على الجريمة) 

العقوبات

التزامات وحقوق التاجر

العقوبات
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حقوق رجال األعمال

استقبال بالغاتهم وشكاواهم عن مخالفي نظام مكافحة التستر.
ر عليهم، من  ر والمتستَّ حمايتهم من المنافسة غير الشريفة التي يقوم بها المتستِّ
خـــالل قيام وزارة التجارة والجهات الشـــريكة بدورهم الرقابي للكشـــف عن مخالفي 

نظام مكافحة التستر.
مهنة التعقيب على المعامالت لدى الجهات الحكومية

التعقيب
هو القيام على ســـبيل االحتراف بمتابعة المعامالت وإنهائها لدى 
الدوائـــر الحكومية نيابـــة عن أصحاب المعامـــالت والحاجات فيما ال 

تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.

االلتزامات

يشـــترط لمزاولة مهنـــة التعقيب الحصول على الترخيص أن يكـــون متفرغًا إلدارة 
المكتب.

أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
إيصـــاالت من أصل وصـــورة، يرفق األصل مع المعاملـــة ويعطى طالب الخدمة 

الصورة.
توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.

يجب على صاحب المكتب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي 
يقوم بها، وأخذ توقيعه على ذلك، وأن يؤدي عمله بدقة دون إهمال أو تأخير.

يجـــب علـــى صاحب المكتب أن يكلف شـــخصًا فـــي حالة غيابه شـــريطة أن يكون 
سعوديًا وأال يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.

يحظـــر علـــى صاحـــب مكتب التعقيـــب االتفـــاق على ممارســـة أعمـــال التعقيب 
للمنشآت التي تزيد عمالتها عن (خمسين) شخصًا.

يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.

التزامات وحقوق التاجر
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يعاقب من يخالف أحكام الئحة مهنة التعقيب بعقوبة تصل 5,000 ريــــال 
للمرة األولى 7,000ريــــال للمرة الثانيــــة، مع إيقاف نشاط المكتب لمدة 3 

أشهر 14,000 ريــــال للمرة الثالثــــة،مع إيقاف نشاط المكتب لمدة 3 سنوات.

العقوبات

كفاءة الطاقة

التزامات وحقوق التاجر

برنامج كفاءة الطاقة
هـــو برنامج وطني شـــامل لترشـــيد ورفع 
كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة، يقوم علــــــى 
تطويـــر أنظمـــــة وآليات للتأكد من تماشيها 
مع المواصفـــات والمقاييس السعوديــــة.

بطاقة كفاءة الطاقة 
لألجهزة الكهربائية

بطاقة تثبت على المنتجات تدل على كفاءة 
األجهزة الكهربائية في اســـتهالك الطاقة 
حســـب النمـــوذج الموضـــح بالمواصفات  

القيــاسيـــة السعوديـــة الخاصــــة بالمــنتج.

بطاقة كفاءة لإلطارات
بطاقة تثبـــت على إطار المركبـــة تدل على 
مقـــدار توفيـــر الوقـــود الممكـــن، ومقدار 

مقاومة اإلطار لالنزالق على 
السطح  الرطب.

بطاقة اقتصاد الوقود
بطاقة تثبت علـــى المركبة الخفيفة التي 
يقل وزنها عن  (3500) كيلو جرام، والتي 

تدل على كفاءة الطاقة في المركبــة.

المواصفة القياسية
هـــي وثيقة توضح المتطلبـــات والقواعد 
واإلرشادات والتعليمات المطلوبة لمنتج 
أو خدمـــة ما، والتي يجـــب أن تتوفر فيها 
لتحقق أغـــراض االســـتعمال وتتالءم مع 
الظروف الســـائدة وتحمي صحة وسالمة 

المستهلك وتحافظ على البيئة.
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يعد المنتج مغشوشًا إذا كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

يعد مخالفًا ألحكام نظام الغش التجاري كل من صنع، أو أنتج، أو حاز، أو باع، أو 
عرض منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 

يعـــد مخالفًا ألحـــكام نظام الغش التجاري كل من اســـتعمل آنيـــة، أو أوعية أو 
أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات معدة للبيع بالمخالفة للمواصفات والمقاييس 

المعتمدة.

