بالتحول على مطبوعات الشركة
ٌكون قرار الشُركاء
ّ
قرار الشُركاء في شركة
()......................
للتحول)
(الكٌان القانونً السابق
ّ
حٌث سبق لألطراؾ اآلتٌّة أسماؤهم:ـ
 1ـ السٌّد  )............( ............ /الجنسٌّة ب ُموجب سجل مدنً رقم ( ).............وتارٌخ /
) وٌُقٌم فً مدٌنة
 /هـ صادر من ( )..........ومهنته (  ).............وتارٌخ المٌالد (
(

)( .طرؾ أول)

 2ـ السٌّد  )............( ............ /الجنسٌّة ب ُموجب سجل مدنً رقم ( ).............وتارٌخ /
) وٌُقٌم فً مدٌنة
 /هـ صادر من ( )..........ومهنته (  ).............وتارٌخ المٌالد (
ان)
(
) ( .طرؾ ٍن
 3ـ السٌّد  )............ ( ............ /الجنسٌّة ب ُموجب سجل مدنً رقم (  ).............وتارٌخ /
) وٌُقٌم فً مدٌنة
 /هـ صادر من (  )..........ومهنته (  ).............وتارٌخ المٌالد (
)( .طرؾ الث)
(
 4ـ السٌّد  )............( ............ /الجنسٌّة ب ُموجب سجل مدنً رقم (  ).............وتارٌخ /
) وٌُقٌم فً مدٌنة (
 /هـ صادر من ( )..........ومهنته (  ).............وتارٌخ المٌالد (
)( .طرؾ رابع)
 5ـ السٌّد  )............( ............ /الجنسٌّة ب ُموجب سجل مدنً رقم (  ).............وتارٌخ
) وٌُقٌم فً
 / /هـ صادر من ( )..........ومهنته (  ).............وتارٌخ المٌالد (
)( .طرؾ خامس)
مدٌنة (
للتحول) وٌُشار إلٌها فٌما بعد بــ (الشركة)
تأسٌس شركة(...........الكٌان القانونً السابق
ّ
ال ُمقٌّدة بالسجل التجاري بمدٌنة ( ).............برقم ( )................وتارٌخ ...................
وال ُم َبت عقد تأسٌسها لدى كاتب عدل............العدد.........بالصحٌفة
رقم ..............و ُمجلّد ..............وتارٌخ .................وال ُمعد ّل ب ُموجب عقد التأسٌس ال ُمعد ّل
ال ُم بَت لدى كاتب عدل..........عدد............وصحٌفة رقم.............و ُمجلّد.............وتارٌخ
. ..............
وبعد اإل ّ
صة وموافقة وزارة التجارة
طالع على نتائج االتصاالت مع الجهات الرسمٌة ال ُمخت ّ
تحول الشركة إلى شركة ُمساهَمة ( ُمقفَلة) طبقا ألحكام نظام
والصناعة المبدئٌّة بخصوص ّ

الشركات الصادر بالمرسوم الملكً رقم (م )6/وتارٌخ  1385/3/22هـ وتعدٌالته وذلك بعد
إطالع جمٌع الشُركاء على دراسة الجدوى االقتصادٌة وموافقتهم على محتوٌاتها ،فقد رؼب
بتحول الشركة إلى شركة ُمساهمة ُمقفَلة بما لها من حقوق وما علٌها من التزامات وتم
الشُركاء
ّ
تقٌٌم صافً موجودات الشركة بمبلػ  ........................لاير (  )................لاير ،وستتم
زٌادة رأس مالها الحالً من مبلػ (  )...................لاير إلى مبلػ (  )..................لاير
وذلك عن طرٌق . ................................
قرر الشُركاء باإلجماع على ما ٌلً:ـ
لذا فقد ّ
أوالٌُ :عتبر التمهٌد أعاله جزءا ال ٌتجزأ من هذا القرار.
اانا ًا :الموافقة على دخول شرٌك جدٌد أو شركاء جدد فً الشركة وهو السٌّد ................... /
(سعودي الجنسٌّة)ب ُموجب سجل مدنً رقم (  )...............وتارٌخ  / /هـ صادر من
( )............ومهنته ( )............وتارٌخ المٌالد ( )............وٌُقٌم فً مدٌنة (.)...........
وذلك عن طرٌق بٌع الشُركاء الحالٌٌن جزء من حصصهم له وقد استلم األطراؾ البائعون
حقوقهم كاملة وٌعتبر توقٌعهم على هذا القرار بم ابة ُمخالصة تا ّمة ونهائٌّة فٌما بٌنهم.
ال ا ًا :الموافقة بإجماع الشُركاء الحالٌٌن والشرٌك الجدٌد أو الشُركاء الجدد على تحوٌل الشركة
إلى شركة ُمساهمة ُمقفَلة بما لها من حقوق وما علٌها من التزامات وتحوٌل الحصص إلى أسهم
قٌمة كل سهم ( )10لاير.
راابا ًا :اسم الشركة :شركة (...................................شركة ُمساهَمة سعودٌّة ُمقفَلة).
ااسا ًا :اركز الشركةٌ :قع مركز الشركة فً مدٌنة  ............وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌنشئ
لها فروع أو مكاتب أو توكٌالت داخل المملكة العربٌّة السعودٌّة أو خارجها.
سااسا ًا :أغراض الشركة:
 1ـ . ..............................................................
 2ـ . ..............................................................
 3ـ . ..............................................................
صة .
وال تزاول الشركة نشاطها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات ال ُمخت ّ
سابعا ًا :الاشاركة واالااااج وتالك الحصص في الشركات األ رى:
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ،أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهٌئات أو الشركات
التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً قد تعاونها على تحقٌق ؼرضها ولها أن تتملك األسهم
والحصص فً هذه الشركات أو تندمج فٌها أو تشترٌها.

