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  عـقــد التـأسيــس 

 
 
 
 

      شركة 
 

 شركة مساهمة سعودية
 

 عقد تأسيس
      شركة 

  شركة مساهمة سعودية
 

 
  :تم االتفاق بٌن كل منلى، بعون هللا تعا

السٌد/................................، ............. الجنسٌة، بموجب سجل مدنً رقم )......................( وتارٌخ  .1
صادر من ............ ومهنته ...............، تارٌخ المٌالد )...../...../.....ه( وٌقٌم فً  )...../...../.....ه(
.................... 

السٌد/................................، ............. الجنسٌة، بموجب سجل مدنً رقم )......................( وتارٌخ  .2
.......... ومهنته ...............، تارٌخ المٌالد )...../...../.....ه( وٌقٌم فً )...../...../.....ه( صادر من ..

.................... 

السٌد/................................، ............. الجنسٌة، بموجب سجل مدنً رقم )......................( وتارٌخ  .3
ومهنته ...............، تارٌخ المٌالد )...../...../.....ه( وٌقٌم فً )...../...../.....ه( صادر من ............ 

.................... 

السٌد/................................، ............. الجنسٌة، بموجب سجل مدنً رقم )......................( وتارٌخ  .4
...........، تارٌخ المٌالد )...../...../.....ه( وٌقٌم فً )...../...../.....ه( صادر من ............ ومهنته ....

.................... 

السٌد/................................، ............. الجنسٌة، بموجب سجل مدنً رقم )......................( وتارٌخ  .5
...............، تارٌخ المٌالد )...../...../.....ه( وٌقٌم فً )...../...../.....ه( صادر من ............ ومهنته 

.................... 

وهم جمٌعاً بكامل األهلٌة المعتبرة شرعاً ونظاماً على إنشاء شركة مساهمة سعودٌة وفقاً لنظام الشركات الصادر 
التموٌل الصادر هـ وتعدٌالته، ونظام مراقبة شركات 22/11/1434وتارٌخ  3بالمرسوم الملكً الكرٌم رقم م/
ـ والئحته التنفٌذٌة، ووفقاً ألحكام النظام األساسً المرفق هـ13/2/1433وتارٌخ  51بالمرسوم الملكً الكرٌم رقم م/

 ووفقاً لألحكام والشروط اآلتٌة: بهذا العقد،
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  :(: اسم الشركة1)المادة 

 . وٌشار لها فٌما بعد بـ "الشركة" مساهمة سعودٌة(اسم الشركة: شركة ..... )شركة 
 

 الرئيسي: : مركز الشركة(2المادة )
للشركة فً مدٌنة ...........، وٌجوز أن ٌنشأ لها فروع أو مكاتب أو توكٌالت داخل المملكة أو خارجها  ًٌقع المركز الرئٌس

 ربً السعودي كتابًة.بقرار من ......... بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد الع
 

 :ض الشركةاغرأ(: 3المادة )
وفقاً ألحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التموٌل والئحته التنفٌذٌة واألنظمة ذات -غرض الشركة هو القٌام بالتموٌل 

:األغراض التالٌةوتقوم الشركة بمزاولة وتنفٌذ -العالقة والقواعد والتعلٌمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربً السعودي  
1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
 

  :المشاركة والتملك في الشركات: (4المادة )
بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربً السعودي كتابًة، ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة، أو تشتتر  بتأي وجته 
متتن الوجتتوه متتع الهٌئتتات أو الشتتركات أو تبنشتتأ شتتركة بمفردهتتا تتتزاول أعمتتاالً شتتبٌهة بأعمالهتتا أو التتتً قتتد تعاونهتتا علتتى تحقٌتتق 

ها ولها أن تتمل  األسهم أو الحصص فتً هتذه الشتركات وأن تتدمجها أو تتدما فٌهتا أو تشتترٌها، وذلت  بعتد استتٌفاء متا أغراض
 تتطلبه األنظمة والتعلٌمات المتبعة فً هذا الشأن.

