
 (.…نموذج رقن )
 شركة ......................    ل النظان االساس

 (شخص واحد شركة ذات مسؤولٌة محدودة)
 السٌد/ .......................  -1

لدد   نظان االساسوالمثبت )...(وتارٌخ  )...(والمقٌدة بالسجل التجاري رقن  )...( لمؤسسةالمذكور اعاله  مالك رأس المالحٌث أن 

ٌرغب فً تحوٌل المؤسسة بمدا لادا مدن حقدوق ومدا عمٌادا مدن التزامدات ،  )...( أو عن طرٌق )أبشر( أو )معتمد وزارة(عدل كاتب 

مدع االحتفداظ  ذات مسؤولٌة محدودة شخص واحدوعمالة وتصنٌف وتراخٌص وجمٌع عناصرها المالٌة والفنٌة واإلدارٌة إلى شركة 

هدد  11/11/1443( وتددارٌخ 131لنظددان الشددركات الصدادر بالمرسددون الممكددً الكددرٌن رقددن )ن/ وفقددا  باسدن السددجل التجدداري لممؤسسددة، 

 التالٌة:وتعدٌالته ووفقا  لمشروط 

 المادة األولى : 
 العقد. هذا من ٌتجزء ال جزء السابق التماٌد ٌعتبر
 سن الشركة : : ا الثانٌةالمادة 
شخص واحد ...........................شركة   
  : المركز الرئٌس لمشركة:الثالثة المادة 

ولمشركة الحق فً افتتاح فروع لاا داخل وخارج المممكدة متدى بالمممكة العربٌة السعودٌة  …ٌكون المركز الرئٌس لمشركة فً مدٌنة
 (اإلدارة)الشركاء /ٌتعٌن االختٌار اقتضت مصمحة الشركة وذلك بموافقة ........   

  : أغراض الشركة:الرابعةالمادة 

 أن األغراض التً كونت الشركة ألجماا هً:

1.  

  .وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول عمى التراخٌص الالزمة من الجاات المختصة أغراضااوتمارس الشركة 

 

 

 

 : رأس المال:  الخامسةالمادة 
متساوٌة القٌمة قٌمة كل حصة  حدد رأس مال الشركة ب  )باألرقان العربٌة( لاير )مكتوب باألحرف( لاير مقسن إلى )....( حصة،

 ).........( لاير وفق ما ٌمً:

 

 :(ٌتعٌن النص عمى التالً )فً حال وجود حصص نقدٌة
 كاممة.وٌقر مالك رأس المال بأنه تن الوفاء بقٌمتاا 

  :(فً العقد النص التالً ضافٌجب تقٌٌماا من مقٌن معتمد وٌ تتجاوز قٌمتاا نصف رأس المال عٌنٌة حصص وجودحال  فً)*
تقٌدٌن المقدٌن المعتمدد المرفدق فدً طمدب التأسدٌس، ووافدق مالدك رأس المدال عمدى قٌمدة الحصدص العٌنٌدة بموجدب  الحصص تقٌٌنوتن 

 (ٌمكن إضافة جدول األصول العٌنٌة وقٌمتاا فً العقد) .العٌنٌة والمقابل المحدد لاا
*)فً حال وجود حصص عٌنٌة ال تتجاوز قٌمتاا نصف رأس المال فال ٌشترط تقٌٌماا من مقدٌن معتمدد، وفدً حدال عددن تقٌٌمادا مدن 

  مقٌن معتمد ٌضاف فً العقد النص التالً:(
ا فً جمٌع أمواله فً مواجاة الغٌر عن عدالة تقدٌر قٌمة    ٌ العٌنٌة كما فدً البٌدان  الحصصوٌقر مالك رأس المال بأنه مسؤول شخص

 (.ٌمكن إضافة جدول األصول العٌنٌة وقٌمتاا فً العقد. )المرفق فً طمب التأسٌس
 

  -: زٌادة أو تخفٌض رأس المال: السادسةالمادة 
 .إصدار حصص جدٌدةلمالك رأس المال زٌادة رأس مال الشركة عن طرٌق رفع القٌمة االسمٌة لمحصص أو  ٌجوز. 1

 .وفقا  لألحكان النظامٌة المقررة تخفٌض رأس المال إذا زاد عمى حاجة الشركة أو إذا ُمنٌت بخسائر . لمالك رأس المال أن ٌقرر1

 

 

 

 بٌان

 طرٌقة الوفاء باا قٌمة الحصص قٌمة الحصة عدد الحصص  عدد الحصص 

 نقدا      

 عٌنا      

      اإلجمالً
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 : إدارة الشركة :  السابعةالمادة 
 مدٌرٌنلى إدارة الشركة حال تو فً. أما ٌجب أن ٌكون هو المالك لرأس المال واحد مدٌرتولى إدارة الشركة  حال فً: مالحظة)*

