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تأسيس شركة تجارية أجنبية

 تقدم إلينا أحد عمالئنا (شركة أجنبية مسجلة خارج المملكة) لرغبتها في تأسيس شركة ذات   
نشاط  تجاري، و التي  في  تأسيسها  من  خالل  الهيئة  العامة  لالستثمار   (وزارة اإلستثمار 
ُعودية، حيث  أنها  هي  بوابة  دخول  المستثمرين   MISA)  حاليًا  في  المملكة  العربية  السُّ

األجانب داخل المملكة لممارسة أنشطتهم اإلستثمارية  

الحصول على  ُعودية  السُّ  العربية  المملكة  االستثمار في  أجنبي يرغب في   يجب على أي كيان 
موافقة الهيئة العامة لالستثمار وترخيص إستثماري

التجارية  عالمة  صاحبة  المجمدة  لألغذية  المصنعة  الرائدة  الشركات  من  شركة  العميل 
(رخصة  إستثماري  ترخيص  يمتلكون  وهم  الخليج.  ودول  آسيا  في  موجودة  فهي  معروفة،  
صناعية) صادر من (الهيئة العامة لالستثمار ASIM) وحيث أنهم لديهم الرغبة في دخول قطاع  
التجارة. وعلى هذا النحو، نصحنا   وتوجيهنا         الممارسات التجارية  في  المملكة  العربية  

مسؤولية  ذات  تكون كشركة  ان  على  للشركة  القانوني  الكيان  بتأسيس  العميل  نصحنا  وقد   
تم  النحو،  هذا  وعلى  محدودة.  مسؤولية  ذات  شركة  في  سعودي  فردي  شريك  مع  محدودة  
تأسيس شركة  ذات مسؤولية محدودة بنسبة 57٪ من ملكية للشركة األجنبية و 52٪ ملكية 
الشركة، لذا قمنا بصياغة نموذج وكالة قانونية تخولنا  شريك سعودي  فردي. لبدء تسجيل 

بإنهاء كافة اإلجراءات بالنيابة عن الشركة

تسجيل اسم الشركة:
 تم تقديم طلب إلى فرع وزارة التجارة الموجود داخل الهيئة  العامة  لالستثمار  ساجيا  (وزارة 
االستثمار MISA)  حيث  أننا  تقدمنا  بأربعة  أسماء  مقترحة  لحجز  إسم  تجاري  للشركة 
الجديدة ،  اإلستثمار  إلى قسم األسماء  التجارية  داخل  الفرع،  و بالفعل  تمت  الموافقة  على 
إسم من األربعة، و تم إصدار رقم مرجعي لحجز  هذا  اإلسم  لإلستخدام  فيما بعد  في  مرحلة 

الحصول على الترخيص

:  (MISA اإلستثمار-  (وزارة  ساجيا  لإلستثمار-  العامة  الهيئة  من  ترخيص  على  الحصول 
(وزارة  لإلستثمار  العامة  للهيئة  اإللكترونية  الخدمات  خالل  من  جديد  حساب  بإنشاء  قمنا   
اإلستثمارMISA) للعميل وتم تقديم الطلب مع المستندات والوثائق التالية وفقًا لطلبات الهيئة  
على أن        كل مستند مقدم من الشركة من خارج المملكة مصدق من السفارة  السعودية  

في  بلد  الشركة األم 
الوكالة القانونية1-

نموذج حجز اإلسم التجاري الشركة الجديدة
ة عمل الشركة خطَّ

نسخة من رخصة االستثمار
نسخة من شهادة السجل التجاري
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حول
السعودية وحصلت عليها دمجها بسالسة.

يكون
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 وبعد تقديم كامل المستندات، انتقل المَلّف إلى إدارة التراخيص في الهيئة لدراسته، وطلبوا عقد
 اجتماع رسمي. وتمت اإلجابة على كامل اإلستفسارات المقدمة من الهيئة (الوزارة) إلى أن تمت
عمل إسبوعان  مدة  اإلجراءات  هذه  إستغرقت  حيث  اإلستثماري،  الترخيص  إصدار  على   الموافقة 

(MISA وزارة اإلستثمار) للحصول على ترخيص من الهيئة العامة لإلستثمار ساجيا) 

.

الحصول على شهادة السجل التجاري:

بعد أن نجحنا في الحصول على الترخيص اإلستثماري، قمنا بصياغة عقد تأسيس للشركة الجديدة.  
تمت مراجعته من قبل وزارة التجارة وتمت الموافقة عليه من قسم تدقيق العقود، وتم توثيقه من  

قبل كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة. بعد التوثيق، وعليه تم نشر عقد التأسيس في الموقع
مفعل غير  تجاري  سجل  إصدار  وتم  التجارة  بوزارة  الخاص  أعمالي)  (مجلة  اإللكتروني 

 وحيث أن نشاط الشركة الجديدة هو تجارة التجزئة وهو نشاط تجاري، فإنه من الضروري أن  
يكون لدى الشركة 27 مليون ريال سعودي كحد أدني لرأس المال المدفوع لدى الحساب البنكي  
للشركة، ويجب أال يقل رأس مال الشريك األجنبي عن (02 مليون ريال سعودي )كما هو موضح  
في الشروط الخاصة بإستصدار ترخيص إستثماري أجنبيل نشاط تجاري، وعلى هذا النحو، لن يتم  
تفعيل السجل التجاري إال بعد إيداع مبلغ 72 مليون ريال سعودي في بنك محلي والحصول شهادة  
إيداع لرأس مال الشركة . وبما أنه من ضمن الصالحيات الممنوحة لنا بموجب الوكالة القانونية،  
وقمنا   اإليداع  شهادة  على  وحصلنا  ريال،  مليون   27 المال  رأس  وإيداع  الحساب  فتح  من  تمكنا 

بمراجعة وزارة التجارة  لتفعيل السجل التجاري وتم اإلنتهاء من هذه اإلجراءات  في  غضون  ثالث

نسخة من النظام األساسي
 نسخة من القوائم المالية للشركة ألخر سنة مالية مصادق عليها من مكتب محاسب قانوني

معتمد
َنْبَذة عن الشركة الشاملة

(وثائق تعريف الشريك السعودي) الهوية الوطنية
رسالة اهتمام من كال الشريكين
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ھذه المقالة ھي لیست برأي قانوني

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن ال نقدم أي تعھد أو 

ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة 

مترتبة عن أي غلط أو أخطاء ألقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك ألیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك 

الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خالل موقع اإلنترنت تلبي وتتوافق 

الموقع الى موقع  للتحمیل و ال یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا  الموقع متاحة فقط  المنشورة عبر ھذا  الوثائق  المحددة ان.  مع متطلباتك 

الیكتروني آخر.

 و لمزید من االستفسار حول ھذه المقالة الرجاء التواصل معنا علي:
info@almadanilaw.com

 الریاض
مكتب رقم11 

عمارة الراجحي طریق صالح الدین االیوبي )الستین( الملز
ص.ب :10083، الریاض:11433 

https://m.facebook.com/Almadanilawfirm
https://twitter.com/AlMadanilaw
https://www.linkedin.com/company/the-law-firm-of-hazim-al-madani---attorneys-&-legal-consultants
https://www.legal500.com/firms/17718-hazim-al-madani-attorneys-legal-consultants/23658-salah-al-deen-saudi-arabia/
https://www.hg.org/attorney/hazim-al-madani-law-firm/109907
https://directory.sba.gov.sa/en/684452
https://www.ibanet.org/
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