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 عقد تأسيس شركات
 

 Articles of Association of عقد تأسيس

ــشركة ـــالــ ــسعودية لــ  الــ
 المحدودة_____________

 شركة ذات مسؤولية محدودة

Saudi 
______________________Co. 
Ltd. 
A Limited Liability Company 

  
 /__بعون اللـه تعالى تم االتفاق بتاريخ 

م __________هـ الموافق 1424/__
 :فيما بين كل من

With the help of Almighty God, 
it was agreed on __/__/1424H, 
corresponding to 
__/__/________G., by and 
among: 

، الـسعودي__________ـ الـسيد    1
الجنسية بموجب حفيظة النفـوس رقـم

ــجل __________  ــاريخ سـ  وتـ
ــم__________ ــدني رق ــجل م ، س

ليــد عــاممــن موا__________ 
، مهنته رجـل أعمـال،__________

ــة  ــي مدين ــيم ف ــاضومق ــيالري ، ح
ويشار إليه فيما بعد(،  ____________

 ؛ و")الطرف األول"بعبارة 

1. Mr.__________, a Saudi 
citizen as per I.D. Card number 
__________ issued at___ 
Register dated ________., Civil 
Record No. __________, date of 
Birth __________ Businessman, 
residing at 
__________________   
______________________, 
Riyadh (hereinafter referred to 
as the “First Party”); and 
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 انترناشونال تريـدينغ،أراب  ـ شركة     2
وهي شركة مؤسسة") تي آي أيه("ليمتد    

اليات المتحـدةالووقائمة بموجب قوانين    
ــي ــسي فــ ــا الرئيــ ومركزهــ

ويــشار(ــــــــــــــــــ
أو"  آي تـي   أيه"إليها فيما بعد باألحرف     

 ").الطرف الثاني"بعبارة 

2.  Arab International Trading 
Co. Ltd. (“AIT”), a company 
organized and existing under 
the laws of USA, having its head 
office address at 
______________ (hereinafter 
referred to as “AIT” or “Second 
Party”). 

اتفق طرفا هـذا العقـد ويـشار إليهمـا
ومجتمعين بكلمة" لشريكا"منفردين بكلمة   

، على تأسـيس شـركة ذات")الشريكين"
مسؤولية محدودة برأسمال مختلط وفقـاً
لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي

ــاريخ 6/م ــه،22/3/1385 ت  وتعديالت
ونظام اسـتثمار رأس المـال األجنبـي

،5/1/1421 تاريخ 1/الصادر بالمرسوم م
 :وطبقاً للشروط التالية

The Parties hereto are referred 
to individually as 
“Shareholder” and collectively 
as “Shareholders” have agreed 
to constitute a limited liability 
company with mixed capital in 
according with the Companies 
Law issued by Royal Decree M/6 
of 22/3/1385H., and the 
amendments thereto, the 
Foreign Capital Investment 
Regulations, issued by Royal 
Decree M/1 of 5/1/1421H., and 
the following conditions: 

 : ـ اسم الشركة1ادة الم
السعودية لــالشركة  : اسم الشركة هو  

 المحدودة________ 
 . ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ـ

Article 1 – Name of the 
Company: 
The name of the Company is 
Saudi __________ ____Co. 
Ltd., a limited liability company. 

 : ـ أغراض الشركة2المادة 
ــب___________ _______  بموجـ

وتاريخ) 173/1(ترخيص االستثمار رقم    
 هـ23/11/1421

Article 2 – Objectives: 
____________________, 
pursuant to investment licence 
No.(1/173) dated 23.11.1421H. 

 : ـ المركز الرئيسي والفروع3المادة 
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينـة

مملكـة العربيـة الـسعودية،، ال الرياض
ويجوز للشركة أن تقوم بافتتاح فروع لها
أو تقوم بنقل مركزها الرئيـسي إلـى أي

Article 3 – Head Office and 
Branches: 
The head office of the Company 
shall be in the City of Riyadh, 
Saudi Arabia. Subject to the 
agreement of the Shareholders 
and with the approval of the 
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مكان آخر داخل المملكة بموجب قرار من
الشريكين بعد االستحصال على موافقـة

 .بذلك من السلطات المختصة

relevant authorities, the 
Company may open branches or 
transfer its head office to any 
other place within Saudi Arabia. 

 : مدة الشركة ـ4المادة 
سنة اعتباراً منثالثون ) 30(مدة الشركة 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، على
أنه يجوز تجديد مدة الشركة إلى مـدة أو
مدد مساوية ما لم يقم أحـد الـشريكين
بإخطار الشريك اآلخر كتابة بعدم رغبتـه

شهور) 6(في االستمرار وذلك قبل ستة      
األصـلية أوعلى األقل من نهاية المـدة       

 .المجددة

Article 4 – Duration: 
The duration of the Company 
shall be (30) twenty years from 
the date of its registration in the 
Commercial Register; provided, 
however, that the duration of 
the Company shall be renewable 
for other similar period(s) unless 
a Shareholder informs the other 
Shareholder in writing of its or 
his wish not to continue at least 
six (6) months before the end of 
the original or renewed period. 

