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 (                              علذ جإظِغ ششهت )  

 ششهت راث معؤولُت مدذودة

 املوحذعقذ التأصيط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )                     ( / حواز صفر:رقم الهوية الوظىية / إلاقامة

 

 أول  ظرف

 مذًىة إلاقامة مكان إلاقامة الجيضية ثاريخ امليالد املهىة اصم الشريك )ظرف أول(

      

 )                     ( / حواز صفر:رقم الهوية الوظىية / إلاقامة

 

 ظرف ثان

 مذًىة إلاقامة مكان إلاقامة الجيضية ثاريخ امليالد املهىة اصم الشريك )ظرف ثان(

      

 )                     ( السجل التجاري:رقم  * في حال كان أحذ ألاظراف شخصية اعتبارية، ًلسم التالي: 

 

ظرف 

 ثالث

ريخ قيذها في ثا وشاظها اصم الشركة

 السجل التجاري 

 مكان التبليغات املقر الرئيس ي الجيضية

      

 لىظام الششواث الصادس باإلاشظىم اإلاليي ؤ
ً
ً ششهت راث معئىلُت مدذودة، وؿلا م سكم م/جـم ألاػشاؾ اإلازوىسًٍ ؤعالٍ على جيٍى خ  3الىٍش  لىظام مشاكبت ششواث الخإمين الخعاووي الصادس 88/10/0337بخاٍس

ً
َـ ولىائده ووؿلا
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م سكم م/ خ  38باإلاشظىم اإلاليي الىٍش  للششوغ وألاخيام الخالُت: 8/6/0383وجاٍس
ً
 -َـ ولىائده الخىـُزًت ووؿلا

 املادة ألاولى: التمهيذ""

 .لعلذٌعخبر َزا الخمهُذ حضء ال ًخجضؤ مً ا

 "اإلاادة الثاهُت: اظم الششهت:

 ششهت راث معئىلُت مدذودة.  (اإلاشخص لها الذكُم هاوشاػطشوسة ان ًخظمً ؤظم الششهت )ًيىن اظم الششهت َى ششهت/ ........................  

 "املادة الثالثة: أغراض الشركة"

 جدذد ؤػشاض الششهت بالخالي:

 

 

 

 

 الششهت ؤوشؼتها وؿم ألاهظمت اإلاخبعت وبعذ الحصٌى على التراخُص الالصمت مً الجهاث اإلاخخصت إن وحذث.وجماسط 

 الفئة الباب

  

  

 "املادة الرابعة: املشاركة والاهذماج"

اٌ هما ًجىص لها ؤن جمخلً ألاظهم 5ؤال ًلل سؤط اإلااٌ عً )إوشاء ششواث بمـشدَا راث معؤولُت مدذودة ؤو معاَمت ملـلت بششغ -البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(بعذ الحصٌى على مىاؿلت –ًجىص للششهت  ( ملُىن ٍس

جىص للششهت عذ اظدُـاء ما جؼلبه ألاهظمت والخعلُماث اإلاخبعت في َزا الشإن. هما ًوالحصص في ششواث ؤخشي كائمت ؤو جىذمج معها ولها خم الاشتران مع الؼير في جإظِغ الششواث اإلاعاَمت ؤو راث اإلاعئىلُت اإلادذودة ورلً ب

 على ؤال ٌشمل رلً الىظاػت في جذاولها. -البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(بعذ الحصٌى على مىاؿلت -ؤن جخصشؾ في َزٍ ألاظهم ؤو الحصص 

 "املادة الخامضة: املركس الرئيس ي للشركة"

...........  ًخعين الاخخُاس )الششواء  بلشاس داخل وخاسج اإلاملىت متى اكخظذ مصلحت الششهت ورلً -ً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(ىالبز مىاؿلت بعذ ؤخ-ًيىن اإلاشهض الشئِغ للششهت في مذًىت ........ وللششهت الحم في اؿخخاح ؿشوع لها 

