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مـقـدمــة

التجــاري  القطــاع  تنميــة  إلــى  الراميــة  المملكــة  سياســة  مــن  انطالقــًا 
وتوجهاتهــا نحــو تحســين كفاءتــه، والعمــل علــى زيــادة فاعليــة دور القطــاع 
التجــارة  وزارة  أطلقــت  الوطنــي،  االقتصــاد  احتياجــات  وفــق  الخــاص 
واالســتثمار دليــل التاجــر االسترشــادي لتعميــق االســتفادة مــن اقتصــادات 
الســوق، بكفــاءة وفعاليــة تواكــب برنامــج التحــول الوطنــي وأهــداف رؤيــة 

.2030

التجاريــة، والتعريــف  لمتطلبــات األعمــال  قــًا  ُموثِّ التاجــر،  دليــل  جــاء  لقــد 
بــكل مجــال فيهــا وشــكل عالمتهــا الســوقية، كخطــوة أولــى ُتســهم فــي 
تســهيل ممارســة األعمــال، وتحــدد مســار جميــع األنشــطة والمســتجدات 
االقتصاديــة، كذلــك التطــور الــذي لحــق بالقوانيــن واألنظمــة الحكوميــة.

احتياجــات  بدعــم  خاصــًا  اهتمامــًا  واالســتثمار،  التجــارة  وزارة  أولــت  فقــد 
الممارســات  وإنفــاذ  والقوانيــن،  السياســات  وتمكيــن  التجاريــة  األعمــال 
المناســبة لضمــان المنافســة العادلــة، إذ تســتهدف بدليلهــا الجديــد تعميــق 
فــرص االقتصــاد التنافســي وتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 بالتحــول إلــى 
ــة  ــق االســتفادة مــن عناصــر القــوة الكامن اقتصــاد مــا بعــد النفــط، وتعمي
فــي الثــروات الطبيعيــة والكــوادر البشــرية، والتــي يمكنهــا أن تعمــل بقــوة 

ــة االقتصــاد الوطنــي.   علــى تســريع عجل

ــة مراجعــة شــاملة لألنظمــة  ــاج عملي إن دليــل التاجــر االسترشــادي، يعــد ِنت
واللوائــح المنظمــة للتجــارة واالســتثمار وحمايــة المســتهلك، علمــًا أن كافــة 
األنظمــة واللوائــح مشــروحة فــي موقــع الــوزارة الرســمي بشــكل مفصــل. 
كذلــك المهــن الحــرة واالستشــارية، وفــق أفضــل الممارســات، التــي تعمــل 
االقتصاديــة،  لألنشــطة  آفــاق  وفتــح  القائمــة  التحديــات  معالجــة  علــى 
وتحديــد الفــرص ومجــاالت النمــو التــي يمكــن تطويرهــا، وتوجيههــا لخدمــة 
االقتصــاد الوطنــي، بمــا يحقــق التحــول اإليجابــي نحــو مســتقبل أفضــل 
يحقــق التكامــل بيــن المؤسســات الحكوميــة وقطاعــات األعمــال التجاريــة.
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حول هذا الدليل

يعــد دليــل التاجــر االسترشــادي بدايــة لمرحلــة جديــدة، تعتمــد علــى تعميــق 
الشــفافية بنشــر القوانيــن والقواعــد المنظمــة، فــي القطــاع التجــاري، 
حيــث اعتمــد فــي طريقــة إعــداده علــى ســرد خطــوات بــدء العمــل التجــاري 
والتعريــف بــه ورســم مســار عمــل صحيــح وفــق مــا تبنتــه وزارة التجــارة 

واالســتثمار.
فقــد بــدأ الدليــل االسترشــادي بالتعريــف بالســجل التجــاري وكيفيــة الحصول 
عليــه عبــر بوابــة الــوزارة اإللكترونيــة بمخطط واضح متضمنًا قيمة اســتصدار 
الســجل التجــاري، والتعريــف بخدمــة االســتعالم عــن األســماء التجاريــة، 

ومتطلبــات العالمــات التجاريــة.
وأفــرد الدليــل االسترشــادي للتاجــر بابــًا للتعريــف بمتطلبــات مزاولــة النشــاط 
التجــاري للمؤسســات الفرديــة والشــركات فــي قطــاع المعــادن الثمينــة 
واألحجــار الكريمــة، أيضــًا وضــع محــددات واضحــة بشــأن التزامــات وحقــوق 
رجــال األعمــال بمــا فيهــا التعريــف بجرائــم الغــش التجــاري، ومــا تقتضيــه 

ــة. التخفيضــات والمســابقات التجاري
وتضمــن الدليــل االسترشــادي للتاجــر تعريفــًا بالعالمــات التجاريــة المؤقتــة 
والجماعيــة وحقــوق مالكهــا، كذلــك التعريــف بمــا يترتــب عليــه مــن مخالفــات 

للقواعــد المنظمــة للعالمــة التجاريــة بحســب قانــون العالمــات التجاريــة.
ف الدليــل الــوكاالت التجاريــة وأطرافهــا ومناطــق ومواصفــات أماكــن  وعــرَّ
اســتدعاء  عمليــة  وإجــراءات  التجاريــة،  العمليــة  ســالمة  لضمــان  عملهــا 

المركبــات وملحقاتهــا وقطــع غيارهــا.
علــى عمليــات غســيل  المترتبــة  العقوبــات  الدليــل توضيــح  ُيغفــل  ولــم 
األمــوال، وعقوباتهــا المترتبــة علــى مخالفــة الشــرع والنظــام بجعلهــا تبــدو 
وكأنهــا مشــروعة المصــدر، كذلــك عمليــات التســتر التجاري لغير الســعوديين 

بتمكيــن المســتثمر األجنبــي مــن العمــل لحســابه الخــاص.
لقــد جــاء دليــل التاجــر االسترشــادي ليضــع مجمــل الضوابــط التــي تضمــن 
العالقــة بيــن التاجــر والحكومــة مــن جانــب والتاجــر والمســتهلك مــن جانــب 
أخــر، وتأمــل وزارة التجــارة واالســتثمار أن يكــون هــذا الدليــل بدايــة لتأســيس 
عالقــة واضحــة ألطــراف العمليــة التجاريــة ويصــب فــي مصلحــة قطــاع 

التجــارة واالســتثمار ويرتقــي بهــا إلــى مســتويات المنافســة الدوليــة.

www.mci.gov.sa
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أواًل:
www.mci.gov.saالتزامـــات وحقـــوق الـتـاجــــــر



كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث.	 

كل منتــج غيــر مطابــق للمواصفــات القياســية 	 
المعتمــدة.

لالســتعمال    	  الصالــح  وغيــر  الفاســد  المنتــج 
الحيوانــي. أو  اآلدمــي  االســتهالك  أو 

المنتهية فترة صالحيته المدونة عليه	 

إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف.	 

إذا تغيــرت خواصــه الطبيعيــة أو مكوناتــه مــن 	 
حيــث الشــكل أو اللــون أو الطعــم أو الرائحــة.

اذا احتــوى المنتــج علــى الديــدان أو اليرقــات 	 
أو الحشــرات.

ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم الصالحية.	 

يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات
كاذبة أو خادعة أو مضللة، بما يخالف حقيقته

الـغـــش التـجـــاري 1

تـعــريفـــــات:

المنتج المغشوش

الخداع

كمصدر
المنتج 

عيارهطاقتهعددهمقياسهكيلهوزنهكميته

عزيزي التاجر

القيــام بــكل أو بعــض مــن الحــاالت التاليــة تعــد مخالفــة ألحــكام نظــام 
مكافحــة الغــش التجــاري:

حيــازة أو عــرض أو بيــع منتــج مغشــوش بقصــد المتاجــرة، أو تصنيــع . 1
منتجــًا مخالفــًا للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة، أو اســتعمال 
مخالفــة  ملصقــات  أو  عبــوات،  أو  أغلفــة،  أو  أوعيــة،  أو  آنيـــة، 

المعتمــدة. والمقاييــس  للمواصفــات 
يحظــر علــى التاجــر التصــرف فــي المنتــج المشــتبه بــه قبــل ظهــور . 2

نتيجــة الفحــص بإجازتــه.
يحظــر منــع مأمــوري الضبــط القضائــي مــن تأديــة وظائفهــم فــي . 3

التفتيــش والضبــط.

يعاقب بغرامة مالية تصل )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.

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

يحق للتاجر الصادر بحقه حكم باإلدانة بمخالفة أحكام نظام الغش التجاري 	 
التظلم أمام ديوان المظالم للفصل بدعوى المطالبة.

االلتزامات

حقوق التاجر:

العقوبات

 غرامة

1000,000
ريال

سجن

3
سنوات

مصادرة وإتالف

السلع

www.mci.gov.sa
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التخفيضات والمسابقات التجارية    2

التجــارة واالســتثمار  وزارة  تمنحــه  ترخيــص  هــو 
للمحــالت التــي ترغــب بإجــراء تخفيضــات جزئيــة 
المنتجــات  مــن   50% عــن  تقــل  ال  بنســبة 
مــرات   3 ذلــك  لــه  ويحــق  بالمحــل  المعروضــة 

فقــط. بالســنة 

التجــارة واالســتثمار  وزارة  تمنحــه  ترخيــص  هــو 
للمحــالت التــي ترغــب اجــراء تخفيضــات شــاملة 
إذا كانــت جميــع المعروضــات بالمحــل خاضعــة 

لهــا، يحــق لــه ذلــك ٣ مــرات بالســنه فقــط.

التجــارة واالســتثمار  وزارة  تمنحــه  ترخيــص  هــو 
تخفيضــات دون  بإجــراء  ترغــب  التــي  للمحــالت 
فقــدان أي يــوم مــن رصيــد التخفيضــات المتوفــر 
محــددة  مواســم  بدايــة  قبــل  وذلــك  لديهــا 

بأســبوع. 

