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المادة األولى

يق�صد بالكلمات الآتية �-أينما وردت يف هذا النظام -املعاين املو�ضحة �أمام كل منها:
النظام :نظام ال�شركات املهنية.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الوزارة :وزارة التجارة واال�ستثمار.
الوزير :وزير التجارة واال�ستثمار.
المادة الثانية

ال�شركة املهنية �شركة مدنية ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،ي�ؤ�س�سها �شخ�ص
(�أو �أكرث) من املرخ�ص لهم نظاماً مبمار�سة مهنة حرة واحدة (�أو �أكرث)� ،أو منهم
مع غريهم ،ويكون غر�ضها ممار�سة تلك املهن.
المادة الثالثة

تتخذ ال�شركة املهنية �أحد �أ�شكال ال�شركات الآتية:
�أ� -شركة الت�ضامن.
ب� -شركة امل�ساهمة.
ج� -شركة التو�صية الب�سيطة.
د -ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة.
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المادة الرابعة

 -1ت�سري على ال�شركة املهنية -فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف النظام ،ومبا
ال يتعار�ض مع طبيعتها� -أحكام نظام ال�شركات .
 -2ال يكت�سب ال�شريك �أو امل�ساهم يف ال�شركة املهنية �أ ًّيا كان �شكلها �صفة
التاجر تبعاً ل�شراكته �أو ملكيته للأ�سهم.
المادة الخامسة

 -1للأ�شخا�ص املرخ�ص لهم مبمار�سة مهنة حرة واحدة �أن ي�ؤ�س�سوا بينهم
�شركة مهنية ب�أي �شكل من الأ�شكال الواردة يف املادة (الثالثة) من النظام.
 -2لل�شخ�ص املرخ�ص له مبمار�سة مهنة حرة واحدة �أن ي�ؤ�س�س �شركة مهنية
ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص واحد ملمار�سة مهنته من خاللها .و�إذا كان
مرخ�صاً له مبمار�سة �أكرث من مهنة حرة ،فله ممار�سة كل تلك املهن �أو بع�ضها من
خالل ال�شركة ،وذلك بعد ا�ستيفاء ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة.
 -3يجوز تكوين �شركة مهنية بني مرخ�ص لهم مبمار�سة �أكرث من مهنة حرة،
ويجوز كذلك تكوين �شركة مهنية م�شاركة بني مرخ�ص لهم مبمار�سة مهنة
حرة واحدة �-أو �أكرث -و�شركات مهنية غري �سعودية .وتبني الالئحة ال�شروط
اخلا�صة بتكوين هذه ال�شركات وال�ضوابط املنظمة لن�شاطها.
 -4يجوز �أن يُ�شارك �أو ي�ساهم يف ال�شركة املهنية -عدا �شركة الت�ضامن
�شخ�ص ذو �صفة طبيعية
و�شركة التو�صية الب�سيطة ب�صفة ال�شريك املت�ضامن-
ٌ
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من غري املرخ�ص لهم مبمار�سة املهنة �أو املهن احلرة حمل ن�شاطها� ،أو �شخ�ص
ذو �صفة اعتبارية .وتبني الالئحة ال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بذلك ،وحتدد
الالئحة القواعد العامة لإدارة هذا النوع من ال�شركات املهنية مبا ي�صون
ا�ستقالل ال�شركاء �أو امل�ساهمني املهنيني يف ممار�سة مهنهم.
المادة السادسة

يجوز لل�شركاء �أو امل�ساهمني يف ال�شركة املهنية حتويلها �إىل �شكل �آخر من
�أ�شكال ال�شركات امل�شار �إليها يف املادة (الثالثة) من النظام ،وذلك بعد ا�ستيفاء
ال�شروط وال�ضوابط التي ن�ص عليها النظام �أو الئحته.
المادة السابعة