.)ً  / ؤو اإلاذًش/ ؤو مجلغ اإلاذًٍش

 ""املادة الضادصة: مذة الشركة

خ  ت / مُالدًت جبذؤ مً جاٍس جىص مذ ؤحل الششهت كبل اهلظائه مذة ؤخشي بلشاس جصذٍس الجمعُت العامت مً ؤي عذد مً الششواء اإلاالىين لىصف امذة الششهت )...............( ظىت هجٍش لحصص اإلامثلت كُذَا بالسجل الخجاسي ٍو

ً الزي ال ًشػب في الاظخمشاس في الششهت لشؤط اإلااٌ ؤو مً ؤػلبُت الششواء، وإرا لم ًصذس اللشاس بمذ ؤحل الششهت، واظخمشث الششهت في ؤداء ؤعمالها، امخذ العلذ إلاذة م مازلت بالششوغ هـعها الىاسدة في علذ الخإظِغ. وللشٍش

 لألخيام الىاسدة في اإلاادة )الحادًت والعخين بعذ اإلاائت( مً هظام الششواث، وال ًىـز الخمذًذ إال 
ً
م خصصه وؿلا ألاخىاٌ وؤداء كُمتها له، ما لم ًخـم  بعذ بُع خصت الشٍشً للششواء ؤو الؼير بدعب ؤن ًيسحب منها، وجلىَّ

ً اإلايس  حب مع باقي الششواء على ػير رلً.الشٍش

 

 املال رأش الضابعة:املادة"
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ت اللُمت، كُمت ول خصت  ( ملعم إلى ............... خصص مدعاٍو
ً
اٌ ظعىدي )ًدذد هخابت وسكما اٌخذد سؤط ماٌ الششهت بـ .............. ٍس  الخالي:ٌ م جىصَعها على الششواء خعب الجذو ظعىدي ج .................. ٍس

 

 

 

 

 

 

 

لش  عىذ الخإظِغ واملت بلُمتها الىؿاء وجم بُنهم ؿُما الحصص جىصَع جم باهه الششواء ٍو

 اليضبة إلاحمالي قيمة الحصة الواحذة الحصص العييية الحصص الىقذًة الشريك الرقم

0       

8       

      011٪ 

 الثامىة: زيادة أو ثخفيض رأش املال""املادة 

م إصذاس خصص حذًذة، مع إلضام  -البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(مىاؿلت  وبعذ الحصٌى على -حمُع الششواء-/ ًجىص بمىاؿلت 0 م سؿع اللُمت الاظمُت لحصص الششواء ؤو عً ػٍش ادة سؤط مالها عً ػٍش  -حمُع الششواء-ٍص

ادة في سؤط اإلااٌ  بيعبت مشاسهت ول منهم. بذؿع كُمت الٍض

والئدخه  بششغ ان ال ًلل عً الحذ ألادوى لشؤط اإلااٌ اإلالشس في هظام مشاكبت ششواث الخإمين الخعاووي-البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(ٌ على مىاؿلت بعذ الحصى  / للجمعُت العامت للششواء ؤن جلشس جخـُع سؤط ماٌ الششهت8

 لألخيام الىاسدة باإلاادة )العابعت والعبعىن بعذ اإلاائت( مً  -)ظاما(الخىـُزًت والخعلُماث الصادسة عً 
ً
 هظام الششواث.إرا صاد على خاحتها ؤو مىِذ بخعائش لم جبلؽ هصف سؤط اإلااٌ، ورلً وؿلا

 "املادة التاصعة: الحصص"

ً ؤن ًدىاٌص عً خصخه ألخذ الششواء ؤو للؼير بعذ مىاؿلت  ً الخىاٌص عً خصخه بعىض ؤو بذوهه لؼير ؤخذ الششواء، وحب ؤن ًبلؽ باقي الششواء )ظاما( البً اإلاشهضي الععىدي ًجىص للشٍش  ٌ ....... ومع رلً، إرا ؤساد الشٍش
ً
وؿلا