 : ـ رأس المال5المادة 
ــغ ــشركة بمبل ــال ال ــدد رأس م ح

 ريال سعودي مقسم إلـى__________
 حصة نقديـة متـساوية__________

 ريـال________القيمة، قيمة كل منها     
 .سعودي

Article 5 – Capital: 
The share capital of the 
Company is fixed at _________ 
Saudi Riyals (SR ____) divided 
into __________ (_________) cash 
shares of equal value, the value 
of each Share being 
___________Saudi Riyals (SR 
______). 

وقد تم توزيع الحصص بين الشريكين كما
 :يلي

The Shares have been 
distributed between  the two 
Shareholders as follows: 

 
 

عـــدد  اسم الشريك
ــص الح

 ص

ة  قمي
ص الح
 ص

ة   ة قيم مجموع
ال             صص ـ ري الح

 سعودي

النسبة 
 المئوية

 %     __________السيد 

 انترناشنال تريـدينغ كومبـانيأراب  
 " آي تيأيه"ليمتد 

   % 

      المجموع
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%Total Value 
in S.R. 

Value of  
Shares 

No. of 

Shares 
Name of Partner 

        1 Mr.  

        2 SAUDI 
_______________
_______________
____ 

       Total 

أنـه قـد تـم توزيـعويقر الـشريكان ب   
الحصص بينهما كما هو مبين أعاله وبأنه
قد تم الوفاء بكامل مبلغ رأس المال وتـم
ايداعه لدى أحد البنوك المعتمـدة لـذلك
بموجب الشهادة الصادرة عن البنك بهذا

 .الخصوص

The two Shareholders declare 
that the shares have been 
distributed between them as 
shown hereinabove, and that 
the share capital has been paid 
in full and deposited with a 
licensed bank as per  the 
certificate issued in that regard 
by the Bank. 
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 : ـ زيادة أو خفض رأس المال6المادة 
يجوز بموافقة جميـع الـشركاء زيـادة

ة فـيرأسمال الشركة إذا تمـت الزيـاد      
رأسمال الشركة عن طريق رفع القيمـة
االسمية لحصص الـشركاء أو إذا تمـت
الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار
حصص جديدة مع إلزام جميع الـشركاء
بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم فـي

وباسـتثناء الحـالتين. رأسمال الـشركة  
المشار إليهما فإنه يجوز زيادة رأسـمال

قة أغلبية الـشركاء الـذينالشركة بمواف 
يمثلون ثالثة أرباع رأسمال الشركة على

 .األقل

Article 6 – Increase or 
Decrease in Capital: 
The Company’s capital may be 
increased with the agreement of 
all the Shareholders if such 
increase is made by increasing 
the nominal value of  the 
Shareholders’ shares or if the 
increase in capital is made by 
issuing new shares provided 
that all Shareholders shall be 
obligated to pay the value 
thereof in proportion to the 
shareholding of each one of 
them in the Company’s share 
capital. Other than the 
abovementioned two cases, the 
Company’s share capital may be 
increased with the agreement of 
the majority of the Shareholders 
representing at least three 
quarters of the Company’s share 
capital. 

كما يجوز بقرار مـن جمعيـة الـشركاء
تخفيض رأس المال بشرط أال يقـل عـن

 :الحد األدنى ووفقاً لألوضاع التالية

By a resolution of the 
Shareholders the share capital 
of the Company may also be 
decreased provided that such 
decrease  shall not reduce the 
share capital below the 
minimum and subject to the 
following conditions: 

أ ـ إذا كان تخفيض رأس المال نتيجـة
زيادته عن حاجة الشركة وجبـت دعـوة
الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل
ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض
في جريدة يوميـة تـوزع فـي المركـز

رض أحد منهمالرئيسي للشركة، فإذا اعت   
وقدم إلى الشركة مستنداته فـي الميعـاد

A If the decrease in the share 
capital is due to the fact that the 
share capital being in excess of 
the needs of the Company, the 
creditors of the Company shall 
be afforded the opportunity to 
object to the decrease within 
sixty (60) days after the date of 
publication of the resolution to 
decrease the share capital in a 
daily newspaper distributed in 
the city where the Company’s 
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المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه
دينه إذا كان حاالً أو تقديم ضماناً كافيـاً

 .للوفاء به إذا كان آجالً

head office is located. If a 
creditor objects thereto and 
submits to the Company his 
documents on the said date, the 
Company shall either pay the 
debt if it is due at such time or 
provide an adequate guarantee 
of payment if the debt is due at 
a later date. 

