
 (....نموذج رقم )

 .................. عقد تأسيس شركة

 (تضامنال)
 

يوم  في  فاق  فق 41..../...../.....بعون هللا تعالى تم اإلت بين 02....../..../....هـ الموا م 

 كل من:

ــي  -4 ــم ...................  ،.........................  /الس ــه ). ــيه هوي ............. الجنس

ـــ( ـــي   .............. هومهنت ـــا)يي م ــــ، و.........../..../.....، وت ـــه يه ـــيم بم ين ق

  (طرف أول..............

ــي  -0 ــم ...................  ،.........................  /الس ــه ). ــيه هوي ............. الجنس

ـــ( ـــي   .............. هومهنت ـــا)يي م ــــ، و.........../..../.....، وت ـــه يه ـــيم بم ين ق

 (طرف ثاني.............. .

ــم ...................  ،.........................  /الســي   -3 ــه ). ............. الجنســيه هوي

ـــ( ـــي   .............. هومهنت ـــا)يي م ــــ، و.........../..../.....، وت ـــه يه ـــيم بم ين ق

 .............. .طرف ثالث(

ــم ................... ..... ،.........................  /الســي   -1 ــه ). ........ الجنســيه هوي

ـــ( ـــي   .............. هومهنت ـــا)يي م ــــ، و.........../..../.....، وت ـــه يه ـــيم بم ين ق

 .............. . طرف )ابع (

سجل  متلك مؤسسه فر يهاالول السي  /............................  يحيث أن الطرف 

مقي ة بالسجل التجا)ي ).م مؤسسه .......... ................................. مقي ة باسم /

بم ينه / .................و لها  هـ 41......./..../...... بتا)يي  / ............................

من حقوق وما  االمذكو)ة بماله/ وفروعها رغب في تحويل المؤسسه يوفروع ، 

ت وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه عليها من التزاما

 بمشا)كه. تضامنإلى شركه  .مع االحتفاظ باالسم /  ون االحتفاظ باالسم( واإل ا)يه

. اع    الطرف الثاني و الطرف الثالث و الطرف الرابع  المذكو)ين / بالتنازل الى(

تغير االسم التجا)ي الى مع . –في حال ع م االحتفاظ باالسم يذكر النص التالي ( 

و.  استوفى  تضامن ................ تح ي  نوعها(تحويلها إلى  على شركه( والموافقه

األطراف حقو.هم .بل بعضهم البعض ويعتبر تو.يعهم على هذا العق  بمثابه مخالصه 

شركه  تحويلها الىنهائيه فيما بينهم وعليه اتفق األطراف المذكو)ين أع   على 

وفقاً لنظام الشركات الصا ) بالمرسوم الملكي  ضامن ................ تح ي  نوعها(ت

 وتع ي ته ووفقاً للشروط التاليه : هـ24/40/4113( وتا)يي 430الكريم ).م .م/

 المادة الأولى : 

 يعتبر التمهي  السابق جزء ال يتجزء من هذا العق  .

 : اسم الشركة:الثانيةالمادة 

https://5aznh.com/converting-establishment-company


 ) تضامنالشركه ( ........................................................الشركه اسم

  : المركز الرئيس للشركة:الثالثةالمادة 

وللشركه الحق في افتتاح فروع لها  اخل  …يكون المركز الرئيس للشركه في م ينه

 وخا)ج المملكه متى ا.تضت مصلحه الشركه وذلك بموافقه ..... 

إذا نص على ذلك عقد التأسيس ضمن  اإلدارة/ أو  الشركاءاالختيار  يتعين)

 (صالحيات المدير

  :الشركة أغراض  :الرابعةالمادة 

1- 

0- 

شركه  ما)س ال ضهاوت تراخيص  أغرا لى ال صول ع ع  الح عه وب مه المتب فق األنظ و

   إن وج ت. ال زمه من الجهات المختصه

  :المال رأس: الخامسةالمادة 

 على موزع و).ماً  كتابه يح  ) سعو ي لاير..............  بـ الشركه مال )أس ح  

 :كالتاليالشركاء

 . كتابه ( . ).ما (  لاير سعو ي . )ها وحصته........... /األول الطرف  -4

وعيناً في .....(/ )....لاير نقداً  تتمثل)عينية /  )نقدية(يتعين االختيار  )..........

