


الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الشــركات المهنيــة

المادة األولى:
التعريفات

ـــة، الصـــادر بالمرســـوم  	 ـــواردة فـــي هـــذه الالئحـــة المعانـــي الموضحـــة ٔامـــام كل منهـــا فـــي المـــادة )األولـــى( مـــن نظـــام الشـــركات المهني  يكـــون للكلمـــات ال
الملكـــي رقـــم )م/7	( وتاريـــخ26/	0/ 	44	 هــــ.

 يقصد بالكلمات والمصطلحات اآلتية -ٔاينما وردت في هذه الالئحة- المعاني الموضحة ٔامام كل منها: 2
الجهة المختصة: الجهة المختصة باإلشراف والرقابة على المهنة الحرة ٔاو ٕاصدار الترخيص لممارستها.

السجل: سجل الشركات المهنية في الوزارة.
المهنـــة الحـــرة: مهنـــة يقـــدم مـــن خاللهـــا شـــخص خدمـــات ٕالـــى الغيـــر لحســـابه الخـــاص، وذلـــك علـــى ســـبيل االحتـــراف واســـتنادًا ٕالـــى خبـــرة ٔاو تٔاهيـــل ٔاو ملكـــة 

ٔاو مهـــارة وبعـــد الحصـــول علـــى الترخيـــص.
الترخيص: تصريح بممارسة المهنة الحرة -ٔاو ما في حكمه- تصدره الجهة المختصة.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية حاصل على ترخيص بممارسة مهنة حرة واحدة ٔاو ٔاكثر.

المادة الثانية: 
اسم الشركة المهنية

مع مراعاة حكم المادة )الرابعة عشرة( من النظام، يراعى في اسم الشركة المهنية ما ئاتي:
ٔا.   ٕاذا كان مكوًنا من اسم واحد ٔاو ٔاكثر من شركائها ٔاو مساهميها،فيتعين ٔان يكونوا من المرخص لهم. 

ب. االلتزام بٔاحكام نظام األسماء التجارية بما ال يتعارض مع طبيعة الشركة المهنية. 
ج.  ٔان يكون متبوًعا بما يدل على طبيعة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية ٔاو على كونها شركة مهنية، والشكل الذي تتخذه.
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المادة الثالثة:

المادة الرابعة: 

طلب التٔاسيس

طلب القيد في السجل

يقدم طلب تٔاسيس الشركة المهنية- بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام والالئحة- ٕالى الوزارة، وتطبق على الطلب ٕاجراءات وضوابط 
التٔاسيس الواردة في نظام الشركات بحسب شكل الشركة باستثناء قيدها في السجل التجاري، على ٔان يرفق بالطلب ما ئاتي:

ٔا.  صورة من الترخيص الصادر لكل شريك ٔاو مساهم مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية ٔاو ما يفيد بالحصول على الترخيص.
ب. صورة مصدق عليها من عقد تٔاسيس الشركة المهنية غير السعودية ونظامها األساس - بحسب األحوال- وشهادة تسجيلها، مع تقديم ترجمة معتمدة 

لهذه الوثائق ٕاذا كانت صادرة بغير اللغة العربية.
ج. مايفيد موافقة الجهة المختصة في األحوال التي يلزم فيها ذلك.

 .يقدم ٔاي من الشركاء في الشركة المهنية ٔاو مديريها ٔاو من يمثلهم، طلب قيد الشركة المهنية في السجل ٕالى الوزارة خالل مدة التتجاوز )ثالثين(يوًما  	
من تاريخ استكمال مايلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام والالئحة ونظام الشركات بحسب شكل الشركة. 

. يقدم ٔاي من المساهمين ٔاو ٔاعضاء مجلس اإلدارة ٔاو من يمثلهم طلب قيد شركة المساهمة المهنية في السجل ٕالى الوزارة خالل مدة التتجاوز  2
)ثالثين(يوًما من تاريخ صدور قرار الوزارة بٕاعالن التٔاسيس.

ٕاجراءات تٔاســيس الشــركة المهنيـــة الفصــل الثاني:
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المادة الخامسة: 

المادة السادسة:

قيد الشركة المهنية في السجل

ٕابالغ الجهة المختصة بقيد الشركة المهنية

يرفق بطلب قيد الشركة المهنية في السجل -باإلضافة ٕالى ما ورد في المادة )الثالثة( من الالئحة- الوثائق والبيانات اآلتية:
   نسخة من عقد تٔاسيس الشركة المهنية ونظامها األساس -بحسب األحوال-. 	. 

