عقــــــد تـأسيـــــــس
CONTRACT TO SET UP

شركة  ...........................ذ.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة
إنه بتاريخ التصديق فـي إمـارة الشـارقـة بـدولـة اإلمــارات العـربيـة المتحـدة فيمـا بـين المـوقعـين أدنــاه :

الطـرررررررررررر ا و  .............:ويمثلها بالتوقيع السرررريد . ................/الجنسررررية ................
ويررحررمرررر بررطرررراقررررة ررويررررة رقررم ................................ترررراريررخ الررمررير د………… ......ويررقرريررم
 ..................المنطقة … ................البنايـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررة  .........الفلـررررة  ............الشقة
...........ص.ب ...............الشارقة ويشار إليه فيما بعد بالطر ا و .
الطر الثاني  ........................... :ويمثلها بالتوقيع السررررريد . ................/الجنسرررررية
 .........ويحمررر بطررراقرررة ويرررة رقم ................................تررراريخ المي د………… ......ويقيم
 ..................المنطقة … ................البنايـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررـررررة  .........الفلـررررة  ............الشقة
...........ص.ب ...............الشارقة ويشار إليه فيما بعد بالطر الثاني.
المادة ()1
تشك الشركة
تم االتفاق بين ا طرا في ذا العقد على تأسريس شرركة ذات مسرؤولية محردودة طبقرا حكرام القرانون
االتحادي رقم  2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية وتعدي ته و حكام ذا العقد .
المادة ()2
اسم الشركة

يكون اسم الشركة .:شركة  .........................................ذ.م.م.
و ي شركة ذات مسؤولية محدودة يكـون لهـا شخصية اعتبارية مستقلة عرن شرخص كر شرريه فيهرا و
تعر بهذا االسم لــدى كافة الجهــات الـرسميـة و غــير الرسمية .
المادة ()3
الغرض من تأسيس الشركة
.1ا غراض التي أسست من أجلها الشركة ي :

............................................................. .1
............................................................. .2
وللشركة في سبي تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي :
القيام بأي عم أو نشاط آخرر و التعامر بكافرة ا مرور و ا شرياق لتحقيرق أغرراض الشرركة كمرا لرو كران
القيام بها يدخ في أغراضها ال زمة و المتعلقة بها أو التي يؤدي القيام بها إلى تحقيق منفعة للشرركة أو
يزيد من موجوداتها و ممتلكاتها .
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أن يكون لها مصلحة أو أن تسا م بأي شك فري أي شرركة أو مؤسسرة تمرارس نفرس النشراط أو التري قرد
تسراعد الشرركة لممارسرة نشراطها فري اإلمرارات أو خارجهرا قرد تقروم الشرركة بشرراق رذه المؤسسررات أو
الشركات و تلحق بها .
أن تتولى و تتعهد و تتمله و تحوز وأن تبيع و تؤجر و تستأجر و تر ن أو تتصر فري أي قريم منقولرة
أو غير منقولة أو ممتلكات أو حقوق أو مصالح بالطريقة التي ترا را مناسربة حسرب مرا تكرون ضررورية
أو الزمة لتحقيق غرض الشركة أو تكون ضرورية أو ذات منفعة للشركة .
تفسير ا غراض و الص حيات المذكورة أع ه بأوسع معانيها و دون قيرد و للشرركة الحرق فري تهيير را
أو تعديلها من وقت إلى آخر بموجب قررار مرن الجمعيرة العموميرة للشرركاق أو طبقرا للقروانين و ا ن مرة
السارية و المعمو بها في إمارة الشارقة .
.2اليجوز للشركة أن تمارس أعما التأمين والمصار أو استثمار ا موا لحساب الهير.
المادة ()4
المركز الرئيسي للشركة
يقع المركز الرئيسي للشركة في إمارة الشارقة بدولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة ك و كمرا يجروز للشرركة
أن تنشئ لها فروعا أخرى أو مكاتب في الدولة أو خارجها .