ً ؤن ًؼلب اظترداد الحصت بدعب كُمتها العادلت خالٌ زالزين ًىما م . وفي َزٍ الحالت، ًجىص ليل شٍش م مذًش الششهت بششوغ الخىاٌص خ إبعً ػٍش م ؤو  الػه بزلً(ً جاٍس لت جلٍى ًجىص ان ًىص علذ جإظِغ الششهت على ػٍش

ً، كعمذ َزٍ الحصت ؤو الحصص بين ػالبي الاظترداد بيعبت خصت ول منهم في سؤط اإلااٌ. وال ٌعشي خمذة ؤخشي. ) م الاظترداد اإلاىصىص علُه في َزٍ اإلاادة على اهخلاٌ ملىُت وإرا اظخعمل خم الاظترداد ؤهثر مً شٍش

 له ؤخذ الششواء، وان لصاخب الحصت الحم في الخىاٌص عنها للؼير.باإلسر ؤو بالىصُت ؤو اهخلالها بمىحب خىم مً الجهت اللظائُت اإلاخخصت. وإرا اهلظذ اإلاذة اإلادذدة إلاماسظت خم الاظترداد دون ؤن ٌعخعم الحصص

 "املادة العاشرة: سجل الحصص"

 بإظماء 
ً
 خاصا

ً
ِعذ الششهت سجال

ُ
عبب الىاكل للملىُت في السجل اإلازوىس. وعلى ، وعذد الحصص التي ًملىها ول منهم والخصشؿاث التي جشد على الحصص.  وال ًىـز اهخلاٌ اإلالىُت في مىاحهت الششهت ؤو الؼير إال بلُذ ال-الششواء-ح

 الششهت إبالغ الىصاسة إلزباجه في سجل الششهت.

  "املادة الحادًة عشر: إدارة الشركة"

عين الششواء اإلاذًش ؤو اإلاذساء في علذ معخلل بعذ الحصٌى على عذم مماوعت البىً“ م، َو  واؿت العلؼاث والصالخُاثم اإلاشهضي الععىدي اإلاعبلت ًذًش الششهت مذًش ؤو ؤهثر مً الششواء ؤو مً ػيَر
ً
جىص بلشاس مً خظمىا ، ٍو

ً إرا حعذد اإلاذساء على ان ًخم ال ً مجلغ مذًٍش ًالششواء جيٍى  .”حصٌى على عذم مماوعت البىً اإلاشهضي الععىدي اإلاعبلت على ؤعظاء مجلغ اإلاذًٍش

ً اإلاعُىين(  دون إخالٌ بدله -عٌض اإلاذًش: ًجىص  ع إرا وكع العٌض بؼير مبرس ملبٌى ؤو في وكذ ػير الئم. مللششواء عٌض )اإلاذًش اإلاعين/ اإلاذًٍش  في الخعٍى



 

4 

 

 الحضابات""املادة الثاهية عشر: مراحعي 

 في ول وكذ حؼُيٍر مع عذم ًجب ؤن ًيىن للششهت مشاحع خعاباث )ؤو ؤهثر( مً بين مشاحعي الحعاباث اإلاشخص لهم بالعمل في اإلاملىت حعُىه الجمعُت العامت للششواء، و 
ً
جىص للجمعُت ؤًظا جدذد مياؿإجه ومذة عمله، ٍو

ع إرا وكع الخؼُير في وكذ ػير مى  اظب ؤو لعبب ػير مششوع.ؤلاخالٌ بدله في الخعٍى

  "املادة الثالث عشر: الجمعية العامة

ً ؤو مجل ً(، على ؤن حعلذ مشة على ألاكل في العىت خالٌ الشهىس ألاسبعت الخًيىن للششهت راث اإلاعؤولُت اإلادذودة حمعُت عامت جخيىن مً حمُع الششواء. وحعلذ الجمعُت العامت بذعىة مً )اإلاذًش ؤو اإلاذًٍش الُت لنهاًت غ اإلاذًٍش