التخفيضات الجزئية

التخفيضات الشاملة

التخفيضات الموسمية

تخفيضات
تبدأ

50%
 من

المنتجات

مرات في السنة 10%3

تخفيضات
تبدأ

جميع
المنتجات

مرات في السنة 10%3

التجــارة واالســتثمار  وزارة  تمنحــه  ترخيــص  هــو 
نهائيــة  تصفيــة  بإجــراء  ترغــب  التــي  للمحــالت 
نــوع  تغييــر  أو  التجــارة  تــرك  بســبب  للمحــل 
النشــاط أو إحــداث تجديــدات شــاملة فــي المحــل 

أو بســبب نقلــه مــن مــكان إلــى آخــر.

التجــارة واالســتثمار  وزارة  تمنحــه  ترخيــص  هــو 
للمحــالت التــي ترغــب بإجــراء مســابقة تجاريــة 
محــددة الغــرض والمــكان، بمــا ال يخــل بمبــادئ 
المملكــة،  فــي  المراعــاة  واألعــراف  الشــريعة 
لعــدد مرتيــن فــي الســنة علــى أال تزيــد مــدة 

)60( يومــا فــي كل مــرة. المســابقة علــى 

التخفيضات العامة: 

 المسابقة  التجارية

تـخـفـيـضــات

للحصول على الخدمة الرجاء زيارة الرابط 

www.mci.gov.sa
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يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــن )50,000( خمســين ألــف ريــال أو الســجن مــدة ال تزيــد عــن ســتة أشــهر 	 
او بهمــا معــا كل مــن قــام بإجــراء تخفيضــات فــي أســعار المنتجــات، أو إجــراء مســابقات تجاريــة دون 

الحصــول علــى ترخيــص مــن الــوزارة.

إذا عــاد المخالــف إلــى ارتــكاب أي مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام خــالل خمــس 	 
ســنوات مــن 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 

ــات المقــررة(. خمــس ســنوات )باإلضافــة إلــى العقوب

العقوبات

ــراء تخفيضــات فــي أســعار المنتجــات، . 1 ال يجــوز إج
أو إجــراء مســابقات تجاريــة أو إعالنهــا بــأي وســيلة 
مــن الوســائل، دون الحصــول علــى ترخيــص مــن 

ــوزارة.  ال
صــورة . 2 أو  الترخيــص  وضــع  لــه  المرخــص  علــى 

منــه فــي مــكان ظاهــر فــي كل محــل، واالحتفــاظ 
فتــرة  طــوال  لألســعار  المعتمــدة  بالقائمــة 

لترخيــص. ا
عــن . 3 للتخفيضــات  العــام  المعــدل  يقــل  أال  يجــب 

%10 مــن الســعر خــالل الشــهر الســابق علــى بــدء 
التخفيضــات.

علــى . 4 بطاقــات  يضــع  أن  المحــل  علــى  يجــب   -
المنتجــات التــي يشــملها التخفيــض تبيــن بصــورة 
التخفيــض وبعــده، وال يجــوز  الســعر قبــل  بــارزة 
تتضمنهــا  لــم  مخفضــة  أخــرى  منتجــات  عــرض 

بالترخيــص. المشــمولة  قبلالقائمــة 
التخفيض

بعد
التخفيض

االلتزامات

غرامة

50,000 

ريال

سجن

6

3010

عقوبة

X2
للعقوبة المقررة للمخالفةأشهر

يحق للتاجر الصادر بحقه حكم باإلدانة بمخالفة أحكام نظام الغش التجاري 	 
التظلم أمام ديوان المظالم  للفصل بدعوى المطالبة.

حقوق التاجر:

www.mci.gov.sa
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العـالمـــات الـتـجـــاريــــة 3

كل مــا يأخــذ شــكاًل مميــزًا مــن أســماء أو كلمــات أو إمضــاءات أو حــروف أو رمــوز أو أرقــام أو عناويــن أو 
أختــام أو رســوم أو صــور أو نقــوش أو تغليــف أو عناصــر تصويريــة أو أشــكال أو لــون أو مجموعــة ألــوان أو 
مزيــج مــن ذلــك أو أيــة إشــارة أو مجموعــة إشــارات إذا كانــت تســتخدم أو يــراد اســتخدامها فــي تمييــز ســلع 
أو خدمــات منشــأة مــا أو خدمــات المنشــآت األخــرى أو للداللــة علــى تأديــة خدمــة مــن الخدمــات، أو علــى 

إجــراء المراقبــة أو الفحــص للســلع أو الخدمــات.

لتمييــز  تجاريــة جماعيــة تســتخدم  هــي عالمــة 
ســلع أو خدمــات منشــآت تعــود ألعضاء ينتمون 

إلــى كيــان معيــن يتمتــع بشــخصية قانونيــة.

تـعــريفـــــات:

 العالمة التجارية: 

العالمة التجارية الجماعية:

هــي عالمــة تجاريــة مؤقتــة تســتخدم للمنتجــات والخدمــات المعروضــة فــي المعــارض الوطنيــة والدوليــة التــي 
تقــام فــي دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، لمــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ افتتــاح المعــرض.   

هــو شــخص طبيعــي أو معنــوي مرخــص لــه مــن قبــل صاحــب العالمــة المســجلة باســتعمال عالمتــه التجاريــة عــن 
كل أو بعــض المنتجــات أو الخدمــات المســجلة خــالل مــدة الترخيــص والمقيــدة فــي ســجل العالمــات التجاريــة. 

 العالمة التجارية المؤقتة:

من هو المرخص له باستعمال العالمة التجارية؟

6
أشهر

www.mci.gov.sa
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العالمة التجارية المحظور تسجيلها:

الفئات المسموح لها بتسجيل العالمة التجارية:

كل شخص طبيعي أو 
معنوي يحمل جنسية 
دول مجلس التعاون، 

سواء كان صاحب مصنع 
أو منتج أو تاجر أو حرفي 
أو صاحب مشروع خاص 

بالخدمات.

األجانب الذين 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 
تكون الدولة من  دول 
المجلس طرفًا فيها أو 
المقيمون في تلك 

الدول.

المصالح العامة.

1
العالمـة الخالية من 

أية صفة مميزة.

2
التعبيرات أو الرسوم 

أو العالمات التي 
تخل باآلداب العامة 

أو تخالف النظام 
العام.

3
الشعارات العامة 

واألعالم والشارات 
العسكرية والشرفية 

وما إلى ذلك.

4
رموز الهالل األحمر 
أو الصليب األحمر 
وغيرها من الرموز 
األخرى المشابهة.

5
العالمات المطابقة 
أو المشابهة للرموز 
ذات الصبغة الدينية 

المحضة. 

9
أية عالمة تجارية 

مطابقة أو مشابهة 
لعالمة سبق إيداعها 
أو تسجيلها من قبل 

اآلخرين 

6
األسماء والبيانات 
الجغرافية إذا كان 

من شــأن استعمالها 
أن يحدث لبسًا 

فيما يتعلق بمصدر 
أو أصل السلع أو 

الخدمات.

10
العالمات التي 
تشكل نسخًا أو 
تقليدًا أو ترجمة 
لعالمة تجارية 

مشهورة أو لجزء 
منها مملوكة للغير

7
البيانات الخاصة 

بدرجات الشرف أو 
الدرجات العلمية 

التي ال يثبت 
استحقاقها. 

11
العالمات التي 

تشمل ألفاطًا مثل 
امتياز ، مسجل  أو 
حقوق الطبع أو ما 

شابه ذلك

8
العالمات المملوكة 
ألشخاص طبيعيين 
أو معنويين يكون 

التعامل معهم 
محظورًا وفقًا لقرار 

صادر في هذا الشأن 
من الجهة المختصة .

www.mci.gov.sa
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  حقوق مالك العالمة: 

علــى مالــك العالمــة التجاريــة أو المرخــص لهــم باســتخدامها االلتــزام 
التاليــة لتجنــب شــطب تســجيل العالمــة التجاريــة:  بالحــاالت 

عــدم اســتعمال العالمــة التجاريــة مــدة خمــس ســنوات متتاليــة، دون . 1
عــذر مشــروع.

اآلداب . 2 أو  العــام  للنظــام  مخالفــة  تجاريــة  عالمــة  تســجيل  تــم  إذا 
العامــة.

إذا تم تسجيل العالمة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة.. 3
العالمة التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها خالل السنة األخيرة.. 4
ــره أو منــح تراخيــص . 5 ــازل عــن الترخيــص لغي ــه التن ال يجــوز للمرخــص ل

مــن الباطــن مالــم يتفــق علــى غيــر ذلــك.

االلتزامات

يحق لمن طلب تسجيل 
عالمة تجارية أن تبت الجهة 
المختصة في الطلب خالل 
فترة تسعين يومًا من تاريخ 

تقديمه.

يحق لمن كان أسبق إلى 
استعمال العالمة ممن 

سجلت باسمه أن يطلب من 
المحكمة المختصة إلغاء هذا 

التسجيل خالل خمس سنوات 
من تاريخ التسجيل.

يجوز لكل من أصابه ضرر 
نتيجة ارتكاب أحد المخالفات 
المنصوص عليها في نظام 
العالمات التجارية أن يطالب 
المسؤول عن هذه المخالفة 

بالتعويض المناسب عّما 
لحقه من ضرر أمام ديوان 

المظالم.

يحق لطالب التسجيل التظلم 
من قرار الجهة المختصة بحال 
تم رفض التسجيل أو تعليقه 

على شرط ، أمام لجنة 
التظلمات خالل ستين يومًا 

من تاريخ إبالغه به.

لصاحب العالمة التجارية 
المسجلة الحق في الحماية 

خالل مدة سريان تاريخ شهادة 
الحماية.

يحق لمالك العالمة التجارية 
التقدم لإلدارة المختصة 

بطلب نقل ملكيتها بعوض 
أو بغير عوض أو باإلرث أو 
بالوصية أو بالهبة أو رهنها 
أو الحجز عليها و التأشير به 

في سجل العالمات التجارية، 
وإشهاره بوسيلة نشر تحددها 

الجهة المختصة.

