
 عقد شركة تضامن
 

 ------الموافق  ----------أنه في يوم 
  -تم تحرير هذا العقد بين كل من :

أوالً : السيد /.............. ..........) الجنسية (............... والمقيم ................ 
 شريك متضامن ( -........................................) طرف أول 

ثانياً : السيد / ..................... ) الجنسية (......... والمقيم ................ 
 شريك متضامن ( -..............................) طرف ثان 

(....... والمقيم ................ ثالثاً : السيد / ..................... ) الجنسية 
 شريك متضامن ( -..........................) طرف ثالث 

 
بعد أن أقر األطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم 

 بالشروط اآلتي بيانها :
الشركة ................ والسمة اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم  أوالً :

 التجارية لها .......... 
 غرض الشركة هو القيام بأعمال ................... ثانياً :
مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم  ثالثاً :

 .................. محافظة ...........................
رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل  رابعاً :

 شريك على النحو اآلتي :
 حصة الشريك األول ............... جنيها مصريا ً .
 حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
 حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .

) يجوز أن تكون حصةة أحد الشةركاء عينية كتقديم عقار أو أرض اقامة مشةروع عليها أو  ال  ، 
وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم االلتزام بها 

 عند توزيع األرباح أو عند التصفية ( 
 

 -خامساً : مدة الشركة :
حد   ما لم يخطر أ لة  ماث مدة أخرى م يد ل جد لة للت قاب بدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / ..  ت

الشةةركاء اآلخرين بموجب ذنذار على يد محضةةر أو بخطاب موصةةى عليه بعلم الوصةةول برغبته في 
 االنفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على األقل .

 -ق التوقيع :سادساً : اادارة وح
موكلة للطرفين األول والثاني مجتمعين أو منفردين بشةةةةةةرط أن تكون األعمال التي تصةةةةةةدر منهم  

لتحقيق غرض الشةةةركة وضةةةمن أغراضةةةها وبعنوانها . أما بشةةةأن المعام   التي تزيد قيمتها عن 
على  ........جنيه ، وأية تصةةةةرفا  قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارا  الشةةةةركة أو الحصةةةةول

 قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
 

اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال  سابعاً :
 اادارة تدخل من ضمن مصروفا  الشركة .

 -ثامناً : الحسابا  والسنة المالية :
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ة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة تمسك دفاتر تجارية حسب األصول التجاري 
المالية للشةةركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصةةول الشةةركة وخصةةومها 
وحسةةةةةةةاب األرباح والخسةةةةةةةائر فى ذطار ميزانية عمومية للشةةةةةةةركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد 

 ً  من تاريخ ذرسةةةال صةةةورة منها لكل منهم بخطاب توقيعهم عليها أو بعد مضةةةى خمسةةةة عشةةةر يوما
موصةةةةى عليه بعلم الوصةةةةول ، أو بىنذار على ،يد محضةةةةر ويكون لكل شةةةةريك ااط ع على دفاتر 

 الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء . 

 -تاسعاً : توزيع األرباح والخسائر :
وتوزع األرباح بقدر حصةةة كل شةةريك بعد تجنيب نسةةبة  يتم توزيع األرباح بعد اعتماد الميزانية ، 

ياطي متى بلغ ١٠قدرها  ياطي ، ويوقف هذا االحت لة ٥٠% كاحت ما في حا مال  أ % من رأٍس ال
الخسةةةارة في ميزانية ذحدى السةةةنوا  ، فترحل ذلى السةةةنة التالية ، وال توزع أرباح ذال بعد ت طية 

االحتياطي ذلى النسبة المقررة له ذذا كان  الشركة قد خسارة السنوا  السابقة مع مراعاة العودة ب
 استعان  به لمواجهة الخسائر .

يجب ذمسةةاك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشةةركة مسةةئول قبل  عاشةةراً :
باقي الشةةركاء عن األضةةرار التي قد تترتب على مخالفة هذا االلتزام ، ولكل من الشةةركاء الحق في 

 اط ع على تلك الدفاتر .ا
تبدأ  السةةنة المالية للشةةركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شةةهر ديسةةمبر  حادي عشةةر :

من نفس العام ، باسةةةتثناء السةةةنة المالية األولى والتي تبدأ من تاريخ ذشةةةهار الشةةةركة وتسةةةجيلها 
 وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .

 -ر المنافسة:ثاني عاشر: حظ
يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من األعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في ال رض  

المخصص لها ، و في حالة ثبو  مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته 
 بالتعويضا  الناتجة عن تصرفه .

