
 (.…نموذج رقم )

 عقد تأسيس شركة ......................    

 (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)

 
يوم ...../...../.... فق ..../..../......41بعون هللا تعالى تم اإلتفاق في  كل 02هـ الموا بين  م 

 من:

ــي  -4 ــمالس ــه     ــيه هوي )..................  /.........................  ، ............. الجنس
تا يخ  ..............، ه(ومهنت ب  م )...( و نه )...(  ت خيص بمما سه مه حاصل على 
قــيم بم ينــه .............)أــ    ول(يوتــا يخ ميه ....../..../...........هـــ، و )...(، 

  

ــي  -0 ــم ).......الس ــه     ــيه هوي ........... /.........................  ، ............. الجنس
تا يخ ..............،  ه(ومهنت ب  م )...( و نه )...(  ت خيص بمما سه مه حاصل على 
 قيم بم ينه .............. )أ   ثاني(يوتا يخ ميه ....../..../...........هـ، و)...(، 

      :  تمهي 
سة لك مؤس قم ).....( يمت ية ر ية وطن سيد/ ........ هو طرف األول ال يث أن ال يدة  ح ية مق فرد

هممم 00/00/0000باسممم ).....( ومقيممدة بالسممجا التجممار  بمدينممة .ممدة بممرقم )...( و مماري  

صنيف  لة و  مات وعما من التزا ها  ما علي من حقوق و ها  ما ل ويرغب في  حويا المؤسسة ب

و ممراصيو و.ميمما عنا ممرها الماليممة والدنيممة وا داريممة يلمما  ممروة مهنيممة  ات مسممؤولية 

ستوفا محدودة بمشاروة ا قد ا جار  للمؤسسة، و سجا الت سم ال داظ با لطرف الثاني ما االحت

صة  بة مخال قد بمثا هذا الع لا  بر  وقيعهم ع .ميا األطراف حقوقهم قبا بعضهم البعض ويعت

ية  ات  كون  روة مهن  امة ونهائية فيما بينهم. وعليه أ دق األطراف المذوورين أعاله علا  

( 231روات الصممادر بالمرسمموا الملكممي الكممريم رقممم )ا/لنظمماا الشمم وفقمما  مسممؤولية محممدودة 

 التالية:هم و عديال ه ووفقا  للشروط 02/21/2443و اري  

 المادة الأولى : 

 . العق  هذا من يتجزء ال جزء السابق التمهي  يعتب 
 سم الشركة : : ا الثانيةالمادة 

...........................ش كه   
 
 

  المركز الرئيس للشركة: :الثالثة المادة 
نه في م ي ش كه  سعو يه  …يكون الم كز ال ئيس لل يه ال كه الع ب في بالممل حق  ش كه ال ولل

قه ........    لك بمواف ش كه وذ افتتاح ف وع لها  اخل وخا ج المملكه متى ا تضت مصلحه ال
 (اإل ا ة)الش كاء /يتعين االختيا  

 :الشركة أغراض الرابعة:المادة 

 الشروة أل.لها هي: أسستاألنشطة التي ن ي

2.  
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ت اخيص الهزمه  لى ال ع  الحصول ع عه وب فق األنظمه المتب وتما س الش كه  غ اضها و
 من الجهات المختصه إن وج ت. 

 : رأس المال:  الخامسةالمادة 

بـ  ش كه  مال ال ية(ح     س  قام العرب باألحرف(لاير ) )باألر توب  لى لاير  مك سم إ مق
شركاء  )....( حصة، متساوية القيمة قيمة كل حصة ).........( لاير تم توزيعها على ال

 كاآلتي:
عدد  اسم الشريك م

 الحصص
قيمة 
 الحصة

طريقة الوفاء  االجمالي
 بقيمة الحصص

 نقدا       1
 عينا       2

     اإلجمالي
 )في حال وجو  حصص نق يه يتعين النص على التالي(:

 توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله.ويق  الش كاء بأنه تم 
قيم  من م ها  جب تقييم مال ي ها نص    س ال جاوز  يمت يه تت *)في حال وجو  حصص عين

  معتم  ويضا  في العق  النص التالي:(
فق  سيس، ووا في ألب التأ وتم تقييم الموجو ات العينيه بموجب تقييم المقيم المعتم  الم فق 

لى  ش كاء ع يه. )ال صص العين مه الح في  ي ها  يه و يمت صول العين ج ول األ ضافه  كن إ يم
 (العق 

من  ها  شت أ تقييم *)في حال وجو  حصص عينيه ال تتجاوز  يمتها نص    س المال فه ي
  مقيم معتم ، وفي حال ع م تقييمها من مقيم معتم  يضا  في العق  النص التالي:(