المادة ()5
رأس مال الشركة
حـدد رأس ما الشركة المدفوع نقدا و ) .................( ..................... :كمقسمة إلى مائـــــة
حصة قيمة الحصة الواحدة ................در م و جميع حصص رأس الما متساوية قي الحقوق و
االلتزامــات و ي غير قابلة للتجزئة تجاه الشركة و ال يكون للحصة إال ماله واحـــد .والحصص
موزعـة بيـن الشركاق حسب ما يلي
القيمـة بالدر م
الحصــص
ا طرا
.1
% ......
% ......
.2
%100
اإلجمالي
أن قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكام وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى البنه .
المادة ()6
إدارة الشركة

 .1يتولى إدارة الشرررررركة السررررريد ............................. /الجنسرررررية ( )................ويكون لمدير
الشركة كافة الص حيات إلدارة الشركة وتسيير أمور ا وذله حسب اآلتي :
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أن يمث الشركة أمام كافة السلطات المحلية و الدوائر الحكوميرة و الروزارات و المؤسسرات أو ا عمراا خرى و التوقيع على كافة المستندات و ا وراق و العقود أمام الجهات المذكورة وعلى سبي المثا ال
الحصررر (اإلدارة العامررة لاقامررة وشررؤون ا جانررب وزارة الترروطين والمرروارد البشرررية و البلديررة والسررج
التجرراري و إدارة الرردفاع المرردني و الجمرراره و إدارة المرررور و الترررخيص ) يئررة الطرررق والمواص ر ت
،المحاكم والنيابة والعامة غرفة التجارة والصناعة وكافة الدوائر شبه الحكومية ا خرى .
 -بوصفه مديرا ً للشركة ُمناطا ً به الص حيات الكاملة في اإلدارة والتصر باسم أو لصالح الشركة،

وله مباشرة الص حيات اآلتية على سبي المثا ال الحصر:
أ -مباشرة أعما الشركة ،وتمثيلها في ع قتها مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية –
االتحادية والمحلية – وا غيار بما في ذله من أشخاص طبيعية واعتبارية (كمؤسسات وشركات
القطاع الخاص ،وا فراد) ،وإجراق كافة أنواع وصور التعام ت والتعاقدات والتوقيع عليها
باسم الشركة ،وإشهار تله التعام ت على النحو الواجب قانوناً.
درجاتها ،وكذا ا جهزة
ب -تمثي الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى الجهات القضائية على اخت
التابعة والمعاونة للجهات القضائية ،والكاتب العد  ،ولدى لجان و يئات التحكيم.
ج -إصدار اإلقرارات والتعهدات ال زمة للجهات الحكومية وشبه الحكومية وا غيار ،متى كانت
متعلقة بنشاط وغرض الشركة ،ميزانيتها ،قوائمها ،مستنداتها ،سج تها المحاسبية ،وبياناتها المالية
أو الضريبية.
د -فتح وإغ ق وإدارة الحسابات البنكية ،والتعام مع البنوه ،ومباشرة مختل صور وأنواع
التعام ت البنكية واالئتمانية ،وإبرام القروض ،والر ن ،وطلب إصدار االعتمادات المستندية،
وخطابات الضمان ،وأي تسهي ت بنكية أو ائتمانية أخرى ،أو الحصو على أي تموي بنكي أيا ً
كانت صفته أو صورته؛ وكذا تقديم اإلقرارات ،والتعهدات ،والضمانات ،والتأمينات ،والكفاالت
البنكية ال زمة لضمان وكفالة سداد القروض والتموي ت البنكية أو التسهي ت االئتمانية الممنوحة
للشركة أو لفروعها أو لمكاتب التمثي الخاصة بها أو لشركاتها أو مؤسساتها التابعة أو المملوكة
لها سواق كان مقر تله الفروع ومكاتب التمثي والشركات التابعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
أو خارجها ،وأيضا ً تقديم الضمانات والتأمينات والكفاالت البنكية فيما يخص مباشرة الشركة و/أو
فروع الشركة ومكاتب التمثي الخاصة بها وشركاتها التابعة اللتزاماتها ومسئولياتها تجاه البنوه؛
وللمدير الحق في تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى البنوه ،وتحديد ص حياتهم ،والحد
من تله الص حيات أو إلهائها.