يحق لكل ذي شأن، أن يقدم 
للجهة المختصة اعتراضًا 

مكتوبًا على تسجيل عالمة 
تجارية تم نشرها من قبل 
اإلدارة المختصة من أجل 

تسجيلها.

لصاحب الحق ، إذا كانت لديه 
أسباب سائغة تحمله على 

االعتقاد بإمكان استيراد سلع 
مقلدة أو مزورة أو تحمل 
عالمة مشابهة لعالمته 

التجارية المسجلة، أن 
يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة 

المختصة لوقف اإلفراج 
الجمركي عن هذه السلع 

وعدم السماح بتداولها.

يجوز لمالك العالمة أن 
يرخص ألي شخص طبيعي 

أو معنوي باستعمالها 
عن كل أو بعض السلع أو 

الخدمات المسجلة على أن 
يكون الترخيص مكتوبًا وأن ال 

تزيد مدة الترخيص عن مدة 
الحماية المقررة.

العائــد  يعاقــب  للمخالفــات  العــودة  حالــة  فــي 
األقصــى  الحــد  ضعــف  عــن  تزيــد  ال  بعقوبــة 
المحــل  إغــالق  مــع  للمخالفــة  المقــررة  للعقوبــة 
عــن خمســة  تقــل  لمــدة ال  المشــروع  أو  التجــاري 
عشــر يومــًا وال تزيــد عــن ســتة أشــهر مــع نشــر 

المخالــف. نفقــة  علــى  الحكــم 

العقوبات

يعاقب بالحبس
مدة ال تقل عن

وبغرامة
ال تقل عن

أو بإحدى هاتين العقوبتين

1
شــهـــــر

5,000
ريــــال

3
سنوات

 1,000,000
ريــــال

وال تزيد
على

وال تزيد
على

يعاقب بالحبس
مدة ال تقل عن

وبغرامة
ال تقل عن

إغالق المحل التجاري

أو بإحدى هاتين العقوبتين

1
شــهـــــر

1,000
ريــــال

1
ســنـــــة

 100,000
ريــــال

وال تزيد
على

وال تزيد
على

أ

ب

ج

6
أشهر

15
يوم

كل من زور بطريقة 
تتسبب في تضليل 
الجمهور وكل من 
استعمل بسوء 

القصد عالمة مزورة 
أو مقلدة.

كل من وضع بسوء 
القصد على منتجاته 

أو استعمل فيما 
يتعلق بخدماته عالمة 

مملوكة لغيره.

كل من باع أو عرض 
للبيع سلعًا عليها 
عالمة مزورة أو 
مقلدة مع علمه 

بذلك.

كل من دون بغير 
حق على عالمته أو 
أوراقه أو مستنداته 
التجارية ما يؤدي الى 

االعتقاد بحصول 
تسجيل العالمة.
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المعادن الثمينة واألحجار الكريمة 4

هي الذهب والفضة والبالتين
وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة

أو سبائك أو على هيئة عملة.

المعادن الثمينة:

هي كل قطعة معدينة مشغولة
تحتوي على األقل 18 قيراطًا

من الذهب النقي )750 جزء في األلف(.

المشغوالت الذهبية:

هي كل قطعة معدنية مشغولة
تحتوي على األقل ) 800 جزء في األلف(

من الفضة النقية.

المشغوالت الفضية: 

هي كل قطعة معدنية مشغولة
تحتوي على األقل )850 جزء في األلف(

من البالتين النقي.

المشغوالت البالتينية:

هي األصناف المشغولة من المعادن الثمينة
والتي تحتوي على نسب تقل عن المذكور

في الفقرات السابقة.

المشغوالت ذات العيار المتدني:

هي كل صنف من معدن غير ثمين
مغطى برقائق الصقة من معدن ثمين

ذي عيار يزيد على العيار المتدني.

األصناف الملبسة:

تـعــريفـــــات:

هي كل صنف من معدن غير ثمين مغطى بالطرق الكهربائية
أو بالطرق الكيميائية بطبقة من المعادن الثمينة،

وتعتبر المشغوالت الفضية المطلية بالذهب أو البالتين مشغوالت
فضية، والمشغوالت الذهبية المطلية بالبالتين مشغوالت ذهبية.

األصناف المطلية:

تعتبر السبائك أصنافًا غير مشغولة
وتعتبر األسالك والقضبان واألنابيب

والصفائح وما في حكمها، أصنافًا نصف مشغولة.

األصناف غير المشغولة واألصناف نصف المشغولة:

هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن األرض
كاأللماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي.

األحجار الكريمة:

هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن األرض
كالتوباز والفيروز واأللكسندريت والزركون الطبيعي

واللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي.

األحجار نصف الكريمة:

هي أحجار من صناعة اإلنسان تحاكي األحجار الكريمة
ونصف الكريمة في تركيبها الكيميائي مثل الزركونيا.

األحجار االصطناعية ذات القيمة:

هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره
صنعت وشكلت لتقليد األحجار الكريمة ونصف الكريمة

واالصطناعية ذات القيمة، وتتضمن اللؤلؤ والمرجان المقلدين.

األحجار المقلدة:
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جزء في األلف من الذهب النقي.  916.6 عيار 22 قيراط أو  

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

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

جزءًا في األلف من الفضة النقية. 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 البالتين النقي. 950 سهمًا أو  

جزءًا في األلف من البالتين النقي. 850 سهمًا أو  

أيــه نســبة ألفية للمعدن الثمين النقي حســب التركيــب الفعلي 
للسبيكة ويعتبــر العيار صحيحــًا ونظاميــًا اذا ثبــت مــن الفحوص 
وجود نقــص ال يتجــاوز أربعــة أســهم أو جــزء في النسبة األلفية 
للمعــدن الثميــن النقــي فــي المشغوالت البالتينيــة والذهبية 

والفضيــة . 

المشغوالت الذهبية:

المشغوالت الفضية:

المشغوالت البالتينية:

سبائك المعادن الثمينة:

العيارات النظامية لمشغوالت المعادن الثمينة وسبائكها هي : 

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لمايلي:

مشــغوالت المعادن الثمينة التي ال تكــون مدموغــة بعيارهــا الفعلي . 1
وفقاً ألحــد العيارات النظاميــة ومبيــن عليها عالمــة الصانــع أو المستورد.

األحجــار . 2 كانــت  إذا  إال  الثمينــة  والمعــادن  المفــردة  الكريمــة  األحجــار 
مصحوبــة بشــهادة مطابقــة مــن مختبــر معتمــد يوضــح فيــه اســم الحجــر 
وصنفــه ووزنــه ولونــه ومســتوي جودتــه مــن حيــث درجــة النقــاء وخواصــه 
وســالمته مــن الكســر والخــدش وتحديــد أيــة عيــوب أخــرى، وأن تكــون 
ــار وبلــد المنشــأ وعالمــة  المعــادن مصحوبــة بشــهادة يوضــح فيهــا العي
الصانــع أو المســتورد ووزن الفصــوص المركبــة علــى المعــدن إن وجــدت 
وتحديــد نســبة وزنهــا إلــى وزن المعــدن وتحديــد أيــة عيــوب فــي المعــدن 

أو الفــص.

األحجار نصــف الكريمــة واالصطناعيــة ذات القيمة المفردة إال إذا كانــت . 3
مصحوبــة ببطاقــة تبيــن نــوع الحجر ووزنــه.

أو . 4 الذهبية  التذكاريــة  والميداليات  للعمــالت  المقلــدة  المســكوكات 
ــة مــن التداول  ــة التي تصدرهــا الحكومــة والمسحوب الفضية أو البالتيني
إال إذا كانــت مطابقــة لألصــل تمامــًا مــن حيث العيار والوزن والمقاس 
أو  صانعهــا  وعالمة  الفعلي  بعيارهــا  ومدموغــة  والتصميم  والشكل 

مســتوردها.

مشــغوالت المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة المركــب عليهــا أشــكال . 5
لعمــالت وميداليــات مقلــدة واســتثناء مــن ذلــك يجــوز تركيــب مــا يشــبه 
ــاره مطابقــًا  ــى المشــغوالت شــريطة أن يكــون عي ــة الســعودي عل الجني

ــن فقــط. ــه غراميي ــار المشــغولة وأن ال يتجــاوز وزن لعي

المطليــة . 6 واألصنــاف  النظاميــة  للعيــارات  المخالفــة  المشــغوالت 
الثمينــة. بالمعــادن  والملبســة 

مشــغوالت المعــادن الثمينــة إذا زاد وزن مــا خــال المعــدن الثميــن علــى . 7
)%5( مــن إجمالــي وزنهــا إال إذا تــم تحديــد وزن مــا خــال المعــدن الثميــن 
ووزن وســعر المعــدن الثميــن فــي فاتــورة البيــع ســواًء كان البائــع تاجــر 

جملــة أو تاجــر تجزئــه.

األحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة.. 8

االلتزامات
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ــار الكريمــة األخــرى . 1 ــة واألحج ــارة المعــادن الثمين ــة أو تج يحظــر ممارســة صناع
ذات القيمــة إال بعــد صــدور الترخيــص مــن وزارة التجــارة واالســتثمار.

علــى المرخــص لــه االحتفــاظ بترخيــص المعــادن الثمينــة والســجل التجــاري . 2
الخــاص بالمحــل أو بصــورة منهــا فــي محلــه.

علــى كل مالــك مشــغل للمعــادن الثمينــة أو مســتورد لهــا التقــدم لــوزارة . 3
التجــارة واالســتثمار أو أحــد فروعهــا لتســجيل عالمــة مميــزة لــه يدمــغ بهــا جميــع 

ــه أو مســتورداته. مفــردات منتجات

مالــك المحــل ومديــر المحــل المباشــر مســئوالن بالتضامــن عمــا يوجــد بالمحــل . 4
مــن أصنــاف وعليه إثبــات مصادرهــا إذا طلبت منــه الجهات الرســمية ذلك، 

ويحظــر عليــه شــراء هــذه األصنــاف مــن مجهــول أو قاصــر أو مشــتبه فيــه.