ويتعهد الشريك بالوفاء  الموجودات التالية...............بقيمة ......لاير(تتمثل في 

 يوم من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. ).....(بحصته خالل 

. ).ما (  لاير سعو ي  .كتابه( . )ها وحصته........... /الثاني الطرف  -0

في .....(/ )....لاير نقداً وعيناً  تتمثل)عينية /  )نقدية(يتعين االختيار )..........

ويتعهد الشريك بالوفاء (، لايرالموجودات التالية...............بقيمة ......تتمثل في 

 يوم من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. ).....(بحصته خالل 

 .م حظه الج ول أ نا  يع  خيا) آخر و.  تم إيرا   به ف االيضاح(

 اإلجمالي الحصه .يمه الحصص ع   الشريك اسم م

4 ).... 2 2 2 

0 ).... 2 2 2 

 ــــــ ــــــ 2 اإلجمالي

  يتعين االختيا) بين اآلتي:

والوفاء بقيمتها  ،س المال فيما بينهمأيقر الشركاء بتوزيع جميع حصص ) -أ

 . كامله

ع يل ملحوظه:  لزم ت فائهم بالحصص، في عين لو جل م لى أ شركاء ع فاق ال حال ات في 

 :  يصبح كاآلتيالنص بحيث 



يتعه  الشريك بالوفاء بحصته خ ل ......( يوم من تا)يي .ي  الشركه في السجل 

 التجا)ي.

 .ما ة ملزمه( مدة الشركة   :السادسةالمادة 

 .* م حظه اختيا) أح  الخيا)ين التاليه(.

  الشركه غير مح  ة.م ة 

 . شركه يهسنه  (........م ة ال يه هجر تا)يي  / مي   من  ب أ  سجل ت ي ها بال .

 .من الشركاء م ة بقرا)الويجوز  ائماً إطاله هذ   التجا)ي،

   :الإدارة السابعة:المادة 

أن يكون الم ير من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يكون من  األصلم حظه:.

 مع مراعاة الحاله التي يكون فيها الم ير شريك متضامن ذو الغير باتفاق الشركاء

شخصيه اعتبا)يه فيذكر اسم الشخصيه االعتبا)يه كم ير واسم ممثله الشخص 

 .الطبيعي(

النص  يتعين التأسيسفي عقد مديرين الأو مدير ال تعيينفي حال )مالحظة: 

 (:على التالي

 :/ الم يرين(الم ير. تعيين. 4

تح ي  اسم الم ير أو أسماء . ( واح / م يرين أو أكثر.م ير يتولى إ ا)ة الشركه 

 ع .تها مع الغير وأمام القضاء في الشركه( الم يرين /الم ير .ويمثل  (،الم يرين

 .وهيئات التحكيم

المدير أو المديرين في عقد مستقل يتعين النص على مالحظة: في حال تعيين )

 :(اآلتي

الشركاء في عق   يعينه/ يعينهم(( .واح / م يرين أو أكثر.م ير يتولى إ ا)ة الشركه 

 ع .تها مع الغير وأمام القضاء في الشركهالم يرين( /.الم ير ويمثل  مستقل.

 .وهيئات التحكيم

 : (و.سلطاته/سلطاتهم الم ير / الم يرين(. ص حيات .0

جميع أعمال اإل ا)ة التي ت خل في غرض الشركه، وله  (نيالم ير/ الم ير.يباشر 

 الص حيات اآلتيه: ...... 

لمن يتولى  الشركاء يمنحها التي والسلطات الص حيات الفقرة هذ  تتضمنملحوظه: 

 .را)ص و) إ ا)ة الشركه، وآليه عمل اإل ا)ة، والنصاب ال زم توافر  لصحه 

ع م إيرا  أي ص حيه تع  من أهميه باإلضافه  .اإل ا)ة في حال تع   الم يرين

من النظام  33الص حيات المحظو)ة على الم ير بحسب المنصوص عليه في الما ة 



كافتتاح الفروع أو كفاله الشركه للغير، إال إذا تم إ خال هذ  الص حيه من .بل 

 الشركاء في العق .

 .الم ير/الم يرين(: عزل   .3

ملحوظه: في حال كان الم ير أو الم يرين من الشركاء المعينين في عق  تأسيس 

الشركه أو في عق  مستقل، فيتعين االختيا) من النصوص اآلتيه وذلك وفقاً لطبيعه 

 التعيين: 

المعين في عق  تأسيس ( الشركاء / الم يرينالشريك .الم يرال يجوز عزل  (أ.