كما ٌجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى بما ال
ٌتجاوز  %20من احتٌاطٌاتها ال ُح ّرة بما ال ٌزٌد عن  %10من رأس مال الشركة التً تشارك
فٌها وأن ال ٌتجاوز إجمالً هذه المشاركات قٌمة هذه االحتٌاطٌات مع إبالغ الجمعٌّة العامة
العادٌّة فً أول اجتماع لها.
اااا ًا :رأس الاال:
سم إلى ()...سهم
ُحد ّد رأس مال الشركة بمبلػ  ..................لاير (  )....................لاير ُمق ّ
 .............سهم متساوٌّة القٌمة ،تبلػ القٌمة االسمٌّة لكل منها ()10رٌاالت سعودٌّة (عشرة
رٌاالت سعودٌّة) وكلها أسهم عادٌّة ( نقدٌّة و ــ أو عٌنٌّة).
تاسبا ًا :االكتتاب في رأس الاال:
اكتتب الشُركاء فً جمٌع أسهم الشركة البالؽة ( )............سهم  ............دفعوا قٌمتها كاملة
وقد تم توزٌع أسهم الشركة على المساهمٌن على النحو التالً:ـ
اسم المساهم

عدد األسهم
عٌنً

نقدي

القٌمة

اإلجمالً
وتم إٌداع كافة المبالػ النقدٌة المدفوعة فً أحد البنوك.
اشرا ًاُ :ااّة الشركة:
ُمد ّة الشركة ( )..........سنة.............سنة مٌالدٌة تبدأ من تارٌخ صدور قرار وزٌر التجارة
والصناعة بإعالن تحوٌلها.
الحااي شر :ااانة الساة الاالنّة:
تبدأ السنة المالٌّة للشركة من أول شهر  ..........وتنتهً بنهاٌة شهر  .........من كل سنة على
التحول وتنتهً فً ..........
أن السنة المالٌّة األولى من تارٌخ القرار الوزاري الصادر بإعالن
ّ
من العام التالً (الحالً).
ال ااي شر :وافق الشُركاء (باإلجماع) على مشروع النظام األساسً للشركة ال ُمرفَق وتعهدوا
بما فٌهم الشرٌك الجدٌد بااللتزام بأحكامه وٌم ّل رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب
فً حالة تعٌٌنهم مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة فً عالقتها مع الؽٌر وأمام القضاء والجهات
الحكومٌة وكتاب العدل والمحاكم ولجان فَض المنازعات باختالؾ أنواعها وهٌئات التحكٌم
والؽُ َرؾ التجارٌّة والصناعٌّة والهٌئات الخاصة والشركات والمؤسسات كافة.

ال الث شرٌ :تولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلؾ من ( ) أعضاء تعٌّنهم الجمعٌّة العامة
عضوٌّة أول مجلس إدارة من تارٌخ صدور القرار
العادٌّة لمدة الث سنوات ،وتبدأ ُمد ّة ُ
الوزاري الصادر بإعالن تحوٌل الشركة ،وباست ناء من ذلك عن الشُركاء أول مجلس إدارة ل ُمد ّة
(.......سنوات) من األعضاء التالٌّة أسماؤهم:ـ
م
1
2
3
4

المنصب

االسم

الرااع شرٌ :شهد الموقعون على هذا العقد باستكمال اإلجراءات المؤدٌّة إلى صدور القرار
فوضوا عنهم فً القٌام بهذه اإلجراءات السٌّد ............ /
تحول الشركة ،وقد ّ
الوزاري بإعالن ّ

وهللا ال ُمو ِفّق،،،،،،

اسم المساهم:

التوقٌع:

اسم المساهم:

التوقٌع:

اسم المساهم:

التوقٌع:

اسم المساهم:

التوقٌع:

اسم المساهم:

التوقٌع:

