
 عقد حل وتصفية شركة باالتفاق

  -اأنه في يوم ................ الموافق ............. تم االتفاق بين كل من :

1-   .................. 

2-   ...................... 

3-    ......................... 

توصية  –......... ) تضامن بعد أن أقر األطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على حل شركة ...
بسيطة (  ذات السجل التجاري رقم ............. وتاريخ ................. والمودع مخلص عقد تأسيسها 

  -لدى محكمة ............. االبتدائية وفقاً للتالي:

فاق الشركاء على أقر جميع الشركاء بأن الشركة المشار إليه أعاله قد انحلت ) بانقضاء مدتها أو ات أوالً :
 حلها قبل انقضاء مدتها ، أو ألي سبب آخر من أسباب االنقضاء ( أعتبارًا من تاريخ .................... .

 تظل للشركة شخصيتها المعنوية لحين انتهاء التصفية ، ويمثلها المصفي . ثانياً :

وقوائم الجرد والتقويم الخاصة بها  أقر جميع الشركاء بصحة حسابات الشركة وميزانيتها الختامية ثالثاً :
 وحساب األرباح والخسائر والمرفقة بهذا العقد .

 -أقر كل طرف من الشركاء بتسلمه نصيبه من أموال الشركة نقدًا وعيناً ودينًا على النحو التالي : رابعاً:
زم بتنفيذ جميع والت…….. جميع حقوق والتزامات العقد المؤرخ .....المبرم مع ……… آلت إلى السيد  -1

 التزامات الشركة بمسؤوليته الخاصة . وتسلم جميع مستنداته .

لتزم بتحصيل قيمتها لصالحه . ……… حقوق الشركة في سندات …….. آلت إلى السيد  -ب  وتسليمها وا 

المنظورة أمام ……. لعام …….. حقوق الشركة في الدعوى رقم أساس ……… آلت إلى السيد  -ج
 والتزم بمتابعتها وتحمل نتائجها ونفقتها . …….في ……. محكمـة 

 خاليًا من أي شاغل وتسلمه بحالته المذكورة . ………. متجر الشركة الكائن في ……. آل السيد  -د

 ليرة سورية قبضه نقدًا وعداً بتاريخ العقـد . ……….. مبلغ …….. هـ آل السيد 

تجهيزات التالية وتسلمها صالحة لالستعمال غير العدد واألدوات واآلليات واألجهزة وال………. آلت للسيد  -و
معطوبة والمكسورة والمعيبة بعيب ظاهر أو خفي ويغير ضمان من باقي الفرقاء كما تسلم أوراقها ومستنداتها 

 . 



العقار / السيارة / أو أي شيء آخر المقدم حق انتفاعه للشركة كحصة برأسمالها …….. استعاد السيد  -ز
 / وصالحاً لالسستعمال وفق ماأعد له واستلم جميع وثائقـه .  خالياً من أي شاغل

التزامات الشركة بموجب السند المؤرخ / / والتزم بوقاء هذه االلتزامات بحلول أجلها …… آلت  -ح
ذا تأخر عن الوفاء ل % كتعويض 9زمه أصل الدين وفوائده للدائن وفوائد بمسؤوليته واستلم جميع وق=ثائقه وا 

 تكميلي يرجع بها عليه من اضطر للوفاء عنه كمتضامن معه . وذلك دون حاجه العذار أو حكم قضائي . 

 التزم كل من الفرقاء بضربة تفرغ الشركة له عما آل إليه بالغاً مابلغت .  -ط

ن من جراء قسمة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء أقر كل من الفرقاء بعدم لحاقه أي غب -أ-4المادة 
 على النحو المبين في المادة السابقة وأسقط حقه في إدعاء الغبـن . 

أعفى كل من الفرقاء باقي شركاته من ضمان أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لنصيبه الذي استلمه  -ب
 ك بحسب سهامه في الشركة . والتزم بالتكافل والتضامن معهم بدفع ما يصيبه من ذل

 أو 

 ضمن كل من الشركاء لباقيهم أي استحقاق كلي أو تعرض لنصيبه الذي استلمه . والتزم  -ب

 بالتكافل والتضامن معهم بدفع مايصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة . 

 رباح يعتبر توقيع كل من الفرقاء على هذا العقد إبراء لذمه اباقين من حصته في وحساب األ -ج

 والخسائر وقوائم الجرد لحفظها لديه مدة خمسة عشر عاماً تحت الطلب خالية من أي شطب أو 

 تحشية أو حك وبحالة جيدة . 

التزم كل من الفرقاء المتضامنين بتسديد ما يخصه بحسب نسبة أرباحه وخسائره بنظام الشركة  -أ-5المادة 
رى مالية أو بلدية أو جمركية أو جزئية أو تموينية تحقق أو من الضرائب والرسوم والغرامات وأية تكاليف أخ

ذا امتنع أو تأخر عن سداد  يطالب بها أو تجبى بعد تاريخ هذا العقد بسبب أي من نشاطات الشركة . وا 
% عن حصته من تاريخ الدفع 9نصيبه واضطر الباقون أو أحدهم المتضامن معه لدفعها لزمته فوائد بنسبة 

 ام دون حاجة العذار أو حكم قضائي .وحتى الوفاء الت

يسري ذلك على الشركاء الموصين بشرط أال يلتزم الشريك الموصي بأكثر مما أصابه من تصفية الشركة  -ب
. 

إذا ظهرت بعد هذا العقد ديون للشركة أو عليها فتنقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في توزيع األرباح  -ج
 والخسائر .



والسجل …….. بإيداع نسخة من هذا العقد ديون محكمة البداية المدنية في …….ق التزم الفري -6المادة 
 لترقين سجل الشركة .…….التجاري / الصناعي في 

نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسختين المذكورتين …….نظم هذا العقد من  -7المادة 
 بالمادة السابقة .

 الفريق األول    ثاني الفريق ال    الفريق الثالث 

 


