
  .……م فً مدٌنة 2../../….هـ الموافق 44فً هذا الٌوم ../../..

 تم بعون هللا وتوفٌقه إبرام هذا العقد بٌن كل من :

ــــــــــــــــ الجنسٌة بموجب سجل مدنً رقم ……………………………….  -4

، ٌقٌم بمدٌنة ـــــــــــــــ وعنوانه ص.ب ……………….وتارٌخ ………………. 

 .، هاتف شرٌك أول ……ـــــــــــــــــ……….. 

ـــــــــــــــ الجنسٌة بموجب سجل مدنً رقم ……………………………….  -2

، ٌقٌم بمدٌنة ـــــــــــــــ وعنوانه ص.ب ……………….وتارٌخ ………………. 

  .شرٌك ثانً……………… ، هاتف ………. ـــــــــــــــ ……….. 

مجال  وحٌث أن الشرٌكان لدٌهما القدرة المالٌة وٌرغبان فً تكوٌن شراكة فً

فقد اتفقا بطوعهما واختٌارهما وهما فً كامل األهلٌة ………….. ………………

 المعتبرة شرعاً على إبرام هذا العقد طبقاً للبنود التالٌة : 

 أوالً : تعتبر مقدمة العقد أعاله جزءاً ال ٌتجزأ من هذا العقد. 

ثانٌاً : نـوع النشـاط: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 .………… 

لاير سعودي تم دفعه …………… ثالثاً : رأس المـال : حدد رأس المال بمبلغ قدره ) ( فقط 

 مناصفةً بٌن الشرٌكٌن. رابعاً الحصص: أ( إتفق الشرٌكٌن على توزٌع الحصص كالتالً :

 %( من رأس المال.55حصة الشرٌك األول تساوي ) -4

رأس المال. ب( الحصص قابلة لإلنتقال بٌن  %( من55حصة الشرٌك الثانً تساوي ) -2

الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعٌٌن ، وال ٌجوز ألي شرٌك التنازل عن حصة أو أكثر من 

 حصصه للغٌر بعوض أو بغٌر عوض إال بموافقة الشرٌك اآلخر كتابٌاً. 

فٌن وتنتهً فً خامساً: مـدة العقـد: مدة هذا العقد عشرون سنة تبدأ من تارٌخ توقٌعه من قبل الطر

ما لم ٌخطر أحد الطرفٌن اآلخر برغبته فً إنهاء العقد قبل ستة أشهر على األقل …………… 

 بخطاب مسجل على عنوانه. 

 سادساً: اإلدارة : ٌتولى إدارة المشـارٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن أو منفردٌن. 

 سابعـاً: األرباح:



ٌتم تحدٌد األرباح الصافٌة للشركة طبقاً للمٌزانٌة السنوٌة التً تعد حسب األصول المحاسبٌة  -4 

 ، وتحدد األرباح الصافٌة بعد خصم المصروفات.فاتر والمستندات والفواتٌرمن واقع الد

 توزع األرباح الصافٌة بٌن الشرٌكٌن وفقاً لنسب حصصهم فً رأس المال.  -3

 كة: تتخذ قرارات الشركة باإلجماع. ثامناُ: قـرارات الشر

تاسعاً : ال ٌجوز ألي شرٌك دون موافقة الشرٌك اآلخر أن ٌمارس لحسابه أو لحساب الغٌر نشاطاً 

من نوع نشاط الشركة، وإذا أخل أحد الشرٌكٌن بهذا اإللتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعوٌض أو 

 د تمت لحساب الشركة. أن تعتبر العملٌات التً قام بها لحسابه الخاص ق

ٌعتمد …………………. عاشراً: إتفق الشرٌكٌن على فتح حساب شخصً مشترك بٌنهم لدى 

 فٌه توقٌعهما المشترك. 

نسخ بٌد كل شرٌك نسخة وأودعت نسخة لدى )………( حادي عشر: حرر هذا العقد من 

 للرجوع إلٌها عند الضرورة . ………………… مكتب

د اطلعا على بنود هذا العقد بعناٌة تامة تنفً الجهالة وقد ارتضٌاه ثانً عشر: أقر الشرٌكٌن بأنهما ق

 ووقعا علٌه طائعٌن مختارٌن وأذنوا لمن ٌشهد وهللا خٌر الشاهدٌن. 

 :الشركاء

……………………………  لشرٌك الثانً ................................. الشرٌك األول 

  :شهود العقد

 : ......................لتوقٌعا:………………. الهوٌة ……………………… االسم: 

 ............................. :التوقٌع ..:………………الهوٌة ………………… االسم: 