ب ـ إذا كان التخفيض نتيجـة خـسارة
الشركة وبلغت نسبة الخسارة ثالثة أرباع

 .رأس المال فال يجوز إجراء التخفيض

B If the decrease is due to 
losses incurred by the Company 
and if the losses equal three 
quarters of the Company’s, the 
share capital, then no decrease 
may be made. 

 ـ الحـصص، التنـازل عـن7المـادة  
 :الحصص والتزاماتها

ولكـل.  الحصص غير قابلة للقسمة    1ـ7
شريك عدد من األصـوات يعـادل عـدد

ويكون للحـصص. الحصص التي يملكها  
حقوق متساوية في أصول الـشركة فـي
حال حل الشركة وفق أحكام هذا العقد أو

 . من نظام الشركات157دة وفقاً للما

Article 7– Shares; Transfer 
and Encumbrances of 
Shares: 
7.1 Shares are indivisible. Each 
Shareholder shall be entitled to 
exercise the number of votes 
equal to the number of Shares it 
owns. Shares shall have equal 
rights in the Company’s assets 
in the event the Company is 
dissolved in accordance with the 
provisions hereof or in 
accordance with Article 157 of 
the Companies Law. 

 يجوز لكل شـريك التنـازل عـن2ـ7
حصصه للشركاء اآلخرين بشرط موافقة
.أولئك الشركاء على ذلك بصورة خطيـة      

ي شريك في الشركة إذا كانولدى وفاة أ  
شخصاً طبيعياً أو لدى انقضائه إذا كـان
شخصية اعتباريـة تكـون شـريكاً فـي
الشركة فعندئذ تنتقل تلك الحصص التـي
يملكها ذلك الشريك إلى ورثته الشرعيين،
وال يجوز ألي من الشركاء التنازل عـن
أي من أو جميع الحصص لطرف ثالـث

خرين لشراءقبل إعطاء الحق للشركاء اآل    

7.2 Each Shareholder may 
transfer its Shares to the other 
Shareholders subject to the 
prior written consent of the 
other Shareholders. Upon the 
death of any Shareholder who is 
a natural person or its expiry, if 
a body corporate, and should 
such shareholder be a 
shareholder in the Company, the 
Shares owned by such 
Shareholder may be transferred 
to the lawful heirs of the 
individual. None of the 
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 من نظـام165تلك الحصص وفقاً للمادة     
 .الشركات

Shareholders shall be entitled to 
transfer all or any part of its 
Shares to a third party without 
first giving the other 
Shareholders the right to 
purchase such Shares in 
accordance with Article 165 of 
the Companies Law. 

 ال يجوز ألي شريك رهن أو ارتهان3ـ7
أو إثقال أي من أو جميـع حصـصه أو
ترتيب أي حق أو امتياز عليهـا بـدون
 .الموافقة الخطية المسبقة للشريك اآلخر

7.3 No Shareholder shall be 
entitled to mortgage, pledge, 
encumber, charge or grant a 
lien against all or any part of its 
Shares without the prior written 
consent of the other 
Shareholder. 

 : ـ سجل الحصص8المادة 
تعد الشركة سجالً خاصاً بالحصص يقيـد
به أسماء الشركاء وعدد الحصص التـي
يمتلكها كل منهم وكافة التصرفات التـي
ترد على هذه الحصص وال ينفـذ انتقـال

 الشركةملكية هذه الحصص في مواجهة    
أو الغير إال إذا تم قيـد الـسبب الناقـل
للملكية في الـسجل المـذكور،ويجب أن
ــشتمل تـــــــــــــــــ

 

Article 8 – Register of 
Shares: 
The Company shall maintain a 
special register of Shares (the 
“Share Register”) in which shall 
be recorded the names of the 
Shareholders, the number of 
Shares held by each 
Shareholder and such 
dispositions of Shares. Transfer 
of ownership of Shares shall not 
be binding upon the Company or 
third parties unless such 
transfer has been duly recorded 
in the Share Register.  

 The Share Register shall also :لبيانات التاليةبيانات السجل على كافة ا
include the following 
information: 

ـ اسم الـشريك ومهنتـه وجنـسيته1
وعنوانه ورقم وتاريخ حفيظة النفوس أو

 .جواز السفر

1. Name of each Shareholder, 
nationality, address and identity 
card or passport number and 
date of issuance. 

ـ عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكهـا2
 .في رأس مال الشركة

2. Number and value of Shares  

owned by each one in the 
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Company’s capital. 
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ـ عدد الحصص وقيمتهـا التـي يـتم3
التصرف فيها مع بيان نوع التصرف بيع
أو شراء أو ميراث أو هبة إلى غير ذلـك

 .من تصرفات

3. Number and value of Shares 
which are disposed of, and 
description of such disposition 
whither sale, purchase, 
successor or grant. 