ٔاسماء وعناوين الشركاء ٔاو المساهمين والمديرين ٔاو ٔاعضاء مجلس اإلدارة، ومهنهم، وجنسياتهم، ووسائل االتصال بهم. ب. 
اسم وعنوان الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية،و وسائل االتصال بها. ج. 
ٔاي وثائق ٔاوبيانات مطلوبة بموجب النظام والالئحة ٔاونظام الشركات ؤاي وثائق ٔاو بيانات ٔاخرى تطلبها الوزارة.د. 

على الشركة المهنية ٕابالغ الجهة المختصة بالمهنة الحرة محل نشاطها بقيدها في السجل، وذلك خالل )ثالثين( يوًما من تاريخ القيد، وتزويدها بنسخة من 
عقد تٔاسيسها ونظامها األساس - بحسب األحوال- وشهادة القيد في السجل، ويسري ذلك على ما يطرٔا من تعديل ٔاو تغيير.
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المادة السابعة:

المادة الثامنة: 

مقابل القيد في السجل

الشهر والتصرفات

يكون المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل وفق الملحق المرافق لهذه الالئحة.

. يكون شهر عقد تٔاسيس الشركة المهنية ونظامها األساس -بحسب األحوال- ؤاي تعديل يطرٔا على ٔاي منهما، وفًقا لألحكام المقررة في نظام الشركات  	
بحسب شكل الشركة.

.يراعى عند ٕاجراء ٔاي تصرف على حصص ٔاو ٔاسهم الشركات المهنية التقيد باألحكام المقررة في نظام الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة. 2
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المادة التاسعة:

المادة العاشرة:

شروط وضوابط تٔاسيس شركة مهنية ذات مسٔوولية محدودة من شخص واحد

شروط تٔاسيس شركة مهنية لممارسة ٔاكثر من مهنة حرة

يشترط لتٔاسيس شركة مهنية ذات مسٔوولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة ٔاو ٔاكثر اآلتي:
 	.  ٔان يكون المالك مرخًصا له بممارسة المهنة ٔاو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية. 

ب.  االلتزام عند تٔاسيس شركة مهنية لممارسة ٔاكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين )العاشرة( و)الحادية عشرة( من الالئحة بما يتفق 
مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.

	. يشترط لتٔاسيس شركة مهنية لممارسة ٔاكثر من مهنة حرة اآلتي:
أأأٔانأيكونأمنأبينأالشركاءٔاوالمساهمينأمرخًصاألهمأبممارسةأالمهنأالحرةأمحلأنشاطأالشركةأالمهنية.أ	.أ

أ ٔاالأتحظرأاألنظمةأٔاوأاللوائحأالمنظمةأللمهنةأالحرةأممارستهاأمعأمهنأحرةأٔاخرى.أ	.
أ عدمأممانعةأالجهاتأالمختصةأممارسةأالمهنةأالحرةأذاتأالعالقةأمعأالمهنأالحرةأاألخرىأالتيأتعتزمأالشركةأالمهنيةأممارستها.أ	.
أ استيفاءأالشروطأوالضوابطأالتيأتضعهاأالجهاتأالمختصة-كلأفيأحدو	أاختصاصها-فيماأيخصأتٔاسيسأشركةأمهنيةأتمارسأٔاكثرأمنأمهنةأحرة.أ	.

2. للوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- ٕاصدار قائمة بالمهن الحرة المتجانسة التي يمكن ممارستها من خالل شركة مهنية واحدة.

شـروط وضوابـط تٔاسيس الشركات المهنية وممارسة المهنة الفصــل الثالث:
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المادة الحادية عشرة: 
ضوابط ممارسة الشركة المهنية ألكثر من مهنة حرة

ــر ذات العالقــة بهــا عنــد ممارســة ٔاعمالهــا وتقديــم خدماتهــا،  ــح والمعايي ــة حــرة مراعــاة األنظمــة واللوائ ــر مــن مهن ــة التــي تمــارس ٔاكث علــى الشــركة المهني
ــة: ــط اآلتي ــزام بالضواب وااللت

   ٔان يكون تقديم الخدمة المهنية من خالل مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل الخدمة. 	. 
 الحفــاظ علــى اســتقاللية كل مهنــة مــن المهــن الحــرة محــل نشــاط الشــركة المهنيــة، والفصــل بينهــا مــن حيــث تقديــم الخدمــات واألعمــال، باســتثناء الحــاالت التــي ُتقــدم فيهــا ب. 

