
[ شركة منازل مكھ المحدودة (شركة شخص واحد) ] ذات مسؤولیة محدودةعقد تأسیس شركة

تؤسس طبقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاریخ 28/1/1437 ھـ شركة شركة منازل 
مكھ المحدودة (شركة شخص واحد) (ذات مسؤولیة محدودة) مملوكة لـ ھشام عبدهللا سلیمان المنیع سعودي 
الجنسیة بموجب السجل المدني رقم 1034401834 ومھنتھ تاجر وتاریخ المیالد 18/01/1390ھـ ویقیم في 

مدینة مكة المكرمة  

"المادة األولى: اسم الشركة"
اسم الشركة ھو:[ شركة منازل مكھ المحدودة (شركة شخص واحد) ] [ ذات مسؤولیة محدودة ]

"المادة الثانیة: أغراض الشركة"
تحدد اغراض الشركة بالتالي:

الفئة الباب
صنع الخشب ومنتجاتھ والفلین ، باستثناء األثاث الصناعة والتعدین والتدویر

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من جھات االختصاص.

"المادة الثالثة: المشاركة واالندماج"
یجوز للشركة أن تمتلك األسھم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معھا ولھا حق  االشتراك مع الغیر 
في تأسیس الشركات المساھمة أو ذات المسئولیة المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لھا وذلك بعد 
استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن . كما یجوز للشركة أن تتصرف في ھذه 

األسھم أو الحصص على أال یشمل ذلك الوساطة في تداولھا.

"المادة الرابعة: المركز الرئیسي"
یكون المركز الرئیسي للشركة في مدینة [مكة المكرمة] وللشركة الحق في افتتاح فروع لھا داخل وخارج 

المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة [بقرار االدارة].

"المادة الخامسة: مدة الشركة"
تأسست الشركة لمدة [5] عاما تبدأ من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري ویجوز مد أجل الشركة قبل 

انقضائھ مدة أخرى بقرار من المالك لرأس المال.

"المادة السادسة: رأس المال"
حدد رأس مال الشركة بـ [20000] لایر [عشرون ألف  ] لایر سعودي مقسمھ إلى [100] حصة متساویة القیمة 

وقیمة كل حصة [200] لایر سعودي.
إجمالى قیمة الحصص قیمة كل حصة الحصص العینیة الحصص النقدیة الشریك

20000 200 0 100 ھشام عبدهللا سلیمان 
المنیع

20000 0 100 المجموع
یتعھد مالك رأس المال بشركة شركة منازل مكھ المحدودة (شركة شخص واحد) (تحت التأسیس) بتقدیم شھادة 
إیداع  الحصص النقدیة في أحد البنوك المرخص لھا خالل  90یوم من تاریخ صدور السجل  التجاري , ویقر 
مالك رأس المال بإلتزامھ بإیداع رأس مال الشركة وأنھ قد اطلع على نظام  الشركات ولوائحھ وأن عدم 

تقدیم شھادة إیداع الحصص النقدیة في األجل المحدد یعد  مخالفا لنظام الشركات, ویعرض مالك رأس 
المال للعقوبات المقررة في ھذا النظام  والمتضمنة السجن والغرامة

وتم تأسیس الشركة وفقا للشروط واألحكام التالیة:
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"المادة الثامنة: إدارة الشركة"
- یدیر الشركة:

"المادة السابعة: ملكیة رأس المال"
تقتصر مسؤولیة مالك رأس المال على ما خصصھ من مال لیكون رأس مال للشركة , ویكون مالك رأس مال 

الشركة مسؤوال في أموالھ الخاصة عن إلتزامات الشركة في مواجھة الغیر الذي تعامل معھ بإسم الشركة 
في األحوال اآلتیة :

1- اذا قام بسوء نیة بتصفیة شركتھ , أو وقف نشاطھ قبل انتھاء مدتھا او قبل تحقق الغرض الذي 
أنشأت من أجلھ.

2- اذا لم یفصل بین أعمال الشركة وأعمالھ الخاصة األخرى.
3- اذا زاول أعماال لحساب الشركة قبل اكتسابھا الشخصیة االعتباریة.

ویجوز للمالك زیادة رأس المال عن طریق رفع القیمة اإلسمیة للحصص او عن طریق اصدار حصص جدیدة, 
وللمالك ان یقرر تخفیض رأس مال الشركة اذا زاد على حاجتھا او منیت بخسائر لم تبلغ نصف رأس 
المال, وذلك وفقا لألحكام الواردة بالمادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات.

المدیر:
الجنسیة تاریخ المیالد اإلسم رقم الھویة
السعودیة 19/11/1989 عبدالمجید سلیمان بن عبدهللا 

المنیع
ھـ.و : 1064672577

ال یحق 
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اصدار
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الشركات
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الشركة كشریك

ال یحق التوكیل شراء الحصص
ال یحق التوكیل تصفیة الشركة
ال یحق التوكیل بیع الحصص
ال یحق التوكیل تمثیل الشركة 

في الشركة 
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ال یحق التوكیل تسجیلھا في 
الوزارة

تأسیس الشركات 
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"المادة الحادیة عشر: السنة المالیة"
1- تبدأ السنة المالیة األولى للشركة من تاریخ قیدھا في السجل التجاري وتنتھي في [31/12/2018

].وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھرا.

