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المادة األولى

يق�ضد بالكلمات �لآتية -�أينما وردت يف هذ� �لنظام- �ملعاين �ملو�ضحة �أمام كل منها:
�لنظام: نظام �ل�ضركات �ملهنية.

�لالئحة: �لالئحة �لتنفيذية للنظام.
�لوز�رة: وز�رة �لتجارة و�ل�ضتثمار.

�لوزير: وزير �لتجارة و�ل�ضتثمار.

المادة الثانية

�ل�ضركة �ملهنية �ضركة مدنية ذ�ت �ضخ�ضية �عتبارية م�ضتقلة، يوؤ�ض�ضها �ضخ�ص 
)�أو �أكرث( من �ملرخ�ص لهم نظاماً مبمار�ضة مهنة حرة و�حدة )�أو �أكرث(، �أو منهم 

مع غريهم، ويكون غر�ضها ممار�ضة تلك �ملهن. 

المادة الثالثة

تتخذ �ل�ضركة �ملهنية �أحد �أ�ضكال �ل�ضركات �لآتية:
�أ- �ضركة �لت�ضامن.

ب- �ضركة �مل�ضاهمة.
ج- �ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة. 

د- �ل�ضركة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة.
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المادة الرابعة

1-  ت�ضري على �ل�ضركة �ملهنية -فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف �لنظام، ومبا 
ل يتعار�ص مع طبيعتها- �أحكام نظام �ل�ضركات .

2- ل يكت�ضب �ل�ضريك �أو �مل�ضاهم يف �ل�ضركة �ملهنية �أيًّا كان �ضكلها �ضفة 
�لتاجر تبعاً ل�ضر�كته �أو ملكيته لالأ�ضهم.

المادة الخامسة

1- لالأ�ضخا�ص �ملرخ�ص لهم مبمار�ضة مهنة حرة و�حدة �أن يوؤ�ض�ضو� بينهم 
�ضركة مهنية باأي �ضكل من �لأ�ضكال �لو�ردة يف �ملادة )�لثالثة( من �لنظام.

2- لل�ضخ�ص �ملرخ�ص له مبمار�ضة مهنة حرة و�حدة �أن يوؤ�ض�ص �ضركة مهنية 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة من �ضخ�ص و�حد ملمار�ضة مهنته من خاللها. و�إذ� كان 
مرخ�ضاً له مبمار�ضة �أكرث من مهنة حرة، فله ممار�ضة كل تلك �ملهن �أو بع�ضها من 

خالل �ل�ضركة، وذلك بعد ��ضتيفاء �ل�ضروط و�ل�ضو�بط �لتي حتددها �لالئحة.
3- يجوز تكوين �ضركة مهنية بني مرخ�ص لهم مبمار�ضة �أكرث من مهنة حرة، 
مهنة  مبمار�ضة  لهم  مرخ�ص  بني  م�ضاركة  مهنية  �ضركة  تكوين  كذلك  ويجوز 
حرة و�حدة -�أو �أكرث- و�ضركات مهنية غري �ضعودية. وتبني �لالئحة �ل�ضروط 

�خلا�ضة بتكوين هذه �ل�ضركات و�ل�ضو�بط �ملنظمة لن�ضاطها.
�لت�ضامن  �ضركة  �ملهنية -عد�  �ل�ضركة  ي�ضاهم يف  �أو  يُ�ضارك  �أن  يجوز   -4
�ل�ضريك �ملت�ضامن- �ضخ�ٌص ذو �ضفة طبيعية  �لب�ضيطة ب�ضفة  �لتو�ضية  و�ضركة 
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�أو �ضخ�ص  �أو �ملهن �حلرة حمل ن�ضاطها،  من غري �ملرخ�ص لهم مبمار�ضة �ملهنة 
�ل�ضروط و�ل�ضو�بط �خلا�ضة بذلك، وحتدد  �لالئحة  �عتبارية. وتبني  ذو �ضفة 
ي�ضون  مبا  �ملهنية  �ل�ضركات  من  �لنوع  هذ�  لإد�رة  �لعامة  �لقو�عد  �لالئحة 

��ضتقالل �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني �ملهنيني يف ممار�ضة مهنهم.