/ وإذا كان الم ير. .بقرا) يص ) بإجماع الشركاء اآلخرينإال الشركه، 

يص ) بقرا)  /عزلهمجاز عزله (،عق  مستقل في كانوا الم يرين معينين

م حظه: يجوز االتفاق على زيا ة نصاب . من األغلبيه الع  يه للشركاء.

 .(األغلبيه الع  يه في عزل الم ير المعين في عق  مستقل

ق  في حال وجو  ملحوظه:  في ع شركه أو  سيس ال ق  تأ م ير أو م يرين معينين في ع

عه  قاً لطبي لك وف يه، وذ صوص اآلت من الن يا)  عين االخت شركاء يت ير ال من غ ستقل  م

   التعيين:

بقرا) ( إال ءالم ير غير الشريك/ الم يرين غير الشركاال يجوز عزل . (ب.

أغلبيه م حظه يمكن النص على . .يص ) باألغلبيه الع  يه للشركاء

، ويشمل هذا النصاب الم ير أو الم يرين سواء كان معين أو كانوا أعلى

معيين في عق  تأسيس الشركه أو بعق  مستقل طالما كانوا من غير 

 .(الشركاء

 

 .يتعين اختيا) أح  الخيا)ين في حال عزل الم ير(: .ج( 

 .اختيا) أح  الخيا)ين(:

 حل الشركه.  الم ير/ الم يرين يترتب على عزل 

 حل الشركه. ن/ الم يرينالم ي ال يترتب على عزل 

 .اختيا)ي في حال كان التعين في عق  التأسيس(اعتزال الم ير:  .1

لم ير الشركه أن يعتزل من اإل ا)ة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابه باعتزاله .بل موع  

نفاذ  بـ.ستين( يوماً، على األ.ل. وإال كان مسؤوالً عن تعويض األضرا) التي ترتبت 

.ملحوظه: هذا النص جوازي حيث يمكن للشركاء االتفاق على غير على اعتزاله. 

   نص.(ذلك، ومن ثم يمكن تع يل هذا ال

  :قرارات الشركاء والنصاب اللازم لصدورها.: الثامنةالمادة 
تص ) .را)ات الشركاء باألغلبيه الع  يه آل)ائهم، إال إذا كان القرا) متعلقاً بتع يل 

 .الشركه فيجب أن يص ) بإجماع الشركاء عق  تأسيس



 : والخسائر الأرباحتوزيع : التاسعةالمادة 

الشريك باأل)باح أو الخسائر بحسب نسبه حصته في )أس المال،  يكون نصيب 

للمعايير  مع ة وفقًاعن  نهايه السنه الماليه، وذلك من وا.ع .وائم ماليه  وتح  

تفاوت أحكام خاصه ك.م حظه: يجوز النص على . في المملكه المعتم ةالمحاسبيه 

 نسبته في األ)باحفيضاف تقاسم األ)باح والخسائر، وفي حال وجو  شريك بالعمل 

 (وفقاً للم حظه ال حقه

ظه مل؛ ملحو شريك بالع جو   حال و في  ثم :  من  ضامنًا، و شريًكا مت نه  عى كو فيرا
 اآلتي:النحو  علىفقرة ج ي ة إلى ما سبق  تضاف

 (.%---.ما نسبته  األ)باحالشركاء على أن يكون نصيب الشريك بالعمل في  اتفق

  :المالية السنة :العاشرةالمادة 

 في هيتوتن التجا)ي السجل في .ي ها تا)يي من للشركه األولى الماليه السنه ب أت
 اثنى ذلك بع  ماليه سنه كل وتكون  م 02.…/.…/..…الموافق هـ41  …/…/.…
 مي  ي / هجري (.ًشهرا عشر

 : إخراج شريكأو  انسحابأو  لتنازلالشروط اللازمة  :الحادية عشرةالمادة 
 بــا.يإال بموافقــه  عــن كــل أو بعــض حصصــهالتنــازل ألي مــن الشــركاء ال يجــوز 
ل ى  ،.يجوز النص على .يو  مح  ة للتنازل( الشركاء نازل  هذا الت ويجب .ي  وشهر 

 السجل التجا)ي.
للشريك االنسحاب من الشركه بإ)ا ته المنفر ة بشرط إب غ با.ي الشركاء  .4

.يجوز  .الذي ح    ل نسحاب بذلك .بل .ستين( يوًما على األ.ل من التا)يي
 (خ ف ذلك وبالتالي هذ  الفقرة اختيا)يهالنص على 

 الشريك(. إلخراجأخرى إجراءات يجوز النص على .*  .0
يجب على الشريك المنسحب من الشركه أو با.ي الشركاء في حال إخراج  .3

.ي  وشهر ذلك ل ى السجل التجا)ي، وال يسري االنسحاب أو اإلخراج  ،شريك
 في مواجهه الغير إال بع  القي  والشهر.