 .فٌجب أن ٌكون أحدهما مالك رأس المال( اثنٌن

 ٌتولى إدارة الشركة ............
 -اختٌار احد الخٌارات التالٌة: 

 .................  /مالك رأس المال -أ -1
 ..................التالٌة السمطات والصالحٌات وله 

 )ٌجوز تعٌٌن المدٌر بعقد مستقل متضمنا السمطات والصالحٌات(
 (تحدٌد أسماء المدٌرٌن االثنٌن) .............و ...................... -1

    
 التالٌة.................. السمطات والصالحٌاتولاما          

 بعقد مستقل متضمنا السمطات والصالحٌات()ٌجوز تعٌٌن المدراء 
 فً حال كانت الشركة تدار من مدٌرٌن اثنٌن ٌتن النص عمى اآلتً()

 (ك رأس المال: )فً حال كان المدٌر من غٌر مال مالك رأس المال:التبمٌغات التً توجااا الشركة إلى : الثامنةالمادة 
 مالك رأس المال عن طرٌق أي من الوسائل اآلتٌة:  إلى الشركة توجااا تكون التبمٌغات التً

 إرسالاا بخطابات مسجمة. .1

ا. .1 ا أو من ٌنوب عنان نظام    ٌ  التسمٌن شخص

 إرسالاا بالبرٌد اإللكترونً أو بأي من وسائل التقنٌة الحدٌثة.  .3
 المال(أي وسائل أخر  بموافقة مالك رأس  واحد أو أكثر من الوسائل المشار إلٌاا أو )* ٌجوز اختٌار

  : صالحٌات مالك رأس المال:التاسعةالمادة 

، وتصدر قراراته كتابة، وتدون فً سجل خاص فً نظان الشركاتالمنصوص عمٌاا  سمطاتالصالحٌات والٌكون لمالك رأس المال 

 لد  الشركة. 

  :: السنة المالٌة العاشرةالمادة 

هددددد  الموافدددددق 14...../...../.... تدددددارٌخ قٌددددددها بالسدددددجل التجددددداري وتنتادددددً فدددددً لمشدددددركة مدددددناألولدددددى  ة المالٌدددددةتبددددددأ السدددددن

)*ٌجدددوز أن ٌدددنص المدددادة عمدددى السدددنة المٌالدٌدددة أو . وتكدددون كدددل سدددنة مالٌدددة بعدددد ذلدددك أثندددى عشدددر شدددارا  ن 11...../...../.....

 .الاجرٌة(

 

  :: األرباح والخسائرعشرة الحادٌة المادة
 مالك رأس المال، وفقا لمضوابط النظامٌة المقررة.ٌجوز توزٌع أرباح سنوٌة أو مرحمٌة من األرباح القابمة لمتوزٌع عمى  .1

 :التالًالشركة السنوٌة الصافٌة عمى النحو  أرباح توزع  .1

 اختٌاري()*هذا البند ..............لغرضلتكوٌن احتٌاطً ٌخصص  السنوٌة من صافً األرباح)....%( نسبة  تجنب -  أ

 النسبة التً ٌجب توزٌعاا من األرباح الصافٌة بعد خصن االحتٌاطٌات )إن وجدت(.  ٌحدد مالك رأس المال -  ب

 :انقضاء الشركة الثانٌة عشرة:المادة 

مدن نظدان الشدركات وبانقضدائاا تددخل فدً  (واألربعدون بعدد المدائتٌن الثالثة) المادةاالنقضاء الواردة فً  أسبابالشركة بأحد  تنقضً

إذا انقضت الشركة وكانت أصولاا ال تكفً لسدداد دٌونادا أو كاندت ، ومن نظان الشركات الثانً عشرالباب  ألحكانوفقا  التصفٌةدور 

ددا لنظددان اإلفددالس، وجددب عمٌاددا التقدددن إلددى الجاددة القضددائٌة المختصددة الفتتدداح أي مددن إجددراءات التصددفٌة  بموجددب نظددان متعثددرة وفق 

 اإلفالس.

  ختامٌة:: أحكان عشرة الثالثة المادة
 سارٌة بالمممكة.الألنظمة ل الشركةتخضع   -1
كل ما و الشركات نظان فً نصوص من ورد ما بحقه وٌطبق به ٌعتد ال العقد هذا فً الشركات نظان أحكان ٌخالف نص أي -2

 .التنفٌذٌة والئحتهلن ٌرد به نص فً هذا العقد ٌطبق بشأنه نظان الشركات 
 

 وهللا ولً التوفٌق،،                                              
 االسن:..........
 مالك رأس المال

 

 

 