 ثالث عشر: االنسحاب والتنازل عن الحصص:
ال يحق ألي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك  -أ 
. 
ال يحق ألي شةةةةةةريك أن يبيع حصةةةةةةة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .ذال بموافقة باقي  -ب

 الشركاء كتابة .
ا التصةةةةةرف في حق باقي وفى حالة أية مخالفة أي شةةةةةريك لما جاء بالبند السةةةةةابق ال ينفذ هذ -ج 

 الشركاء مع االحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

 -رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :
ال تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن  

يكون للقاصةةةر منهم موصةةةياً عليه ويتضةةةامن في حدود حصةةةته األرثية ، أما غير القاصةةةر فيكون 
متضةةةةةةامناً مطلقاً  ، فىن لم يقبلوا ذلك قدر  حصةةةةةةة المورثة وق  الوفاة وسةةةةةةلم  لجميع الورثة 

 ستمر  الشركة بين باقي الشركاء .وا
 ) ذذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم (

 
 

 -خامس عشر : فسخ الشركة :



تفسةةةةةخ الشةةةةةركة قبل نهاية مدتها متى بل   خسةةةةةائرها نصةةةةةف رأس المال ، ذال ذذا قبل األطراف  
االسةةةةتمرار فيها ، أما ذذا اتفقوا على التصةةةةفية ، فيتم االتفاف على مصةةةةفي وذال تعيين اللجوء ذلى 

 المحكمة المختصة لتعيين مصفي .

 -سادس عشر : تسجيل الشركة :
دير الشةةةةةركة هو الذي يقوم بتسةةةةةجيل هذا العقد وااشةةةةةهار عنه يتفق الشةةةةةركاء على أن يكون م 

بالطرف القانونية أو توكيل لشةةةركاء لاسةةةتاذ /............. المحامى بتسةةةجيل الشةةةركة واتخاذ كافة 
 ااجراءا  ال زمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .

هذا العقد ، ويعتبر  بنظر المنازعا  التي قد تنشةةةةةأ عن ----------سةةةةةابع عشةةةةةر : تختص محاكم 
عنوان كل طرف الموضةةةه به موطناً مختاراً في هذا الصةةةدد ما لم يتم ذخطار باقي الشةةةركاء كتابة 

 بت ييره .
تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شةةةريك نسةةةخة للعمل بها ونسةةةخة تحفظ  سةةةابع عشةةةر :

 يد بالدفاتر المعدة لذلك .بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري اتمام الق
 

 توقيع الشركاء
 

٣......................  -٢....................  -١- ....................... 
 ذجراءا  التسجيل :

كتابة العقد وفق النموذج أع ه وال يشترط التقيد بالصي ة الحرفية وتوقيعه من الشركاء    -١
. 
تقديم ملخص عقد الشةةركة ذلى المحكمة االبتدائية المختصةةة لتسةةجيله في السةةجل المعد     -٢

 لذلك .
 يتم ااع ن عنه بلصقه مدة ث ثة أشهر بلوحة ااع نا  القضائية أو بىحدى الصحف    -٣
يجب اسةةةتيفاء ااجراءا  خ ل خمسةةةة عشةةةر يوماً من تاريخ التوقيع وذال كان  الشةةةركة   -٤

ذذا تم ذع ن مخلص عقد الشةةةةةةةركة قبل طلب الحكم ببط ن الشةةةةةةةركة وال يجوز  الغية ذال
 للشركاء االحتجاج بهذا البط ن على ال ير .

 ااع ن بالصحف :

 ---------------،  -----------،  ---------بموجب عقد محرر بتاريخ تكون  شةةةركة تضةةةامن بين 
ومدتها  ------------برأسمال قدره  -----------------ب رض التجارة في   --------------مركزها 
، وحق اادارة والتوقيع للشةةةةةةةريكين األول  ---------وتنتهي في  ----------تبةةدأ من  ---------

 والثاني مجتمعين أو منفردين .

 
 ملخص عقد التأسيس

 بين كل من  -----------------تكون  شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ 
١-  
٢-  
٣-  

 --------------دفع من جميع الشةةةةةركاء ، وغرض الشةةةةةركة هو  -----------برأسةةةةةمال قدره 
وتنتهي  -----------تبدأ من  -------، ومدتها  -------------------------ومركزها الرئيسةةةةي 

، وللشةةةةةةةريكين األول والثاني الحق في ذدارة الشةةةةةةةركة والتوقيع مجتمعين أو  -----------في 
 فردين .من



 الشركاء 

٣...................... -٢....................     -١- ....................... 
 