 :الشركةانقضاء  :عشرة الثانيةالمادة 

 الثالثه.الما ة الوا) ة في  العامه االنقضاء أسبابالشركه بأح   تنقضي .1

 .من نظام الشركات( واأل)بعون بع  المائتين

، أو في حال تم الحجر على أي من الشركاء بين با.ي الشركاء تستمر الشركه .2

بافتتاح أي من إجراءات التصفيه تجاهه وفقًا لنظام اإلف س، أو بإخراجه، أو 

ال يكون لهذا الشريك إال نصيبه في أموال الشركه، ويق )  الحاله،بانسحابه، وفي هذ  

النص استب ال  .*يجوز شركات.( من نظام الالخمسونالما ة .لحكم  هذا النصيب وفقًا

 .لتنص على انقضاء الشركه في حال تحقق الحاالت المذكو)ة(في هذ  الفقرة 

 :التاليه في العق ( يتعين اختيا) أح  الخيا)ين. الشركاء أي من وفاة حاله في .3

 ستمر الشركه مع من يرغب من و)ثه المتوفى، ولو كانوا .صًرا ت: األول

مما)سه األعمال التجا)يه، وال يُسأل و)ثه الشريك أو ممنوعين نظاًما من 

القصر أو الممنوعون نظاًما من مما)سه األعمال التجا)يه عن  يون 

الشركه في حال استمرا)ها إال في ح و  نصيب كل واح  منهم في حصه 



مو)ثهم في )أس مال الشركه. ويجب في هذ  الحاله تحويل الشركه خ ل 

ا)يي وفاة مو)ثهم إلى شركه توصيه بسيطه م ة ال تتجاوز .سنه( من ت

يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاًما من مما)سه األعمال التجا)يه شريًكا 

موصيًا؛ وإال أصبحت الشركه منقضيه بقوة النظام بمضي تلك الم ة، ما لم 

سن الرش  أو ينتِف سبب المنع عن مزاوله  -خ ل هذ  الم ة -يبلغ القاصر

ه ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من مزاوله األعمال األعمال التجا)ي

 التجا)يه في أن يكون شريًكا متضامنًا.
 لو)ثه يكون ال تستمر الشركه بين با.ي الشركاء، وفي هذ  الحاله : الثاني

إال نصيبه في أموال الشركه، ويق ) هذا النصيب وفقًا  المتوفيالشريك 

 .نظام الشركاتلحكم الما ة .التاسعه واأل)بعين( من 

لتنص على انقضاء الشركه بوفاة أي  الفقرةهذ   في النصاستب ال  .*يجوز 

 ."من الشركاء

إذا لم يتبق في الشركه عن  وفاة أي من الشركاء، أو افتتاح أي من إجراءات  .4

التصفيه تجاهه وفقًا لنظام اإلف س، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واح ، 

مهله .تسعين( يوًما لتصحيح وضع الشركه سواء بإ خال شريك فيمنح هذا الشريك 

آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الوا) ة في النظام، وإال أصبحت 

 الشركه منقضيه بقوة النظام بمضي تلك المهله.

 
  :ختامية: أحكام عشرة الثالثةالمادة 

مه -4 فه األنظ شركه لكا قرا)ات تخضع ال لوائح وال يه وال كه العرب في الممل سا)يه  ال

 السعو يه.

شركات ال يتع  بأي نص خاص وا)  في هذ  العق  ي -0 ظام ال والئحته خالف أحكام ن

يه،  شركات التنفيذ ظام ال في ن صوص  من ن ما و)   قه  بق بح يه ويط ته التنفيذ والئح

 في هذا العق .خاص كل ما لم ير  به نص وكذلك 

 عشرة: نسخ العقد  الرابعةالمادة 

 ( نسي، تسلم كل شريك نسخه منها للعمل بموجبها. ---حر) هذا العق  من .

 التوفيق ولي وهللا

 التو.يع اسم الشريك م

4 ...  

0 ...  

3 ...  

 



 ــــــــــــــــ

 ( وتا)يي  / /            ---( بر.م .---تم اعتما  هذا العق  ل ى .

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،

 الشركاء

الشريك                                                                            الأول  الشريك

 الثاني 

 