2- یعد مدیر/ أو مجلس مدیرین الشركة خالل ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة للشركة میزانیة 
عمومیة وحساب األرباح والخسائر وتقریرا عن نشاط الشركة ومركزھا المالي, وأن یرسل اإلدارة العامة 
للشركات بوزارة التجارة واالستثمار بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقریر مراقب الحسابات وذلك 

خالل شھر من تاریخ إعدادھا

"المادة الثانیة عشر: األرباح والخسائر"
1- توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة بعد خصم المصروفات العمومیة والتكالیف على النحو التالي: 
\r\n 2- تجنب الشركة في كل سنة (10%) على األقل من أرباحھا الصافیة، لتكوین احتیاطي نظامي. ویجوز 
r\ .لمالك رأس المال أن یقرر وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة
n 3\- الباقي یكون من حق مالك رأس المال ما لم یقرر تكوین احیتاطیات أخري أو ترحیل رصید األرباح 
كلیا أو جزئیا للسنة المالیة التالیة. \r\n 4- في حالة تحقیق خسائر یتحملھا المالك من حصصھ في 

رأس المال أو یتم ترحیلھا للسنة المالیة التالیة وال یتم توزیع أرباح إال بعد استھالك تلك الخسارة. 
\r\n 5- وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالھا، وجب على المدیر/ أو مجلس المدیرین تسجیل ھذه 

الواقعة في السجل التجاري ودعوة المالك لالجتماع خالل مدة ال تزید على تسعین یوما من تاریخ علمھم 
ببلوغ الخسارة ھذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلھا. ویجب شھر القرار سواء باستمرار 

الشركة أو حلھا بالطرق المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والخمسین بعد المائة) من نظام الشركات. 
وتعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا أھمل المدیر/ أو مجلس المدیرین دعوة المالك أو لم یتخذ 

المالك قرار باستمرار الشركة أو حلھا.
"المادة الثالثة عشر: إنقضاء الشركة"

تنقضي الشركة بأحد أسباب االنقضاء الواردة في المادة  (السادسة عشرة) من نظام الشركات ومواد ھذا 
العقد وبانقضائھا تدخل في دور التصفیة وفقا ألحكام الباب العاشر من نظام الشركات. مع مراعاة أنھ 
في حالة التصفیة االختیاریة یلتزم اتخاذ اآلتي : 1- إعداد مركز مالي للشركة في تاریخ صدور قرار 
مالك راس المال بحل وتصفیة الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص لھ بالعمل في المملكة العربیة 
السعودیة یثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا  ودیونھا تجاه الغیر. 2- سداد كافة حقوق 

الدائنین أو إبرام صلح معھم ، فإن تعذر فال یتم تصفیة الشركة إال بعد صدور قرار من دیون المظالم 
بشھر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنین أو الشركة وفقا لنظام المحكمة التجاریة.

"المادة الرابعة عشر: األحكام العامة"
1- تخضع الشركة لكافة األنظمة ساریة المفعول بالمملكة.

2- كل ما لم یرد بھ النص في ھذا العقد یطبق بشأنھ نظام الشركات ولوائحھ.

"المادة الخامسة عشر: نسخ العقد"

"المادة التاسعة : مراجعي الحسابات"
یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في 

المملكة تعینھ الجمعیة العامة للشركاء، وتحدد مكافأتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضا في كل وقت 
تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.

"المادة العاشرة : الجمعیة العامة"
یكون للشركة جمعیة عامة تتكون من مالك رأس المال. وتعقد الجمعیة العامة بدعوة من االدارة ، على 
أن تعقد مرة على األقل في السنة خالل الشھور األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة. وتجوز 
دعوة الجمعیة العامة في كل وقت بناء على طلب المدیرین أو مراجع الحسابات أو من مالك رأس المال. 
ویحرر محضر بخالصة مناقشات الجمعیة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة العامة في سجل خاص 

تعده الشركة لھذا الغرض. ویجب أن یشتمل جدول أعمال الجمعیة العامة للشركاء في اجتماعھا السنوي 
بصفة خاصة على البنود اآلتیة: 1- سماع تقریر المدیرین عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة 
المالیة، وتقریر مراجع الحسابات. 2- مناقشة القوائم المالیة والتصدیق علیھا . 3- تحدید نسبة 
الربح التي توزع على المالك . 4- تعیین المدیر أو مجلس المدیرین وتحدید مكافآتھم. 5ـ- تعیین 

مراجع الحسابات وتحدید أتعابھ.
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حرر ھذا العقد من عدد من النسخ استلمھا مالك رأس المال للعمل بموجبھا ولتقدیمھا للجھات المختصة 
لقید الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات, ھذا وقد فوض مالك رأس المال السید/ ھشام عبدهللا سلیمان 
المنیع في إتمام اإلجراءات النظامیة الالزمة لتأسیس الشركة والمتابعة لدى الجھات المختصة الوتوقیع 

نیابة عنھم فیما یختص بھذا الشأن.

الختم

یقر الشركاء وھم بكامل األھلیة المعتبرة شرعا ونظاما بموافقتھم على عقد الشركة وأنھم قاموا 
بمراجعة بنوده وااللتزامات والحقوق التي یتضمنھا بعنایة، وأنھم یقرون بصحتھا وعدم مخالفتھا لنظام 
الشركات ویتقدمون بھ بطوعھم واختیارھم ودون إكراه أو إجبار من أحد، وأنھم مسؤولون عن صحة جمیع 
البیانات والمعلومات المدخلة والواردة فیھ ویتحملون المسؤولیة النظامیة وفقا للمادة الثانیة 

عشرة بعد المائتین من نظام الشركات إذا ثبت خالف ذلك. 
وقد تم تدقیق ھذا العقد االلكتروني وتوثیقھ من قبل وزارة التجارة واالستثمار، وموثق معتمد لدى 

وزارة العدل. وتم التحقق من ھویة المالك/الشركاء عن طریق رسائل نصیة على رقم الجوال المسجل في 
نظام الخدمات اإللكترونیة بوزارة الداخلیة (أبشر). 

https://mci.gov.sa/aamaly :وتم نشر العقد في صحیفة أعمالي
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