 
  :(: مدة الشركة5المادة )

التجاري، وٌجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره مدة الشركة )........( سنة هجرٌة / مٌالدٌة تبدأ من تارٌخ قٌدها بالسجل 
 الجمعٌة العامة غٌر العادٌة قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على األقل.

 
 :(: رأس المال6المادة )

ة، ( مقسم إلى )...........( سهم اسمً متستاوٌة القٌمتحدد رأس مال الشركة بـ ................. لاير سعودي )ٌحدد كتابة ورقماً 
 (قٌمة كل منها )....( لاير سعودي وجمٌعها أسهم عادٌة )نقدٌة/ ... سهم نقدي

 
 :(: االكتتاب7المادة )

لاير سعودي مدفوعة بالكامل وقد  (     )سهم بقٌمة (      )البالغة  رأس المالاكتتب المؤسسون، فً جمٌع أسهم 
 اآلتً:نحو باسم الشركة )تحت التأسٌس(، وقد اكتتب المؤسسون على ال       بن أودعت كامل قٌمة رأس المال لدى 

  

 االســم م
 القيمة 

 االسمية للسهم
عدد 
 األسهم

إجمالي قيمة 
 )لاير( األسهم

 النسبة

 %                    لاير             1

 %                    لاير             2

 %                    لاير             3

 %                    لاير             2

 %                    لاير             9

 %                    لاير             11
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  اإلدارة:تشكيل مجلس (: 8المادة )
ٌتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من)...( )ال ٌقل عن خمسة أعضاء وال ٌزٌد عن احدى عشر عضتواً( عضتوا تنتختبهم 
الجمعٌة العامة العادٌة للمساهمٌن لمدة ال تزٌد عن ثالث سنوات وذل  بعد استٌفاء متطلبات المالءمة التً تقررها مؤسسة النقتد 

واستثناًء من ذل  عٌن المؤسستون أول مجلتس إدارة لمتدة خطاب منها ٌتضمن عدم ممانعتها.  على العربً السعودي والحصول
  .............. سنوات )ال تتجاوز خمس سنوات(

 
 إدارة الشركة:(: 9المادة )

افعتة عتتن ٌمثتل رئتٌس مجلتتس اةدارة الشتركة فتً عالقاتهتتا متع الغٌتر وأمتتام القضتاء ولته حتتق توكٌتل الغٌتر فتتً المرافعتة والمد
الشركة، وٌمثل العضو المنتدب أو من ٌنٌبه الشركة فً عالقاتها مع الغٌر وأمام القضاء وتوكٌتل الغٌتر فتً المرافعتة والمدافعتة 

 عن الشركة.
 

 :(: السنة المالية11المادة )
أن تبدأ السنة المالٌة تبدأ السنة المالٌة للشركة من أول شهر ........... وتنتهً بنهاٌة شهر .......... من كل سنة على 

.األولً من تارٌخ قٌدها بالسجل التجاري وحتى نهاٌة شهر .......... من السنة الحالٌة/ التالٌة  

 )تحدد السنة األولى بمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزٌد على ثمانٌة عشر شهراً(.
 

 :حكام عامةأ(: 11المادة )
التموٌتتل والئحتتته التنفٌذٌتتة واألنظمتتة ذات العالقتتة والقواعتتد والتعلٌمتتات تطبتتق أحكتتام نظتتام الشتتركات ونظتتام مراقبتتة شتتركات 

الصادرة عن مؤسسة النقد العربً السعودي أو السارٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة وأحكام النظام األساسً للشركة علتى كتل متا 
  لم ٌرد به نص فً هذا العقد.

 
 :(: استكمال اجراءات التأسيس12المادة )
 الموقعون على عقد التأسٌس هذا بالقٌام بكافة اةجراءات التً ٌتطلبها تأسٌس الشركة.ٌتعهد 

 
 

 :(: نسخ العقد13المادة )
بالباقً الستخدامها فتً استتكمال ستلم كل مؤسس نسخة للعمل بموجبها، واحتفظ ا( نسخة أصلٌة،      حرر هذا العقد من )
 إجراءات التأسٌس.
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