ـ اسم المتـصرف والمتـصرف إليـه4
 .وتوقيعهما

4. Names and signatures of the 
transferor and the beneficiary of 
the disposition of Shares; 

 Date of the disposition of .3 .ـ تاريخ التصرف في الحصص5

Shares’ and 

ـ مجموع ما يملكه الشريك من حصص6
 .بعد إجراء التصرف وقيمتها

4. Total number of Shares 
owned by the Shareholder after 
such disposition. 

ويتم ترقيم صـفحات الـسجل المـذكور
الً، وال يجوز نزع أي صفحةترقيماً مسلس 

من صفحاته أو إجراء أي كشط وتغييـر
 .في البيانات المدونة به

All pages of the Share’s Register 
shall be numbered serially, no 
page may be torn out and no 
information therein recorded 
may be crossed out or 
amended. 

ـ      2ـ8 ص سـجل يحق لكل شـريك فح
الحصص خالل سـاعات عمـل الـشركة

 .النظامية

8.2 Each Shareholder shall be 
entitled to review the Share 
Register during the Company’s 
normal working hours. 

 : ـ إدارة الشركة9المادة 
/أ ـ يتولى إدارة الشركة كل من الشريك 

ــسيد ــسيد__________ الـ /، والـ
لممثل المفوض للشريك ا __________

ــي ــركة / األجنب ــونالأراب ش  انترناش
، ويتمتـع) آي تـي   أيـه (تريدينغ ليمتد   

الشريكان المذكوران منفردين ومجتمعين
بكافة السلطات الالزمـة إلدارة الـشركة

 :وفقاً للصالحيات التالية

ARTICLE –9 Company 

Management: 

A. The Company shall be 

managed by Mr. 

__________Partner and Mr. 

____________ duly authorized 

representative of A.I.T Arab 

International Trading Ltd. 

Partners. Both Partners shall 

severally and jointly enjoy all 

the powers necessary such as 

follows: 

 To manage the Company and to ـ إدارة الشركة وتمثيلها تجاه الغير بمـا
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ــك ج ــي ذل ــةف ــع اإلدارات الحكومي مي
والوزارات والدوائر الرسمية والـسلطات

 .القضائية

represent it Vis-à -vis Third 
Parties including all the 
Government Circles, Ministries 
Official Bureaus and Judicial 
Authorities.  

عـدلـ تمثيل الـشركة لـدى كتـاب ال        
والمحاكم من جميع الـدرجات واألنـواع
ومكاتب االستقدام ومكاتب العمـل وإدارة

 .الجوازات والبنوك

 Notarized Public Courts of all 
types and levels Recruitment 
Offices. Labour Offices, Passport 
Department, and Banks. 

ـ التوقيع نيابة عن الـشركة، وإصـدار
للــوائح الماليــة واإلداريــةاألنظمــة وا

 .الخاصة بالشركة

 To sign on behalf of the 
Company and issued Financial 
and Administrative Laws of the 
Company. 

ـ تعيـين العـاملين وعـزلهم وتحديـد
رواتــبهم وأجــورهم وتعويــضاتهم

 .ومكافأتهم

 To appoint and to dismiss 
Company Employees and to 
determine their salaries, 
remuneration, wages and 
rewards. 

ـ التوقيع على جميـع أنـواع العقـود
وشراء كافة المواد والمستلزمات وتنفيـذ
الصفقات المتعلقـة بمعـامالت الـشركة
وتأدية كافة المعامالت المتعلقة بـالبنوك

 .بما في ذلك فتح الحسابات البنكية

 To sign all kinds of Contract 
and Purchase all the materials 
and requirements and to carry 
out all the transactions 
connected with the bank 
including opening bank 
accounts. 

 :عزل المديرين ب ـ
يجوز للشركاء عزل المديرين المعينـين
في عقد الشركة دون إخالل بحقهـم فـي

 العزل بغير مبرر مقبولالتعويض إذا وقع  
 .أو في وقت غير الئق

B. Removal of Managers: 
The Shareholders may remove 
the Managers appointed by the 
Company’s Articles without 
prejudice to their right for 
compensation if the removal 
takes place without justifiable 
cause or at an inconvenient 
time. 

 : ـ جمعية الشركاء10لمادة ا
 تدعى جمعية الشركاء لالجتمـاع1ـ10

بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبـي

Article 10 – General 
Assembly of Shareholders: 
10.1 A General Manager 
Assembly of the Shareholders 
shall be convened by the 
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الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه
على الجميع كما تدعى لالجتمـاع خـالل
الشهور الستة التاليـة النتهـاء الـسنة
المالية للنظر في تقرير المدير عن نشاط
الشركة ومركزها المالي وكـذلك تقريـر
الحـسابات واعتمــاد ميزانيـة الــشركة
وحساباتها الختامية وتقرير توزيع األرباح
وتعيين مراقب حسابات آخـر أو إعـادة

 .تعيينه وتحديد أتعابه

Company Manager at least once 
a year within Six (6) months 
following the end of the fiscal 
year to consider the balance 
sheet, the profit and loss 
statement the Company 
Manager’s report on the 
operations and financial position 
of the Company, and any 
proposals by said Manager for 
the distribution of profits. A 
Shareholders’ General Assembly 
may be convened at any other 
time to consider any appropriate 
matter by any Shareholder to 
the Company’s auditors. 