الخدمــات واألعمــال بمشــاركة ٔاكثــر مــن مهنــة حــرة فــي موضــوع واحــد. 
 المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العمالء،وعدم اإلفصاح عنها داخل الشركة المهنية ٕاال بالقدر الالزم والضروري لتٔادية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العمالء. ج. 
 ٔان يــٔودي كل مرخــص لــه الخدمــة المهنيــة فــي حــدود و نطــاق مهنتــه الحــرة المرخــص لــه بممارســتها ووفــق ٔانظمــة ولوائــح ومعاييــر المهنــة الحــرة دون التدخــل فــي خدمــات د. 

ؤاعمــال المهــن الحــرة األخــرى. 
   ٔان يلتزم كل مرخص له بٔانظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حاالت تعارض المصالح. 	. 
 االلتــزام بالشــروط والضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة- كل فــي حــدود اختصاصها-فيمــا يخــص ممارســة المهنــة الحــرة ذات العالقــة مــع المهــن الحــرة األخــرى التــي و. 

تعتــزم الشــركة المهنيــة ممارســتها.
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المادة الثانية عشرة: 
شروط وضوابط تٔاسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية 

مـــع مراعـــاة ٔاحـــكام نظـــام االســـتثمار األجنبـــي والقـــرارات ذات العالقـــة، يشـــترط لتٔاســـيس شـــركة مهنيـــة بيـــن مرخـــص لـــه بممارســـة مهنـــة حـــرة واحـــدة ٔاو ٔاكثـــر 
وشـــركة ٔاو شـــركات مهنيـــة غيـــر ســـعودية اآلتـــي:

    ٔاالتقل حصة المرخص لهم السعوديين عن )25%( من رٔاس مال الشركة المهنية. 	. 
ٔان تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة ٔاو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.ب. 
 ٔان يكـــون للشـــركة المهنيـــة غيـــر الســـعودية المشـــاركة ٔاو المســـاهمة فـــي الشـــركة المهنيـــة ممثـــٌل ٔاو ٔاكثـــر حاصـــل علـــى ترخيـــص لممارســـة المهنـــة الحـــرة محـــل نشـــاط الشـــركة ج. 

المهنيـــة مـــن الجهـــة المختصـــة فـــي موطـــن الشـــركة المهنيـــة غيـــر الســـعودية ٔاو فـــي موطنـــه، وذلـــك فـــي كل مهنـــة حـــرة تشـــترك ٔاو تســـاهم فيهـــا فـــي الشـــركة المهنيـــة.
 الحصول على موافقة الجهة المختصة في المملكة في األحوال التي يلزم فيها ذلك. د. 
ٔان تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية ٕالى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.	. 
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المادة الثالثة عشرة: 
ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية

ـــه بممارســـة  ـــر مرخـــص ل ـــة غي ـــاة حكـــم الفقـــرة )4( مـــن المـــادة )الخامســـة( مـــن النظـــام، يشـــترط لمشـــاركة ٔاو مســـاهمة شـــخص ذي صفـــة طبيعي 	. مـــع مراع
ـــي: ـــة، اآلت ـــة، فـــي الشـــركة المهني ـــرة، ٔاو شـــخص ذي صفـــة اعتباري ـــة الح المهن

أأأأٔااليتجاوزمجمـــوعأحصـــصأٔاؤاســـهمأغيـــرأالمرخـــصألهـــمأفـــيأالشـــركةأالمهنيـــةأمانســـبتهأ)30%(أمـــنأرٔاسأمـــالأالشـــركةأالمهنيـــة.أوللوزيـــرأ-بعـــدأالتنســـيقأمـــعأالجهـــةأالمختصـــةأوالجهـــاتأ	.أ
األخـــرىأذاتأالعالقـــة-أتعديـــلأهـــذهأالنســـبةأبخصـــوصأبعـــضأالمهـــنأالحـــرةأٔاوأبعـــضأٔاشـــكالأالشـــركاتأالمهنيـــة.أ

