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قـرار شركاء بشركة ............................................................................................................................ 

(ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ  ....../......./.....14هـ الموافق ....../......./.....20م بخروج شركاء

لقد سبق لألطراف اآلتية أسماؤهم :

1. السيد / .......................................... ,.................... الجنسية سجل مدني رقم (......................) طرف أول

2. السيد / .......................................... ,.................... الجنسية سجل مدني رقم (......................) طرف ثاني

تأسيس شركة ............................................. ، المقيدة بالسجل التجاري بمدينة (................) برقم (.................)

وتاريخ ..../...../.....14هـ ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل (..................) بالصحيفة (...........) والعدد (............)

 ،..................................................................  / ............ السيد  ..../...../.....14هـ، وحيث رغب الطرف  وتاريخ 

في التنازل عن كامل حصته أو عدد (......) حصة في الشركة والبالغ عددها (.............) حصة بقيمة إجمالية (.............) ريال 

للسيد / ...............................................، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وآلت إليه ملكية هذه الحصص، 

وحيث رغب الطرف ............ السيد / ........................................................، في التنازل عن كامل أو عدد (......) 

حصة ...............................في الشركة والبالغ عددها (....................) حصة بقيمة إجمالية (........................) ريال 

للسيد / .................................................، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات والت إليه ملكية هذه الحصص.

وقد أستوفى جميع األطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة نهائية وتامة 

 ... المادة  الشركة وتعديل  تأسيس  تعديل مقدمة عقد  المال  رأس  الذين يملكون %100 من  الشركاء  رغب  بينهم، وحيث 

الخاصة برأسمال الشركة، لذا فقد قرروا باإلجماع تعديل عقد تأسيس الشركة وفقًا لما يلي:

أوًال: يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا القرار.

ثانيا : مقدمة عقد تأسيس الشركة حيث يصبح الشركاء الحاليين المالكون للشركة هم :

1. السيد / .......................................... ,.................... الجنسية سجل مدني رقم (......................) طرف أول

     تاريخ الميالد ...................................  المهنة ................................  مكان اإلقامة ...............................

2. السيد / .......................................... ,.................... الجنسية سجل مدني رقم (......................) طرف ثاني

     تاريخ الميالد ...................................  المهنة ................................  مكان اإلقامة ...............................

تعديل المادة (.................) من عقد التأسيس والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة األنشطة التالية : ثالثًا: 
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تعديل المادة (.........................) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح على النحو التالي : رابعًا: 

حدد رأسمال الشركة (.........................) ريال سعودي مقسمة الى (...........................) حصة متساوية القيمة قيمة 

كل حصة (.......................) ريال تم توزيعها على الشركاء على النحو التالي : 

ويقر الشركاء انه تم توزيع الحصص فيما بينهم وأنه تم الوفاء برأسمال الشركة فيما سبق عند التأسيس

يراعى تعديل مادة االدارة في حال تخارج الشريك المدير (اختياري)

خامسًا : يقر الشريك / الشركاء  الجدد بانهم قد  اطلعوا على عقد التأسيس ويلتزم بما جاء فيه .

سادسًا : تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل.

لتقديمها  األخرى  والنسخ  بموجبه  للعمل  القرار  أستلم كل طرف نسخة من   ، (..........) نسخ  القرار من  حرر هذا  ســـابعًا: 

للجهات المختصة الستكمال اإلجراءات النظامية.

م
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النسبة المئوية أسماء الشركاء          عدد الحصص    قيمة الحصة             االجمالي 

االجمالي

تواقيع الشركاء المتنازلين

االســـــم : .............................................................. االســـــم : ..................................................  

التوقيع : ...................................................  التوقيع : ..............................................................

تواقيع الشركاء المتنازل لهم

االســـــم : .............................................................. االســـــم : ..................................................  

التوقيع : ...................................................  التوقيع : ..............................................................