المادة السادسة

يجوز لل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني يف �ل�ضركة �ملهنية حتويلها �إىل �ضكل �آخر من 
�أ�ضكال �ل�ضركات �مل�ضار �إليها يف �ملادة )�لثالثة( من �لنظام، وذلك بعد ��ضتيفاء 

�ل�ضروط و�ل�ضو�بط �لتي ن�ص عليها �لنظام �أو لئحته.

المادة السابعة

ل يجوز لل�ضريك يف �ضركة مهنية ول �مل�ضاهم فيها، �ملَُماِر�َضنْي ملهنة حرة؛ �أن 
ي�ضاركا �أو ي�ضاهما يف �ضركة مهنية �أخرى متار�ص �ملهنة �حلرة نف�ضها.

المادة الثامنة

لالإجر�ء�ت  وفقاً  �ملهنية  �ل�ضركة  لتاأ�ضي�ص  بالرتخي�ص  �لوز�رة  تخت�ص   -1
�أحكام نظام  �أو لئحته، وذلك مع مر�عاة  و�ل�ضو�بط �لتي ن�ص عليها �لنظام 

�ل�ضتثمار �لأجنبي. 
�ضجل  ي�ضمى  �ل��وز�رة  يف  بها  خا�ص  �ضجل  يف  �ملهنية  �ل�ضركة  تقيد   -2
تبا�ضر  ول  �لعتبارية  �ل�ضخ�ضية  �ملهنية  �ل�ضركة  تكت�ضب  ول  �ملهنية  �ل�ضركات 
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�إل بعد قيدها يف ذلك �ل�ضجل. وتبني �لالئحة �لأحكام و�لإجر�ء�ت  �أعمالها 
�خلا�ضة بالقيد و�ملقابل �ملايل �لذي يُ�ضتوفى لهذ� �لغر�ص.

المادة التاسعة

1- تبني �لالئحة �آلية �ضهر عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �ملهنية ونظامها �لأ�ضا�ص، و�أي 
تعديل يطر�أ عليه، وما يلحق ح�ض�ضها �أو �أ�ضهمها من رهن �أو تغيري يف ملكيتها.
نظامها  �أو  �ملهنية  �ل�ضركة  تاأ�ضي�ص  بعقد  �لغري  �لحتجاج على  يجوز  2- ل 
�لأ�ضا�ص �مل�ضهر وفقاً لأحكام �لنظام، �إل بعد قيد �ل�ضركة يف �ضجل �ل�ضركات 
�ملهنية. ومع ذلك �إذ� �قت�ضر عدم �ل�ضهر على بيان �أو �أكرث من �أي منهما، كانت 

هذه �لبيانات وحدها غري نافذة يف مو�جهة �لغري.
3- ل يجوز لل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني يف �ل�ضركة �ملهنية حلها قبل نهاية مدتها 
�إل بعد �لإعالن عن ذلك و�إبالغ جميع �ملتعاملني معها كتابًة بح�ضب �لآلية �لتي 

حتددها �لالئحة.

المادة العاشرة

طريق  عن  �إل  ن�ضاطها  حمل  �حلرة  �ملهن  �أو  �ملهنة  �ملهنية  �ل�ضركة  متار�ص  ل 
�ضركائها �أو م�ضاهميها �ملرخ�ص لهم. ومع ذلك يجوز لل�ضركة �ملهنية �ل�ضتعانة 
يف �أعمالها باأ�ضخا�ص مرخ�ص لهم مبمار�ضة �ملهنة �أو �ملهن حمل ن�ضاطها، على 

�أن يخ�ضعو� يف ذلك لإ�ضر�ف �ل�ضركة وم�ضوؤوليتها.
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المادة الحادية عشرة

1-  تخت�ص �ل�ضركة �ملهنية مبمار�ضة �ملهنة �أو �ملهن �حلرة حمل ن�ضاطها فقط. 
2- ل يجوز لل�ضركة �ملهنية ممار�ضة �لأعمال �لتجارية �أو �مل�ضاركة يف تاأ�ضي�ص 
�ل�ضركات �لتجارية �أو �ضركة مهنية �أخرى. ومع ذلك يجوز لها متلك �لأ�ضول 

�ملالية و�لعقارية خلدمة �أغر��ضها، وفقاً لل�ضو�بط �لتي حتددها �لالئحة.

