
:من كل   بٌن….. /……/……  بتارٌخ محرر

(متضامن شرٌك  أول طرف………….. ) فً والمقٌم( الجنسٌة…………….) ة/السٌد: أولا  

( متضامن شرٌك  ثان طرف………….. ) فً والمقٌم( الجنسٌة…………….) ة/السٌد: ثانٌاا  

( بٌنهم أو) بٌنهما تضامن شركة تكوٌن على( اتفقوا أو) اتفقا والتعاقد، للتصرف( األطراف أو) الطرفٌن أقر أن بعد

:بٌانها اآلتٌة بالشروط

………………….  هو الشركة غرض: ثانٌاا ………..  هً لها التجارٌة والسمة…………  الشركة اسم: أولا  

……………..   شارع…………  محافظة…………..  دولة فً………..  رقم بالعقار كائن: الشركة مركز: ثالثاا 

 الشرٌك حصة: التالً النحو على شرٌك كل وحصة الشركاء جمٌع من دفعه تم: الشركة مال رأس: رابعاا 

……………………….  الثانً الشرٌك حصة.. ………………………األول

 لمدة للتجدٌد قابلة….. / ……. / ………   وتنتهً….. / ……. / ………  ٌوم من تبدأ: الشركة مدة: خامساا 

 الوصول بعلم علٌه موصى بخطاب أو محضر ٌد على إنذار بموجب اآلخرٌن الشركاء أحد ٌخطر لم ما مماثلة أخرى

.األقل على بشهر محددة مدة أو الشركة مدة نهاٌة قبل النفصال فً برغبته

 منهم تصدر التً األعمال تكون أن بشرط منفردٌن أو مجتمعٌن جمٌعها لألطراف موكلة: التوقٌع وحق اإلدارة: سادساا  

…………  عن قٌمتها تزٌد التً المعامالت ٌخص فٌما أما. وبعنوانها أغراضها وضمن الشركة غرض لتحقٌق( منهما)

 أن فٌجب للشركة، قروض على الحصول أو الشركة عقارات بٌع أو رهن من أخرى قانونٌة تصرفات وأٌة ،(العملة)

. الشركاء جمٌع من تصدر

 ضمن من تدخل اإلدارة حق عن شهرٌاا  مرتباا .. …………و. ……………الطرف ٌتقاضى أن الشركاء اتفق: سابعاا  

.الشركة مصروفات

 والنقدي، العٌنً المال رأس فٌها ٌرصد التجارٌة األصول حسب تجارٌة دفاتر تمسك: المالٌة والسنة الحسابات: ثامناا  

 ٌجرد أن على….. / ……. / ………   فً وتنتهً….. / ……. / ………   أول فً للشركة المالٌة السنة وتبدأ

 بمجرد حقهم فً نافذة وتكون للشركة عمومٌة مٌزانٌة إطار فً والخسائر األرباح وحساب وخصومها ةالشرك أصول

 بعلم علٌه موصى بخطاب منهم لكل منها صورة إرسال تارٌخ من ٌوماا  عشر خمسة مضى بعد أو علٌها توقٌعهم

.الخبراء أحد بندب أو عنه بتوكٌل أو بنفسه ورصٌدها الشركة دفاتر على الطالع شرٌك لكل وٌكون الوصول،

 السنوات، إحدى مٌزانٌة فً الخسارة حالة فً أما. شرٌك كل حصة بقدر األرباح توزع: والخسائر األرباح توزٌع: تاسعاا  

. السابقة السنوات خسارة تغطٌة بعد إل أرباح توزع ول التالٌة، السنة إلى فترحل

 الغرض فً ٌنافسها أن أو الشركة بها تقوم التً األعمال من عمل بأي القٌام بعدم الشركاء ٌتعهد: المنافسة حظر: عاشراا 

 عن الناتجة بالتعوٌضات ومطالبته فصله الشركاء لباقً ٌحق البند لهذا شرٌك أي مخالفة ثبوت حالة وفى لها، المخصص

.   تصرفه

:الحصص عن والتنازل النسحاب: عشر حادي

. مدتها نهاٌة قبل الشركة من ٌنسحب أن شرٌك ألي ٌحق ل  أ 

. كتابة الشركاء باقً بموافقة إل منها جزء أو عنها ٌتنازل أو رهنها أو حصة ٌبٌع أن شرٌك ألي ٌحق ل ب

 بجمٌع الحتفاظ مع الشركاء باقً حق فً التصرف هذا ٌنفذ ل السابق بالبند جاء لما شرٌك أي مخالفة أٌة حالة وفى  ج

أنواعها بسائر حقوقهم

 محله ٌحل وإنما أهلٌته؛ فقدان أو الشركاء أحد بوفاة الشركة عقد ٌنتهى ل: أهلٌته فقدان أو الشركاء أحد وفاة: عشر ثانً. 

 إدارتها فً ٌتدخلون ول قسمتها أو الشركة على األختام وضع لهم ٌحق ول الشركة، عقد نفسها بالشروط ممثلٌن أو ورثته

 علٌها، المحاسبة ٌتم لم التً األرباح فً بنصٌبهم المطالبة على المتوفى ورثة حقوق وتقتصر. مدتها نهاٌة إلى وتستمر



 ورثة وجود مع فٌها الستمرار على الشركاء باقً اتفق إذا إل مفصول، المتوفى الشرٌك واعتبار مفسوخة الشركة وتعتبر

.أهلٌته فقد من أو المتوفى

.الشركاء بإجماع وٌكون خسائر، وجود حالة فً مدتها نهاٌة قبل الشركة تفسخ: الشركة فسخ: عشر ثالث 

 حالة وفى. علٌها ٌتفقون التً بالطرٌقة تصفٌتها أو فٌها الستمرار للشركاء ٌجوز الشركة عقد انتهاء حالة فً: عشر رابع 

 تتولى التً هً المختصة المحكمة تكون الختالف، وفى. األغلبٌة تختاره مصف   طرٌق عن تصفٌتها ٌكون التفاق، عدم

 الشركاء أحد طلب على بناء التصفٌة

 محكمة تكون العقد بنود من بند أي تفسٌر فً أهلٌته فقد من أو الورثة أو الشركاء من ٌنشأ نزاع كل: عشر خامس

. المختصة هً……………… 

 بالطرق عنه وٌشهر العقد هذا ٌسجل لذي هو الشركة مدٌر ٌكون أن على الشركاء ٌتفق: الشركة تسجٌل: عشر سادس

……….…… بتسجٌل المحامً/………………. لألستاذ لشركاء توكٌل أو الشركة عاتق على بمصروفات القانونٌة

.اللزوم وقت بها للعمل نسخة شرٌك كل بٌد…………….  من العقد هذا تحرر: عشر سابع

:األطراف توقٌع 

: …………………………الثانً الطرف: …………………………. األول الطرف 

 