 يجب توجيـه اإلشـعار الخطـي2ـ10
بما في ذلـك(بانعقاد أية جمعية للشركاء     

الجمعية السنوية للشركاء المشار إليهـا
يومـاً) 21(قبل واحد وعـشرين     ) أعاله

على األقل من التاريخ المقتـرح النعقـاد
الجمعية، على أن يحدد ذلك اإلخطار مكان
وتاريخ وساعة االجتماع وطبيعة األعمال

ويجوز الدعوة النعقاد جمعية. تداولقيد ال 
الشركاء قبـل فتـرة أقـصر إذا وافـق

 .الشركاء على ذلك بصورة خطية

10.2 Written notice of any 
Shareholders’ General Assembly 
(including the annual 
Shareholder’s General 
Assembly, referred to above) 
shall be given at least twenty 
one (21) days prior to the 
proposed date of the Assembly, 
which notice shall specify the 
place, date and hour of the 
meeting and the nature of the 
business to be conducted. A 
Shareholders General Assembly 
may be called at shorter notice 
if so agreed in writing by the 
Shareholders. 

 للشركاء الحق في حضور جمعية3ـ10
وال حاجة. الشركاء باألصالة أو بالوكالة   

ويحق. ألن يكون الشخص الوكيل شريكاً    
للــشريك أو لوكيلــه اإلدالء بعــدد مــن
األصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها

 .ذلك الشريك

10.3 The Shareholders shall 
have the right to attend a the 
Shareholders General Assembly 
in person or by proxy. A proxy 
holder need not be a 
Shareholder. A Shareholder or 
its proxy shall be entitled to 
exercise a number of Shares 
owned by such Shareholder. 



  12

 يترأس جمعية الـشركاء الطـرف4ـ10
األول أو في غيابه أو عدم قدرتـه علـى
 .ذلك أي شخص قد يختاره الطرف األول

10.4 The Shareholders Assembly 
shall be presided over by the 
First Party or in his absence or 
inability to act by such person 
as the he First Party may select. 

 ال يجوز التداول في أية أعمال في5ـ10
جمعية الشركاء ما لـم يتحقـق نـصاب

ويتحقق النصاب بوجود شركاء. الشركاء
مــن%) 100(يملكــون مائــة بالمائــة 

وإذا لم يتحقـق. حصص رأسمال الشركة  
النصاب في الدعوى األولى تدعى جمعية
الشركاء لالنعقاد مرة ثانية في غـضون

وفـي هـذه الـدعوة. اًيوم) 30(ثالثين  
يتحقق النصاب بوجود شـركاء يملكـون

من حـصص%) 100(أيضاً مائة بالمائة    
وإذا لم يتحقق النصاب فـي. رأس المال 

الدعوة الثانية، تتم دعوة جمعية الشركاء
للمرة الثالثة في غضون سبعة أيام وفـي
تلك الحالة يتحقق النصاب الالزم لـصحة

 شـركاءاجتماع جمعية الشركاء بوجـود    
%)75(يملكون خمسة وسبعين بالمائـة      

 .من حصص رأس المال

10.5 No business shall be 
transacted at the Shareholders 
Assembly unless a quorum of 
the Shareholders is present. 
Shareholders representing one 
hundred percent. Shareholders 
representing one hundred 
percent (100%) of the share 
capital shall constitute a 
quorum. If a quorum is not 
reached at the first convocation, 
the General Assembly shall be 
called by a second convocation 
within thirty (30) days. At such 
second convocation, 
Shareholders representing one 
hundred percent (100%) of the 
share capital shall again 
constitute a quorum. If a 
quorum is not reached at the 
second convocation, the 
Shareholders Assembly shall be 
called by a third convocation 
within seven days, in which 
convocation Shareholders 
representing seventy five 
percent (75%) shall constitute 
the quorum necessary to 
validate the General Assembly. 

