
عقد بیع حصة
 في شركة ذات مسؤولیة محدودة

وفقا إلحكام قانون االستثمار الصادر
 وإلحتھ التنفیذیة 2017 لسنة 72بالقانون رقم 
انھ في یوم     الموافق   /   /

اتفق كال من االتي أسمائھما
/ أوال: السید 

(طرف أول بائع)
/ ثانیا: السیدة

(طرف ثاني مشتري)

تمھید
حصة (تسعة وستون ألف حصة) 96000حیث یمتلك الطرف األول ما ھو عدد 

الف 96000 جنیھ مصري (واحد جنیھ مصري) بواقع1القیمة القسمیة للحصة 
وحیث یرغب             جنیھ مصري (تسعة وستون ألف جنیھ مصري ال غیر) 

حصة من الحصص المملوكة لھ إلى الطرف 23000الطرف األول في بیع عدد 
الثاني القابل لذلك وقد اتفقا على البنود األتیة:

البند االول 
.یعتبر التمھید السابق جزءا ال یتجزأ من ھذا العقد ومتمما ومكمال لبنوده

البند الثاني 
ألت ملكیة الحصص محل البیع إلى الطرف األول عن طریق المشاركة في تأسیس 

       شركة 

البند الثالث 
یعادل بما حصة 23000عدد الثاني الطرف إلي األول الطرف وتنازل وأسقط باع 

جنیھ واحد الحصة قیمة غیر) ال مصري جنیھ الف وعشرون (ثالثة جنیھ 23000
والثروات البترولیة للخدمات مصر معادن بشركة الثابتة حصتھ من مصري 
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البند الرابع
یقر الطرف األول بأنھ استلم كامل قیمة الحصة المبیعة وأن توقیعھ على العقد 

بمثابة ایصال استالم ومخالصة نھائیة.

خامسالبند ال
) حصة بما یعادل 23000اصبح الطرف الثاني بموجب ھذا العقد یمتلك حصة قدرھا ( 

 جنیھ ( ثالثة وعشرون الف جنیھ ) قیمة الحصة الواحدة زاحد جنیھ مصري .23000

ادسالبند الس
یقر الطرفین بإن عملیة البیع نافذة في مواجھة الخلف العام والخاص.

سابعالبند ال
یقر الطرف األول أن جمیع الحصص المباعة غیر محملة بثمة دیون أو رھون أي 

كان نوعھا وخلوھا من كافة الحقوق العینیة الظاھرة والخفیة وأنھ لم یسبق لھ 
التصرف فیھا بكافة أنواع التصرف كما یتعھد ویضمن عدم تعرض الغیر لملكیتھا.

ثامنالبند ال
وتكون العقد ھذا بصدر الموضح ھو منھما لكال المختار المحل بان الطرفان اقر 

ألثارھا ومنتجة العنوان ھذا على صحیحة القضائیة واالعالنات المراسالت جمیع 
بعلم مسجل خطاب بموجب المختار محلھ بتغیر االخر االطراف أحد یخطر مالم – 

 الوصول.

تاسعالبند ال
بنود تنفیذ او تفسیر بسبب هللا قدر ال ینشا قد نزاع اي بنظر الجیزة محاكم تختص 

ھذا العقد.

البند العاشر
حرر ھذا العقد من نسختین بید كل طرف نسخة للعمل بموجبھا إذا لزم االم  

الطرف االول (البائع)                       الطرف الثاني (المشتري)



االسم /                                      االسم/

التوقیع /                                    التوقیع/


