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 تنظيم املهن احلرة قواعدمشروع 

 :األوىل املادة

ما مل  املوضحة أمام كل منها املعاني -يف هذه القواعد أينما وردت - اآلتيةبالكلمات والعبارات  يقصد

 :يقتض السياق غري ذلك

 : وزارة التجارة. الوزارة

 .وزير التجارةالوزير: 

 .احلرة املهن تنظيم قواعدالقواعد: 

إىل خربة أو  استناًداسبيل االحرتاف، و على -اليت يزاول من خالهلا شخص طبيعي املهنة املهنة احلرة:

إىل الغري حلسابه اخلاص، ودون ارتباط بعقد عمل مع املستفيد  ةخدم تقديم -أو مهارة تأهيل أو ملكة

 . مسؤوليته وإدارتهتبعيته ومن اخلدمة خيضعه ل

 املهنة احلرة. ملزاولةالوزارة  تصدره الذي املهين التصريح: الرتخيص

 مزاولة مهنة حرة.يف كل شخص طبيعي صادر له ترخيص من الوزارة : املرخص له 

 الثانية: املادة

يف املوقع الرمسي هذه املهن وتدرج  ،لقواعد( ل1يف امللحق رقم )القواعد على املهن احلرة الواردة  تسري

 .مهن أخرى أو حذف مهن قائمة دراجوللوزارة إللوزارة، 

 الثالثة: املادة

 احلصول على الرتخيص.بعد إال  لقواعدل (1يف امللحق رقم ) لواردةااملهن احلرة مزاولة أي من  حتظر

 :الرابعة املادة

 .تهامزاولالوزارة يف  لهكل من ترخص  اسم فيه دويقّي ،الوزارة تعده بها خاص لكل مهنة سجل يكون

 : اخلامسة املادة 

 :جيب أن تتوافر يف طالب الرتخيص الشروط اآلتية
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 .اجلنسية سعودي يكون أن .1

يف اململكة أو  ابه معرتفجامعة أو كلية  مندرجة البكالوريوس  لىعلى األقل ع اأن يكون حاصًل .2

 من خارج اململكة. معادلةأي شهادة أخرى 

، ويستثنى من يف مزاولتهااستخراج الرتخيص ا باملهنة اليت يرغب يف أن يكون املؤهل العلمي مرتبًط .3

 ذلك مهنة االستشارات اإلدارية.

للحصول على مؤهل البكالوريوس، وموثقة من اجلهات املختصة اليت أن تكون اخلربة العملية الحقة  .4

استخراج يف ومرتبطة باملهنة اليت يرغب  ،ومتوافقة مع املؤهل العلمي ،حتددها الوزارة على موقعها الرمسي

 مهنة االستشارات اإلدارية.. ويستثنى من ذلك يف مزاولتهاالرتخيص 

وحتسب لرتخيص املهين حبسب املؤهل العلمي واخلربة العملية، النقاط لالعدد الالزم من توافر فيه يأن  .5

 للقواعد.( 2يف امللحق رقم )املوضحة  طريقةلبانقاط هذه ال

 : السادسة املادة

 .مزاولة املهنة احلرةيف  الرتخيصمنحه يف السجل قبل له جيب قيد اسم املرخص  .1

 .هإصدار وتاريخه رقم يوضح يف الرتخيصجيب أن   .2

 هيقدم من املرخص لهملدد مماثلة بناًء على طلب وجيوز جتديده  ،سنوات (ثالث)الرتخيص ملدة يسري   .3

 ا على األقل.يوًم رتخيص بستنيالء مدة قبل انتها

 املادة السابعة:

بناء على النقاط  حيدد التصنيفخبري(، و -خصائيأ -)ممارس :إىل ثالث فئات ماملرخص هل يصنف

 .للقواعد( 2للملحق رقم ) اوفًقلكل منهم املكتسبة 

 :الثامنة املادة

هذه  تتطلبه ما استيفاء أخرى جبهاترتبطة امل احلرة املهن منيف مزاولة أي  الرتخيص طالب على جيب

 اجلهات من اشرتاطات إلصدار الرتخيص.
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 :التاسعة املادة

 مقروًنا مبتكًرا أو امسه الشخصي عنواًنا ملكتبه، على أن يكون اامًس يتخذأن  املرخص له على 

 .ينصه املهصبتخ

  املادة العاشرة:

ه ءأن يبلغ الوزارة واجلهة املشرفة وعمال مزاولة املهنة مدة تزيد على سنة على املرخص له الذي يتوقف عن