يعـــد مخالفًا ألحكام نظـــام الغش التجاري كل من عبـــأ، أو وزع، أو خزن، أو نقل 
منتجًا بالمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

أي كيـــان لـــه صفة نظاميـــة يقوم بإنتـــاج أو اســـتيراد أو بيع أو توزيـــع األجهزة 
الكهربائية أو المركبات أو اإلطارات، ملزمًا بالحصول على ترخيص إصدار بطاقة 

الكفاءة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 

االلتزامات

يعاقـــب كل مـــن ارتكـــب أحـــد المخالفـــات المتعلقـــة بعـــدم االلتـــزام 
بالمواصفات القياسية المعتمدة بالتالي:

بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين أو بغرامة ال تتجاوز 500,000 ريــــال أو بهما معًا

العقوبات

التزامات وحقوق التاجر

48



الخدمــــات 
المقدمــــة



هو االســـم الذي يتداوله مشروع 
يتـــم  تجاريـــة،  ألغـــراض  تجـــاري 
تســـجيله قانونًيا ويســـتخدم في 

العقود والمواقف الرسمية.

خدمة تمكن العميل من إصدار سجل 
تجـــاري إلكترونـــي خـــالل 180  ثانيـــة 
للمؤسســـات و 30 دقيقة للشركات 

دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

االسم التجاري

الخدمات المقدمة

السجل التجاري1 2

الكيان التجاري 3
الفرق بين المؤسسة والشركة. 

يملكها شخصين أو أكثر، سواء بالمال أو 
الشـــخص  شـــركات  باســـتثناء  العمـــل، 

الواحد.

ذمة   مالية   مســـتقلة   عن   ذمة   الشـــركاء،   
ويقتصر   ســـداد   االلتزامات   المالية   فيها   
بحـــدود   حصـــة   الشـــريك،   ويســـتثنى   
الشـــركات   التضامنية   وشـــركة   التوصية   

البسيطة .                                                                                                                                                                                     

كيان   مســـتقل   عن   الشـــركاء،   فوضعها   
يعـــزز حصولهـــا   علـــى   تمويل   مالـــي   أو   

قروض .                                                                                                             

ملزمة   بإيداع   القوائم   المالية،   باســـتثناء   
شركات   التضامن   والتوصية   البسيطة .                                                                                  

المؤسسةالشركة

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

متبوعة   بشخص   مالكها   فقط .                                                                                                                               

ال   تتمتع   المؤسسة   بذمة   مالية   مستقلة
   لذلـــك   يعطـــى   القـــرض   أو   التمويـــل   

لصاحب   المؤسسة   مباشرة .                                                                                                                               

غير   ملزمة   بإيداع   القوائم   المالية .                                              

يملكها   شـــخص   واحـــد   وهو   المســـؤول   
عنها.
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يتم الدخـــول إلى بوابة 
خدمات الشركات.

اختيـــار أيقونـــة "تحويل 
مؤسسة إلى شركة".

أيقونة  علـــى  الضغـــط 
إضافـــة المنشـــأة ليتم 
إضافة الســـجل التجاري 
إلـــى  تحويلـــة  المـــراد 

شركة.

تعبئـــة البيانات ومن ثم 
أيقونة  علـــى  الضغـــط 

"إضافة".

اختيـــار أيقونـــة اإلبقـــاء 
وتاريخه  الســـجل  علـــى 
االحتفـــاظ  وكذلـــك 
باالسم وجعله رئيسي.

تحديد نوع الشركة.

في حـــال تم تحديد نوع 
الشـــركة يتم تحديد نوع 

النشاط.

ســـنوات  عـــدد  تحديـــد 
السجل التجاري.

رأس  إجمالـــي  تحديـــد 
 5 مـــن  (أقـــل  المـــال 
مليـــون أو أكثـــر مـــن 5 

مليون).

تحديد الموقع الرئيسي 
المراد  التجاري  للســـجل 

تحويلة إلى شركة.

أيقونة  علـــى  الضغـــط 
"عـــرض تفاصيل العقد 

المبدئية".

أيقونة  علـــى  الضغـــط 
تأســـيس  "اســـتكمال 

العقد".

التحويل من مؤسسة إلى شركة:

الخدمات المقدمة
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تمّكن هـــذه الخدمة المنشـــآت و األفراد 
من تســـجيل العالمات التجاريـــة إلكترونيا 
لحمايتها لمدة 10 ســـنوات  ودون الحاجة 
لمراجعة وزارة التجارة ، علمًا أنه ال يتطلب 
الحصـــول على هذه الخدمة وجود ســـجل 

تجاري.

العالمة التجارية 4
هي المهنـــة التي يـــزاول من خاللها 
ســـبيل  علـــى  طبيعـــي-  شـــخص 
االحتراف، واستناًدا إلى تأهيل علمي 
وخبرة عملية - تقديم خدمة إلى الغير 
لحســـابه الخـــاص، ودون ارتباط بعقد 
عمـــل مـــع المســـتفيد مـــن الخدمـــة 

يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.