 تصدر قرارات الشركاء باإلجمـاع6ـ10
فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة
األعباء المالية للشركاء وفيما عدا ذلـك

لبيـةيجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغ  
الشركاء الذين يمثلون ثالثة أربـاع رأس
المال على األقل وأيضاً تصدر القـرارات

10.6 The Resolution of the 
Shareholders shall be adopted 
unanimously in respect of the 
change of the Company’s 
nationality or to increase the 
financial burden of the 
Shareholders, the Company 
Articles may be amended by a 
resolution representing at least 
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في المسائل التي ال تتعلق بتعـديل عقـد
الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلـون
أغلبية ثالثة أرباع رأس المال على األقل
وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور

 عنهاجتماع الشركاء وفي التصويت نيابة    
وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة
سجالً خاصاً تدون فيه محاضر وقـرارات
ــشركاء ــع ال ــشركاء ويوق ــة ال جمعي
الحاضرون على المحاضـر والقـرارات

 .المتخذة

threequarters of the share 
capital. Also Shareholders 
resolution with respect to 
matters not relating to the 
amendment of the Company’s 
Articles shall be passed by a 
majority rate of vote 
representing at least 
threequarters of the share 
capital. A shareholder may 
delegate another person to 
represent him in the meetings of 
the shareholders and to vote on 
his behalf by virtue of a power 
of attorney. The company shall 
cause to be prepared a special 
register wherein shall be 
recorded the minutes and 
resolutions of the meetings of 
the Shareholders Assembly and 
the shareholders present shall 
sign the minutes and resolutions 
adopted. 

 : ـ مراقب الحسابات11المادة 
 يقوم الشركاء، أثناء انعقاد جمعية1ـ11

الشركاء، بتعيين مراقب للحـسابات مـن
بين شركات تدقيق الحـسابات المـستقلة
المعترف بها دولياً والمرخص لها بمزالة
المهنة في المملكـة العربيـة الـسعودية

ويقـوم. بموجب نظام مراقبي الحسابات   
الحسابات المعين على ذلك النحـومراقب  

بالتأكد من تقيد الشركة بهذا العقد وبنظام
ولمراقب الحـسابات االطـالع. الشركات

على كافة دفـاتر ومـستندات الـشركة
وعقودها المبرمة مع أطراف ثالثة ولـه
أن يطلب أية إيضاحات أو معلومات يراها

ويتم تحديد األتعـاب الـسنوية. مناسبة
ات بموجب قـرار يتخـذهلمراقب الحساب 

 .الشركاء

Article 11 – Auditors: 
11.1 The Shareholders shall 
during a Shareholders 
Assembly, appoint an auditor 
from among the internationally 
recognized independent auditing 
firms licensed to practice in 
Saudi Arabia under the Auditor’s 
Regulations. The auditor so 
appointed shall examine the 
Company’s compliance with 
these Articles of Association and 
the Companies Law. The auditor 
shall have access to all ledgers 
and documents of the Company 
and its contracts with third 
parties and may request any 
explanation or information it 
deems appropriate. The annual 
fees of the auditor shall be 
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determined by a resolution of 
the Shareholders. 



  15

 يكون تعيين مراقب الحسابات لمدة2ـ11
سنة مالية واحدة قابلة للتجديد لمـدة أو

 .لمدد مماثلة

11.2 The appointment of the 
auditor shall be for a period of 
one fiscal year and may be 
renewed for a similar period or 
periods. 

 يقوم مراقب الحـسابات بفحـص3ـ11
كافة حسابات الشركة وبياناتهـا الماليـة
ويقوم بإعداد تقرير للشركاء يتم تقديمـه

 .في جمعية الشركاء

11.3 The auditor shall examine 
all accounts and financial 
statements of the Company and 
shall prepare a written report to 
the Shareholders to be 
presented at the Shareholders 
Assembly. 

 ويعمل مدير الشركة، خالل األربعة4ـ11
أشهر التي تلي نهاية السنة الماليـة) 4(

 إعـداد ميزانيـةللشركة، على أن يـتم    
الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقرير
من مدير الشركة بشأن عمليات الـشركة
ومركزها المالي وتوصية بـشأن توزيـع

ويعمل المدير المذكور علـى أن. األرباح
يتم إرسال صور عن هذه المستندات إلى
كل شريك ويصدر المدير تعليمـات إلـى

ائـرةمراقبي الحسابات بأن يقدموا إلى د     
الشركات لدى وزارة التجـارة التقـارير
والبيانات المطلوبة في غضون شـهرين

 .بعد إعدادها) 2(

11.4 During the four (4) months 
following the end of fiscal year 
of the Company, the Company 
Manager shall cause to be 
prepared for such fiscal year a 
balance sheet, a profit and loss 
statement, a report from the 
Company Manager on the 
Company’s operations and 
financial position, and his 
recommendations regarding 
distribution of any profits. The 
Company Manager shall  cause 
copies of these documents to be 
sent to each Shareholder. The 
Company Manager shall instruct 
the auditors of the Company to 
file with the Department of 
Companies at the Ministry of 
Commerce the required reports 
and statements within two (2) 
months after the preparation of 
the same. 

 : المالية ـ السنة12المادة 
تبدأ السنة المالية األولى للشركة اعتباراً
من تاريخ قيدها فـي الـسجل التجـاري

هــ الموافـق14/9/1425وتنتهي في   

Article 12 – Fiscal Year: 
The first fiscal year of the 
Company shall commence as of 
the date of registration in the 
Commercial Register and shall 
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وتكون كـل سـنة. م____________
شـهراً) 12(مالية بعد ذلك اثني عـشر       

 .متالحقاً

end on 14/5/1425H. 
corresponding to 
______________G. Each 
subsequent fiscal year shall be 
for a period of twelve (12) 
consecutive months. 

