
 

 

 

 

 
 
 تأسيس شركة األدالءآلية التوقيع على عقد 

 )شركة مساهمة مقفلة( 
  



 2 لشرح آلية التوقيع على عقد تأسيس شركة األدالءدليل المستخدم 

 

 المحتويات 

 الصفحة  الفهرس  #

 3 مقدمة  1

 4 - عن بعد  –الشركة   تأسيس عقدعلى  اإللكتروني التوقيع آلية  2

 7 بالمبنى الرئيسي الشركة عقد تأسيس حضوريا على  توقيع ال  آلية  3

 8 للشركة اإللكترونية  البوابة عبر إلكتروني  موعد حجز آلية  4
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 مقدمة 

)م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الخارج  حجاج  خدمة  مقدمي  نظام  على  وتاريخ  111بناًء  هـ،  1440/ 17/09( 
عقد  القاضي بتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة، فقد تم بعون هللا تعالى، إبرام  

األدالء لشركة  )  التأسيس  الموافق  )الخميس(  يوم  بمدينة  26/08/1442في  تحول    دينة )الم (  المنورة( على 
( تجاري  سجل  لألدالء  االهلية  نظام  4650072189المؤسسة  ألحكام  وفقًا  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى   )

هـ، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم  28/01/1437( وتاريخ  3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 .  هـ2507/1439( وتاريخ  79)م/

 

 الساهمين والمساهمين إثبات التوقيع على عقد تأسيس الشركة بإحدى الطرقتين التاليتين: ويمكن للسادة  

 التوقيع على عقد التأسيس إلكترونيًا من خالل بوابة الشركة على شبكة اإلنترنت  -1
إلى مقر   -2 للحضور  اإلنترنت  على شبكة  موعد  حجز  خالل  من  حضوريًا  التأسيس  على عقد  التوقيع 

وم الرئيسي،  للشركةالمؤسسة  التأسيس  عقد  على  التوقيع  ثم  الحج    ن  وزارة  مندوب  بحضور 
 والعمرة.
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 – عن بعد  – تأسيس الشركة   على عقد اإللكتروني التوقيع آلية
 

 شروط االستفادة من هذه الخدمة: 
 بحوزته المساهم قد حدث بياناته لدى إدارة المساهمين في الشركة وتم تسجيل رقم الجوال الذي أن يكون 

 
 :  التالي الرابط إلى نظام الشركة عبرالدخول   -1

https://bit.ly/3xb3KUa 

رقم الهوية ورقم الجوال   والتي من خاللها يتم إدخال، الشاشة التاليةعند الضغط على الرابط أعاله فإنه ستظهر لكم 
"إرسال كود التحقق"زر الضغط على المعتمد لكم في الشركة، ومن ثم 

 

جوال  ي إلى  التحقق  رمز  إرسال  تلقائيًا  يتم  صحتها  حال  وفي  المسجلة  البيانات  من  بالتحقق  النظام  قوم 
، عندها يتم إظهار حقل جديد إلدخال رمز التحقق المرسل على الجوال المدخل، ومن ثم النقر على  المساهم

 " إرسالزر "

 

https://bit.ly/3xb3KUa
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شركة   تأسيس  عقد  وبنود  المساهم  بيانات  بإظهار  النظام  سيقوم  التحقق،  رمز  من  التحقق  تم  حال  في 

 يع عليه والتوقاألدالء لالطالع 

 

 
 " التوقيع على العقد إلكترونياً " زر  يرجى الضغط على على عقد التأسيس بعد االطالع 

 
وإظهار  تاريخ ووقت العملية  حفظ  اإللكتروني على عقد التأسيس وإثبات عملية التوقيع  يقوم النظام ب  عندها

   الشاشة التالية
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 بالمبنى الرئيسي الشركة عقد تأسيس حضوريا على توقيع  ال آلية

 توقيع عقد التأسيس بالمبنى الرئيسي متطلبات 

 حجز موعد إلكتروني عبر بوابة المؤسسة األهلية لألدالء  -1
 ( من هذا المستند 8في الصفحة رقم ) المذكورة يمكنكم االطالع على آلية حجز الموعد 

الحجوزات  علماً  فتح  يتم  سوف  بأنه  من      الموافق   األربعاء  يوم  وحتى   هـ 10/09/1442  الموافق  الخميس   يومبدءًا 
 الرسمي  العمل يامأ خالل - صباحًا  1مساءًا وحتى  11من الساعة   -المسائية  خالل الفترة هـ16/09/1442

مع    الكائن في حي عروة حسب التاريخ والوقت المحدد في الموعد   الحضور لمبنى المؤسسة الرئيسي  -2
 للشركة عند الدخول  توكلنا تطبيق  وابراز  والتباعد الوقائية الحترازات كافة ا تطبيق التقيد بضرورة 

 سارية المفعول  أو المساهمة  للمساهم الوطنية  الهوية إبراز بطاقة -3

 باإلقرار على بنوده   توقيعاإلطالع على عقد تأسيس الشركة وال-4

 

( تحويلة  014-8260088في حالة وجود استفسارات لديكم.. يسعدنا تواصلكم معنا على هاتف المؤسسة رقم )و
 ( 1061و ) (1025)
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 آلية حجز موعد إلكتروني عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة 

  إلكتروني   موعد  وجود   دون  المؤسسة  داخل   مراجع   أي  استقبال   عدم   على   الجميع نؤكد   حرصًا على سالمة 
  العالقة   ذات   الجهات   قبل  من  المعتمدة  الوقائية  والتدابير  االحترازية  لإلجراءات   تطبيًقا  وذلك  مسبق،

 ( COVID-19) المستجد  كورونا فيروس لمكافحة
 

 يمكنكم البدء بحجز الموعد من خالل الرابط التالي: 
https://bit.ly/2LdpqLO 
 

 
 الختيار الخدمة المطلوبة  "الخدمة المطلوبةالنقر على الزر الموجود أمام "

 

https://bit.ly/2LdpqLO
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 الخيارات التالية:يتم اختيار أحد 

 والتوقيع على بنود تأسيس شركة األدالء  االطالع  -1
 

الموعد المطلوب )بالميالدي(، عندها يتم إظهار قائمة بالمواعيد  تاريخ   وتحديد بعد اختيار الخدمة المطلوبة 
 المتاحة
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عندها  ،  "رمز التحقق للجوالإرسال  ، ومن ثم النقر على زر "بقية الحقولبعد اختار الوقت المطلوب، يتم إدخال  

 "حفظالمرسل على الجوال المدخل، ومن ثم النقر على زر "  يتم إظهار حقل جديد إلدخال رمز التحقق

، كما  -يرجى التقاط صورة لها    –يتم إظهار شاشة تحتوي على بيانات الموعد    بعد نجاح عملية حجز الموعد 
 تحتوي على بيانات الموعد    -المحدد في الموعد   -الجوال  الهاتف أنه سوف يتم إرسال رسالة على 

 
إلى مبنى المؤسسة في حي عروة حسب موعدكم مع  بعد نأمل التوجه    االحترازيةباإلجراءات    االلتزام ها 

 .توقيع عليهوالعلى عقد تأسيس الشركة  لالطالعوذلك  االجتماعي،والتباعد  

 

 

 وتقبلوا تحياتنا 


