
 (.…نموذج رقم )

 شركة ......................    ل النظام الاساس

 (شخص واحد شركة ذات مسؤولية محدودة)

 السيد/ .......................  -1
يث أن  مالح لك رأس ال عاله  ما مذكور ا قم  )...( لمؤسسةال جاري ر سجل الت يدة بال والمق

تاريخ  )...( بت )...(و ظام االساسوالمث تب  ن شر( أو عدل لدى كا يق )أب عن طر )...( أو 

مات ،  )معتمد وزارة( من التزا ها  ما علي من حقوق و ها  ما ل يل المؤسسة ب في تحو يرغب 

شركة  لى  ية إ ية واإلدار ية والفن صرها المال يع عنا تراخيص وجم صنيف و لة وت ذات وعما

حد شخص وا جاري للمؤسسة،  مسؤولية محدودة  سجل الت سم ال فاظ با قا  مع االحت ظام  وف لن

هررر 11/11/1443( وترراريخ 131الشررركات الصررادر بالمرسرروم الملكرري الكررريم رقررم )م/

 التالية:وتعديالته ووفقا  للشروط 

 المادة الأولى : 

 العقد. هذا من يتجزء ال جزء السابق التمهيد يعتبر
 سم الشركة : : ا الثانيةالمادة 

شخص واحد ...........................شركة   
  : المركز الرئيس للشركة:الثالثة المادة 

نة في مدي شركة  سعودية  …يكون المركز الرئيس لل ية ال كة العرب في بالممل حق  شركة ال ولل

قة ........    لك بمواف شركة وذ افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة ال
 (اإلدارة)الشركاء /يتعين االختيار 

  : أغراض الشركة:الرابعةالمادة 

 أن األغراض التي كونت الشركة ألجلها هي:

1.  

وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة  أغراضهاوتمارس الشركة 
  .من الجهات المختصة

 

 

 

 : رأس المال:  الخامسةالمادة 

حدد رأس مال الشركة بر )باألرقام العربية( لاير )مكتوب باألحرف( لاير مقسم إلى )....( 

 متساوية القيمة قيمة كل حصة ).........( لاير وفق ما يلي: حصة،

 
 

قيمة  عدد الحصص  عدد الحصص 

 الحصة

قيمة 

 الحصص

 طريقة الوفاء بها
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 :(يتعين النص على التالي )في حال وجود حصص نقدية

 كاملة.ويقر مالك رأس المال بأنه تم الوفاء بقيمتها 
ية حصص وجودحال  في)* مال عين ها نصف رأس ال جاوز قيمت قيم  تت من م ها  جب تقييم ي

  :(في العقد النص التالي ضافمعتمد وي
فق العينية بموجب  الحصص تقييموتم  سيس، ووا في طلب التأ فق  مد المر قيم المعت ييم الم تق

ها حدد ل بل الم ية والمقا مة الحصص العين لى قي مال ع لك رأس ال جدول ) .ما ضافة  كن إ يم
 (األصول العينية وقيمتها في العقد

من  ها  شترط تقييم *)في حال وجود حصص عينية ال تتجاوز قيمتها نصف رأس المال فال ي
  مقيم معتمد، وفي حال عدم تقييمها من مقيم معتمد يضاف في العقد النص التالي:(

لة  عن عدا ير  في مواجهة الغ له  يع أموا ا في جم ويقر مالك رأس المال بأنه مسؤول شخصي  
سيس الحصصتقدير قيمة  جدول . )العينية كما في البيان المرفق في طلب التأ ضافة  كن إ يم

 (.األصول العينية وقيمتها في العقد
 

  -: زيادة أو تخفيض رأس المال: السادسةالمادة 
لمالك رأس المال زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة االسمية  يجوز. 1

 .إصدار حصص جديدةللحصص أو 

تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا ُمنيت  . لمالك رأس المال أن يقرر1
 .وفقا  لألحكام النظامية المقررة بخسائر

 

 : إدارة الشركة :  السابعةالمادة 
. يجب أن يكون هو المالك لرأس المال واحد مديرتولى إدارة الشركة  حال في: مالحظة)*