 : ـ األرباح والخسائر13المادة 
الشركة السنوية الصافية بعدتوزع أرباح   

خصم المصروفات العموميـة والتكـاليف
 :على النحو التالي

Article 13 – Profits and 

Losses: 
The Company’s net annual 
profits shall be distributed after 
deduction of overhead and 
expenses as follows: 

من األرباح% 10ب نسبة قدرها يأ ـ تجن 
لصافية لتكـوين االحتيـاطي النظـاميا

مـن) 176(المنصوص عليه في المادة     
نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقـف
تجنيب هذا االحتياطي متى بلـغ نـصف

 .رأس المال

A 10% of the net profits shall be 
set aside to form the statutory 
reserve stipulated under Article 
176 of Companies Regulations. 
The Company may discontinue 
such setting aside of their 
reserve when it reaches half the 
capital. 

ب ـ الباقي يوزع على الشركاء بنـسبة
حصص كل منهم في رأس المال مـا لـم
يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو
ترحيل رصيد األرباح كلياً أو جزئياً للسنة

 .المالية التالية

B The remainder shall be 
distributed among the 
Shareholders in proportion to 
their respective shares in the 
capital, unless the shareholder 
decide to constitute other 
reserves or to carry forward all 
or part of the remaining profits 
to the following fiscal year.  

ج ـ في حالة وقوع خـسائر يتحملهـا
الشركاء بنسبة ما يملكه كل مـنهم مـن
حصص في رأس المال أو يتم ترحيلهـا
للسنة المالية التالية وال يتم توزيع أرباح

وإذا بلغت. إال بعد استهالك تلك الخسارة    
خسائر الشركة ثالثة أربـاع رأسـمالها

ة الـشركاءوجب علـى المـدير دعـو      
لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثـين

C In case losses are incurred, 
they shall be borne by the 
Shareholders in proportion to 
their respective shares in the 
capital or they may be carried 
forward to the following fiscal 
year. No profits may be 
distributed until the losses have 
been amortized. In the event 
the company’s losses amount to 
three quarters of the company’s 
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يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحـد
للنظر في استمرار الشركة، مـع التـزام
الشركاء بدفع ديونها، أو فـي حلهـا وال
يكون قرار الـشركاء فـي هـذا الـشأن

)173(صحيحاً إال إذا صدر طبقاً للمـادة        
من نظام الشركات ويجـب فـي جميـع

حــوال شــهر هــذا القــرار بــالطرقاأل
مـن) 164(المنصوص عليها في المادة     

نظام الشركات وإذا استمرت الشركة فـي
ــرار ــشاطها دون صــدور ق ــة ن مزاول
باستمرارها بالشروط المتقدم ذكرهـا أو
حلها أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن
عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكـل

 .ذي مصلحة أن يطلب حلها

capital the Manager shall invite 
the Shareholders to a meeting, 
within no more than thirty days 
of the date of the losses 
reaching such level, to consider 
whether the company shall 
continue to exist, in which case 
the Shareholders shall 
undertake to pay its debts or 
whether it shall be dissolved. 
The Shareholders resolution in 
that respect shall be valid only if 
passed pursuant to Article 173 
of Companies Regulations. In 
such event the company 
continues its activities without 
passing a resolution for it to 
continue under the above 
mentioned conditions or to 
dissolve it, the Shareholders 
shall be jointly liable to pay all 
its debts and any interested 
party may require its 
dissolution. 

 : ـ انقضاء الشركة وتصفيتها14مادة ال
تنقضي الشركة بأحد أسـباب االنقـضاء

مـن نظـام) 15(الواردة فـي المـادة      
الشركات وبانقـضائها تـدخل فـي دور
التصفية وفقاً ألحكام الباب الحادي عـشر
من نظام الشركات مع مراعاة أنـه فـي
حالة التصفية االختياريـة يلـزم اتخـاذ

 :اآلتي

Article 14 – Expiry and 
Liquidation of the Company: 
The Company shall expire by 
any of the reasons set forth 
under Article 15 of Companies 
Regulations, upon which it shall 
enter into liquidation pursuant 
to the provision of Chapter 
Eleven of Companies 
Regulations, provided that in the 
event of voluntary liquidation 
the following steps shall be 
taken: 

ـ إعداد مركز مالي للشركة في تـاريخ1
صدور قرار الـشركاء بحـل وتـصفية
الشركة معتمـد مـن محاسـب قـانوني

1. The Company’s financial 
position shall be prepared on 
the date of the passing of the 
Shareholders resolution to 
dissolve and liquidate the 
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مرخص له بالعمل في المملكة يثبت قدرة
الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونهـا

 .اآلخرينتجاه 

Company to be approved by a 
licensed chartered accountant 
and evidencing the company’s 
ability to discharge its 
obligations and pay its debts to 
third parties. 