المادة الثانية عشرة

ن�ضاطها-  حمل  �حلرة  �ملهن  �أو  �ملهنة  ممار�ضة  -يف  �ملهنية  �ل�ضركة  تخ�ضع 
لإ�ضر�ف �جلهة �أو �جلهات �ملخت�ضة. وحتدد �لالئحة نطاق و�آليات �إ�ضر�ف �جلهة 

�ملخت�ضة على ن�ضاط �ل�ضركة �ملهنية.

المادة الثالثة عشرة

1- ل يجوز لل�ضريك �أو �مل�ضاهم يف �ل�ضركة �ملهنية ممار�ضة مهنته �حلرة �إل 
عن طريق �ل�ضركة، ما مل تكن �ل�ضركة �ملهنية مملوكة ل�ضخ�ص و�حد.

2- ��ضتثناء مما ورد يف �لفقرة )1( من هذه �ملادة، يجوز �أن ميار�ص �ل�ضريك 
�أو �مل�ضاهم مهنته �حلرة عن طريق غري �ل�ضركة �إذ� و�فق باقي �ل�ضركاء على ذلك 

كتابًة �أو ح�ضل على مو�فقة �جلمعية �لعامة بح�ضب �لأحو�ل. 
3- �إذ� �أخل �ل�ضريك �أو �مل�ضاهم مبا ورد يف �أي من �لفقرتني )1( و)2( من 

هذه �ملادة، كان ما يتح�ضل عليه من �أتعاب ومنافع مالية �أخرى حقاً لل�ضركة. 
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المادة الرابعة عشرة

1- تُ�ضمى �ل�ضركة �ملهنية با�ضم و�حد -�أو �أكرث- من �ضركائها �أو م�ضاهميها، 
ويجوز لها �أن تتخذ ��ضماً مبتكر�ً ملمار�ضة ن�ضاطها. ويجب يف كل �لأحو�ل �أن 
�لالئحة  وتبني  مهنية.  �ضركة  بكونها  يُنبئ  مبا  متبوعاً  �ملهنية  �ل�ضركة  ��ضم  يكون 

�ضو�بط ت�ضمية �ل�ضركات �ملهنية.
2- يف حال �ن�ضحاب �أو وفاة �ل�ضريك �أو �مل�ضاهم، �لذي تُ�ضمى �ل�ضركة �ملهنية 
با�ضمه �أو يرد ��ضمه �ضمن ��ضمها، ل يجوز لل�ضركة �ل�ضتمر�ر بحمل ��ضمه �أو �إير�ده 

�ضمن ��ضمها �إل مبو�فقته �لكتابية �أو مبو�فقة ورثته �لكتابية بح�ضب �لأحو�ل.

المادة الخامسة عشرة

1- مع عدم �لإخالل بحكم �لفقرة )2( من هذه �ملادة، و�أي من �لأحكام 
و�حد  �ملهنية  �ل�ضركة  �إد�رة  يتوىل  �ل�ضركات،  نظام  �لو�ردة يف  �ل�ضلة  ذ�ت 
-�أو �أكرث- من �ل�ضركاء فيها �أو من غريهم، فاإذ� توىل �إد�رة �ل�ضركة �ضخ�ص 
من  �أكرث  تولها  �إذ�  �أما  لهم،  �ملرخ�ص  �ل�ضركاء  من  يكون  �أن  فيجب  و�حد 
ما  وفق  �أو  �لن�ضف،  لهم عن  �ملرخ�ص  �ل�ضركاء  يقل عدد  �أل  فيجب  �ضخ�ص 
و�ضلطاته،  �ملدير،  تعيني  �ضروط  �ل�ضركة  تاأ�ضي�ص  عقد  ويحدد  �لالئحة.  حتدده 