ً ؤو مجلغ الشكابت ؤو مشاحع الحعاباث ؤو  دشس مدظش بخالصت مىاكشاث الجمعُت  -عذد مً الششواء-العىت اإلاالُت للششهت. وججىص دعىة الجمعُت العامت في ول وكذ بىاء على ػلب اإلاذًٍش ًمثل هصف سؤط اإلااٌ على ألاكل. ٍو

جب ؤن ٌشخمل حذٌو ؤعماٌ الجمعُت العامت العامت، وجذون اإلاداطش وكشاساث الجمعُت العامت ؤ  في احخماعها العىىي بصـت خاصت على البىىد آلاجُت: -للششواء–و كشاساث الششواء في سجل خاص حعذٍ الششهت لهزا الؼشض. ٍو

ش مشاحع الحعاباث،0 ا اإلاالي خالٌ العىت اإلاالُت، وجلٍش ً عً وشاغ الششهت ومشهَض ش اإلاذًٍش  . ظماع جلٍش

ش مجل  غ الشكابت إن وحذ.وجلٍش

 . مىاكشت اللىائم اإلاالُت والخصذًم عليها.8

 . جدذًذ وعبت الشبذ التي جىصع على الششواء.3

ً ؤو ؤعظاء مجلغ الشكابت إن وحذوا وجدذًذ مياؿأتهم.3  . حعُين اإلاذًٍش

 . حعُين مشاحع الحعاباث وجدذًذ ؤحعابه.5

 "املادة الرابعة عشر: قرارات الشركاء"
 

ذ عذد الششواء ؿيها/ جصذس 0  كشاساث الششواء في الجمعُت العامت، )ومع رلً ًجىص في الششهت التي ال ًٍض

 
ً
ً خؼابا ً ؤن ًبذي الششواء آساءَم مخـشكين. وفي َزٍ الحالت ًشظل مذًش الششهت إلى ول شٍش  على عشٍش

ً عليها هخابت(.  باللشاساث اإلالترخت لُصىث الشٍش
ً

 مسجال

ًجىص ؤن ًىص علذ جإظِغ الششهت على اػلبُت  -البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(بعذ الحصٌى على مىاؿلت -اإلااٌ على ألاكل. الزًً ًمثلىن زالزت ؤسباع سؤط  -ؤػلبُت الششواء-غ الششهت بمىاؿلت / ًجىص حعذًل علذ جإظ8ِ

 ؤخشي.

جخىاؿش في اإلاذاولت ؤو في اإلاشاوسة ألاولى ألاػلبُت اإلاىصىص عليها في َزٍ الـلشة وحبذ دعىة الششواء إلى الاحخماع  وعبت ؤهبر( وإرا لم/ جصذس بلُت اللشاساث بمىاؿلت الششواء الزًً ًمثلىن هصف سؤط اإلااٌ )ًجىص اشتراغ 3

ا واهذ اليع ًًّ لت ؤخشي( وجصذس اللشاساث في الاحخماع اإلاشاس إلُه بمىاؿلت ؤػلبُت الحصص اإلامثلت ؿُه ؤ جب على الششهت بت بخؼاباث مسجلت )ًجىص جدذًذ ػٍش التي جمثلها باليعبت إلى سؤط اإلااٌ )ًجىص الىص على ػير رلً( ٍو

 عً اللشاساث اإلاخخزة متى اكخض ى هظام مشاكبت ششواث الخإمين الخعاووي والئدخه الخىـُزًت رلً.البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما( إبالغ 

جىص الىص على وعبت ؤكل(، على ؤن جيىن حمُع -ا(البً اإلاشهضي الععىدي )ظاموبعذ اخز مىاؿلت -مً رلً / اظخثىاءً 4 خصص جدّىٌ الششهت إلى ششهت معاَمت إرا ػلب رلً الششواء اإلااليىن ألهثر مً هصف سؤط اإلااٌ )ٍو

 ت للششواث العائلُت.ً روي كشبى ولى مً الذسحت الشابعالششهت عىذ ػلب الخدٌى مملىهت م

ً ًخعين الىص عل  ى اإلاادة الخالُت:إرا صاد عذد الششواء على عشٍش
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 "مجلط الرقابة: املادة الخامضة عشر

يىن للمجلغ الصالخُاث اإلاىصىص عليها في اإلاادة الثاهُت والعبعىن بعذ ال ًلل العذد عً زالزتمً بُنهم مجلغ سكابت ميىن مً )...( عظى، ) حعُين -شٍشً 81الزًً ال ًخجاوص عذدَم - لششواءل ًجىص  ( إلاذة )....( ظىىاث، ٍو

 اإلاائت مً هظام الششواث.

