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      شركة 
 

 شركة مساهمة سعودية
 

 

 

 عقد تأسيس
      شركة 

  شركة مساهمة سعودية
 

 

  :تم االتفاق بين كل منلى، بعون اهلل تعا

السيد/................................، ............. الجنسية، بموجب سجل مدني رقم  .1
صادر من ............ ومهنته  )......................( وتاريخ )...../...../.....ه(

 ...............، تاريخ الميالد )...../...../.....ه( ويقيم في ....................

السيد/................................، ............. الجنسية، بموجب سجل مدني رقم  .2
.......... ومهنته )......................( وتاريخ )...../...../.....ه( صادر من ..

 ...............، تاريخ الميالد )...../...../.....ه( ويقيم في ....................
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السيد/................................، ............. الجنسية، بموجب سجل مدني رقم  .3
ومهنته )......................( وتاريخ )...../...../.....ه( صادر من ............ 
 ...............، تاريخ الميالد )...../...../.....ه( ويقيم في ....................

السيد/................................، ............. الجنسية، بموجب سجل مدني رقم  .4
)......................( وتاريخ )...../...../.....ه( صادر من ............ ومهنته 

 ...........، تاريخ الميالد )...../...../.....ه( ويقيم في ........................

السيد/................................، ............. الجنسية، بموجب سجل مدني رقم  .5
)......................( وتاريخ )...../...../.....ه( صادر من ............ ومهنته 

 ...............، تاريخ الميالد )...../...../.....ه( ويقيم في ....................

وهم جميعًا بكامل األهمية المعتبرة شرعًا ونظامًا عمى إنشاء شركة مساهمة سعودية وفقًا لنظام 
هـ وتعديالته، ونظام 28/11/1437وتاريخ  3الشركات الصادر بالمرسوم الممكي الكريم رقم م/

ـ هـ13/8/1433وتاريخ  51التمويل الصادر بالمرسوم الممكي الكريم رقم م/مراقبة شركات 
ووفقًا لألحكام والشروط  والئحته التنفيذية، ووفقًا ألحكام النظام األساسي المرفق بهذا العقد،

 اآلتية:

 
 
 
 

  :(: اسم الشركة1)المادة 
 . ويشار لها فيما بعد بـ "الشركة" مساهمة سعودية(اسم الشركة: شركة ..... )شركة 

 
 الرئيسي: : مركز الشركة(2المادة )

لمشركة في مدينة ...........، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت  ييقع المركز الرئيس
ربي داخل المممكة أو خارجها بقرار من ......... بعد الحصول عمى عدم ممانعة مؤسسة النقد الع

 السعودي كتابًة.
 

 :ض الشركةاغر أ(: 3المادة )
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وفقًا ألحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته -غرض الشركة هو القيام بالتمويل 
وتقوم -التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعميمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

:األغراض التاليةالشركة بمزاولة وتنفيذ   
1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول عمى التراخيص الالزمة من الجهات 

 المختصة إن وجدت.
 

  :المشاركة والتممك في الشركات: (4المادة )
بعــد الحصــول عمــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي كتابــًة، يجــوز لمشــركة أن تكــون لهــا 
مصـــمحة، أو تشـــترك بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوش مـــع الهيئـــات أو الشـــركات أو ت نشـــأ شـــركة بمفردهـــا تـــزاول 

ها ولها أن تتممـك األسـهم أو الحصـص أعمااًل شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها عمى تحقيق أغراض
فـــي هـــذش الشـــركات وأن تـــدمجها أو تـــدمه فيهـــا أو تشـــتريها، وذلـــك بعـــد اســـتيفاء مـــا تتطمبـــه األنظمـــة 

 والتعميمات المتبعة في هذا الشأن.
 
 
 

  :(: مدة الشركة5المادة )
التجــاري، ويجــوز دائمــًا مــدة الشــركة )........( ســنة هجريــة / ميالديــة تبــدأ مــن تــاريخ قيــدها بالســجل 

 إطالة هذش المدة بقرار تصدرش الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اجمها بسنة واحدة عمى األقل.
 

 :(: رأس المال6المادة )
( مقسـم إلـى )...........( حدد رأس مال الشركة بــ .................   سـعودي )يحـدد كتابـة ورقمـاً 

ة، قيمة كل منها )....(   سعودي وجميعها أسهم عادية )نقديـة/ ... سـهم سهم اسمي متساوية القيم
 (نقدي

 
 :(: االكتتاب7المادة )
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  سعودي  (     )سهم بقيمة (      )البالغة  رأس المالاكتتب المؤسسون، في جميع أسهم 
باسم الشركة )تحت التأسيس(،        بنكمدفوعة بالكامل وقد أودعت كامل قيمة رأس المال لدى 

   اآلتي:نحو وقد اكتتب المؤسسون عمى ال
 القيمة  االســم م

 االسمية لمسهم
عدد 
 األسهم

إجمالي قيمة 
 النسبة )لاير( األسهم

1                                  % 

2                                  % 

3                                  % 

4                                  % 

5                                  % 

6                                  % 

7                                  % 

8                                  % 

9                                  % 

11                                  % 

 
 

  اإلدارة:تشكيل مجمس (: 8المادة )
يتولى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلف من)...( )ال يقل عن خمسة أعضاء وال يزيد عن احدى عشـر 
عضوًا( عضوا تنتخبهم الجمعية العامـة العاديـة لممسـاهمين لمـدة ال تزيـد عـن وـالث سـنوات وذلـك بعـد 

خطـاب منهـا  عمـى اسـتيفاء متطمبـات المالءمـة التـي تقررهـا مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي والحصـول
واســــتوناًء مــــن ذلــــك عــــين المؤسســــون أول مجمــــس إدارة لمــــدة ............. يتضــــمن عــــدم ممانعتهــــا. 

  .سنوات )ال تتجاوز خمس سنوات(

 
 إدارة الشركة:(: 9المادة )
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يموــل رئــيس مجمــس اادارة الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء ولــه حــق توكيــل الغيــر فــي 
افعــة عــن الشــركة، ويموــل العضــو المنتــدب أو مــن ينيبــه الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر المرافعــة والمد

 وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة.
 

 :(: السنة المالية11المادة )
تبدأ السنة المالية لمشركة من أول شهر ........... وتنتهي بنهاية شهر .......... من كل سنة 

أن تبدأ السنة المالية األولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر .......... عمى 
.من السنة الحالية/ التالية  

 )تحدد السنة األولى بمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عمى ومانية عشر شهرًا(.
 

 :حكام عامةأ(: 11المادة )
التمويــل والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة تطبــق أحكــام نظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات 

والقواعد والتعميمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو السارية بالمممكة العربيـة السـعودية 
  وأحكام النظام األساسي لمشركة عمى كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

 
 :(: استكمال اجراءات التأسيس12المادة )
 الموقعون عمى عقد التأسيس هذا بالقيام بكافة ااجراءات التي يتطمبها تأسيس الشركة.يتعهد 

 
 
 

 :(: نسخ العقد13المادة )
ســـتمم كـــل مؤســـس نســـخة لمعمـــل بموجبهـــا، واحـــتفظ ا( نســـخة أصـــمية،      حـــرر هـــذا العقـــد مـــن )

 بالباقي الستخدامها في استكمال إجراءات التأسيس.
 
 

 التوقيع االسم م

1        
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