ومكافاآته، ومدة �إد�رته لل�ضركة، وطريقة عزله.
من  عدد  من  يُكّون  �إد�رة  جمل�ص  �ملهنية  �مل�ضاهمة  �ضركة  �إد�رة  يتوىل   -2
على  �لإد�رة  جمل�ص  �أع�ضاء  ن�ضف  يكون  �أن  على  غريهم،  من  �أو  م�ضاهميها 
نظام  ويحدد  �لالئحة.  حتدده  ما  وفق  �أو  لهم،  �ملرخ�ص  �مل�ضاهمني  من  �لأقل 
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�ل�ضركة �لأ�ضا�ص �ضالحيات �ملجل�ص و�لأحكام �ملتعلقة بت�ضكيله.

المادة السادسة عشرة

�لت�ضامنية،  �ملهنية  �ل�ضركات  -يف  �ملدير  �ضلطة  تت�ضمن  �أن  يجوز  ل   -1
�ضخ�ص  من  لأكرث  �ململوكة  �ملحدودة  �مل�ضوؤولية  وذ�ت  �لب�ضيطة،  و�لتو�ضية 

و�حد- ما يخل با�ضتقاللية �ل�ضركاء يف ممار�ضتهم ملهنهم �حلرة.
2- ل يجوز �أن تت�ضمن �ضلطة جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �ملهنية �مل�ضاهمة ما يخل 

با�ضتقاللية �مل�ضاهمني يف ممار�ضتهم ملهنهم �حلرة.

المادة السابعة عشرة

�أو  1- فيما عد� �ل�ضركة �ملهنية �ململوكة ل�ضخ�ص و�حد، يُ�ضاأل كل �ضريك 
م�ضاهم يف �ل�ضركة �ملهنية ب�ضفة �ضخ�ضية عن �أخطائه �ملهنية جتاه �ل�ضركة وباقي 

�ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني، بح�ضب �لأحو�ل.
ب�ضبب  �لغري  ي�ضيب  �لذي  �ل�ضرر  تعوي�ص  عن  �ملهنية  �ل�ضركة  تُ�ضاأل   -2

�لأخطاء �ملهنية ل�ضركائها �أو م�ضاهميها -بح�ضب �لأحو�ل- �أو من�ضوبيها.

المادة الثامنة عشرة

�ل�ضرر  تعوي�ص  عن  �لأح��و�ل-  -بح�ضب  �لإد�رة  جمل�ص  �أو  �ملدير  يُ�ضاأل 
�لذي ي�ضيب �ل�ضركة، �أو �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني -بح�ضب �لأحو�ل- �أو �لغري، 
ب�ضبب �أخطاء �لإد�رة �أو ب�ضبب خمالفته لأحكام �لنظام �أو �لالئحة �أو �لأنظمة 
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�لأخرى ذ�ت �ل�ضلة �أو ب�ضبب خمالفته �أحكام عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �أو نظامها 
�لأ�ضا�ص. ويف حال وجود �أكرث من مدير، تكون �مل�ضوؤولية ت�ضامنية بينهم.

المادة التاسعة عشرة

�أو تعامالت  �أن يقرن ممار�ضة �ل�ضركة �ملهنية لن�ضاطات  للوزير -بقر�ر منه- 
معينة باحل�ضول على تغطية تاأمينية على �لأخطاء �ملهنية، وذلك بعد �لتن�ضيق مع 

�جلهات �ملخت�ضة -نظاماً- بالإ�ضر�ف على ممار�ضة تلك �ملهنة.
المادة العشرون

1- �إذ� فقد �ضريك �أو م�ضاهم يف �ضركة مهنية ترخي�ص ممار�ضة مهنته �حلرة 
فوري  -ب�ضكل  �ل�ضركة  يف  �لعمل  عن  ميتنع  �أن  عليه  وجب  موؤقتة،  ب�ضفة 
وكامل- �إىل حني ��ضتعادته �لرتخي�ص. و�إذ� كان �ملمار�ص �لوحيد لتلك �ملهنة 
من بني �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني �لآخرين، �أو �ملالك �لوحيد لل�ضركة �ملهنية، وجب 
�لرتخي�ص.  ��ضتعادته  �إىل حني  �ملهنة  تلك  تتوقف عن ممار�ضة  �أن  �ل�ضركة  على 
ويبني عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �ملهنية �أو نظامها �لأ�ضا�ص -بح�ضب �لأحو�ل- كيفية 
توزيع �أرباحها وخ�ضائرها عند وقوع �أي من هاتني �حلالتني، وذلك بالن�ضبة �إىل 