لــم . 5 وإذا  مطلــي،  بكلمــة  الملبســة  واألصنــاف  المطليــة  األصنــاف  تدمــغ 
يســمح حجــم األصنــاف الملبســة أو المطليــة بالدمــغ، تصحــب كل قطعــة منهــا 

ــان المذكــور مضافــًا إليــه اســم المحــل والبائــع. ببطاقــة تحمــل البي

ال يجــوز ســك الجنيــة الســعودي الذهــب إال بموجــب ترخيــص خــاص مــن وزارة . 6
التجــارة واالســتثمار ويحضــر مــن خــارج المملكــة ويكلــف مســتورده بإعادتــه إلــى 

مصدره.

علــى أصحــاب المحــالت المرخــص لهــا وفقــًا لهــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة . 7
االلتــزام بنمــوذج الفواتيــر المرفــق بهــذا القــرار، وأن تعطــي كل مشــتر نســخة 
منهــا واالحتفــاظ بهــذه الفواتيــر بمحالتهــم لمــدة خمــس ســنوات علــى األقــل 

وذلــك للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة.

إذا زاد وزن مــا خــال المعــدن الثميــن بعياراتــه النظاميــة علــى )%5( مــن إجمالــي . 8
وزن مشــغوالت المعادن الثمينة – إذا كان الغرض من إضافتها لمشــغوالت 
المعــدن الثميــن فنيــة أو صناعيــة – وجــب تحديــد وزن المعــدن الثميــن منفــردًا 

عــن إجمالــي وزن المشــغول.

علــى صاحــب المحــل االحتفــاظ بســجالت تبيــن مصــادر مالديــه مــن المعــادن . 9
الثمينــة واألحجــار الكريمــة ومشــغوالتها لمــدة عشــر ســنوات، وعليهــم إثبــات 

مصادرهــا إذا طلبــت منهــم الجهــات الرســمية ذلــك. 

على أصحاب محالت ومشاغل المعادن الثمينة االلتزام باآلتي:

5%

كل من غش أو خدع في:

أو  المطليــة  األصنــاف  أو  الثمينــة  المعــادن 
المطعمــة أو الملبســة بهــا أو غــش أو خــدع 
فــي نــوع األحجــار الكريمــة أو صنفهــا أو وزنهــا 
ــار  أو مســتوى جودتهــا، أو أحــدث تعديــاًل  لعي
مدمــوغ أو تعامــل بهــا مــع علمــه بذلــك، أو 
بــاع أو عــرض أو حــاز ســبائك أو مشــغوالت 
يعاقــب  النظاميــة،  بالســمة  مدموغــة  غيــر 
بأحــد العقوبــات المنصــوص عليهــا بالنظــام 
كمزاولــة النشــاط دون ترخيــص أو تســبب فــي 
ــن، أو أي مخالفــة أخــرى ألحــكام  ــع المراقبي من

النظــام.

العقوبات

يعاقب بالسجن
مدة ال تزيد عن

وبغرامة
ال تتجاوز

2
سنة

400,000
ريــــال

أو إحدى هاتين العقوبتين

أو عيارأو وزننوع

ُترد السبائك أو مشغوالت المعادن الثمينة التي تم تكسيرها لعدم 	 
نظامية عياراتها إلى مالكها، وله في كل األحوال طلب إعادة تصديرها إلى 

مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

يحق لمن صدر بحقه قرار لمخالفته ألحكام النظام التظلم أمام ديوان 	 
المظالم خالل مدة ال تتجاوز ستون يومًا من إبالغه بقرار العقوبة.

حقوق التاجر:
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الوكاالت التجارية 5

تـعــريفـــــات:

كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام باألعمال التجارية
بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، سواء كان وكياًل أو موزعًا.

الوكالء، الموزعون، المستوردون، وكاالء الخدمات التجارية،
وكالء المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين .

الصيانة التي تتم وفقًا لتوصيات المنتج، وذلك بشكل دوري
بحسب طبيعة استعمال السلعة.

التزام مكتوب يتضمن تحقيق السلعة ألغراضها وخلوها من العيب
وتقديم خدمات ضمان تكميلية أو إضافية خالل مدة محددة.

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.

وثيقة مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة، تحدد التزامات الوكيل تجاه المستهلك يبين فيها 
بالتفصيل التزاماته حول توفير قطع الغيار والصيانة والضمان وسياسة االستبدال 
واالسترجاع وإجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها وبيان مدة العمر االفتراضي 

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

من هو الوكيل؟

األطراف الذين  يخضعون لنظام الوكاالت التجارية

الصيانة الدورية

ضمان المنتج

العيب

سياسة  الوكيل

االلتزامات )خدمة ما بعد البيع(

علــى الوكيــل االلتــزام بمناطــق الوكالــة والتوزيــع 
فــي المملكــة وفــي كل مدينــة أو محافظــة يوجــد 
لــه فيهــا فــرع للبيــع، ويكــون مســؤواًل عــن التزاماته 

ولــو تعاقــد مــع الغيــر.

بأســعار  دائمــة  بصفــة  يوفــر  أن  الوكيــل  علــى 
معقولــة قطــع الغيــار التــي يطلبهــا المســتهلكون 
الطلــب  نــادرة  كانــت  عــادة بشــكل مســتمر. وإذا 
معقولــة  بأســعار  توفيرهــا  الوكيــل  علــى  وجــب 

خــالل مــدة التزيــد علــى )14( يــوم.

قطــع  لتوفيــر  سياســات  وضــع  الوكيــل  علــى 
الغيــار، وتقديــم الصيانــة، وتقديــم ضمــان المنتــج 
والعمــر االفتراضــي للســلعة، وتنفيــذ الشــروط 
ــح  ــا تمن التــي يضعهــا المنتجــون عــادة، أو أي مزاي
المســتهلك  تجــاه  بهــا  وااللتــزام  للمســتهلك 
والــوزارة، علــى أن يبيــن فيهــا بالتفصيــل التزاماتــه 
ونطاقهــا وحقــوق المســتهلك،  ووضعهــا بمــكان 
وال  المنتــج  سياســات  مــع  تتوافــق  وأن  بــارز، 

العالقــة. مــع األنظمــة ذات  تتعــارض 

مناطق الوكالة أو التوزيع

 توفير قطع الغيار

أحكام سياسة الوكيل

يلتــزم الوكيــل بصيانــة الســلعة نظيــر تكلفــة ماليــة مناســبة، وعليــه توظيــف 	 
المهــارات المهنيــة وتوفيــر المــوارد الالزمــة بمــا يضمــن جــودة الصيانــة.

علــى الوكيــل توثيــق طلبــات إجــراء الصيانــة وتحديــد موعــد  لبــدء إجــراء الصيانــة 	 
علــى أن ال تتجــاوز مــدة )7( أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

عنــد إحضــار الســلعة إلــى مركــز الصيانــة فــي الموعــد المحــدد بغــرض )الصيانــة 	 
الفحــص  أعمــال  مــن  االنتهــاء  موعــد  تحديــد  الوكيــل  فعلــى  الدوريــة(،  غيــر 
والمعاينــة ثــم تحديــد موعــد االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة وتكلفتهــا، علــى أن 

تكــون طريقــة تحديــد المواعيــد فــي وثيقــة مســتقلة.

علــى الوكيــل االنتهــاء مــن أعمــال )الصيانــة الدوريــة( للســلعة خــالل مــدة ال تزيــد 	 
علــى تلــك التــي يتبعهــا المنتــج، علــى أن يتــم تحديــد موعد االنتهاء مــن الصيانة 
الدوريــة وتكلفتهــا خــالل مــدة ال تزيــد علــى ســاعة مــن وقــت إحضــار الســلعة 

إلــى مركــز الصيانــة ويكــون ذلــك بوثيقــة مســتقلة يوقــع عليهــا الطرفــان.

تقديم الصيانة

7
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إذا طــرأ عيــب علــى الســلعة المشــمولة بضمــان المنتــج، التــزم 	 
ــا  ــي يتعــذر نقله ــي بنقــل الســلعة الت ــل مال ــل دون مقاب الوكي
بأمــان بوســائل النقــل العاديــة إلــى مركــز صيانــة الوكيــل ثــم 

ــة. ــى المســتهلك بعــد إجــراء الصيان إعادتهــا إل

نقــل الســلعة وإعادتهــا إلــى المســتهلك بعــد إجــراء الصيانــة، إذا 	 
ــه يبعــد مســافة  ــل أو معتمــد من ــة للوكي كان اقــرب مركــز صيان
تزيــد علــى )100( مائــة كيلومتــر عــن المدينــة أو المحافظــة التــي 
يقيــم فيهــا المســتهلك وإذا كانــت الســلعة مركبــة التــزم الوكيــل 

. بشحنها

نقل السلعة أو شحن المركبة المشمولة بضمان المنتج

يجب أال تقل مدة ضمان المنتج للسلعة والمركبة
عن عامين، أو قطع مسافة يصدر بتحديدها قرار

من الوزير بالنسبة المركبة أيهما أقرب.

عنــد تقاعــس أو عجــز أو إخفــاق الوكيــل فــي إصــالح عيــب متكــرر، أو 
أكثــر مــن عيــب فــي الســلعة أو المركبــة، مشــمولة بضمــان المنتــج 
أو  ســلعة  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  فللمســتهلك  مــرات،   ٣ لـــ 
مركبــة بديلــة جديــدة بــذات فئــة ومواصفــات الســلعة األصــل، أو 
علــى قيمتهــا وقــت الشــراء، مــع خصــم مبلــغ عــادل لقــاء اســتعمال 

ــرة االنتفــاع. الســلعة أو المركبــة عــن فت

بحــال عــدم توفيــر قطــع الغيــار أو تجــاوز الوكيــل مــدة )14( يــوم مــن 
ــدء بإجــراء  ــادرة، أو تأخــر عــن الب ــع الن تاريــخ طلــب المســتهلك للقطــــ
المشــمولة  الســلعة  علــى  عيــب  طــرأ  أو  أيــام،   )7( عــن  الصيانــة 
بضمــان المنتــج، فعلــى الوكيــل تقديــم ســلعة بديلــة للمســتهلك 
يعــادل  للمســتهلك  مبلــغ  أداء  أو  المســتهلك،  ســلعة  فئــة  مــن 

)1÷400( مــن قيمــة الســلعة وقــت الشــراء. 