الوزارة الرتخيص إىل حني عودته وتعلق  ،تصفية مجيع أعمالهقبل التوقف عن مزاولة املهنة بذلك، وعليه 

 .مزاولة املهنةإىل 

 املادة احلادية العاشرة: 

مدة ال تتجاوز خالل  له جيوز ذلك، من واستثناًء التفرغ، سبيل على احلرة املهنة مزاولة له املرخص على

 أالبشرط  أخرى أعمال وممارسة املهنة مزاولة بني اجلمعإصدار الرتخيص تاريخ من  سنوات( ثالث)

 .وآدابها املهنة مزاولة حسن ومقتضيات الصلة، ذات والقواعد واللوائح األنظمة أحكام مع ذلك يتعارض

 :  الثانية عشرة املادة

 عند ممارسة منه تقع اليت األخطاء بسبب الغري يصيب الذي الضرر تعويض عن يكون املرخص له مسؤوًلا

 . عمله

 : الثالثة عشرة املادة

 أو للنظام خمالفة على تنطوي بأعمال تتصل أنها له ظهر إذا خدماته تقديم عن االمتناعاملرخص له  على

 نظامية خمالفة تصحيح بهدف خدماتهله تقديم واستثناء من ذلك، جيوز  .هاوآداب املهنة بقواعد إخالل

 قائمة.

 : ةعشر الرابعة املادة

هي اجلهة املشرفة على مزاولة لو مل تكن و تطلبها معلومات وأ بياناتأي ب الوزارة تزويد املرخص له على 

 .وزارةال حتدده الذي األجل يف تقدميها التأخر يف أو معلومات أو بيانات أي إخفاء له جيوز ال، واحلرة املهنة
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 املادة اخلامسة عشرة:

وبكل ما يطرأ على هذا )إن وجدت(،  والفروع التابعة له مكتبه ناملرخص له إخطار الوزارة بعنواعلى 

 من حتديث. العنوان

 املادة السادسة عشرة:

واحدة أو ب القواعدهذه  خيالف من يعاقب، يف أنظمة أخرىعقوبة أشد منصوص عليها  ةخالل بأياإلدون 

 أكثر من العقوبات اآلتية:

 اإلنذار. .أ

 إليقاف عن العمل ملدة ال تتجاوز سنة.ا .ب

 الرتخيص. شطب .ج

 املادة السابعة عشرة:

 ،عضو احتياطييكون هلا و ،نظامي مستشار بينهم من أعضاء ثالثة منجلنة  وزيرالبقرار من  تشكل .1

 كما تتوىل  ،السادسة عشرة(للنظر يف خمالفات هذه القواعد وتطبيق العقوبات الواردة يف املادة )

 .جديدة مهن إضافة اقرتاح بشأن التوصية اللجنة
وتكون مجيع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد  ،مبوافقة أغلبية أعضائها ت اللجنةتصدر قرارا .2

 وأمانتها.عمل اللجنة وحيدد مكافآت أعضائها 
  واهلل املوفق
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 املهن احلرة قائمة: (1ملحق رقم )

 

 قائمة املهن احلرة

 استشارات الرتمجة

 االستشارات الفندقية

 االستشارات التعليمية والرتبوية

 االستشارات اإلدارية

 االستشارات االقتصادية

 االستشارات املالية لغري األوراق املالية
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 للرتاخيص املهنية والفئاتجدول النقاط : (2)ملحق رقم 

 

 
 النقاط التخصص املؤهل

 درجة الرتخيص

 اخلبري خصائياأل املمارس

 بكالوريوس 1

يف جمال 

 التخصص
4 

احلد األدنى 

للحصول على 

 الرتخيص

 نقاط 10 

احلد األدنى 

للحصول على 

 الرتخيص

 نقطة 15 

احلد األدنى 

للحصول على 

 الرتخيص

 ةنقط 20 

غري جمال يف 

 التخصص
2 

 ماجستري 2

 يف جمال

 التخصص
2 

غري جمال يف 

 التخصص
1 

 دكتوراه 3

 يف جمال

 التخصص
2 

غري جمال يف 

 التخصص
1 

 

 السنة الواحدة من اخلربة العملية تعادل نقطة واحدة لغرض احلصول على الرتخيص.  ▪

ُيشرتط احلصول على مؤهل علمي واحد على األقل وبأي درجة يف التخصص املطلوب الرتخيص له  ▪

 .مهنة االستشارات اإلداريةعدا  ما