يقصـــد بالوكالة التجاريـــة المتعلقة بتطبيق نظـــام الوكاالت التجاريـــة وتعديالته كل من 
يتعاقـــد مع الشـــركة المنتجـــة األم أو مـــن يقوم مقامها فـــي بلدها األصلـــي للقيام 
باألعمـــال التجارية  , ســـواء كان وكيًال أو موزعًا بأي صورة من صـــور الوكالة أو التوزيع , 
وذلـــك مقابـــل ربح أو عمولة أو تســـهيالت أيًا كانـــت طبيعتها , ويجـــب أن يكون الوكيل 
التجاري الذي يعمل بالمملكة ســـعودي الجنسية سواء كان شـــخصًا طبيعيًا  أو معنويًا , 
على أن الشـــركة الســـعودية التي تنوي القيام بأعمال الوكاالت التجارية , يجب أن يكون 
رأس مالها بالكامل ســـعوديًا , وأعضاء مجالس إدارتهـــا ومديريها ومن لهم حق التوقيع 

باسمها سعوديين.

خدمة تراخيص المهن الحرة 5

عقـــد يقوم فيـــه مانح االمتياز بالموافقة علـــى منح االمتياز لطرف آخر الممنـــوح له االمتياز على 
اســـتخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية إلنتاج ســـلعة أو توزيع 
منتجاته أو خدماته تحت العالمة التجارية للمانح وفقًا لتعليماته وتحت إشرافه وذلك نظير مقابل مادي.

خدمة الوكالة التجارية 6

نبذة تعريفية لتسجيل عقود الوكاالت التجارية: 

أنواع عقود الوكاالت التجارية:

توزيع داخلي خدماتتوزيعتجارية امتياز

االمتياز التجاري 1

الخدمات المقدمة
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توعية المســـتثمرين فـــي الخـــارج وتقديم 
ورجـــال  للمســـتثمرين  واإلرشـــاد  النصـــح 

األعمال.

تمكين الصادرات السعودية غير النفطية.

تقديـــم البيانـــات والمعلومـــات عـــن البيئة 
االســـتثمارية والفـــرص المتاحـــة ومنهجية 
التراخيص إلى المستثمرين المستهدفين.

المساهمة في تذليل وحل بعض التحديات 
التـــي تواجه الصادرات ات الســـعودية في 
الخـــارج مـــن خـــالل التنســـيق مـــع الجهات 

المعنية.

وكيل تجـــاري 2
هي المنشأة الموكلة ببيع سلعة أو خدمة لشركة معينة وذلك مقابل مبلغ ما أو 

نسبة أرباح معينة.

توزيــــع 3
هي المنشأة التي تقوم ببيع البضائع لحسابها.

عقد الخدمات 4
هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المتعاقد بأداء عمل مقابل ثمن معين متفق علية 

كعقود النقل بأنواعه والمناولة األرضية للمطارات وغيرها من الخدمات.

توزيع داخلي 5
قيام تاجر ســـعودي بالتعامل مع شـــركة أو مصنع سعودي يتولى عملية بيع 

تلك المنتجات (طرفي العقد سعوديين).

شهادة المنشأ 7

وثيقة تفيد أن البضاعة المصدرة للخارج ذات منشـــأ وطني أو اكتســـبت صفة المنشـــأ 
الوطني تصدر وتصدق من وزارة التجارة .

الملحقيات التجارية في الخارج

تســـعد الملحقيات التجارية بتقديم مجموعة من الخدمات للشـــركات الســـعودية ورجال 
األعمال بالخارج، ومن ضمن تلك الخدمات ما يلي:

الخدمات المقدمة
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إدارة المعالجات التجارية

أركان شكوى المعالجات التجارية

المعالجـــات التجاريـــة هي حماية الصناعة المحلية من الممارســـات الضـــارة في التجارة 
الدولية

اإلغـــراق هو تمييز في تســـعير منتج ما، ويعـــد المنتج مغرقًا عندما يتم اســـتيراده إلى 
أسواق دول مجلس  التعاون بسعر يقل عن سعر بيعه في البلد المصدر.

ما هو اإلغراق؟

للتاجـــر الحق باالطـــالع على االتفاقيـــات الدولية التجاريـــة واالســـتثمارية التي وقعتها 
وانضمت إليها المملكة العربية السعودية مع العديد من الدول، على الرابط التالي:

إدارة االتفاقيات الدولية

الزيادة في الواردات (الوقاية)مكافحة الدعممكافحة اإلغراق
123

مكافحة الدعم

مكافحة اإلغراق

وجود الضرر أو وجود اإلغراق.
التهديد بحدوثه.

وجود العالقة 
السلبية.

وجود دعم حكومي 
مخصص.

وجود الضرر أو 
التهديد بحدوثه.

وجود العالقة 
السببية.

الزيادة في الواردات (الوقاية)

وجود الضرر الجسيم 
أو التهديد بحدوثه.

وجود العالقة 
السببية.

الزيادة الكبيرة في 
الواردات.

www.mc.gov.sa
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