مدة ضمان المنتج

تعويض المستهلك بحال السلع أو المركبة المعيبة

تعويض المستهلك بحال عدم توفر القطع أو تأخر الصيانة

7 14
يوم من

تاريخ الطلب

سلعة
جديدة

تأخير

أيام من
البدء بالصيانة

الســلع  لبيــع  إجرائيــة  آليــة  وضــع  الوكيــل  علــى 
الســلعة  تســليم  موعــد  بيــان  تتضمــن  أن  علــى 
التأخــر،  حــال  فــي  المســتهلك  تجــاه  وااللتــزام 
توفيــر كتيــب ضمــان المنتــج والتعليمــات الفنيــة 
باللغــة العربيــة، بيــان أســعار الســلع أو المركبــات 
وقطــع الغيــار ومواصفاتهــا، أو أي تغييــر أو عيــب 
بهــا، علــى أن يتــم إيضــاح أجــزاء المركبــة اإلضافيــة 
)االكسســوارات( المصنعــة مــن غيــر المنتــج ومــكان 
صنعهــا وتركيبهــا بجانــب ســعر المركبــة، وتضميــن 
البيــع موقعــة  عنــد  وثيقــة مســتقلة  فــي  ذلــك 
ــان أســعار إجــراء  مــن الطرفيــن، باإلضافــة إلــى بي

الصيانــة الدوريــة.

شــكاوى  تســتقبل  وحــدة  تكويــن  الوكيــل  علــى 
المســتهلك، وســجل للشــكاوى تقيــد فيــه جميــع 
بســرعة  عليهــا  الــرد  علــى  والعمــل  الشــكاوى 

وفاعليــة. 

آلية تسوية الشكاوى آلية البيع واإلفصاح

العقوبات

يعاقب بغرامة
ال تقل عن

5,000
ريــــال

50,000
ريــــال وال تتجاوز

كل مــن يخالــف أحــكام نظــام 
الــوكاالت التجاريــة والئحتــه 
التنفيذيــة مــع نشــر العقوبة 

علــى نفقــة المخالــف

للوكيل 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 الوكيل أو الموزع األصلي هو المسؤول عن 

االلتزامات المقررة نظامًا في مواجهة المستهلك.

يجوز للوكيل التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خالل 	 
خمسة عشر يومًا من إبالغها للمتظلم.

حقوق  الوكيل:

www.mci.gov.sa
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استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها 6

تـعــريفـــــات:

وال  الطرقــات  علــى  تســير  محــرك  ذات  آلــة 
تعتمــد فــي حركتهــا علــى قضبــان أو كابــالت أو 
ماشــابه ذلــك وتشــمل أيضــا الدراجــات الناريــة.

الصانعــة  الشــركة  بــه  تقــوم  إلزامــي  أجــراء 
ظهــور  ثبــوت  حالــة  فــي  المحلــي  ووكيلهــا 
طريــق  عــن  وذلــك  منتــج  أي  فــي  مــا  عيــب 
ــة  الشــركة الصانعــة أو عــن طريــق جهــة حكومي
فــي المملكــة أو بلــد المنشــأ أو أي بلــد آخــر 
طبقــًا للمتطلبــات الــواردة فــي الئحــة اســتدعاء 

غيارهــا. وقطــع  وملحقاتهــا  المركبــات 

المركبــة التــي تســير علــى الطــرق أو ملحقاتهــا 
والبطاريــات  اإلطــارات  مثــل  غيارهــا  أو قطــع 
األنــواع  ضمــن  يكــون  أن  علــى  وغيرهــا 
والموديــالت المســتخدمة فــي المملكــة ســواًء 
ــل المحلــي أو  ــق الوكي ــم اســتيرادها عــن طري ت

غيــره.

مالك المنتج في المملكة.

المركبة 

)Recall( االستدعاء

المنتج

المستخدم

تلتــزم الشــركة الصانعــة ووكيلهــا المحلــي بإبــالغ الــوزارة كتابيــًا . 1
عــن أي اســتدعاء لمنتــج خــالل مــدة ال تتعــدى عشــرة أيــام مــن 
تاريــخ بــدء عمليــة االســتدعاء، واإلعــالن عــن االســتدعاء فــي أكثــر 
مــن صحيفــة محليــة وألكثــر مــن مــرة بحيــث تغطــي جميــع مناطــق 
المملكــة خــالل مــدة ال تتعــدى عشــرة أيــام مــن تاريــخ بــدء عمليــة 
ــوزارة . ــإذن مــن ال االســتدعاء، وعــدم قفــل ملــف االســتدعاء إال ب

يجب على الوكيل المحلي أن يشمل بالغه:. 2
تحديــد المنتجــات المطلوبــة لإلســتدعاء وعــدد مــا تــم اســتيراده 	 

ــج. ــة مــن كل منت وبيعــه فــي المملك
وصــف للجــزء المعيــب للمنتــج وأســباب وجــود العيــب ومــا قــد 	 

ــب مــن أخطــار. ــه العي ــؤدي إلي ي

االلتزامات

10
أيــــام

يتولــى الوكيــل المحلــي إبــالغ عمالئــه مــن المســتخدمين عــن   .3
طريــق الهاتــف أو البريــد المســجل أو البريــد اإللكترونــي وذلــك 

فــي حالــة اســتدعاء الســيارات فقــط.

تلــزم الشــركة الصانعــة وكيلهــا المحلــي باســتدعاء وإصــالح أو   .4
اســتبدال الجــزء المعيــب مــن المنتــج دون مقابــل ودون النظــر 

الضمــان. لفتــرة 

إذا كان مقــر إقامــة المســتخدم يبعــد أكثــر مــن 80 كــم عــن أقــرب   .5
ورشــة معتمــدة  للوكيــل المحلــي فيلتــزم الوكيــل المحلــي بجميــع 

تكاليــف النقــل أو إرســال فنييــن لمقــر إقامــة المســتخدم .

يلتــزم الوكيــل المحلــي بتزويــد الــوزارة بتقريــر شــهري عــن مــا تــم   .6
إنجــازه خــالل عمليــة االســتدعاء بحيــث يشــمل التقريــر علــى عــدد 

المنتجــات التــي تــم اســتدعائها و عــدد مــا تــم إصالحــه.

يلتزم الوكيل المحلي باســتقبال ومعالجة شــكاوى المســتخدمين   .7
بــكل اهتمــام وفــي حالــة تكــرار الخلــل ثــالث مــرات يتــم إبــالغ 
الشــركة الصانعــة وبعــث صــورة مــن البــالغ للــوزارة خــالل مــدة ال 

تتعــدى أســبوعًا مــن تاريــخ تقديــم آخــر شــكوى . 

العقوبات

ــج وفقــًا ألحــكام الالئحــة  ــي باســتدعاء المنت ــل المحل ــع أو الوكي ــم يقــم المصن إذا ل
ينطبــق بحــق الوكيــل المحلــي والشــركة الصانعــة المحليــة للمنتــج العقوبــات الــواردة 
فــي نظــام مكافحــة الغــش التجــاري والئحتــه التنفيذيــة، مــع حــق الــوزارة فــي إيقــاف 

منــح شــهادة المطابقــة الدوليــة مــن بلــد المنشــأ للمنتــج المعيــب. 

يحق للمصنع والوكيل المحلي رفع الغش التجاري والعيب عن المنتج بعد 	 
تقديم مايثبت االلتزام بأحكام الئحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع 

غيارها وخالل المدة المقررة.

حقوق المصنع والوكيل المحلي:

www.mci.gov.sa
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البيانات التجارية 7

تـعــريفـــــات:

هــي اإليضاحــات التــي يجــب أن توضــع علــى البضائــع أو المنتجــات بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
للتعريــف بهــا أو بصفاتهــا المميــزة.

هــي بيانــات توضــع علــى كل وحــدة مــن البضائــع أو المنتجــات مثــل عــدد البضائــع، أو مقدارهــا، أو 
مقاســها، أو كيلهــا، أو طاقتهــا، أو وزنهــا، أو تاريــخ االنتــاج، أو تاريــخ االنتهــاء، وبلــد االنتــاج، والعناصــر 
الداخلــه فــي تركيبـــها، واســم الصانــع، وتبيــان مــا إذا كانــت محــورة وراثيــًا، أو تحتــوي علــى مــواد خطــرة 

ومــدى خطورتهــا، أو أنهــا معالجــة باإلشــعاع، ومــدى تأثيرهــا علــى اإلنســان والحيــوان والبيئــة.

البيان التجاري

البيانات اإللزامية

يجــب أن تكتــب جميــع البيانــات باللغــة العربيــة وبشــكل واضــح ويجــوز . 1
كتابتهــا بلغــة أخــرى وتكــون العبــارة بمــا دون باللغــة العربيــة.

ــة مــن . 2 ــز أو درجــات فخري ــات أو دبلومــات أو جوائ ــر ميدالي ال يجــوز ذك
أي نــوع إال بالنســبة للمنتجــات التــي تنطبــق عليهــا هــذه المميــزات، 
ــة الذيــن اكتســبوها أو لمــن  وبالنســبة لألشــخاص واألســماء التجاري
ــان بتاريخهــا،  آلــت إليهــم حقوقهــا، ويجــب أن يشــتمل ذلــك علــى بي

ونوعهــا، والجهــة التــي منحتهــا.

يحظــر إســتيراد أو بيــع المنتجــات التــي ال تحمــل أي مــن البيانــات . 3
اإللزاميــة.