أ ٔاالأيكونأللشريكأٔاوأالمساهمأغيرأالمرخصألهأسيطرةأمباشرةأٔاوأغيرأمباشرةأعلىأالشركةأالمهنيةأٔاوإٔا	ارتها.أ	.
أ المحافظةأعلىأسريةأوخصوصيةأبياناتأالعمالء،أوعدمأاإلفصاحأعنهاأ	اخلأالشركةأالمهنيةإٔاالأبالقدرأالالزمأوالضروريألتٔا	يةأالخدماتأالمهنيةأوتحقيقأمصالحأالعمالء.أ	.
أ ٔاالأيتدخلأالشريكأٔاوأالمساهمأغيرأالمرخصأله،أٔاوأيكونألهأتٔاثير،أعلىأنحوأيخلأباستقاللأٔايأمنأالشركاءأٔاوأالمساهمينأالمرخصألهمأعندأممارسةأالمهنةأالحرة.	.

2. دون اإلخـــالل بالفقـــرة )	/ٔا( مـــن هـــذه المـــادة، ال يجـــوز فـــي شـــركة التوصيـــة البســـيطة ٔان يكـــون عـــدد الشـــركاء الموصيـــن غيـــر المرخـــص لهـــم ٔاكبـــر مـــن عـــدد 
الشـــركاء المرخـــص لهـــم.
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المادة الرابعة عشرة:
ٕادارة الشركة المهنية من ٔاكثر من شخص

ـــى األقـــل مـــن الشـــركاء المرخـــص لهـــم، ؤان يكـــون مـــن بينهـــم مرخـــص  ـــر مـــن شـــخص، فيجـــب ٔان يكـــون نصفهـــم عل ـــة ٔاكث ـــى ٕادارة الشـــركة المهني 	. ٕاذا تول
ـــة. ـــرة محـــل نشـــاط الشـــركة المهني ـــة مـــن المهـــن الح ـــى األقـــل فـــي كل مهن ـــه واحـــد عل ل

2. يجـــب ٔان يكـــون نصـــف ٔاعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي شـــركة المســـاهمة المهنيـــة علـــى األقـــل مـــن المســـاهمين المرخـــص لهـــم، ؤان يكـــون مـــن بينهـــم 
مرخـــص لـــه واحـــد علـــى األقـــل فـــي كل مهنـــة مـــن المهـــن الحـــرة محـــل نشـــاط الشـــركة المهنيـــة.

المادة الخامسة عشرة:
قرارات اإلدارة

ـــا للنســـبة الالزمـــة لـــكل  ـــري الشـــركة المهنيـــة ٔاو مجلـــس ٕادارتهـــا - بحســـب األحـــوال- وفًق مـــع مراعـــاة المـــادة )الرابعـــة عشـــرة( مـــن الالئحـــة، تصـــدر قـــرارات مدي
قـــرار بحســـب عقـــد تٔاســـيس الشـــركة المهنيـــة ٔاو نظامهـــا األســـاس، مـــع اشـــتراط اآلتـــي:

ٔا.   ٔان يصـــوت بتٔاييـــد القـــرار نصـــف الشـــركاء المديريـــن ٔاو المســـاهمين ٔاعضـــاء مجلـــس اإلدارة المرخـــص لهـــم علـــى األقـــل، مـــا لـــم ينـــص عقـــد تٔاســـيس الشـــركة المهنيـــة ٔاو نظامهـــا 
األســـاس علـــى نســـبة ٔاعلـــى.

ب.  ٕاذا كان القرار متعلًقا بٕاحدى المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية، فيجب ٔان يصوت بتٔاييده نصف الشركاء المديرين ٔاو المساهمين ٔاعضاء مجلس  اإلدارة 
    المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة المعنية على األقل، ما لم ينص عقد تٔاسيس الشركة المهنية ٔاو نظامها األساس على نسبة ٔاعلى.

إدارة الشركات المهنيةالفصــل الرابع:
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المادة السادسة عشرة:
 تملك األصول المالية والعقارية

يكون تملك الشركة المهنية لألصول المالية والعقارية وفًقا للشروط اآلتية:
   ٔان يكون الغرض منه خدمة ٔاغراض الشركة المهنية. 	. 