ال يجوز لل�شريك يف �شركة مهنية وال امل�ساهم فيها ،امل ُ َمارِ َ�س ْي ملهنة حرة؛ �أن
ي�شاركا �أو ي�ساهما يف �شركة مهنية �أخرى متار�س املهنة احلرة نف�سها.
المادة الثامنة

 -1تخت�ص الوزارة بالرتخي�ص لت�أ�سي�س ال�شركة املهنية وفقاً للإجراءات
وال�ضوابط التي ن�ص عليها النظام �أو الئحته ،وذلك مع مراعاة �أحكام نظام
اال�ستثمار الأجنبي.
 -2تقيد ال�شركة املهنية يف �سجل خا�ص بها يف ال��وزارة ي�سمى �سجل
ال�شركات املهنية وال تكت�سب ال�شركة املهنية ال�شخ�صية االعتبارية وال تبا�شر
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�أعمالها �إال بعد قيدها يف ذلك ال�سجل .وتبني الالئحة الأحكام والإجراءات
اخلا�صة بالقيد واملقابل املايل الذي يُ�ستوفى لهذا الغر�ض.
المادة التاسعة

 -1تبني الالئحة �آلية �شهر عقد ت�أ�سي�س ال�شركة املهنية ونظامها الأ�سا�س ،و�أي
تعديل يطر�أ عليه ،وما يلحق ح�ص�صها �أو �أ�سهمها من رهن �أو تغيري يف ملكيتها.
 -2ال يجوز االحتجاج على الغري بعقد ت�أ�سي�س ال�شركة املهنية �أو نظامها
الأ�سا�س امل�شهر وفقاً لأحكام النظام� ,إال بعد قيد ال�شركة يف �سجل ال�شركات
املهنية .ومع ذلك �إذا اقت�صر عدم ال�شهر على بيان �أو �أكرث من �أي منهما ،كانت
هذه البيانات وحدها غري نافذة يف مواجهة الغري.
 -3ال يجوز لل�شركاء �أو امل�ساهمني يف ال�شركة املهنية حلها قبل نهاية مدتها
�إال بعد الإعالن عن ذلك و�إبالغ جميع املتعاملني معها كتاب ًة بح�سب الآلية التي
حتددها الالئحة.
المادة العاشرة

ال متار�س ال�شركة املهنية املهنة �أو املهن احلرة حمل ن�شاطها �إال عن طريق
�شركائها �أو م�ساهميها املرخ�ص لهم .ومع ذلك يجوز لل�شركة املهنية اال�ستعانة
يف �أعمالها ب�أ�شخا�ص مرخ�ص لهم مبمار�سة املهنة �أو املهن حمل ن�شاطها ،على
�أن يخ�ضعوا يف ذلك لإ�شراف ال�شركة وم�س�ؤوليتها.
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المادة الحادية عشرة

 -1تخت�ص ال�شركة املهنية مبمار�سة املهنة �أو املهن احلرة حمل ن�شاطها فقط.
 -2ال يجوز لل�شركة املهنية ممار�سة الأعمال التجارية �أو امل�شاركة يف ت�أ�سي�س
ال�شركات التجارية �أو �شركة مهنية �أخرى .ومع ذلك يجوز لها متلك الأ�صول
املالية والعقارية خلدمة �أغرا�ضها ،وفقاً لل�ضوابط التي حتددها الالئحة.
المادة الثانية عشرة

تخ�ضع ال�شركة املهنية -يف ممار�سة املهنة �أو املهن احلرة حمل ن�شاطها-
لإ�شراف اجلهة �أو اجلهات املخت�صة .وحتدد الالئحة نطاق و�آليات �إ�شراف اجلهة
املخت�صة على ن�شاط ال�شركة املهنية.
المادة الثالثة عشرة

 -1ال يجوز لل�شريك �أو امل�ساهم يف ال�شركة املهنية ممار�سة مهنته احلرة �إال
عن طريق ال�شركة ،ما مل تكن ال�شركة املهنية مملوكة ل�شخ�ص واحد.
 -2ا�ستثناء مما ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجوز �أن ميار�س ال�شريك
�أو امل�ساهم مهنته احلرة عن طريق غري ال�شركة �إذا وافق باقي ال�شركاء على ذلك
كتاب ًة �أو ح�صل على موافقة اجلمعية العامة بح�سب الأحوال.
� -3إذا �أخل ال�شريك �أو امل�ساهم مبا ورد يف �أي من الفقرتني ( )1و( )2من
هذه املادة ،كان ما يتح�صل عليه من �أتعاب ومنافع مالية �أخرى حقاً لل�شركة.
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المادة الرابعة عشرة

 -1تُ�سمى ال�شركة املهنية با�سم واحد �-أو �أكرث -من �شركائها �أو م�ساهميها،
ويجوز لها �أن تتخذ ا�سماً مبتكراً ملمار�سة ن�شاطها .ويجب يف كل الأحوال �أن
يكون ا�سم ال�شركة املهنية متبوعاً مبا يُنبئ بكونها �شركة مهنية .وتبني الالئحة
�ضوابط ت�سمية ال�شركات املهنية.
 -2يف حال ان�سحاب �أو وفاة ال�شريك �أو امل�ساهم ,الذي تُ�سمى ال�شركة املهنية
با�سمه �أو يرد ا�سمه �ضمن ا�سمها ،ال يجوز لل�شركة اال�ستمرار بحمل ا�سمه �أو �إيراده
�ضمن ا�سمها �إال مبوافقته الكتابية �أو مبوافقة ورثته الكتابية بح�سب الأحوال.
المادة الخامسة عشرة

 -1مع عدم الإخالل بحكم الفقرة ( )2من هذه املادة ،و�أي من الأحكام
ذات ال�صلة الواردة يف نظام ال�شركات ،يتوىل �إدارة ال�شركة املهنية واحد
�أو �أكرث -من ال�شركاء فيها �أو من غريهم ،ف�إذا توىل �إدارة ال�شركة �شخ�صواحد فيجب �أن يكون من ال�شركاء املرخ�ص لهم� ،أما �إذا توالها �أكرث من
�شخ�ص فيجب �أال يقل عدد ال�شركاء املرخ�ص لهم عن الن�صف� ،أو وفق ما
حتدده الالئحة .ويحدد عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �شروط تعيني املدير ،و�سلطاته،
ومكاف�آته ،ومدة �إدارته لل�شركة ،وطريقة عزله.
كون من عدد من
 -2يتوىل �إدارة �شركة امل�ساهمة املهنية جمل�س �إدارة يُ ّ
م�ساهميها �أو من غريهم ،على �أن يكون ن�صف �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
الأقل من امل�ساهمني املرخ�ص لهم� ،أو وفق ما حتدده الالئحة .ويحدد نظام
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ال�شركة الأ�سا�س �صالحيات املجل�س والأحكام املتعلقة بت�شكيله.
المادة السادسة عشرة

 -1ال يجوز �أن تت�ضمن �سلطة املدير -يف ال�شركات املهنية الت�ضامنية،
والتو�صية الب�سيطة ،وذات امل�س�ؤولية املحدودة اململوكة لأكرث من �شخ�ص
واحد -ما يخل با�ستقاللية ال�شركاء يف ممار�ستهم ملهنهم احلرة.
 -2ال يجوز �أن تت�ضمن �سلطة جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية امل�ساهمة ما يخل
با�ستقاللية امل�ساهمني يف ممار�ستهم ملهنهم احلرة.
المادة السابعة عشرة

 -1فيما عدا ال�شركة املهنية اململوكة ل�شخ�ص واحد ،يُ�س�أل كل �شريك �أو
م�ساهم يف ال�شركة املهنية ب�صفة �شخ�صية عن �أخطائه املهنية جتاه ال�شركة وباقي
ال�شركاء �أو امل�ساهمني ،بح�سب الأحوال.
 -2تُ�س�أل ال�شركة املهنية عن تعوي�ض ال�ضرر الذي ي�صيب الغري ب�سبب
الأخطاء املهنية ل�شركائها �أو م�ساهميها -بح�سب الأحوال� -أو من�سوبيها.
المادة الثامنة عشرة