مه الح ق ي   ي لى ت ش كاء ع فق ال لب و   وا في أ فق  يان الم  في الب ما  يه ك صص العين
له التأسيس ويق ون بأنهم  عن ع ا ي   في مواجهه الغ موالهم  يع   في جم ا  سؤولين شخصي ًّ م

 (.يمكن إضافه ج ول األصول العينيه و يمتها في العق . )تق ي  هذ. الحصص
 

  -: زيادة أو تخفيض رأس المال: السادسةالمادة 
جوز قه ي ش كاء  بمواف يع ال صص جم سميه لح مه اال فع القي يق   عن أ  ها  يا ة   س مال ز

 الش كاء.
)*يمكن  بموافقه ش يك  و  كث  يمثلون )ثهثه   باع(   س المال على األ ل. يجوز 0

عن أ يق إص ا  حصص زيا ة   س مال الش كه  النص في الفق ة على نسبه  كب (
  ج ي ة

 

   تخفيض   س المال إذا زا  على حاجه الش كه  و إذا للجمعيه العامه للش كاء  ن تق. 3
 ..وفقاًّ لألحكام النظاميه المق  ة ُمنيت بخسائ 

 

 : إدارة الشركة :  السابعةالمادة 
 :التعيين

 -(: ح  الخيا ات التاليها)*يتعين اختيا  يتولى إ ا ة الش كه ... 
 ....................  )تح ي  اسم الم ي ( -4

 والصهحيات التاليه.........................وله السلأات 
 )يجوز تعيين الم ي  بعق  مستقل متضمنا السلأات والصهحيات(

 ............ و....................... )تح ي   سماء الم ي ين( -0



 .ولهما السلأات والصهحيات التاليه: ..................       
 متضمنا السلأات والصهحيات()يجوز تعيين الم  اء بعق  مستقل 

 ( وهم :3) ( مجلس م ي ين مكون من )ال يقل عن  -3
4. ............ 
0. .............. 
3. ............ 

  (لق ا اته يح   أ يقه العمل في مجلس الم ي ين واألغلبيه الهزمه) -ب            
 الهزمه لق ا اته()يجوز تعيين المجلس بعق  مستقل متضمنا أ يقه العمل واالغلبيه 

   :الش كاء/  ح  الش كاء(االخيا  ) هم ..........يعنين -1
  

  : التنازل عن الحصص:الثامنة المادة 
ش وأ  .يجوز للش يك  ن يتنازل عن حصته ألح  الش كاء ق  على  في الع لنص  كن ا )* يم

 لهذا التنازل(.
ش كاء   ن يتنازللش يك ل يجوز ح  ال ي    ع  عن حصته لغ سبعون ب نه وال ما ة الثام قاًّ لل )وف

عن الحصه المائه من النظام/ يمكن النص في العق  على  نازل  إج اءات  خ ى لهبهغ بالت
    و على أ يقه تقييم  خ ى  و م ة  أول لمما سه حق االست  ا  وس ا  القيمه(

  :التبليغات التي توجهها الشركة إلى الشركاء التاسعة:المادة 
 الش كاء عن أ يق  ي من الوسائل اآلتيه:  إلى الش كه توجهها التبليغات التيتكون 

 إ سالها إلى الش كاء بخأابات مسجله. .4

ا. .0 ا إلى الش كاء  و من ينوب عنهم نظامًّ  التسليم شخصي ًّ

 إ سالها بالب ي  اإللكت وني  و بأي من وسائل التقنيه الح يثه.  .3

ها  الوسائل المشا  إليها  وواح   و  كث  من  اختيا )* يجوز  فق علي خ ى يت  ي وسائل  
 الش كاء(

  : قرارات الشركاء: العاشرةالمادة 

تص     ا ات الش كاء في الجمعيه العامه. ومع ذلك، يجوز إص ا    ا ات الش كاء  .1

بع ضها عليهم بالتم ي   ون الحاجه إلى انعقا  الجمعيه العامه. وفي هذ. الحاله، ي سل 

الش كه إلى كل ش يك الق ا ات المقت حه والوثائق ذات العه ه بها  م ي و/ م ي 

 ليصوت الش يك عليها كتابه. 
وسائل التبليغات يجوز  ن ُت سل الق ا ات المقت حه وما يتعلق بها من وثائق بأي من   .2

 من هذا العق . التاسعهالمنصوص عليها في 
 كث  يمثلون )ثهثه   باع(   س  يجوز تع يل عق  تأسيس الش كه بموافقه ش يك  و .3

 )* يجوز النص في العق  على  غلبيه  كب (.. المال على األ ل
صحيحه إال إذا وافق عليها ش يك  و  كث  تمثل نسبه األخ ى ال تكون الق ا ات   .4

)* يجوز النص في العق  على حصصهم  كث  من )نص (   س المال على األ ل، 

  غلبيه  كب (.