�ل�ضركة �ملهنية من غري �ل�ضركات �ململوكة ل�ضخ�ص و�حد.
2- �إذ� فقد �ضريك �أو م�ضاهم يف �ضركة مهنية ترخي�ص ممار�ضة مهنته �حلرة 
ب�ضفة نهائية، ُعد بذلك من�ضحباً من �ل�ضركة، ما مل ين�ص عقد تاأ�ضي�ضها �أو نظامها 
مبمار�ضة  له  غري مرخ�ص  �ضريكاً  ��ضتمر�ره  �لأحو�ل- على  �لأ�ضا�ص -بح�ضب 
�ملهنة يف �ل�ضركة، وحتققت بالإ�ضافة �إىل ذلك �ل�ضروط و�ل�ضو�بط �مل�ضار �إليها 
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يف �لفقرة )4( من �ملادة )�خلام�ضة( من �لنظام.
�حلرة  مهنته  ممار�ضة  ترخي�ص  مهنية  �ضركة  م�ضاهم يف  �أو  �ضريك  فقد  �إذ�   -3
ب�ضفة نهائية وكان هو �ملمار�ص �لوحيد لتلك �ملهنة من بني �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني، 
�أو  �ضريك  وفاة  ترتب على  �أو  ل�ضخ�ص و�حد،  مملوكة  �ملهنية  �ل�ضركة  كانت  �أو 
للممار�ص  �ل�ضركة  فقد  �أ�ضهمه  �أو  ح�ضته  عن  تنازله  �أو  مهنية  �ضركة  يف  م�ضاهم 
�لتوقف  �ل�ضركة  م�ضاهميها؛ وجب على  �أو  �ضركائها  ملهنة حرة من بني  �لوحيد 
عن ممار�ضة تلك �ملهنة، ومُتهل يف هذه �حلال مدة )�ضتة( �أ�ضهر لت�ضحيح �أو�ضاعها 
مبا يتفق مع �أحكام �لنظام، ويجوز للوزير متديد هذه �ملهلة ملدة مماثلة �إذ� ر�أى 

م�ضلحة يف ذلك. وتنق�ضي �ل�ضركة عند �نق�ضاء �ملهلة دون ت�ضحيح �أو�ضاعها.
 المادة الحادية والعشرون

1- �إذ� تويف �أحد �ل�ضركاء يف �ل�ضركة �ملهنية ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �أو 
�أحد �مل�ضاهمني يف �ل�ضركة �ملهنية �مل�ضاهمة، فتوؤول ح�ضته �أو �أ�ضهمه -بح�ضب 
�لأ�ضا�ص  نظامها  �أو  �ل�ضركة  تاأ�ضي�ص  عقد  ين�ص  مل  ما  ورثته،  �إىل  �لأح��و�ل- 

-بح�ضب �لأحو�ل- على غري ذلك.
�ل�ضركة  ت�ضتمر  �لت�ضامنية،  �ملهنية  �ل�ضركة  يف  �ل�ضركاء  �أحد  تويف  �إذ�   -2
بني باقي �ل�ضركاء، ويكون ن�ضيبه لورثته ويحدد ُمِقّيم معتمد -بتقرير خا�ص- 
�لقيمة �لعادلة لن�ضيب كل �ضريك يف �أمو�ل �ل�ضركة يف تاريخ وفاة �ل�ضريك. 
ويكون للورثة كذلك ن�ضيب مما ي�ضتجد لل�ضركة من حقوق �إذ� كانت ناجتة من 