ـ سداد كافة حقوق الدائنين أو إبـرام2
صلح معهم، فإن تعذر ذلك فال يتم تصفية
الشركة إال بعد صدور قرار مـن ديـوان
المظالم بشهر إفالس الشركة بناء علـى
طلب الدائنين أو الـشركة وفقـاً لنظـام

 .المحكمة التجارية

2. Payment of all creditors debts 
or concluding a continuation 
with them, failing which the 
Company may not be liquidated 
except after a resolution is 
passed by the Board of 
Grievances declaring the 
Company’s bankruptcy pursuant 
to the demand of creditors or 
the company pursuant to the 
Commercial Court Regulations. 

 :ـ اإلخطارات15المادة 
تكون كافة اإلخطارات أو المراسالت التي
يراد توجيهها أو إرسالها بموجـب هـذا
العقد خطية وتعتبر موجهـة أو مرسـلة
بشكل صحيح إلى الشركاء إذا تم تسليمها
مباليد بموجب إيصال خطي بذلك أو إذا ت       
إرسالها بالبريد المسجل، المدفوع األجرة
سلفاً، إلى عنـوان كـل مـن الـشركاء

على أنه يجـوز. المذكورين في هذا العقد 
ألي شريك أن يقوم من وقت آلخر بتغيير
العنوان الذي ترسل إليه اإلخطارات وذلك
بتوجيه إخطار بـذلك التغييـر للـشريك

 .اآلخر

Article 15 – Notices: 
All notices or communications 
given or sent pursuant to these 
Article of Association shall be in 
writing and shall be deemed to 
have been duly given or sent to 
a Shareholder if delivered by 
hand against written receipt 
therefore or if sent by registered 
mail, postage prepaid, to the 
address of such Shareholder 
specified in these Articles of 
Association; provided, however 
that either Shareholder from 
time to time may change the 
address to which notices are 
given to it by sending notice of 
such change to the other 
Shareholder. 

 : ـ أحكام عامة16المادة 
 تخضع الشركة ألنظمـة المملكـة1ـ16

 .العربية السعودية ولوائحها

Article 16 – General 

Provisions: 

16.1 The Company shall be 

subject to the laws and 
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regulations of Saudi Arabia. 

 تكـون جميـع اإلشـارات إلـى2ـ16
العقد إشـاراتالسنوات واألشهر في هذا     

إلى التقويم الهجـري مـع مـا يقابلـه
بالميالدي، ما لم يتم النص على خـالف

 .ذلك

16.2 Unless otherwise indicated, 
all references to years and 
months in these Articles of 
Association shall be to Hejra 
Calendar and the corresponding 
Gregorian Calendar. 

 : ـ النسخ الموقعة17المادة 
تم إعداد هذا العقـد بـاللغتين العربيـة

وفي حال االخـتالف يعتـد. واإلنجليزية
وقد تم التوقيع على ست. بالنص العربي 

نسخ من النصين العربية واإلنجليزي من
قبل الشريكين وقد استلم كل شريك نسخة
أصلية موقعة وسلمت النسخ الباقية إلـى

ــشركة ا ــامي الــ ــتاذمحــ ألســ
ليقوم بالنيابة عن الشركة__________

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل الشركة
في السجل التجـاري وسـجل الـشركات
والغرفة التجارية والتوقيع نيابـة عـنهم

 .على الطلبات الالزمة بهذا الخصوص

Article 17 – Executed Copies: 
These Articles of Association 
have been prepared in both 
Arabic and English. The Arabic 
text shall govern in the event of 
a dispute six original copies of 
each of the Arabic and English 
versions of these Articles of 
Association have been executed 
by the Shareholders and each 
Shareholder has received an 
executed original copy. The 
remaining copies have been 
delivered to the Company’s legal 
counsel, ____________, that 
said counsel may take on behalf 
of the Shareholders the 
necessary measures to have the 
Company’s existence recorded 
in the Commercial Register and 
the Companies Register and 
Chamber of Commerce. 

  

 فقد عمل الشريكان على قياموإثباتاً لذلك 
ممثليهما المفوضين أصوالً بتوقيع هـذا
العقد في التاريخ الوارد في مستهل هـذا

 .العقد

IN WITNESS WHEREOF, the 
Shareholders have caused their 
duly authorized representatives 
to sign these Articles of 
Association as of the date first 
above written. 
 

                                                                                          الطرف األول                    
First Party 

                                                                                      

Mr  ._________________ السيد
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                                                                                      الطرف الثاني                    

Second Party 
)تي.يآ.أيه(انترناشيونال تريدينغ ليمتدأراب 

Arab International Trading Co. Ltd. (“AIT”) 

 
 

 
 