يُ�س�أل املدير �أو جمل�س الإدارة -بح�سب الأح��وال -عن تعوي�ض ال�ضرر
الذي ي�صيب ال�شركة� ،أو ال�شركاء �أو امل�ساهمني -بح�سب الأحوال� -أو الغري،
ب�سبب �أخطاء الإدارة �أو ب�سبب خمالفته لأحكام النظام �أو الالئحة �أو الأنظمة
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الأخرى ذات ال�صلة �أو ب�سبب خمالفته �أحكام عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها
الأ�سا�س .ويف حال وجود �أكرث من مدير ،تكون امل�س�ؤولية ت�ضامنية بينهم.
المادة التاسعة عشرة

للوزير -بقرار منه� -أن يقرن ممار�سة ال�شركة املهنية لن�شاطات �أو تعامالت
معينة باحل�صول على تغطية ت�أمينية على الأخطاء املهنية ،وذلك بعد التن�سيق مع
اجلهات املخت�صة -نظاماً -بالإ�شراف على ممار�سة تلك املهنة.
المادة العشرون

� -1إذا فقد �شريك �أو م�ساهم يف �شركة مهنية ترخي�ص ممار�سة مهنته احلرة
ب�صفة م�ؤقتة ،وجب عليه �أن ميتنع عن العمل يف ال�شركة -ب�شكل فوري
وكامل� -إىل حني ا�ستعادته الرتخي�ص .و�إذا كان املمار�س الوحيد لتلك املهنة
من بني ال�شركاء �أو امل�ساهمني الآخرين� ،أو املالك الوحيد لل�شركة املهنية ،وجب
على ال�شركة �أن تتوقف عن ممار�سة تلك املهنة �إىل حني ا�ستعادته الرتخي�ص.
ويبني عقد ت�أ�سي�س ال�شركة املهنية �أو نظامها الأ�سا�س -بح�سب الأحوال -كيفية
توزيع �أرباحها وخ�سائرها عند وقوع �أي من هاتني احلالتني ،وذلك بالن�سبة �إىل
ال�شركة املهنية من غري ال�شركات اململوكة ل�شخ�ص واحد.
� -2إذا فقد �شريك �أو م�ساهم يف �شركة مهنية ترخي�ص ممار�سة مهنته احلرة
ب�صفة نهائيةُ ،عد بذلك من�سحباً من ال�شركة ،ما مل ين�ص عقد ت�أ�سي�سها �أو نظامها
الأ�سا�س -بح�سب الأحوال -على ا�ستمراره �شريكاً غري مرخ�ص له مبمار�سة
املهنة يف ال�شركة ،وحتققت بالإ�ضافة �إىل ذلك ال�شروط وال�ضوابط امل�شار �إليها
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يف الفقرة ( )4من املادة (اخلام�سة) من النظام.
� -3إذا فقد �شريك �أو م�ساهم يف �شركة مهنية ترخي�ص ممار�سة مهنته احلرة
ب�صفة نهائية وكان هو املمار�س الوحيد لتلك املهنة من بني ال�شركاء �أو امل�ساهمني،
�أو كانت ال�شركة املهنية مملوكة ل�شخ�ص واحد� ،أو ترتب على وفاة �شريك �أو
م�ساهم يف �شركة مهنية �أو تنازله عن ح�صته �أو �أ�سهمه فقد ال�شركة للممار�س
الوحيد ملهنة حرة من بني �شركائها �أو م�ساهميها؛ وجب على ال�شركة التوقف
عن ممار�سة تلك املهنةُ ،
وتهل يف هذه احلال مدة (�ستة) �أ�شهر لت�صحيح �أو�ضاعها
مبا يتفق مع �أحكام النظام ،ويجوز للوزير متديد هذه املهلة ملدة مماثلة �إذا ر�أى
م�صلحة يف ذلك .وتنق�ضي ال�شركة عند انق�ضاء املهلة دون ت�صحيح �أو�ضاعها.
المادة الحادية والعشرون

