عقد تأسٌس شركة ذات مسئولٌّة محدودة
بعون هللا تعالى تم االتفاق فً ٌوم /

/

 1ـ السٌّد /
(

هـ الموافق

/

/

م بٌن كل من:

سعودي الجنسٌّة ،ب ُموجب السجل المدنً رقم
/

) وتارٌخ المٌالد

/

هـ ،ومهنتُه .................

وٌُقٌم فً مدٌنة الرٌاض (طرؾ أول)
 2ـ السٌّد /
(

سعودي الجنسٌّة ،ب ُموجب السجل المدنً رقم
/

) وتارٌخ المٌالد

/

هـ  ،ومهنتُه .................

وٌُقٌم فً مدٌنة الرٌاض (طرؾ ثان)
 3ـ السٌّد /
(

سعودي الجنسٌة ،ب ُموجب السجل المدنً رقم
/

) وتارٌخ المٌالد

/

هـ ،ومهنتُه .................

وٌُقٌم فً مدٌنة الرٌاض (طرؾ ثالث)
 4ـ السٌّد /
(

سعودي الجنسٌّة ،ب ُموجب السجل المدنً رقم
) وتارٌخ المٌالد

/

/

هـ ،ومهنتُه .................

وٌُقٌم فً مدٌنة الرٌاض (طرؾ رابع)
تمهٌد:
ٌمتلك مؤسسة فردٌة مقٌّدة
حٌث أن الطرؾ األول السٌّد/
هـ
/
) وتارٌخ /
باسم سجل تجاري رقم (
بمدٌنة .....................ولٌس لها فروع وٌرؼب فً تحوٌل المؤسسة بما لها من حقوق وما
علٌها من التزامات وعمالة وتصنٌؾ وتراخٌص وجمٌع عناصرها المالٌّة والفنٌّة واإلدارٌّة إلى
شركة ذات مسئولٌّة محدودة بمشاركة باقً األطراؾ ،وقد تم تقٌٌم صافً أصول المؤسسة
بمبلػ .........................لاير
وٌرؼبالشُركاء فً االحتفاظ باسم ورقم وتارٌخ السجل التجاري للمؤسسة عند تحوٌلها إلى
شركة ،وقد استوفى األطراؾ حقوقهم من قبل بعضهم البعض وٌُعتبر توقٌعهم على هذا العقد
بمثابة ُمخالصة تا ّمة ونهائٌّة فٌما بٌنهم ،وعلٌه اتفق المذكورون أعاله وهم بكامل األهلٌّة
ال ُمعتبرة شرعا ً على تكوٌن شركة ذات مسئولٌة محدودة وفقا ً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم
الكرٌم رقم م 6/وتارٌخ  1385 / 3/ 22هـ وتعدٌالته وفقا للشروط التالٌة:
والًالٌُ :عتبر التمهٌد ُجزء ال ٌتجز من هذا العقد.
ااٌا ًال :اسم الشركة :شركة ذات مسئولٌّة محدودة.
ال ا ًال :غراض الشركة :إن األؼراض التً كُونت الشركة ألجلها هً:ـ....
وال تزاول الشركة نشاطها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من جهات االختصاص.

رابعا  :المشاركة واالادماج:
ٌجوز للشركة أن تمتلك األسهم أو الحصص فً شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ،ولها حق
االشتراك مع الؽٌر فً تأسٌس الشركات المساهمة أو ذات المسئولٌّة المحدودة لمزاولة نشاط
ُمماثل أو ُمت ّمم لها ،بعد استٌفاء ما تتطلّبه األنظمة والتعلٌمات المتبعة فً هذا الشأن ،كما ٌجوز
تتصرؾ فً هذه األسهم أو الحصص على أال ٌشمل ذلك الوساطة فً تداولها.
للشركة أن
ّ
خامسا  :المركز الرئٌسً:
ٌكون المركز الرئٌسً للشركة فً مدٌنة الرٌاض ،وللشركة الحق فً افتتاح فروع لها داخل
وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة ُمدٌر الشركة وبعد موافقة جهة
االختصاص.
سادسا :مدة الشركة:
تأسست الشركة لمدة............سنة تبدأ من تارٌخ قٌدها بالسجل التجاري وتجدد تلقائٌا ً ل ُمدد
ُمماثلة ما لم ٌُخطر أحدالشُركاء اآلخر برؼبته فً عدم االستمرار ،وٌكون ذلك قبل نهاٌة المدة
األصلٌّة أو ال ُمجددة بستة أشهر على األقل بخطاب ُمس ّجل على عناوٌنهم.
سابعا ًال :ر س المال:
صة
ُحدد رأس مال الشركة بــ (
) لاير ُمق ّ
س ُم إلى ( ) ح ّ
ُ
) لاير ،تم توزٌعها علىالشركاء كاآلتً:
صة (
قٌمة كل ح ّ