ه -التوقيع على أي تعدي لعقد تأسيس الشركة بما في ذله :زيادة أو تخفيض رأسما الشركة،
تهيير الشك القانوني ،إدخا أو إخراج أو تخارج أي ٍ من الشركاق أو جميعهم ،إضافة أو تعدي أيا ً
من ا نشطة التجارية للشركة أو تهيير توصي تله ا نشطة ،وكذا إصدار قرار بإنشاق شركات
أخرى تحم ذات اإلسم التجاري ،وإنشاق فروع أو مكاتب تمثي للشركة سواق داخ دولة اإلمارات
العربية المتحدة أو خارجها ،وكذله إصدار قرار بح الشركة ،أو إغ ق أي ٍ من فروعها أو مكاتب
التمثي الخاصة بها أو شركاتها التابعة ،أو تصفيتها.
و -تمثي الشركة والتوقيع نيابة عنها فيما يتعلق بإبرام عقود شراكة بكافة أنواعها ،واالشتراه في
المؤسسات والشركات أيا ً كان نوعها.
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ز -تمثي االشركة فيما يتعلق بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة ،والتوقيع
نيابة عنها وعن الشركاق فيما يخص إصدار قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة ،والتصديق
على تله القرارات وإنفاذ ا ،وإشهار ا (متى كان واجبا ً قانوناً).
ح -تعيين من يقوم بإدارة أعما الشركة – سوا ًق بصفة كلية أو جزئية ،أو بصفة مؤقتة (عارضة)
أو لفترة زمنية غير محددة  -وتحديد ص حياته ،أو عزله.
ط -تعيين مو فين الشركة والعاملين بها ،وتحديد شروط وبنود تعيينهم؛ والتوقيع على المستندات
واإلقرارات والتعهدات الخاصة بتعيينهم أو كفالتهم ،وكذا إصدار قرار بنق أي ٍ من مو في الشركة
أو ندبهم حد فروع الشركة أو مكاتب تمثيلها أو شركاتها أو مؤسساتها التابعة؛ أو عز أي ٍ من
ؤالق المو فين ،أو إنهاق خدماتهم أو قبو استقاالتهم ،مع ما يترتب على ذله من آثار أخصها:
إصدار القرار بتحديد مستحقات ؤالق المو فين وصر تله المستحقات من ميزانية الشركة.
ي-تفويض الهير في مباشرة أي ٍ من االختصاصات السال ذكر ا ،أو في مباشرة أي ٍ من ا عما
المادية والقانونية ال زمة لمباشرة الشركة لنشاطها؛ وكذا إصدار قرار بالح ّد من الص حيات
الممنوحة للهير بموجب ما قد يصدر لهم من تفويضات ،أو إلهاق تله التفويضات.
ترسرررررر الشررررررركة إلررررررى الرررررردائرة فرررررري خرررررر الث ثررررررة االشررررررهر االولررررررى مررررررن كرررررر سررررررنة
البيانرررررات المدونرررررة فررررري سرررررج الشرررررركة مرررررع التهيررررررات التررررري طررررررأت عليهرررررا خررررر السرررررنة
المالية السابقة .
أن يقوم بتعيين وإقالة المحامين و رفع ودفع أية دعاوى أمام كافة محراكم دولرة اإلمرارات العربيرةالمتحدة -يقوم بتعيين أو إنهاق خدمة المستخدمين والمستشارين وأن يحدد واجباتهم ومكافآتهم.
أن يعتمد و يصادق على ك السندات للدفاتر الحسابية و لدفع كافة المصروفات .يتولى إعداد الميزانية السنوية للشركة و حساب ا رباح و الخسائر كما يقوم بوضع تقرير سرنويعن نشاط الشركة و مركز ا المرالي و مقترحاتره فري شرأن توزيرع ا ربراح وذلره كلره خر ث ثرة
أشهر من تاريخ انتهاق السنة المالية .
المادة ()7
سج الشركاق في الشركة
تقوم الشركة بإعداد سج خاص بالشركاق يحتف به في مركز ا الرئيسي ويشتم التالي:
.1اإلسم الكام لك شريه.
.2الجنسية
.3تاريخ المي د.
.4مح االقامة.
.5العنوان وعنوان المركز الرئيسي في حالة الشخص اعتباري.
.6عدد وقيمة الحصص التي يمتلكها ك شريه والمعام ت التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها
.
.7ويكررون مدير/مررديرو الشررركة مسررؤولين عررن ررذا السررج وصررحة بياناترره ويكررون الشررركاق لك ر ذوي
المصلحة حق االط ع على ذا السج .
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.8يجب على ك شركة االحتفا بسج ت المحاسبية في مركز ا الرئيسي لمدة ال تقر عرن ( )5سرنوات
من تاريخ انتهاق السنة المالية للشركة.
.9يجوز للشرركة االحتفرا بنسرخة الكترونيرة صرو أي مرن الوثرائق والمسرتندات المحفو رة والمودعرة
وفقا ً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
.8يحـق للمدير في سبي تسيير أمور الشركة أن يفوض بعض أو ك ص حياته حد الشرركاق أو الهيرر
.
.9ترس الشركة إلرى الردائرة فري كر شرهر ينراير مرن كر سرنة البيانرات المدونرة فري سرج الشرركاق مرع
التهيرات التي طرأت عليها خ السنة المالية السابقة .
المادة ( ) 8
مدة الشركة
تكون مدة الشركة  ......سنوات مي دية تبدأ من تاريخ تسجي الشركة في السج التجاري وتجدد تلقائيرا ً
ذلره ويجروز بقررار مرن الجمعيرة العموميرة للشرركاق إطالرة أو
لفترات مماثلة مرالم يقررر الشرركاق خر
تقصير ذه المدة .
المادة ( ) 9
اإلدارة المالية
يتولى مردير  /مرديرو الشرركة إعرداد الميزانيرة السرنوية وحسراب ا ربراح والخسرائر كمرا يقومرون بإعرداد
تقريررر سررنوي عررن نشرراط الشررركة ووضررعها المررالي ويقرردموا اقتررراحتهم بشررأن توزيررع ا ربرراح للجمعيررة
العمومية ولذله خ ث ث أشهر من تاريخ انتهاق السنة المالية.
المادة ()10
األرباح و الخسائر
بعد اقتطاع مصروفات االسته ه و التشهي و المصروفات و بد اإلدارة .
يجرب علررى الشررركة تجنررب كر سررنة  %10مررن أرباحهررا الصرافية لتكرروين احتيرراطي قررانوني و يجرروز أن
ذا التجنب إذا بلغ االحتياطي نص رأس الما .
يقرر الشركاق وق
يتم توزيع ا رباح على الشركاق حسب النسبة التالية:
الحصــص
ا طرا
.1
.2

% ....
% ....

يتم توزيع الخسائر على الشركاق ك بحسب حصصه وال يسرأ الشرريه إال بقردر حصرته فري رأس مرا
الشركة .
أما في حالة و جود خسائر في الشركة يتم ترحيلها للسنة المالية التالية و ال يجوز توزيع أي أرباح علرى
الشركاق إال بعد تهطية جميع الخسائر المحققة .
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المادة ()11
المراسالت
جميع المراس ت و المخالصات و اإلع نات التي تصدر عن الشركة يجرب أن تحمر اسرمها وبيانرا عرن
نوعها و مركز ا الرئيسي و رقرم قيرد ا فري السرج التجراري و يضرا إلرى رذه البيانرات ذات مسرئولية
محدودة مع بيان عن مقدار رأس ما الشركة و مقدار المدفوع منه .
و إذا كانت الشركة تحت التصفية و جب أن يذكر ذله في ا وراق التي تصدر عنها .
المادة ()12
الجمعية العمومية
يكون للشركة جمعية عمومية تتكون مرن جميرع الشرركاق وتنعقرد بردعوة مرن المردير مررة علرى ا قر فري
السنة الماليــة خ أربعة ا شهر التالية لنهاية السنة المالية وذله في الزمان و المكران الرذي سرو يرتم
تعيينه الحقــا .
ويجب على المدير دعوة الجمعية العمومية ل نعقاد إذا طلرب ذلره مجلرس الرقابرة أو عردد مرن الشرركاقيملكون  %10من رأس الما على االق
وتوجرره الرردعوة لحضررور الجمعيررة العموميررة بموجررب كتررب مسررجلة بعلررم الوصررو أو مررن خر وسررائالتقنية الحديثة ترس إلى ك شريه قب موعد انعقاد ا بمدة ال تق عن  21يوما على ا قر ك ويجرب أن
تشتم كتب الدعوة على بيان جدو ا عما و مكان االجتماع و زمانه .
لك شريه حق حضور الجمعيرة العموميرة مهمرا كران عردد الحصرص التري يملكهرا ك ولره أن ينيرب عنرهبتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية و يكون لك شريه عدد من ا صوات
بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص .
يجب أن يشتم جدو أعما الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على المسائ اآلتية:.1سررماع تقريررر المررديرين عررن نشرراط الشررركة و مركز ررا المررالي خ ر السررنة و تقريررر مجلررس الرقابررة
وتقرير مراجع الحسابات .
.2مناقشة الميزانية و حساب ا رباح و الخسائر و التصديق عليهما .
.3تحديد حصص ا رباح التي توزع على الشركاق .
.4تعيين المديرين أو أعضاق مجلس الرقابة و تحديد مكافآتهم .
.5المسائ ا خرى التي تدخ في اختصاصها بموجب أحكام قانون الشركات أو عقد التأسيس .
ال يجوز للجمعية العمومية أن تتداو في غير المسائ الواردة فري جردو ا عمرا إال إذا تكشرفت أثنراقاالجتماع وقائع خطيررة تقتضري المداولرة فيهرا وإذا طلرب أحرد الشرركاق إدراج مسرألة معينرة علرى جردو
ا عما وجب على المديرين إجابة الطلب وإال كان من حق الشريه أن يحتكم إلى الجمعية العمومية .
لك شريه حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدو ا عمرا ويكرون المرديرون ملرزمين باإلجابرةعلى أسئلة الشركاق بالقدر الرذي ال يعررض مصرالح الشرركة للضررر ك فرإذا رأى أحرد الشرركاق أن الررد
على سؤاله غير كا احتكم إلى الجمعية العمومية و كان قرار ا واجب التنفيذ .
ال تكون قرارات الجمعية العموميرة صرحيحة إال إذا حضرر عردد مرن الشرركاق يملكرون  %50مرن رأسما الشركة ك فإذا لم تتوفر ذه ا غلبية في االجتماع ا و وجب دعوة الشركاق الجتماع ثاني يعقد بعد
مضي مدة  5أيام " خمسة أيام " وال تتجاوز  15يوم " خمسة عشر يوما ً " من تاريخ االجتماع ا و ك
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ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا بمن حضر .والتكون قرارات الجمعية العموية صرحيحة اال اذا صردرت
بأغلبية الشركاق الحاضرين والممثلين في االجتماع.
يحرر محضر بخ صة وافية لمناقشة الجمعية العمومية ك وتدون المحاضر و قرارات الجمعية العمومية
في سج خاص يودع بمقر الشركة ي من الشركاق االط ع عليها بنفسه أو بوكي عنه ك كما يكون لره
االط ع على الميزانية وحساب ا رباح و الخسائر و التقرير السنوي .
المادة ()13
التنازل عن الحصص
.1يجوز ي شريه التناز عن حصته في الشركة أو ر نهرا ي مرن الشرركاق اآلخررين أو للهيرر ويرتم
التنرراز أو الررر ن وفق را ُ ً لشررروط عقررد تأسرريس الشررركة بمقتضررى محرررر رسررمي موثررق مررن قب ر الجهررة
الرسمية وفقا حكام قانون الشركات التجارية.
.2إذا رغب أحد الشركاق في التناز عن حصته لشخص من غير الشركاق في الشركة بعوض أو بهير
عوض وجب عليه ان يخطر باقي الشررركاق عن طريق مدير/مديري الشررركة بالمتناز إليه أو المشررتري
وبشررررروط التناز أو البيع وعلى المدير/المديرين إخطار الشررررركاق بمجرد وصررررو اإلخطار إليه /إليهم
على
ويجوز لك شريه أن يطلب استرداد الحصة/الحصص بالثمن الذي يتفق عليه وفي حالة االخت
القيمة يطبق حكم المادة ( )80من قانون الشركات التجارية
.3اذا انقضى ث ثون يوما من تاريخ االخطار دون أن يستعم أحد الشركاق حق االسترداد كان الشريه
حرا ً في حصته .
.4اذا استعم حق االسترداد أكثر من شريه قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسربة حصرة كر
منهم في رأس الما مع مراعاة أحكام المواد ( )77-76من قانون الشركات التجارية.
.5اليحتج بأي تناز في مواجهة الشركة أو الهير إال من تاريخ قيرده فري السرج التجراري لردى السرلطة
المختصة وال يجوز للشركة االمتناع عن قيد التناز في السرج إال اذا خرال ذلره التنراز مرانص عليره
عقد تأسيس الشركة أو أحكام قانون الشركات التجارية .
 .6يجب أن اليترتب على ايه تناز زيادة في عدد الشركاق إلى أكثر من خمسين شريكاً.
المادة ()14
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم ا و من شهر يناير وتنتهي في  31ديسمبر من ك سنة ماعدا السنة
المالية ا ولى والتي تبدأ من تاريخ تسجي الشركة في السج التجاري وتنتهي في الحادي والث ثين من
ديسمبر من نفس السنة على أال يتجاوز السنة المالية ا ولى للشركة ( )18شهرا وأال تق عن ( )6ستة
أشهر .
المادة ()15
مدقق حسابات الشركة
.1يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعيرنهم الجمعيرة العموميرة للشرركاق كر سرنة وتسرري فري شرأنهم
ا حكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المسا مة العامة فيما عردا أحكرام المرادة ( )244مرن رذا
القانون .
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. 2تدقق حسابات السنة المالية للشركة من قب مدقق الحسابات الذي يعد تقريرا عنها وتعتمرد مرن مجلرس
ادارة وتقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقريرر المردقق وذلره خر ( )4أشرهر مرن نهايرة كر سرنة
مالية للشركة .
.3يجب على ك شركة االحتفا بسج ت محاسبية لتوضيح معام تها بحيرث تكشر بدقرة فري أي وقرت
عن الوضع المالي للشركة وتمكن الشركاق من التأكد من أن مسه حسابات الشركة يتم وفقرا ً حكرام رذا
القانون .
.4على الشركة أن ترودع لردى الردائرة نسرخة مرن الحسرابات وتقريرر المردقق خر سربعة أيرام مرن انعقراد
الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات وتقرير من المدقق إليها.
المادة ()16
رأس مال الشركة
ال يجرروز تعرردي عقررد الشررركة وال زيررادة رأس مررا الشررركة أو تخفيضرره إال بموافقررة عرردد مررن الشررركاق
يمثلون ث ثة أرباع رأس الما في الجمعية العمومية كما ال يجوز زيادة التزامات الشركاق إال بمروافقتهم
اإلجماعية وال يسري قرار تخفيض رأس ما الشركة إال بعرد موافقرة السرلطات المختصرةك .ويجرب قيرد
تعدي عقد الشركة بالسج التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.
المادة ()17
حل الشركة و تصفيتها
تنح الشركة ي من ا سباب اآلتية :
انتهاق مدتها أو انتهاق العم الذي قامت من أجله . ه جميع رأس الما أو مع مه بحيث يتعذر استثمار الباقي .إجماع الشركاق على حلها أو النسبة التي يتفق عليها في عقد التأسيسصدور حكم قضائي بحلها.اإلندماج وفقا ً حكام قانون الشركات التجارية .التصفية :تتم تصفية الشركة إما اختياريا أو قانونيا ك فإذا كانت اختيارية ترتم بنراق علرى إجمراع الشرركاق و تبقرى
للشركة شخصيتها االعتبارية بالقردر الر زم للتصرفية  ،ويعتبرر مردير الشرركة فري حكرم المصرفي بالنسربة
للهير حتى يتم تعيين المصفى .
ويقوم المصفى بجميع أعما التصفية من جرد موجودات الشركة و استيفاق حقوقها ووفاق ديونهرا و بيرع
أموالها حتى يصبح الما مهيئا للقسمة مراعيا في ذله القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه و ليس لره
أن يقوم بعم ال تقتضيه التصفية ك و يتبع في القسمة القواعد المتعلقة بقسمة الما الشائع.
يقسم ما الشركة بعد وفاق حقوق الدائنين و حف مبلغ لوفاق الرديون غيرر الحالرة أو المتنرازع عليهرا كمرا
تؤدي النفقات الناشئة عن التصفية ك و يختص ك شريه بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المرا ك كمرا
ينا من الربح و يتحم من الخسارة النسبة المتفق عليها .
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المادة ()18
النــــزاعات
او نررزاع ينشررأ بررين الشررركاق بسرربب اعمررا الشررركة سررواق بررين الشررركة أو أي مررن
فرري حررا أي خ ر
مديريها أو بين الشركاق بالشركة فأنه على الشركاق ان يحاولوا الوصو إلى االتفراق بالتراضري لتسروية
والنزاع بالتراضي فان االمر يحا للفصر النهرائي فيره
والنزاع اما اذا تعذر تسوية الخ
ذا الخ
من قب محاكم الشارقة أو حسب اتفاق ا طرا ..........
المادة ()19
أحكام متفرقة
.1اليكون للشركة شخصية اعتبارية وال يجوز لها أن تبدأ أعمالها إال بعد قيد ا في السج التجاري لدى
الجهة المختصرة وكر مرا يرتم مرن أعمرا أو تصررفات لحسراب الشرركة قبر قيرد ا يسرأ عنره بالتضرامن
ا شخاص الذين اجروا ذه ا عما أو التصرفات.
.2تكون المسائ غير المنصوص عليها في ذا العقد خاضعة حكام قانون الشركات وتعدي ته
والقرارات الوزارية المنفذه له .
المادة ()20
التبليغات
تكون التبليهات الموجهة من الشركة إلى الشركاق على يئة خطابات مسجلة بعلم الوصو على العنروان
المبين في ذا العقد أو بالبريد العادي أو بالبريرد االلكترونري أو بأيرة وسريلة آخررى يتفرق عليهرا الشرركاق
الحقا ً و يعتبر التبليغ صحيحا ي طر إذا تم على العنوان المختار بواسطة البرقية أو التلكس أو الت
فاكس أو الخطابات المسجلة بالبريد .
المادة ()21
النسخ
حرر ذا العقد من ( ) نسخ متطابقة وتم توقيعه من قب أطرافه وأعطى ك طر نسرخه منره وتكرون
النسخه ا خرى غراض التوثيق والتسجي وفقا ُ لما يقتضيه قانون الشركات التجارية .
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