( 1في الم اوله  و في المشاو ة األولى النسبه المنصوص عليها في الفق ة )إذا لم تتواف   .5

من هذ. الما ة، وجبت  عوة الش كاء إلى االجتماع، وتص   الق ا ات فيه بموافقه 

ا كانت النسبه التي تمثلها في   س المال )*يجوز النص  . غلبيه الحصص الممثله فيه  ي ًّ

 في العق  على غي  ذلك(.

  :: السنة المالية الحادية عشرةالمادة 

 تدداريق قيددداا بالسددجل التجددار  وتنتهددي فددي للشددركة مددناألولددى  ة الماليددةتبدددا السددن

وتكدددون كدددل سدددنة ماليدددة بعدددد  لدددك م 22ادددد الموافددد. ...../...../.....11...../...../....

 .)*يجوز  ن ينص الما ة على السنه الميه يه  و الهج يه(. اثنى عشر شهرا  
 

  :: الأرباح والخسائرعشرة الثانية المادة

مال .1 في راس ال  يتقاسم جميع الشركاء األرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم 
مل  شريك بالع )*يجوز النص على تفاوت تقاسم األرباح والخسائر وفي حال وجود 

 يمكن النص على نسبته في األرباح(
، وفقا األرباح القابلة للتوزيع على الشركاءيجوز توزيع ارباح سنوية او مرحلية من . 2

 للضوابط التي تحدداا الالئحة التنفي ية لنظام الشركات.
 :التاليالشركة السنوية الصافية على النحو  ارباح توزع.  3

ــب - ا ــبه  تجن ــاح)....%( نس ــن صــافي األ ب ــنويه م ــاأي يخصــص  الس ــوين احتي لتك

 )*هذا البن  اختيا ي(..............لغ ض

ح   - ب يه ت مه الجمع سبه العا تي الن جب ال ها ي ش كاء ع توزيع باح  منلى ال األ 

 الصافيه بع  خصم االحتياأيات )إن وج ت(. 

 الترخيص المهني:المادة الثالثة عشرة: 

وجب عليه  ن يمتنع عن  ،إذا فق  ش يك ت خيص مما سه مهنته الح ة بصفه مؤ ته .4

وإذا  ،إلى حين استعا ته الت خيص –بشكل فو ي وكامل  –العمل في الش كه 

كان المما س الوحي  لتلك المهنه الح ة من بين الش كاء اآلخ ين، وجب على 

 الش كه  ن تتو   عن مما سه تلك المهنه إلى حين استعا ته الت خيص. 
عش ( من هذا العق ، إذا فق  ش يك ت خيص مما سه  خامس) البن مع م اعاة حكم  .0

 (.---)مهنته بصفه نهائيه 
  يمكن اختيا   ي من هذين النصين، بحسب الحاله:

ا من الش كه" ولهما:   ."ُع  منسحبًّ

ا غير مرصو له بممارسة المهنة في الشروة،  ريطة "وثانيهما:  يستمر  ريك 

 ."بشأن ذلكنظاًما  استيداء الشروط والضوابط المقررة

 :انقضاء الشركة عشرة: الرابعةالمادة 



سبابالش كه بأح   تنقضي في    لوا  ة  ضاء ا ما ةاالنق ثه) ال مائتين الثال ع  ال عون ب  (واأل ب

في  و   صفيهمن نظام الش كات وبانقضائها ت خل  قا  الت باب  ألحكاموف ثاني عش ال من  ال

ث ة إذا انقضت الش كه وكانت  صولها ، ونظام الش كات نت متع ال تكفي لس ا   يونها  و كا

ضائيه المختصـه الفتتـاح  ي مـن  ها التقـ م إلـى الجهـه الق ًّا لنظـام اإلفـهس، وجـب علي وفق

 إج اءات التصفيه بموجب نظام اإلفهس.

  ختامية:: أحكام عشرة الخامسة المادة
 سارية بالمملكة.الألنظمة ل الش كهتخضع   -1

ق  هذا في الش كات نظام  حكام يخال  نص  ي -2 ت  ال الع قه ويأبق به يع  و   ما بح
شأنه و الش كات نظام في نصوص من ق  يأبق ب هذا الع في  نص  به  ي    لم  كل ما 

 .التنفيذيه والئحتهنظام الش كات 

 
 

 وهللا ولي التوفيق،،

 الشركاء

 الطرف الثاني                                              الطرف الأول

 

 