عمليات �ضابقة على وفاة مورثهم.
تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �ملهنية �لت�ضامنية �أو يف �تفاق  �أن يُن�ص يف عقد  3- يجوز 
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خا�ص بني ورثة �ل�ضريك �ملتوفى وباقي �ل�ضركاء يف �ل�ضركة؛ على �أن يحل ورثة 
�ل�ضريك �ملتوفى حمل مورثهم �ضركاَء يف �ل�ضركة من خالل حتويلها �إىل �ضركة 
ويكون  حمدودة،  م�ضوؤولية  ذ�ت  �ضركة  �أو  م�ضاهمة  �ضركة  �أو  ب�ضيطة  تو�ضية 
�ل�ضريك  �ضفة  ب�ضيطة-  تو�ضية  �ضركة  �إىل  �ل�ضركة  حتويل  حال  -يف  للورثة 

�ملو�ضي.
4- �إذ� تويف �أحد �ل�ضركاء يف �ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة �ملهنية، توؤول ح�ضته 
�إىل ورثته، ما مل ين�ص عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة على غري ذلك. ويكون للورثة يف 

حال م�ضاركتهم يف �ل�ضركة �ضفة �ل�ضريك �ملو�ضي.

المادة الثانية والعشرون

1- ت�ضري يف �ضاأن �حل�ض�ص �أو �لأ�ضهم، �لتي تنتقل من �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني 
يف �ل�ضركة �ملهنية �ملتوفني �إىل ورثتهم؛ �لقو�عد �مل�ضار �إليها يف �لفقرة )4( من 

�ملادة )�خلام�ضة( من �لنظام.
2- �إذ� كان �أّي من �لورثة مرخ�ضاً له مبمار�ضة �ملهنة �أو �أي من �ملهن حمل ن�ضاط 
طريق  عن  ملهنته  ممار�ضاً  م�ضاهماً  �أو  �ضريكاً  �لوريث  هذ�  يكون  �أن  فيجوز  �ل�ضركة، 
�ل�ضركة �إذ� و�فق غالبية �ل�ضركاء �أو ح�ضل على مو�فقة �جلمعية �لعامة على ذلك. و�إذ� 
�أو م�ضاهماً غري ممار�ص، ويجوز له يف هذه �حلالة  مل يو�فقو� فيكون �لوريث �ضريكاً 
ممار�ضة مهنته عن طريق غري �ل�ضركة ��ضتثناًء من حكم �ملادة )�لثالثة ع�ضرة( من �لنظام.
3- ��ضتثناًء من حكم �ملادة )�ل�ضابعة( من �لنظام، �إذ� كان �أيٌّ من �لورثة �ضريكاً 
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نف�ضها،  �حلرة  �ملهنة  متار�ص  �أخرى  مهنية  �ضركة  للمهنة- يف  -ممار�ضاً  م�ضاهماً  �أو 
فيجوز له متلك �حل�ض�ص �أو �لأ�ضهم �ملورثة له ك�ضريك �أو م�ضاهم غري ممار�ص. 

المادة الثالثة والعشرون

يبني عقد تاأ�ضي�ص �ضركة �لت�ضامن �ملهنية و�ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة �ملهنية ما 
يرتتب على �حلجر على �ل�ضريك �ملت�ضامن �أو �فتتاح �أي من �إجر�ء�ت �لت�ضفية 

وفًقا لنظام �لإفال�ص.

المادة الرابعة والعشرون

مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�ضد ين�ص عليها نظام �آخر، يعاقب بغر�مة ل 
تتجاوز خم�ضمائة �ألف ريال ما ياأتي:

و�حدة  حرة  مهنة  من  �أكرث  متار�ص  و�حد  ل�ضخ�ص  مملوكة  �ضركة  كل   -1
باملخالفة لل�ضروط و�ل�ضو�بط �لتي حتددها �لالئحة.

