
[ شركة ھند احمد السنیدي وشریكھا ] توصیة بسیطةعقد تأسیس شركة

انھ بعون هللا وتوفیقة تم االتفاق بین كل من:

معلومات الشركاء

"المادة األولى: اسم الشركة"
اسم الشركة ھو:[ شركة ھند احمد السنیدي وشریكھا ] [ توصیة بسیطة ]

"المادة الثانیة: أغراض الشركة"

تحدد اغراض الشركة بالتالي:

الفئة الباب
تجارة الحاصالت الزراعیة التجارة
تجارة المواد الغذائیة

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

"المادة الثالثة: المشاركة"
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 [بریدة] ویجوز للشركة نقل مركزھا الرئیسي إلى أي مدینة 
اخرى بالمملكة، كما یجوز لھا افتتاح فروع داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك ب 

[بقرار الشركاء] وبعد موافقة جھات االختصاص.

"المادة الخامسة: مدة الشركة"
تأسست الشركة لمدة [20] سنة تبدأ من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري [وتجدد تلقائیا لمدد مماثلة 
مالم یخطر أحد الشركاء اآلخر برغبتھ في عدم االستمرار] ویكون ذلك قبل نھایة المدة االصلیة أو 

المجددة بفترة [58] شھر على األقل بخطاب مسجل على عنوان الشریك.
"المادة السادسة: رأس المال"

ھـ.و : 1003814538
مدینة اإلقامة مكان اإلقامة الجنسیة تاریخ المیالد المھنة اسم الشریك (طرف أول)

بریدة السعودیة السعودیة  14
ربیع الثاني 

1375

متسبب احمد عبدالرحمن محمد 
السنیدي (موصي)

طرف أول

ھـ.و : 1015913674
مدینة اإلقامة مكان اإلقامة الجنسیة تاریخ المیالد المھنة اسم الشریك (طرف ثانى)

بریدة السعودیة السعودیة  01
ربیع الثاني 

1400

متسبب ھند احمد عبدالرحمن 
السنیدي (متضامن)

طرف 
ثانى

اتفق المذكورون اعاله وھم بكامل األھلیة شرعا على تكوین  شركة [  توصیة بسیطة ] وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم (م/ 3) وتاریخ 28 /1 / 1437ھـ ولوائحھ ووفقا للشروط واألحكام التالیة:

الصفحة 1 من 4

203171رقم العقد:

1رقم نسخة العقد:

26/06/1439 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

بریدةالمركز الرئیسي:
20000



حدد رأس مال الشركة بـ [20000] لایر [عشرون ألف  ] لایر , یحدد كتابة ورقما موزعا على الشركاء كالتالي 
:

كتابة قیمة الحصة الشریك

15000  خمسة عشرة ألف احمد عبدالرحمن محمد السنیدي

5000  خمسة أالف ھند احمد عبدالرحمن السنیدي

وقد قام كل شریك بسداد حصتھ في رأس المال عند توقیع ھذا العقد (یجوز تحدید میعاد استحقاق الحصص 
التي تعھد بھا كل شریك) ویجوز للشركاء بموافقتھم الجماعیة زیادة او تخفیض رأس المال وفقاالحتیاجات 

الشركة وبعد استكمال االجراءات النظامیة الالزمة لذلك.

"المادة السابعة: إدارة الشركة"

"المادة الثامنة: كیفیة صدور القرارات"

- یدیر الشركة:

"المادة التاسعة: السنة المالیة"
تبدأ السنة المالیة للشركة من [مارس 19] إلى [مارس 18] من كل سنة عدا السنة المالیة األولى التي 
تبدأ تاریخ قید الشركة في السجل التجاري وتنتھي في [18/03/2019].وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك 

اثني عشر شھرا.
"المادة العاشرة: األرباح والخسائر"

تصدر قرارات الشركاء ب آلرائھم، إال إذا كان القرار متعلقا بتعدیل عقد تأسیس الشركة فیجب أن یصدر 
بإجماع الشركاء

 واستثناء من ذلك تحول الشركة إلى شركة مساھمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون ألكثر من 50 من رأس 
المال، على أن تكون جمیع حصص الشركة عند طلب التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة. 

ال یجوز للشریك الموصي التدخل في أعمال اإلدارة الخارجیة للشركة ولو بناء على توكیل. فإن تدخل كان 
مسؤوال بالتضامن في جمیع أموالھ عن دیون الشركة والتزاماتھا التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. 

وإذا كانت األعمال التي أجراھا من شأنھا أن تدعو الغیر إلى االعتقاد بأنھ شریك متضامن عد في 
مواجھة ذلك الغیر مسؤوال بالتضامن في جمیع أموالھ عن دیون الشركة كلھا. ومع ذلك یجوز للشریك 

الموصي االشتراك في أعمال اإلدارة الداخلیة للشركة.