ال يجــوز وضــع أي بيــان علــى المنتــج بمــا فــي ذلــك العالمــة التجاريــة . 4
يوحــي بــأن المنتــج نشــأ فــي منطقــة جغرافيــة غيــر المنشــأ الحقيقــي 

. له

إذا كان للصانــع أكثــر مــن مصنــع فــي أكثــر مــن بلــد وجــب عليــه وعلــى . 5
المســتورد إيضــاح اســم البلــد الــذي أنتجــت فيــه الســلعة وإذا كانــت 
ــاج  ــد وجــب إيضــاح مراحــل اإلنت ــر مــن بل ــم فــي أكث ــاج تت مراحــل اإلنت
بهــا  يوجــد  التــي  الجهــة  إســم  بذكــر  االكتفــاء  بلــد وعــدم  فــي كل 

المصنــع الرئيــس.

يكــون البائــع ومديــرو الشــركات والمؤسســات والجمعيــات والمحــالت . 6
ــج أو المســتورد عــن كل مــا يقــع تحــت أيديهــم  مســئولين مــع المنت

مــن مخالفــات ألحــكام نظــام البيانــات التجاريــة والئحتــه التنفيذيــة.

االلتزامات

العقوبات

وفــي حــال العــودة تضاعــف العقوبــة مــع غلــق 
المحــل لمــدة ال تزيــد علــى ســنة.

يحــق للمنتــج أو المســتورد إســتكمال البيانــات الناقصــة أو تصويــب البيانــات 	 
الخاطئــة إذا كانــت المخالفــة ال تمــس ذاتيتهــا وال تؤثــر علــى صحــة اإلنســان 
القياســية  المواصفــات  مــع  التصحيــح  يتعــارض  وال  البيئــة  أو  الحيــوان  أو 

الســعودية للســلعة.

حقوق  رجال األعمال

100,000
ريــــال

يعاقــب مــن يخالف 
نظــام  أحــكام 
التجاريــة  البيانــات 
والئحتــة التنفيذيــة

بغرامة
مـالـيــة

التزيد عن

www.mci.gov.sa
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قواعد التنظيم التمويني 8

تـعــريفـــــات:

هــي حالــة يكــون فيهــا نقــص فــي كميــات أحــد المــواد التموينيــة أو احتكارهــا أو ارتفــاع ســعرها 
المبيــن، أو أي ســلعة أخــرى يحــاول التجــار التالعــب فــي أســعارها أو إخفائهــا، ويحــدد قيــام الحالــة 
غيــر العاديــة بقــرار مــن وزيــر التجــارة واالســتثمار التخــاذ كافــة االجــراءات الكفيلــة بتحديــد ســعر الحالــة 
غيــر العاديــة ومراقبــة األســواق وعــدم رفــع األســعار أو إخفــاء المــواد التموينيــة وتوقيــع العقوبــات 

ــى كل متســبب فــي إحــداث أي أزمــة. ــة عل النظامي

المواد التموينية 
والضرورية )طبقًا ألحكام 
التنظيم التمويني( هي:

الحالة الغير عادية: 

الحنطة 

الدجاج الطازج 
والمجمد

القهوة 

الدقيق 
األبيض والبر 

الزيت 

الحليب السائل 

األرز 

الحديد

حليب البودرة 

السكر 

الشعير 

حليب األطفال 
الرضع 

السمن  

الشاي 

اللحوم 

الهيل 

علــى تاجــر الجملــة والتجزئــة اإلفصــاح عــن عــدد مســتودعات المــواد . 1
ــه. التموينيــة التابعــة ل

التعــاون مــع مراقبــي وزارة التجــارة واالســتثمار بالدخــول والتفتيــش . 2
البيانــات  وتقديــم  التموينيــة  المــواد  ومســتودعات  محــالت  علــى 
التموينيــة الحقيقيــة لكميــات وأســعار المــواد التموينيــة المتوفــرة.

التموينيــة . 3 المــواد  مســتوردي  علــى  العاديــة  غيــر  األحــوال  فــي 
الوضــع  حقيقــة  لمعرفــة  واالســتثمار  التجــارة  وزارة  مــع  التواصــل 
التموينــي للتوصــل إلــى آليــات مناســبة مــن شــأنها تالفــي األزمــة 

التموينيــة. للمــواد  المناســبة  الكميــات  بتوفيــر 

علــى تجــار الجملــة والتجزئــة االلتــزام بأســعار المــواد الصــادر فــي . 4
شــأنها قــرار الحالــة الغيــر العاديــة الخاضعــة ألحــكام التنظيــم التمويني 

وعــدم إخفائهــا واإللتــزام بوضــع بطاقــة األســعار عليهــا.

يجــب أن يتطابــق ســعر الســلعة المــدون ببطاقــة األســعار مــع الســعر . 5
لــدى المحاســب.

على تاجر الجملة والتجزئة عدم االمتناع عن البيع.. 6

االلتزامات
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أ

ج

ب

العقوبات

1,000
ريــــال

1,000
ريــــال

500
ريــــال

يعاقب بغرامة 
مالية قدرها 

يعاقب بغرامة 
مالية من

يعاقب بغرامة 
مالية قدرها 

للمرة 
األولى

للمرة 
األولى

للمرة 
األولى

وتصل

وتصل

وتصل

5,000
ريــــال

10,000
ريــــال

6,000
ريــــال

مــع إغــالق المحــل لمــدة أســبوع عنــد تكــرار 
قــام  مــن   كل  مرتيــن  مــن  ألكثــر  المخالفــة 

باالتــي:

ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثالث 
صحف محلية للمخالفتين التاليتين:

مــع إغــالق المحــل لمــدة ثالثــة أيــام عنــد تكــرار 
قــام  مــن   كل  مرتيــن  مــن  ألكثــر  المخالفــة 
ــه. ــز عــن الحــد المســموح ب بإنقــاص وزن الخب

زيادة في األسعار المقررة.. 1

عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.. 2

اإلمتناع عن البيع أو اإلمتناع عن إعطاء فاتورة.. 3

كل من امتنع من التجار أو الباعة عن تنفيذ التعليمات . 1
الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار.

كل تاجر زود وزارة التجارة واالستثمار بمعلومات غير . 2
صحيحة أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة.

د

1,000
ريــــال يعاقب بغرامة 

مالية تبدأ 
وتصل

30,000
ريــــال

عنــد تكــرار المخالفــة للمــرة الثانيــة، وإغــالق 
المنشــأة فــي المــرة الثالثــة لمــدة التتجــاوز 
كميــة  صــرف  إيقــاف  مــع  يومــًا  تســعين 
مــدة  أثنــاء  للمخالــف  المخصــص  الدقيــق 

التاليتيــن: المخالفتيــن  ألحــد  اإلغــالق 

الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز )5%( . 1
من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا.

إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص . 2
له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق 

المدعوم من الدولة.

تخضــع أســعار المــواد التموينيــة فــي الحــاالت العاديــة للمنافســة الحــرة بيــن 	 
التجــار والمتعامليــن فيهــا.

حقوق التاجر

www.mci.gov.sa
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مكافحة غسل األموال 9

تـعــريفـــــات:

غســل األمــوال هــو ارتــكاب أي فعــل أو الشــروع فيــه، يقصــد مــن ورائــه إخفــاء أو تمويــه أصــل حقيقــة 
أمــوال مكتســبة خالفــًا للشــرع أو النظــام وجعلهــا تبــدو كأنهــا مشــروعة المصــدر.

تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء.. 1

تفعيــل اإلبــالغ عــن العمليــات غيــر االعتياديــة والمشــبوهة لــإلدارة . 2
العامــة للتحريــات الماليــة وفــق النمــوذج المعتمــد.

التحقق من االحتفاظ بالسجالت وفق المدة المحددة في النظام.. 3

االلتــزام بمــا يصــدر مــن الــوزارة مــن تعليمــات ومــن ذلــك وضــع لوحــة . 4
ــن  ــة فــي مكاني ــات المالي ــات التواصــل مــع اإلدارة العامــة للتحري بيان

غيــر ظاهريــن للعمــالء.

التحقــق مــن وضــع سياســات وإجــراءات وضوابــط مالئمــة لمكافحــة . 5
مكافحــة  إدارة  تحددهــا  علــى مؤسســات  )ينطبــق  األمــوال  غســل 

غســل األمــوال(.

االلتزامات

1. إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.

2. إصدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات محددة.

3. إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

4. فرض غرامة مالية ال تتجاوز خمسة ماليين ريال سعودي عن كّل مخالفة.

ــة  ــع مرتكــب المخالفــة مــن العمــل فــي القطاعــات التــي تملــك الجهــة الرقابي 5. من
ــة. ــة عليهــا لمــدة تحددهــا الجهــة الرقابي ســلطة الرقاب

6. تقييـــد صالحيــات المديريــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
أو اإلشــرافية أو المـــالك المســيطرين، ومــن ذلــك تعييــن مراقــب مؤقــت واحــد أو 

أكثــر.

أو  التنفيذيــة  اإلدارة  أعضــاء  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أو  المديريــن  إيقــاف   .7
تغييرهــم. طلــب  أو  اإلشــرافية، 

8. إيقــاف النشــاط أو العمــل أو المهنــة أو المنتــج، أو تقييــد أي منهــا، أو حظــر 
مزاولتــه.

9. تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه 

العقوبات
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التستر التجاري 10

تـعــريفـــــات:

هو غير السعودي ، الذي يعمل لحسابه الخاص ، بتمكين 
من السعودي أو المستثمر األجنبي ، في نشاط 
محظور عليه ، سـواء كـان ذلك عن طـريق استعمال 

اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى.

هو السعودي أو المستثمر 
األجنبي الذي يمكن غير 

السعودي من العمل لحسابه 
الخاص.

هو غير السعودي الذي 
يعمل لحسابه الخاص بتستر 
من السعودي أو المستثمر 

األجنبي.