 

 "املادة الخامضة عشر: الضىة املالية"

 

خ كُذَا بالسجل الخجاسي وجيخهي في ...../...../.... 0 ت(.81ٌ اإلاىاؿم ...../...../..... 03/ جبذؤ العىت اإلاالُت ألاولى للششهت مً جاٍس  )مُالدًت ؤو هجٍش
ً
 م وجيىن ول ظىت مالُت بعذ رلً ؤزنى عشش شهشا

ِعذ )مذًشو 8 ٌُ ا اإلاالي واكتراخاتهم في شإن جىص  -/   عً وشاغ الششهت ومشهَض
ً
شا ً( الششهت عً ول ظىت مالُت اللىائم اإلاالُت للششهت وجلٍش ً ؤو مجلغ اإلاذًٍش َع ألاسباح، ورلً خالٌ زالزت ؤشهش مً نهاًت العىت اإلاالُت. وعلى اإلاذًٍش

ش مجلغ الشكابت ععىدي )ظاما( وإلى البً اإلاشهضي الؤن ًشظلىا إلى الىصاسة  ً صىسة مً َزٍ الىزائم وصىسة مً جلٍش خ إعذاد الىزائم  -إن وحذ-وإلى ول شٍش ش مشاحع الحعاباث، ورلً خالٌ شهش مً جاٍس وصىسة مً جلٍش

ً الذعىة إلى علذ الاحخماع للجمعُت العامت للششواء للمذاولت في الىزائ ً ؤن ًؼلب مً اإلاذًٍش  م اإلازوىسة.اإلازوىسة، وليل شٍش

 

 "املادة الضادصة عشر: ألارباح والخضائر"

ت الصاؿُت على الىدى الخالي:   جىصع ؤسباح الششهت العىٍى

جىص للجمعُت العامت 01/ ججىب في ول ظىت )0 ً اخخُاػي هظامي. ٍو  %( مً سؤط ماٌ الششهت.31إلازوىس )ؤن جلشس وكف َزا الخجىِب متى بلؽ الاخخُاػي ا -للششواء-%( على ألاكل مً ؤسباخها الصاؿُت، لخيٍى

ً اخخُاػُاث ؤخشي ؤو جشخُل سصُذ ألاسباح ولُا ؤو حضئُا للعىت اإلاالُت الخالُت. -الششواء-/ الباقي ًىصع على الششواء بيعبت خصص ول منهم في ساط اإلااٌ ما لم ًلشس 8  جيٍى

بعذ اظتهالن جلً صص في سؤط اإلااٌ ؤو ًخم جشخُلها للعىت اإلاالُت الخالُت وال ًخم جىصَع ؤسباح إال بعذ اظتهالن جلً الخعاسة وال ًخم جىصَع ؤسباح إال / في خالت جدلُم خعائش ًخدملها الششواء بيعبت ما ًملىه ول منهم مً خ3

ً( الششهت حسجُل َزٍ الىاكعت في السجل الخ خ علمهم ببلىغ الخعاسة. إرا بلؼذ خعائش الششهت هصف سؤط مالها، وحب على )مذًش ؤو مجلغ اإلاذًٍش  مً جاٍس
ً
ذ على حععين ًىما جاسي ودعىة )الششواء( لالحخماع خالٌ مذة ال جٍض

جب شهش كشاس  واث. وحعذ الششهت مىلظُت بلىة الىظام ظىاء باظخمشاس الششهت ؤو خلها بالؼشق اإلاىصىص عليها في اإلاادة )الثامىت والخمعين بعذ اإلاائت( مً هظام الشش  -الششواء-َزا اإلالذاس؛ للىظش في اظخمشاس الششهت ؤو خلها. ٍو