� -1إذا تويف �أحد ال�شركاء يف ال�شركة املهنية ذات امل�س�ؤولية املحدودة �أو
�أحد امل�ساهمني يف ال�شركة املهنية امل�ساهمة ،فت�ؤول ح�صته �أو �أ�سهمه -بح�سب
الأح��وال� -إىل ورثته ،ما مل ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�س
بح�سب الأحوال -على غري ذلك.� -2إذا تويف �أحد ال�شركاء يف ال�شركة املهنية الت�ضامنية ،ت�ستمر ال�شركة
بني باقي ال�شركاء ،ويكون ن�صيبه لورثته ويحدد ُم ِق ّيم معتمد -بتقرير خا�ص-
القيمة العادلة لن�صيب كل �شريك يف �أموال ال�شركة يف تاريخ وفاة ال�شريك.
ويكون للورثة كذلك ن�صيب مما ي�ستجد لل�شركة من حقوق �إذا كانت ناجتة من
عمليات �سابقة على وفاة مورثهم.
 -3يجوز �أن يُن�ص يف عقد ت�أ�سي�س ال�شركة املهنية الت�ضامنية �أو يف اتفاق
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خا�ص بني ورثة ال�شريك املتوفى وباقي ال�شركاء يف ال�شركة؛ على �أن يحل ورثة
ال�شريك املتوفى حمل مورثهم �شركا َء يف ال�شركة من خالل حتويلها �إىل �شركة
تو�صية ب�سيطة �أو �شركة م�ساهمة �أو �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ويكون
للورثة -يف حال حتويل ال�شركة �إىل �شركة تو�صية ب�سيطة� -صفة ال�شريك
املو�صي.
� -4إذا تويف �أحد ال�شركاء يف �شركة التو�صية الب�سيطة املهنية ،ت�ؤول ح�صته
�إىل ورثته ،ما مل ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على غري ذلك .ويكون للورثة يف
حال م�شاركتهم يف ال�شركة �صفة ال�شريك املو�صي.
المادة الثانية والعشرون

 -1ت�سري يف �ش�أن احل�ص�ص �أو الأ�سهم ،التي تنتقل من ال�شركاء �أو امل�ساهمني
يف ال�شركة املهنية املتوفني �إىل ورثتهم؛ القواعد امل�شار �إليها يف الفقرة ( )4من
املادة (اخلام�سة) من النظام.
� -2إذا كان � ّأي من الورثة مرخ�صاً له مبمار�سة املهنة �أو �أي من املهن حمل ن�شاط
ال�شركة ،فيجوز �أن يكون هذا الوريث �شريكاً �أو م�ساهماً ممار�ساً ملهنته عن طريق
ال�شركة �إذا وافق غالبية ال�شركاء �أو ح�صل على موافقة اجلمعية العامة على ذلك .و�إذا
مل يوافقوا فيكون الوريث �شريكاً �أو م�ساهماً غري ممار�س ،ويجوز له يف هذه احلالة
ممار�سة مهنته عن طريق غري ال�شركة ا�ستثنا ًء من حكم املادة (الثالثة ع�شرة) من النظام.
 -3ا�ستثنا ًء من حكم املادة (ال�سابعة) من النظام� ،إذا كان � ٌّأي من الورثة �شريكاً
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 89ربيع األخر 144١هـ

195
12

نظام الشركات المهنية

�أو م�ساهماً -ممار�ساً للمهنة -يف �شركة مهنية �أخرى متار�س املهنة احلرة نف�سها،
فيجوز له متلك احل�ص�ص �أو الأ�سهم املورثة له ك�شريك �أو م�ساهم غري ممار�س.
المادة الثالثة والعشرون