التستر التجاري:

المتستر المتستر عليه:

لحســابه . 1 العمــل  مــن  الســعودي  غيــر  تمكيــن  للســعودي  يجــوز  ال 
كانــت. طريقــة  وبأيــة  نشــاط،  أي  فــي  الخــاص، 

العمــل . 2 مــن  الســعودي  غيــر  تمكيــن  االجنبــي  للمســتثمر  يجــوز  ال 
الخــاص. لحســابه 

االلتزامات

العقوبات

استقبال بالغاتهم وشكاويهم عن مخالفي نظام مكافحة التستر.	 

ر 	  ر والمتســتَّ حمايتهــم مــن المنافســة غيــر الشــريفة التــي يقــوم بهــا المتســتِّ
عليهــم، مــن خــالل قيــام الــوزارة بدورهــا الرقابــي للكشــف عــن مخالفــي نظــام 

مكافحــة التســتر.

حقوق رجال األعمال

وتتعــدد الغرامــة بتعــدد األشــخاص المخالفيــن، مع نشــر 
قــرار العقوبــة علــى نفقــة المخالــف، وشــطب الســجل 
الخاصــة  األعمــال  الترخيــص وتصفيــة  وإلغــاء  التجــاري 
بالنشــاط محــل المخالفــة، والمنــع مــن مزاولــة النشــاط 

نفســه مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات.

بالسجن
مدة ال تزيد عن

وبغرامة
ال تتجاوز

2
سنة

1,000,000
ريــــال

أو إحدى هاتين العقوبتين

يعاقب مخالف نظام مكافحة التستر التجاري
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مهنة التعقيب على المعامالت لدى الجهات الحكومية 11

تـعــريفـــــات:

ــة عــن  ــة نياب ــر الحكومي ــدى الدوائ ــراف بمتابعــة المعامــالت وإنهائهــا ل ــام علــى ســبيل االحت هــو القي
أصحــاب المعامــالت والحاجــات فيمــا ال تســتدعي طبيعــة المعاملــة حضــور صاحبهــا بنفســه.

التعقيب

يشــترط لمزاولــة مهنــة التعقيــب الحصــول علــى الترخيــص أن يكــون . 1
متفرغــًا إلدارة المكتــب.

أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.. 2

إيصــاالت مــن أصــل وصــورة، يرفــق األصــل مــع المعاملــة ويعطــى . 3
طالــب الخدمــة الصــورة.

توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.. 4

يجــب علــى صاحــب المكتــب التأكــد مــن موافقــة طالــب الخدمــة علــى . 5
نــوع الخدمــة التــي يقــوم بهــا، وأخــذ توقيعــه علــى ذلــك، وأن يــؤدي 

عملــه بدقــة دون إهمــال أو تأخيــر.

يجــب علــى صاحــب المكتــب أن يكلــف شــخصًا فــي حالة غيابه شــريطة . 6
أن يكــون ســعوديًا وأن ال يقــل عمــره عــن ثمانيــة عشــر عامًا.

يحظــر علــى صاحــب مكتــب التعقيــب االتفــاق علــى ممارســة أعمــال . 7
التعقيــب للمنشــآت التــي تزيــد عمالتهــا عــن )خمســين( شــخصًا.

يحظــر علــى صاحــب مكتــب التعقيــب تشــغيل غيــر الســعودي بمهنــة . 8
التعقيــب.

االلتزامات

العقوبات

5,000   ريــــال للمرة األولى

مع إيقاف نشاط المكتب لمدة7,000    ريــــال للمرة الثانيــــة

مع إيقاف نشاط المكتب لمدة 14,000 ريــــال للمرة الثالثــــة

يعاقب من يخالف أحكام الئحة مهنة التعقيب بعقوبة تصل

3
أشهر

3
سنوات
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كفاءة الطاقة 12

تـعــريفـــــات:

هــو برنامــج وطنــي شــامل لترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك 
الطاقــة، يقــوم علـــــى تطويـــــر أنظمـــــــة وآليــات للتأكــد مــن 

الســعودية. والمقاييــس  المواصفــات  مــع  تماشــيها 

برنامج كفاءة الطاقة

األجهــزة  كفــاءة  علــى  تــدل  المنتجــات  علــى  تثبــت  بطاقــة 
ــة فــي اســتهالك الطاقــة حســب النمــوذج الموضــح  الكهربائي

بالمنتــج. الخاصــة  الســعودية  القياســية  بالمواصفــة 

بطاقة كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية

توفيــر  علــى مقــدار  تــدل  المركبــة  إطــار  علــى  تثبــت  بطاقــة 
علــى  لإلنــزالق  اإلطــار  مقاومــة  ومقــدار  الممكــن،  الوقــود 

الرطــب. الســطح 

بطاقة كفاءة لإلطارات

بطاقــة تثبــت علــى المركبــة الخفيفــة التــي يقــل وزنهــا عــن 
)3500( كيلــو جــرام، والتــي تــدل علــى كفــاءة الطاقــة فــي 

المركبــة.

بطاقة اقتصاد الوقود

واإلرشــادات  والقواعــد  المتطلبــات  توضــح  وثيقــة  هــي 
والتعليمــات المطلوبــة لمنتــج أو خدمــة مــا، والتــي يجــب أن 
تتوفــر فيهــا لتحقــق أغــراض االســتعمال وتتــالءم مــع الظــروف 
الســائدة وتحمــي صحــة وســالمة المســتهلك وتحافــظ علــى 

البيئــة.

المواصفة القياسية

ــق للمواصفــات القياســية . 1 ــر مطاب ــج مغشوشــًا إذا كان غي يعــد المنت
المعتمــدة.

يعــد مخالفــًا ألحــكام نظــام الغــش التجــاري كل مــن صنــع، أو أنتــج، . 2
أو حــاز، أو بــاع، أو عــرض منتجــات مخالفــة للمواصفــات والمقاييــس 

المعتمــدة. 

يعــد مخالفــًا ألحــكام نظــام الغــش التجــاري كل مــن اســتعمل آنيــة، . 3
أو أوعيــة أو أغلفــة، أو عبــوات، أو ملصقــات معــدة للبيــع بالمخالفــة 

للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة.

يعــد مخالفــًا ألحــكام نظــام الغــش التجــاري كل مــن عبــأ، أو وزع، أو . 4
خــزن، أو نقــل منتجــاً بالمخالفــة للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة.

أي كيــان لــه صفــة نظاميــة يقــوم بإنتــاج أو اســتيراد أو بيــع أو توزيــع . 5
بالحصــول  ملزمــًا  اإلطــارات،  أو  المركبــات  أو  الكهربائيــة  األجهــزة 
علــى ترخيــص إصــدار بطاقــة الكفــاءة مــن قبــل الهيئــة الســعودية 

والجــودة.  والمقاييــس  للمواصفــات 

االلتزامات

العقوبات

بالسجن
مدة ال تزيد عن

2
سنة

أو بهما معًا

وبغرامة
ال تتجاوز

500,000
ريــــال

يعاقب كل من ارتكب أحد المخالفات المتعلقة 
بعدم االلتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة 

بالتالي:
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ثانيًا:
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يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط

هــو االســم الــذي يتداولــه مشــروع تجــاري ألغــراض تجاريــة، يتــم تســجيله قانونًيــا ويســتخدم فــي العقــود 
والمواقــف الرســمية.

ــح للُمســتفيد االستفســار عــن األســماء  خدمــة تتي
التجارّيــة مــن حيــث معرفــة حالــة االســم التجــاري 
)مســتخَدم أو غيــر مســتخَدم(، مــع إمكانّيــة معرفــة 
كافــة األســماء التجارّيــة التــي تحتــوي علــى ُجــزٍء مــن 
االســم الُمــراد البحــث عنــه كمــا تتيــح الخدمــة إظهــار:

االسم التجاري	 
رقم السّجل التجاري	 
المدينة	 
نوع السّجل	 
حالة السّجل	 

دون الحاجــة إلــى مراجعــة مبنــى الــوزارة، علمــًا بــأن 
الخدمــة تســتغرق يــوم عمــل. 

االســـم الـتـجــــاري 1

خدمة االستعالم عن األسماء التجارية:

تسجيل االسم التجاري بأسماء غير عربية )يستثنى من ذلك الشركات األجنبية المسجلة في 	 
الخارج والشركات ذات األسماء العالمية المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك(.

تسجيل االسم التجاري بأسماء محظورة وتشمل:	 

األسماء ذات الداللة الدينية 	 

األسماء التي ليس لها معنى مناسب 	 

األسماء المرتبطة بفعاليات أو مناسبات	 

ABCDefGh

أخطاء شائعة: 

التزامات

مخالفات:

خدمــة تمكــن العميــل مــن اصــدار ســجل تجــاري الكترونــي خــالل 180 ثانيــة للمؤسســات و30 دقيقــة 
للشــركات دون الحاجــة لمراجعــة الــوزارة.

ورقــم 	  االســم  تدويــن  التاجــر  علــى 
شــهادة  فــي  الــوارد  التجــاري  الســجل 
المحــل  لوحــات  علــى  التســجيل 
واألختــام   والفواتيــر  والمطبوعــات 

واضــح.  وبشــكل  العربيــة  باللغــة 
بنشــاط 	  التقيــد  التاجــر  علــى  يجــب 

التجــاري. الســجل 

ــر أو 	  ــى لوحــات المحــل أو المطبوعــات أو الفواتي ــاري عل ــن االســم أو رقــم الســجل التج عــدم تدوي
ــارة واالســتثمار. ــة وبشــكل واضــح تعــد مخالفــة ألنظمــة وزارة التج ــام  باللغــة العربي األخت

يجــب علــى كل تاجــر أن يتقــدم بطلــب لقيــد اســمه فــي الســجل التجــاري الــذي يقــع فــي دائــرة محلــه 	 
التجــاري ســواء كان مركــزًا رئيســيًا، فرعيــًا أو وكالــة.