ٔاال ئودي ٕالى تعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تٔوثر في ٔاعمالها المهنية. ب. 
ٔاال يكون محظوًرا بموجب ٔانظمة ولوائح ومعايير المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.ج. 
ا لممارسة نشاطها.د.  مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره،مع حق الشركة المهنية في تملك العقار التخاذه مقرًّ

المادة السابعة عشرة:
تحويل الشركة المهنية ٕالى شكل ٓاخر

يجـــوز للشـــركاء ٔاو المســـاهمين فـــي الشـــركة المهنيـــة تحويلهـــا ٕالـــى شـــكل ٓاخـــر مـــن ٔاشـــكال الشـــركات المشـــار ٕاليهـــا فـــي المـــادة )الثالثـــة( مـــن النظـــام وفًقـــا 
ألحـــكام نظـــام الشـــركات باســـتثناء قيدهـــا فـــي الســـجل التجاري،وذلـــك بعـــد اســـتيفاء الشـــروط والضوابـــط المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام والالئحـــة.
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المادة الثامنة عشرة:
حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها

	.  ال يجوز حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها ٕاال بعد اإلعالن عن ذلك وٕابالغ الجهة المختصة والمتعاملين معها قبل حلها بتسعين يوًما على األقل، 
وذلك وفق اآلتي:

أأأٔانأيكونأاإلعالنأفيأالوسيلةأالتيأتحد	هاأالوزارة.أ	.أ
أ ٔانأيكونإٔابالغأالجهةأالمختصةأعبرأوسائلأاالتصالأالتيأتحد	هاأالجهةأالمختصة.أ	.
أ ٔانأيكونإٔابالغأالمتعاملينأمعهاأعبرأوسائلأاالتصالأالمتفقأعليهاأٔاوأٔايأوسيلةأٔاخرىأتحد	هاأالوزارة.أ	.

2.  على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات الالزمة لضمان استكمال األعمال المهنية لعمالئها ومن ذلك ٕاحالة هذه األعمال ٕالى مرخص لهم ٓاخرين بعد 
موافقة العمالء.
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المادة التاسعة عشرة:
ٕاشراف الجهة المختصة

.تخضع الشركة المهنية ٕالى ٕاشراف الجهة المختصة فيما يتعلق بشٔوون المهنة الحرة محل اختصاصها. 	
.على الشركة المهنية التقيد بٔاحكام األنظمة واللوائح والمعايير التي تضعها الجهة المختصة -في حدود اختصاصها-. 2
. للجهة المختصة االطالع على ملفات وسجالت وبيانات الشركة المهنية والتفتيش عليها -في حدود اختصاصها-؛ للتحقق من التزام الشركة المهنية  	

بٔاحكام األنظمة واللوائح والمعايير ذات العالقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية االلتزام بتقديم ما ُيطلب منها.

المادة العشرون: 
اإلبالغ بالتعديل ٔاو التغيير

على الشركة المهنية ٕابالغ الوزارة والجهة المختصة بٔاي تعديل ٔاو تغيير يطرٔا على ٔاي من اآلتي خالل )خمسة عشر( يوًما من تاريخ التعديل ٔاو التغيير: 
   تراخيص الشركاء ٔاوالمساهمين. 	. 

بيانات المساهمين في شركة المساهمة المهنية.ب. 
عنوان الشركة المهنية و وسائل االتصال بها. ج. 
فقد ٔاي من اشتراطات ومتطلبات تٔاسيس الشركة المهنية ٔاو ٔاي من االشتراطات والمتطلبات الالزم توافرها في الشركاء ٔاو المساهمين فيها.د. 

اإلشراف على الشركة المهنيةالفصــل الخامس:
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المادة الحادية والعشرون: 
النشر

تنشر الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

والله الموفق
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شكل الشركة

الشركة ذات المسٔوولية المحدودة

شركة التوصية البسيطة
تعديل البيانات في السجل

الحصول على مستخرج بيانات

شركة التضامن

شركة المساهمة

السجل المهني

600	 ريال
200	 ريال
800 ريال
800 ريال

00	 ريال

00	 ريال

800 ريال
600 ريال
400 ريال
400 ريال

فرعيرئيسي
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مـلــحـــــق