اسم الشرٌك

عدد الحصص

عٌنٌّة متساوٌة القٌمة،

اإلجمالً

صة
قٌمة الح ّ

اإلجمالً
قرال ُ
شركاء
قرالشُركاء بأنه قد تم توزٌع الحصص فٌما بٌنهم ،وتم الوفاء بقٌمتها كاملةً ،كما ٌُ ّ
وٌ ُ ّ
بأنهم مسئولٌن مسئولٌّة تضامنٌّة فً أموالهم الخاصة أمام الؽٌر ،عن صحة تقٌٌم الحصص
العٌنٌّة ال ُمبٌّنة كالتالً:
بٌان نوع األصل

القٌمة باللاير

اماا ًال :زٌادة و تخفٌض ر س المال :ـ
ٌجوز بموافقة جمٌعالشُركاء زٌادة رأسمال الشركة إذا تمت الزٌادة فً رأسمال الشركة عن
طرٌق رفع القٌمة االسمٌة لحصصالشُركاء ،أو إذا تمت الزٌادة فً رأس المال عن طرٌق
إصدار حصص جدٌدة مع إلزام جمٌعالشُركاء بدفع قٌمتها بنسبة مشاركة كل منهم فً رأسمال

الشركة ،كما ٌجوز زٌادة رأسمال الشركة بموافقة أؼلبٌةالشُركاء الذٌن ٌُمثلون ثالثة أرباع
رأسمال الشركة على األقل ،كما ٌجوز بقرار من جمعٌّةالشُركاء تخفٌض رأس المال ووفقا
لألوضاع التالٌة:
(أ) إذا كان تخفٌض رأس المال نتٌجة زٌادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنٌن إلى إبداء
اعتراضاتهم علٌه خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ نشر قرار التخفٌض فً جرٌدة ٌومٌّة ت ُ ّ
وزع فً
المركز الرئٌسً للشركة ،فإذا اعترض أي منهم وقد ّم للشركة مستنداته المؤٌدة الستحقاقه فً
المٌعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إلٌه دٌنه إذا كان حاالً أو تقدٌم ضمانات كافٌة
للوفاء به جالً.
(ب) إذا كان التخفٌض نتٌجة خسارة الشركة وبلؽت نسبة الخسارة نصؾ رأس المال ،فال ٌجوز
إجراء التخفٌض.
تاسعا ًال :الحصص:
الحصص قابلة لالنتقال بٌنالشُركاء وكذلك إلى ورثتهم الشرعٌٌن ،وال ٌجوز ألي شرٌك التنازل
صة أو أكثر من حصصه للؽٌر بعوض أو بؽٌر عوض إال بموافقة باقٌالشُركاء ،ومع ذلك
عن ح ّ
صة أو الحصص التً ٌرؼب أحدالشُركاء التنازل عنها للؽٌر
ٌجوز لباقٌالشُركاء استرداد الح ّ
وفقا ألحكام المادة ( )165من نظام الشركات.
عاشرا ًال :سجل الحصص:
تعد الشركة سجالً خاصا ً بالحصص ٌُقٌّد به أسماءالشُركاء وعدد الحصص التً ٌمتلكها كل منهم
التصرفات التً ترد على هذه الحصص ،وال ٌُنفذ ّ انتقال ملكٌة هذه الحصص فً مواجهة
وكافة
ّ
الشركة أو الؽٌر إال إذا تم قٌد السبب الناقل للملكٌّة فً السجل المذكور ،وٌجب أن تشتمل بٌانات
السجل كافة البٌانات التالٌّة:
 _1اسم الشرٌك ومهنته وجنسٌتّه وعنوانه ورقم وتارٌخ السجل المدنً أو جواز السفر.
 _2عدد الحصص وقٌمتها التً ٌمتلكها فً رأس مال الشركة.
التصرؾ...بٌع أو شراء أو
التصرؾ فٌها مع بٌان نوع
 _3عدد الحصص وقٌمتها التً ٌتم
ّ
ّ
تصرفات.
مٌراث أو ِهبة إلى ؼٌر ذلك من
ّ
والمتصرؾ إلٌه وتوقٌعهما.
المتصرؾ
 _4اسم
ّ
ّ
التصرؾ فً الحصص.
 _5تارٌخ
ّ
التصرؾ وقٌمتها.
 _6مجموع ما ٌملكه الشرٌك من حصص بعد إجراء
ّ
وٌتم ترقٌم صفحات السجل المذكور ترقٌما مسلسالً ،وال ٌجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو
دونة به.
إجراء أي كشط أو تؽٌٌر فً البٌانات ال ُم ّ
حادي عشر :إدارة الشركة:
أ ـ ٌُدٌر الشركة السٌّد ............................................./
ب ـ عزل ال ُمدٌر:

ٌجوز للشركاء عزل ال ُمدٌر ال ُمعٌّن فً عقد الشركة دون إخالل بحقه فً التعوٌض إذ وقع العزل
بؽٌر مبرر مقبول أو فً وقت ؼٌر الئق.
ااً عشر  :مراقبً الحسابات :
ٌكون للشركة مراقب حسابات ٌختاره الشُركاء سنوٌا ً بقرار ٌصد ُُر منهم فً جمعٌّةال ُ
شركاء،
وٌجب أن ٌكون من المحاسبٌن ال ُمر ّخص لهم بالعمل فً المملكة وفقا ً ألحكام نظام المحاسبٌن،
وعلى مراقب الحسابات مالحظة تطبٌق عقد الشركة ونظام الشركات ،وعلٌه مراجعة قوائم
الجرد والحسابات الختامٌّة السنوٌّة وفحص المٌزانٌّة وتقدٌم تقرٌر سنوي عن ذلك إلى
جمعٌّةالشُركاء ،وله فً سبٌل ذلك االطالع على جمٌع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التً
تبرمها مع الؽٌر ،وله أن ٌطلب اإلٌضاحات والبٌانات التً ٌرى ضرورة الحصول علٌها،
وٌُحددالشُركاء بقرار منهم أتعابه السنوٌّة.
الث عشر :جمعٌةالشُركاء:
تُدعى جمعٌةالشُركاء لالجتماع بنا ًء على طلب أحدالشُركاء أو ُمدٌر الشركة أو مراقب الحسابات
للنظر فً أي أمر ٌجب عرضه على الجمعٌّة ،كما تُدعى لالجتماع خالل الشهور الستة التالٌّة
النتهاء السنة المالٌّة للنظر فً تقرٌر ال ُمدٌر عن نشاط الشركة مركزها المالً ،وكذلك تقرٌر
مراقبً الحسابات واعتماد مٌزانٌّة الشركة وحساباتها الختامٌّة ،وتقرٌر توزٌع األرباح وتعٌٌن
مراقب حسابات خر أو إعادة تعٌٌنه وتحدٌد أتعابه.
رابع عشر :قراراتالشُركاء:
تصدر قراراتالشُركاء باإلجماع فٌما ٌتعلق بتؽٌٌر جنسٌّة الشركة أو زٌادة األعباء المالٌّة
للشُركاء ،وفٌما عدا ذلك ٌجوز تعدٌل عقد الشركة بموافقة أؼلبٌةالشُركاء الذٌن ٌمثلون ثالثة
أرباع رأس المال على األقل ،وال ٌجوز تعدٌل عقد الشركة بموافقة شرٌك واحد ولو كان ٌملك
هذا النصاب أو أكثر ،وتصدر القرارات فً المسائل التً ال تتعلق بتعدٌل عقد الشركة
بموافقةالشُركاء وفً التصوٌت نٌابةً عنه وذلك بموجب توكٌل مكتوب ،وتعد ّ الشركة سجالً
دون فٌه محاضر وقرارات جمعٌّةالشُركاء وٌُوقعالشُركاء الحاضرون على المحاضر
خاصا ً ت ُ ّ
والقرارات ال ُمتخَذة.
خامس عشر :الساة المالٌّة:
أ ـ تبدأ السنة المالٌّة األولى للشركة من تارٌخ قٌدها بالسجل التجاري وتنتهً فً / 2 / 28
 1435هـ الموافق  2013 / 12 / 31م ،وتكون كل سنة مالٌّة بعد ذلك اثنى عشر شهرا ً.
ب ـ ٌُعد ُمدٌر الشركة خالل أربعة أشهر من انتهاء السنة المالٌّة للشركة مٌزانٌّة عمومٌّة
وحساب األرباح والخسائر وتقرٌرا ً عن نشاط الشركة ومركزها المالً واقتراحاتهم بشأن توزٌع
األرباح ،وعلٌهم أن ٌُرسلوا إلى كل شرٌك وإلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة
والصناعة بنُسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرٌر مراقب الحسابات وذلك خالل شهرٌن
من تارٌخ إعدادها.
سادس عشر :األرباح والخسائر:
توزع أرباح الشركة السنوٌّة الصافٌّة بعد خصم المصروفات العمومٌّة والتكالٌؾ على النحو
التالً:

قدرها  %10من األرباح الصافٌّة لتكوٌن االحتٌاطً النظامً المنصوص علٌه
أ ـ تُجنّ ُ
ب نسبة ٌ ُ
فً المادة (  )176من نظام الشركات ،وٌجوز للشركة أن توقؾ تجنٌب هذا االحتٌاطً متى بلػ
نصؾ رأس المال.
قررالشُركاء تكوٌن
ب ـ الباقً ٌوزع علىالشُركاء بنسبة حصص كل منهم فً رأس المال ما لم ٌُ ّ
احتٌاطٌات أخرى أو ترحٌل رصٌد األرباح كُلٌا ً أو جزئٌا للسنة المالٌّة التالٌّة.
ج ـ فً حالة تحقٌق خسائر ٌتحملهاالشُركاء بنسبة ما ٌملُكه كل منهم من حصص رأس المال أو
ٌتم ترحٌلها للسنة المالٌّة التالٌّة ،وال ٌتم توزٌع أرباح إال بعد استهالك تلك الخسارة ،وإذا بلؽت
خسائر الشركة نصؾ رأسمالها وجب على مدٌر الشركة دعوةالشُركاء لالجتماع خالل ُمدة ال
تزٌد عن ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ بلوغ الخسارة لهذا الحد ،للنظر فً استمرار الشركة مع
التزامالشُركاء بدفع دٌونها أو فً حلها ،وال ٌكون قرارالشُركاء فً هذا الشأن صحٌحا ً إال إذا
صدر طبقا للمادة (  )173من نظام الشركات ،وٌجب فً جمٌع األحوال شهر هذا القرار
بالطُرق المنصوص علٌها فً المادة (  )164من نظام الشركات ،وإذا استمرت الشركة فً
مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط ال ُمتقد ّمة أو حلها ،أصبحالشُركاء
مسئولٌن بالتضامن عن سداد جمٌع دٌون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن ٌطلب حلها.
سابع عشر :ااقضاء الشركة:
تنقضً الشركة بأحد أسباب االنقضاء الواردة فً المادة ( )15من نظام الشركات وبانقضائها
تدخل فً دور التصفٌّة وفقا ً ألحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه فً
حالة التصفٌّة االختٌارٌّة ٌلزم اتخاذ اآلتً:
 1ـ إعداد مركز مالً للشركة فً تارٌخ صدور قرارالشُركاء بحل وتصفٌّة الشركة ُمعتمد من
محاسب قانونً ُمر ّخص بالعمل له فً المملكة ٌثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ودٌونها
تجاه الؽٌر.
صلح معهم ،فإن تعذر ذلك فال ٌتم تصفٌّة الشركة إال بعد
 2ـ سداد كافة حقوق الدائنٌن أو إبرام ُ
صدور قرار من دٌوان المظالم بشهر إفالس الشركة بنا ًء على طلب الدائنٌن أوالشُركاء وفقا ً
لنظام المحكمة التجارٌّة.
امن عشر :اإلخطارات:
تُو ّجه جمٌع اإلخطارات فٌما بٌنالشُركاء أو بٌنهم وبٌن الشركة بخطابات ُمسجلة على عناوٌنهم
نوه عنه بالمادة ( )10من هذا العقد.
المبٌّنة فً سجل الحصص لدى الشركة وال ُم ّ
تاسع عشر :حكام عامة:
 1ـ تخضع الشركة لكافة األنظمة سارٌة المفعول بالمملكة.
نص فً هذا العقد ٌُطبّق بشأنه نظام الشركات.
 2ـ كل ما لم ٌرد به ُّ

عشرون :اُسخ العقد:

ُحرر هذا العقد ُ من  7نُسخ استلم كل شرٌك نُسخة منه للعمل ب ُموجبها ،والنُسخ األخرى لتقدٌمها
صة لقٌد الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات هذا وقد فوضالشُركاء السٌُد/
للجهات ال ُمخت ّ
صة والتوقٌع نٌابة عنهم
إلتمام اإلجراءات النظامٌة الالزمة لتأسٌس الشركة لدى الجهات ال ُمخت ّ
ختص بهذا الشأن.
فٌما ٌَ
ُّ

وهللا ولً التوفٌق،
اسم الشرٌك
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