2- كل مدير �أو ع�ضو جمل�ص �إد�رة يف �ضركة مهنية �أخل ب�ضروط تاأ�ضي�ص 
�ل�ضركات �ملهنية و�ضو�بطها و�آلية �ل�ضهر �لتي تبينها �لالئحة، �أو �أخل بال�ضو�بط 
�ملنظمة لن�ضاط �ل�ضركات �ملهنية �مل�ضار �إليها يف �لفقرة )3( من �ملادة )�خلام�ضة( 
من �لنظام، �أو �أخل بالقو�عد �لعامة لآلية �إد�رة �ل�ضركات �ملهنية �مل�ضار �إليها يف 

�لفقرة )4( من �ملادة )�خلام�ضة( من �لنظام.
متار�ص  و�حدة  مهنية  �ضركة  من  �أكرث  يف  �ضاهم  �أو  �ضارك  �ضخ�ص  كل   -3

�ملهنة �حلرة نف�ضها، باملخالفة حلكم �ملادة )�ل�ضابعة( من �لنظام.
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4- كل مدير �أو ع�ضو جمل�ص �إد�رة يف �ضركة مهنية خالف حكم �لفقرة )3( 
من �ملادة )�لتا�ضعة( من �لنظام.

باأحكام �أي من �ملو�د: )�لعا�ضرة( و)�حلادية ع�ضرة(  5- كل �ضركة �أخلت 
و)�لر�بعة ع�ضرة( من �لنظام.

على  تاأمينية  تغطية  على  �حل�ضول  دون  حرة  مهنة  مار�ضت  �ضركة  كل   -6
�لأخطاء �ملهنية، وذلك يف حال �ضدور قر�ر من �لوزير باإلز�مها باحل�ضول على 

هذه �لتغطية، وفقاً حلكم �ملادة )�لتا�ضعة ع�ضرة( من �لنظام.
7- كل �ضخ�ص خالف حكم �ملادة )�لثالثة ع�ضرة( من �لنظام.

8- كل مدير �أو ع�ضو جمل�ص �إد�رة �أو �ضريك وحيد يف �ضركة مهنية يف حال 
ممار�ضتها مهنة حرة دون �أن يكون من بني �ضركائها �أو م�ضاهميها مرخ�ص له مبمار�ضتها.

المادة الخامسة والعشرون

1- تن�ضاأ بقر�ر من �لوزير جلنة من ثالثة �أع�ضاء �أو �أكرث، يكون �أحدهم على 
�لأقل متخ�ض�ضاً يف �لأنظمة؛ للنظر يف خمالفات �أحكام �لنظام و�إيقاع �لعقوبة 

�ملن�ضو�ص عليها يف �ملادة )�لر�بعة و�لع�ضرين( من �لنظام.
2- ت�ضدر قو�عد عمل �للجنة، وحتدد مكافاآت رئي�ضها و�أع�ضائها و�أمانتها، 

بقر�ر من �لوزير.
3- يجوز ملن �ضدر يف حقه قر�ر �لعقوبة �لتظلم منه �أمام �ملحكمة �لإد�رية.
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 المادة السادسة والعشرون

ي�ضاعف �حلد �لأعلى للعقوبة �ملن�ضو�ص عليها يف �ملادة )�لر�بعة و�لع�ضرين( 
من �لنظام يف حال تكر�ر �ملخالفة نف�ضها �ملن�ضو�ص عليها يف تلك �ملادة خالل 

)ثالث( �ضنو�ت من تاريخ �ضدور قر�ر �لعقوبة عليها.

المادة السابعة والعشرون

يحل هذ� �لنظام حمل نظام �ل�ضركات �ملهنية، �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم 
) م/4 ( وتاريخ 1412/2/18ه�، ويلغي ما يتعار�ص معه من �أحكام.

المادة الثامنة والعشرون

)مائة  خالل  �ملخت�ضة-  �جلهة  مع  �لتن�ضيق  -بعد  �لالئحة  �لوزير  ي�ضدر 
وثمانني( يوماً من تاريخ ن�ضر �لنظام يف �جلريدة �لر�ضمية، وتن�ضر يف �جلريدة 

�لر�ضمية، ويعمل بها من تاريخ �لعمل بالنظام.

المادة التاسعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد م�ضي )مائة وثمانني( يوماً من تاريخ ن�ضره يف �جلريدة �لر�ضمية.