يبني عقد ت�أ�سي�س �شركة الت�ضامن املهنية و�شركة التو�صية الب�سيطة املهنية ما
يرتتب على احلجر على ال�شريك املت�ضامن �أو افتتاح �أي من �إجراءات الت�صفية
وف ًقا لنظام الإفال�س.
المادة الرابعة والعشرون

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام �آخر ،يعاقب بغرامة ال
تتجاوز خم�سمائة �ألف ريال ما ي�أتي:
 -1كل �شركة مملوكة ل�شخ�ص واحد متار�س �أكرث من مهنة حرة واحدة
باملخالفة لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة.
 -2كل مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة مهنية �أخل ب�شروط ت�أ�سي�س
ال�شركات املهنية و�ضوابطها و�آلية ال�شهر التي تبينها الالئحة� ،أو �أخل بال�ضوابط
املنظمة لن�شاط ال�شركات املهنية امل�شار �إليها يف الفقرة ( )3من املادة (اخلام�سة)
من النظام� ،أو �أخل بالقواعد العامة لآلية �إدارة ال�شركات املهنية امل�شار �إليها يف
الفقرة ( )4من املادة (اخلام�سة) من النظام.
 -3كل �شخ�ص �شارك �أو �ساهم يف �أكرث من �شركة مهنية واحدة متار�س
املهنة احلرة نف�سها ،باملخالفة حلكم املادة (ال�سابعة) من النظام.
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 -4كل مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة مهنية خالف حكم الفقرة ()3
من املادة (التا�سعة) من النظام.
 -5كل �شركة �أخلت ب�أحكام �أي من املواد( :العا�شرة) و(احلادية ع�شرة)
و(الرابعة ع�شرة) من النظام.
 -6كل �شركة مار�ست مهنة حرة دون احل�صول على تغطية ت�أمينية على
الأخطاء املهنية ،وذلك يف حال �صدور قرار من الوزير ب�إلزامها باحل�صول على
هذه التغطية ،وفقاً حلكم املادة (التا�سعة ع�شرة) من النظام.
 -7كل �شخ�ص خالف حكم املادة (الثالثة ع�شرة) من النظام.
 -8كل مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو �شريك وحيد يف �شركة مهنية يف حال
ممار�ستها مهنة حرة دون �أن يكون من بني �شركائها �أو م�ساهميها مرخ�ص له مبمار�ستها.
المادة الخامسة والعشرون

 -1تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة من ثالثة �أع�ضاء �أو �أكرث ،يكون �أحدهم على
الأقل متخ�ص�صاً يف الأنظمة؛ للنظر يف خمالفات �أحكام النظام و�إيقاع العقوبة
املن�صو�ص عليها يف املادة (الرابعة والع�شرين) من النظام.
 -2ت�صدر قواعد عمل اللجنة ،وحتدد مكاف�آت رئي�سها و�أع�ضائها و�أمانتها،
بقرار من الوزير.
 -3يجوز ملن �صدر يف حقه قرار العقوبة التظلم منه �أمام املحكمة الإدارية.
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المادة السادسة والعشرون

ي�ضاعف احلد الأعلى للعقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة (الرابعة والع�شرين)
من النظام يف حال تكرار املخالفة نف�سها املن�صو�ص عليها يف تلك املادة خالل
(ثالث) �سنوات من تاريخ �صدور قرار العقوبة عليها.
المادة السابعة والعشرون

يحل هذا النظام حمل نظام ال�شركات املهنية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
( م ) 4/وتاريخ 1412/2/18هـ ،ويلغي ما يتعار�ض معه من �أحكام.
المادة الثامنة والعشرون

ي�صدر الوزير الالئحة -بعد التن�سيق مع اجلهة املخت�صة -خالل (مائة
وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام يف اجلريدة الر�سمية ،وتن�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة التاسعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد م�ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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