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Käännöstehtävä
Laadi asiakirjasta laillisesti pätevä käännös

1. Käännettävä teksti
Saudi-Arabian kauppa- ja investointiministeriön sopimusmalli

Lähde: https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/shrk_dh_m_m.pdf

2. Käännöksen käyttötarkoitus
Käännetään juristeille suomalaisessa startup-kollektiivissa, jonka edustajat ovat
perustamassa yhtiötä Arabian niemimaalle.
Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke.
Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan
anonyymisti.
Käännettävän tekstin pituus 2 184 merkkiä

عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
بعون هللا وتوفيقه تم االتفاق في

/

/

14هـ الموافق

/

/

20مـ

تمهيد
أتفق األطراف المذكورين أعاله على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة وفقًا لنظام الشركات
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 3/بتاريخ  1437/1/28هـ ولوائحه ووفقًا للشروط
واألحكام التالية-:
][- -
المشاركة واالندماج
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل
رأس المال عن ( )5مليون لاير كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى
قائمة أو تندمج معها ولها حق لالشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات
المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما
يجوز لشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

زيادة أو تخفيض رأس المال:
 .1يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس مالها عن طريق رفع القيمة األسمية لحصص الشركاء أو عن
طريق إصدار حصص جديدة ،مع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمة الزيادة في رأس المال بنسبة مشاركة
كل منهم.
 .2للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو منيت بخسائر لم
تبلغ نصف رأس المال ،وذلك وفقًا لألحكام الواردة بالمادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام
الشركات
األرباح والخسائر
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي:
 .1تجنب في كل سنة ( )%10على األقل من أرباحها الصافية ،لتكوين احتياطي نظامي .ويجوز للجمعية
العامة للشركاء أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس مال
الشركة.
 .2الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين
احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد األرباح كليا أو جزئيا للسنة المالية التالية.
 .3في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم
ترحيلها للسنة المالية التالية وال يتم توزيع أرباح إال بعد استهالك تلك الخسارة .إذا بلغت خسائر
الشركة نصف رأس مالها ،وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة
الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تسعين يو ًما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛
للنظر في استمرار الشركة أو حلها .ويجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها
بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات .وتعد الشركة
منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار
باستمرار الشركة أو حلها.