 .فيجب أن يكون أحدهما مالك رأس المال( اثنين مديرينلى إدارة الشركة حال تو فيأما 

 يتولى إدارة الشركة ............
 -اختيار احد الخيارات التالية: 

 .................  /مالك رأس المال -أ -1
 ..................التالية السلطات والصالحيات وله 

 )يجوز تعيين المدير بعقد مستقل متضمنا السلطات والصالحيات(
 (تحديد أسماء المديرين االثنين) .............و ...................... -2

    
 التالية.................. السلطات والصالحياتولهما          

 بعقد مستقل متضمنا السلطات والصالحيات()يجوز تعيين المدراء 
 في حال كانت الشركة تدار من مديرين اثنين يتم النص على اآلتي()

كان  مالك  رأس المكال:التبليغات التي توجهها الشركة إلى : الثامنةالمادة  حال  في  ( :
 (ك رأس المالالمدير من غير مال

 نقدا       بيان

 عينا      

      اإلجمالي



تي غات ال كون التبلي ها ت شركة توجه لى ال سائل  إ من الو يق أي  عن طر مال  لك رأس ال ما
 اآلتية: 

 إرسالها بخطابات مسجلة. .1

ا. .1 ا أو من ينوب عنهم نظام   التسليم شخصي  

 إرسالها بالبريد اإللكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.  .3

يار جوز اخت ها أو )* ي شار إلي سائل الم من الو ثر  حد أو أك قة  وا خرى بمواف سائل أ أي و
 المال(مالك رأس 

  : صلاحيات مال  رأس المال:التاسعةالمادة 

، فووي نظووام الشووركاتالمنصوووص عليهووا  سوولطاتالصووالحيات واليكووون لمالووك رأس المووال 

 وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. 

  :: السنة المالية العاشرةالمادة 

 توواريق قيوودها بالسووجل التجووار  وتنتهووي فووي للشووركة مووناألولووى  ة الماليووةتبوودأ السوون

وتكوووون كووول سووونة ماليوووة بعووود  لوووك م 22هوووو الموافووو. ...../...../.....11...../...../....

 .)*يجوز أن ينص المادة على السنة الميالدية أو الهجرية(. أثنى عشر شهرا  
 

  :: الأرباح والخسائرعشرة الحادية المادة

مالك رأس يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من األرباح القابلة للتوزيع على  .1

 المال، وفقا للضوابط النظامية المقررة.

 :التاليالشركة السنوية الصافية على النحو  أرباح توزع  .1

لتكررروين احتيررراطي يخصرررص  السرررنوية مرررن صرررافي األربررراح)....%( نسررربة  تجنرررب - أ

 اختيار ()*ه ا البند ..............لغرض

النسبة التي يجب توزيعها من األرباح الصافية بعد  يحدد مالك رأس المال - ب

 خصم االحتياطيات )إن وجدت(. 

 :انقضاء الشركة الثانية عشرة:المادة 

سبابالشركة بأحد  تنقضي في  أ لواردة  ضاء ا مادةاالنق ثة) ال مائتين الثال عد ال عون ب  (واألرب

في دور  صفيةمن نظام الشركات وبانقضائها تدخل  قا  الت باب  ألحكاموف ثاني عشرال من  ال

ثرة ، ونظام الشركات نت متع إذا انقضت الشركة وكانت أصولها ال تكفي لسداد ديونها أو كا

ضائية المختصرة الفتتراح أي مرن  ها التقردم إلرى الجهرة الق وفق ا لنظرام اإلفرالس، وجرب علي

 بموجب نظام اإلفالس.إجراءات التصفية 

  ختامية:: أحكام عشرة الثالثة المادة
 سارية بالمملكة.الألنظمة ل الشركةتخضع   -1

قد هذا في الشركات نظام أحكام يخالف نص أي -2 تد ال الع قه ويطبق به يع  ورد ما بح
شأنه و الشركات نظام في نصوص من قد يطبق ب هذا الع في  نص  به  يرد  لم  كل ما 

 .التنفيذية والئحتهنظام الشركات 



 

 وهللا ولي التوفي.،،                                              
 االسم:..........
 مالك رأس المال

 

 

 