المدیر:
الجنسیة تاریخ المیالد اإلسم رقم الھویة
السعودیة 17/02/1980 ھند احمد عبدالرحمن السنیدي ھـ.و : 1015913674
ال یجوز عزلھ إال بقرار یصدر من الجھة القضائیة المختصة بناء على طلب أغلبیة الشركاء و 

یترتب على عزلھ حل الشركة. وال یجوز لھ أن یعتزل اإلدارة إال لسبب مقبول، وإال كان مسؤوال عن 
التعویض و یترتب على اعتزالھ حل الشركة ولھ في ذلك جمیع السلطات والصالحیات التالیة

ال یحق 
التوكیل

اصدار

الرئیسیة ال یحق السجالت التجاریة
التوكیل

تجدید

ال یحق 
التوكیل

شطب

صالحیات المدیر:

الصفحة 2 من 4

203171رقم العقد:

1رقم نسخة العقد:

26/06/1439 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

بریدةالمركز الرئیسي:
20000



یكون نصیب الشریك في األرباح أو في الخسائر بحسب نسبة حصتھ في رأس المال، ویجب أن تحدد األرباح 
والخسائر ونصیب كل شریك منھا عند نھایة السنة المالیة للشركة، وذلك من واقع قوائم مالیة معدة 

وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا، ومراجعة - وفقا لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا - من 
مراجع حسابات خارجي مرخص لھ. ویعد كل شریك دائنا للشركة بنصیبھ في األرباح بمجرد تعیین ھذا 

النصیب. ویكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالیة، وفیما عدا ذلك 
ال یجوز إلزام الشریك بتكملة ما نقص من حصتھ في رأس المال بسبب الخسائر إال بموافقتھ.

"المادة الحادیة عشر: المنافسة"
ال یجوز للشریك دون موافقة باقي الشركاء أن یمارس لحسابھ أو لحساب الغیر نشاطا من نوع نشاط 

الشركة، وال أن یكون شریكا أو مدیرا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسھا أو مالكا ألسھم أو حصص 
تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسھ. وإذا أخل أحد الشركاء بھذا االلتزام كان للشركة 

أن تطلب من الجھة القضائیة المختصة أن تعد التصرفات التي قام بھا لحسابھ الخاص قد تمت لحساب 
الشركة، وللشركة - فضال عن ذلك - مطالبتھ بالتعویض.

"المادة الثانیة عشر: التنازل واإلنسحاب"
1. ال یجوز ألحد الشركاء المتضامنین التنازل عن حصتھ للغیر إال بموافقة جمیع الشركاء.

2. ال یجوز ألحد الشركاء المتضامنین أن ینسحب من الشركة قبل انتھاء مدتھا إال بموافقة جمیع 
الشركاء.

3. یجوز لألغلبیة العددیة للشركاء أن تطلب من الجھة القضائیة المختصة إخراج شریك  أو أكثر من 
الشركة إذا كانت ھناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك.

4. یجوز للشریك الموصي أن یتنازل عن حصتھ ألي من الشركاء اآلخرین في الشركة. كما یجوز لھ التنازل 
عن حصتھ للغیر بعد موافقة جمیع الشركاء المتضامنین والشركاء الموصین المالكین ألغلبیة رأس المال 

الخاص بالفریق الموصي.
"المادة الثالثة عشر: اإلندماج"

یجوز بموافقة جمیع الشركاء ان تندمج الشركة في شركة اخرى إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك.
"المادة الرابعة عشر: إنقضاء الشركة"

تنقضي الشركة وفقا ألسباب اإلنقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات , وبإنقضائھا یتم 
تصفیتھا وفقا ألحكام الباب الحادي عشر من النظام المذكور , وتستمر الشركة بین الباقین من الشركاء 
اذا تم الحجز على أحد الشركاء أو شھر إفالسھ أو إعساره او انسحب من الشركة واذا توفي أحد الشركاء 

, تستمر الشركة بین الباقین من الشركاء أو مع ورثتھ ولو كانوا قصرا.
"المادة الخامسة عشر: األحكام العامة"

1 – تخضع الشركة لألنظمة الساریة بالمملكة. 
2- كل ما لم یرد بھ نص في ھذا العقد یطبق بشأنھ نظام الشركات والئحنھ.

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، وتوثیقھ الكترونیا 
عبر كاتب عدل / موثق معتمد لدى وزارة العدل وتسجیلھ برقم: 391024869 وتاریخ: 05/07/1439 . 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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