السجل التجاري

السجل التجاري

1010xxxxxxxxx

1010xxxxxxxxx

1010xxxxxxxxxالسجل التجاري

1010xxxxxxxxxالسجل التجاري1010xxxxxxxxxالسجل التجاري

1010xxxxxxxxxالسجل التجاري

 التقيد 
بالسجل 

التجاري

السـجــل الـتـجــــاري 2

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط
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تمكــن هــذه الخدمــة المنشــآت و األفــراد مــن تســجيل العالمــات التجاريــة إلكترونيــا لحمايتهــا لمــدة 10 
ســنوات  ودون الحاجــة لمراجعــة وزارة التجــارة واالســتثمار، علمــًا انــه ال يتطلــب الحصــول علــى هــذه 

الخدمــة وجــود ســجل تجــاري.

ســواء  أكثــر،  أو  شــخصين  يملكهــا 
شــركات  باســتثناء  العمــل،  أو  بالمــال 

الواحــد. الشــخص 

يملكهــا شــخص واحــد وهــو المســؤول 
عنهــا

ذمــة  عــن  مســتقلة  ماليــة  ذمــة 
الشــركاء، ويقتصــر ســداد االلتزامــات 
الماليــة فيهــا بحــدود حصــة الشــريك، 
التضامنيــة  الشــركات  ويســتثنى 

البســيطة. التوصيــة  وشــركة 

ماليــة  بذمــة  المؤسســة  تتمتــع  ال 
وإنمــا  يوجــد حصــص،  مســتقلة، وال 

فقــط. مالكهــا  بشــخص  متبوعــة 

كيــان مســتقل عــن الشــركاء، فوضعهــا 
يعــزز حصولهــا علــى تمويــل مالــي أو 

قــروض.

ماليــة  بذمــة  المؤسســة  تتمتــع  ال 
أو  القــرض  يعطــى  لذلــك  مســتقلة 
التمويــل لصاحــب المؤسســة مباشــرة.

الماليــة،  القوائــم  بإيــداع  ملزمــة 
باســتثناء شــركات التضامــن والتوصيــة 

. لبســيطة ا
غير ملزمة بإيداع القوائم المالية.

تمر هذه الخدمة بثالث مراحل:

العـالمــة التجاريــة 4

مراحل الحصول على الخدمة :
التأسيس

االلتزامات المالية

التمويل واالقتراض

القوائم المالية

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط

123

التقديم

تعبئة الطلب 	 
الكترونيًا

دفع رسوم تقديم 	 
الطلب عبر نظام 
سداد 1000 ريال

التسجيل

يتم مراجعة الطلب 	 
وفحص العالمة 
غالبًا خالل ٧ أيام 

عمل
بعد قبول الطلب 	 

يتم نشر العالمة 
الكترونيًا لمدة  60 

يوم )بعد سداد 
رسوم النشر 

1575 ريال(

النشر

في حالة عدم 	 
وجود اعتراض 
على العالمة 
تصدر فاتورة 

التسجيل النهائي   
5000 ريال

إصدار شهادة 	 
تسجيل العالمة 
التجارية الكترونيًا 

وحمايتها لمدة 10 
سنوات 

الفرق بين المؤسسة والشركة 

الـكـيـــان الـتـجــــاري 3

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط

المؤسسةالشركة

أنواع الشركات:
•  الشركات المساهمة

•  الشركات ذات المسؤولية المحدودة
•  الشركات التضامنية

•  شركات التوصية البسيطة

www.mci.gov.sa
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هــي المهنــة التــي يزاولهــا شــخص طبيعــي علــى ســبيل االحتــراف , اســتنادًا الــى خبرتــه وتأهلــه لتقديــم 
خدماتــه إلــى الغيــر لحســابة الخــاص

ــم  ــب االستشــارية التــي تقــوم بتقدي ــرة )المكات ــل مــن إصــدار تراخيــص المهــن الح ــن الخدمــة العمي تمك
الدراســات واالستشــارات فــي العديــد مــن التخصصــات  مثــل : اإلداريــة ، االقتصاديــة ، الترجمــة ، 

التربويــة ، الصناعيــة ، االجتماعيــة ، االتصــاالت ، األمنيــة ..وغيرهــا(

تراخيص المهن االستشارية 5

يمكن االستفادة من الخدمة من خالل هذا الرابط

123

بعد إكتمال طلب وإصدار 
الرخصة المهنية، ستصل 
العميل رسالة إشعار بذلك.

بعد ذلك يقوم العميل 
بزيارة الوزارة لتقديم 
الوثائق والشهادات 

األصلية للتحقق منها 
من قبل موظف 

الوزارة.

بعد التحقق يتم طباعة 
أصل الترخيص المهني 

للعميل.

خدمة الوكالة التجارية 6

نبذة تعريفية لتسجيل عقود الوكاالت التجارية:  

يقصــد بالوكالــة التجاريــة المتعلقــة بتطبيــق نظــام الــوكاالت التجاريــة وتعديالتــه كل مــن يتعاقــد مع الشــركة 
ــاًل  ــة  , ســواء كان وكي ــام باألعمــال التجاري المنتجــة األم او مــن يقــوم مقامهــا فــي بلدهــا األصلــي للقي
أو موزعــًا بــأي صــورة مــن صــور الوكالــة أو التوزيــع , وذلــك مقابــل ربــح أو عمولــة أو تســهيالت أيــًا كانــت 
طبيعتهــا , ويجــب أن يكــون الوكيــل التجــاري الــذي يعمــل بالمملكــة ســعودي الجنســية ســواء كان شــخصًا 
طبيعيــًا  أو معنويــًا , علــى أن الشــركة الســعودية التــي تنــوي القيــام بأعمــال الــوكاالت التجاريــة , يجــب أن 
يكــون رأس مالهــا بالكامــل ســعوديًا , وأعضــاء مجالــس إدارتهــا ومديريهــا ومــن لهــم حــق التوقيــع باســمها 

ســعوديين.

االمتيــاز التجــاري: عقــد يقــوم فيــه )مانــح اإلمتيــاز( بالموافقــة علــى منــح اإلمتيــاز لطــرف اخــر )الممنــوح 	 
لــه اإلمتيــاز( علــى اســتخدام حــق أو اكثــر مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة أو الصناعيــة أو المعرفــة الفنيــة 
إلنتــاج ســلعة أو توزيــع منتجاتــه أو خدماتــه تحــت العالمــة التجاريــة للمانــح وفقــًا لتعليماتــه وتحــت 

إشــرافه وذلــك نظيــر مقابــل مــادي.

وكيــل تجــاري: هــي المنشــأة الموكلــة ببيــع ســلعة أو خدمــة لشــركة معينــة وذلــك مقابــل مبلــغ مــا أو 	 
نســبة اربــاح معينــة.

توزيع: هي المنشأة التي تقوم ببيع البضائع لحسابها.	 

عقــد الخدمــات: هــو اتفــاق يتعهــد بمقتضــاه المتعاقــد بــأداء عمــل مقابــل ثمــن معيــن متفــق عليــة 	 
كعقــود النقــل بأنواعــه والمناولــة األرضيــة للمطــارات وغيرهــا مــن الخدمــات.

توزيــع داخلــي: قيــام تاجــر ســعودي بالتعامــل مــع شــركة أو مصنــع ســعودي يتولــى عمليــة بيــع تلــك 	 
المنتجــات )طرفــي العقــد ســعوديين(.

انواع عقود الوكاالت التجارية 

توزيع داخلي خدماتتوزيعتجارية امتياز

للحصول على الخدمة الرجاء زيارة الرابط 

شهادة المنشأ  7

شــهادة المنشــأ: وثيقــة تفيــد أن البضاعــة المصــدرة للخــارج ذات منشــأ وطنــي أو اكتســبت صفــة المنشــأ 
الوطنــي تصــدر وتصــدق مــن وازرة التجــارة واالســتثمار 

للحصول على الخدمة الرجاء زيارة الرابط 
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8 الملحقيات التجارية في الخارج

تســعد الملحقيــات التجاريــة بتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات للشــركات الســعودية ورجــال األعمــال بالخــارج، 
ومــن ضمــن تلــك الخدمــات مــا يلــي:

المعالجات التجارية هي حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

مــا،  فــي تســعير منتــج  تمييــز  اإلغــراق هــو 
اســتيراده  يتــم  عندمــا  مغرقــًا  المنتــج  ويعــد 
التعــاون بســعر  إلــى أســواق دول مجلــس  
يقــل عــن ســعر بيعــه فــي البلــد المصــدر.

وجود اإلغراق	 
وجود الضرر أو التهديد بحدوثه	 
وجود العالقة السببية	 

وجود دعم حكومي مخصص	 
وجود الضرر أو التهديد بحدوثه	 
وجود العالقة السببية	 

الزيادة الكبيرة في الواردات 	 
وجود الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه	 
وجود العالقة السببية	 

القيمة العاديةسعر التصدير
ــة واالســتثمارية التــي وقعتهــا وانضمــت إليهــا  ــة التجاري ــات الدولي ــى االتفاقي ــر الحــق باإلطــالع عل للتاج

ــي: ــط التال ــدول، علــى الراب ــد مــن ال ــة الســعودية مــع العدي ــة العربي المملك

أنواعـهــــا:

ماهو اإلغراق؟

توعية المستثمرين في الخارج وتقديم النصح واإلرشاد للمستثمرين ورجال األعمال.  •

المتاحــة ومنهجيــة  البيئــة االســتثمارية والفــرص  عــن  البيانــات والمعلومــات  تقديــم   •
المســتهدفين. المســتثمرين  إلــى  التراخيــص 

تمكين الصادرات السعودية غير النفطية.  •

المســاهمة فــي تذليــل وحــل بعــض التحديــات التــي تواجــه الصــادرات واالســتثمارات   •
الســعودية فــي الخــارج مــن خــالل التنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

إدارة المعالجات التجارية

أركان شكوى المعالجات التجارية

إدارة االتفاقيات الدولية

123

مكافحة اإلغراق

مكافحة اإلغراق

مكافحة الدعم

الزيادة في الواردات )الوقاية(

الزيادة في الوارداتمكافحة الدعم
)الوقاية(

1

2

3
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