 إصذاس كشاس باظخمشاس الششهت ؤو خلها. -الششواء-الششواء ؤو حعزس على  -إرا ؤَمل مذًشو الششهت دعىة

 

 انهاء اليشاط واهقضاء الشركة  "املادة الضابعة عشر:

 .البً اإلاشهضي الععىدي )ظاما(ورلً بعذ الحصٌى على مىاؿلت ًجىص للششهت انهاء وشاػهم في اإلاملىت بالىماٌ ؤو في ؿشع ؤو هثر -

 ها جذخل في دوس الخصـُت وؿلا ألخيام الباب العاشش مً هظام الششواث. مع مشاعاةجىلض ي الششهت بإخذ ؤظباب الاهلظاء الىاسدة في اإلاادة العادظت عششة مً هظام الششواث وألاهظمت راث العالكت ومىاد َزا العلذ وباهلظائ-

ت ًلضم اجخار آلاحي:  ؤهه في خالت الخصـُت الاخخُاٍس
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خ صذوس كشاس الششواء بدل وجصـُت الششهت معخمذ مً مداظب كاهىوي مشخص له بالعمل في اإلاملىت العشبُت0  الععىدًت ًثبذ كذسة الششهت على الىؿاء بالتزاماتها ودًىنها ججاٍ الؼير. / إعذاد مشهض مالي للششهت في جاٍس

 ال بعذ صذوس كشاس مً الجهت اللظائُت اإلاخخصت بشهش إؿالط الششهت بىاء على ػلب الذائىين ؤو الششهت.إؿت خلىق الذائىين ؤو إبشام صلح معهم، ؿئن حعزس ؿال ًخم جصـُت الششهت / ظذاد وا8

 "املادة الثامىة عشر: التبليغات"

م  -الششواء-جيىن الخبلُؼاث التي جىحهها الششهت إلى   .................عً ػٍش

 "املادة التاصعة عشر: أحكام عامة"

ت باإلاملىت العشبُت الععىدًت.0   /جخظع الششهت لياؿت ألاهظمت العاٍس

 /ول ما لم ًشد به هص في َزا العلذ ًؼبم بشإهه هظام الششواث وهظام مشاكبت ششواث الخإمين الخعاووي ولىائده.8

 "املادة العشرون: وسخ العقذ"

ً وسخت مىه للعمل بمىحبها واليسخ ألاخشي لخلذًمها للجهاث اإلاخخصت للُذ الششهت    خشس َزا العلذ مً )     جمام ؤلاحشاءاث الىظامُت الالصمت لخإظِغ الششهت إلبالسجل الخجاسي وسجل الششواث.  ( وسخ اظخلم ول شٍش

 لذي الجهاث اإلاخخصت.
 

م بيامل ألاَلُت اإلاعخبرة ذم مخالـتها لىظام الششواث وهظام مشاكبت ششعا وهظاما بمىاؿلتهم على علذ الششهت وؤنهم كامىا بمشاحعت بىىدٍ والالتزاماث والحلىق التي ًخظمنها بعىاًت، وؤنهم ًلشون بصحتها وع ًلشس الششواء َو

م دون اهشاٍ ؤو احباس مً ؤخذ، وؤنهم معؤولىن  ششواث الخإمين ولىائده خلذمىن به بؼىعهم واخخباَس خدملىن اإلاعؤولُت  ٍو ( مً هظام 808وؿلا للمادة ) تالىظامُعً صحت حمُع البُاهاث واإلاعلىماث اإلاذخلت والىاسدة ؿُه ٍو

 الششواث إرا زبذ خالؾ رلً.

 وهللا اإلاىؿم،،،

 . م..……../..…./..….. ٌ، اإلاىاؿم ..……../ ……../…..…… خشس في

ً ألاٌو 0 ً الثاوي8          /الشٍش ً الثالث3        /الشٍش  /الشٍش

 

 


