
 عقد شركة ذات مسؤولٌة محدودة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

: تؤسس وفقاً ألحكام قانون الشركات اإلماراتً الصادر بالمرسوم االتحادي 1المادة 

، شركة ذات مسؤولٌة محدودة بٌن الشركاء الواردة أسماؤهم فً 3231لعام  23رقم 

نشاء مشروع صناعً بإٌة من الشركة القٌام من هذا العقد، وتكون الغاالخامسة المادة 

 إلنتاج الكابالت اإللكترونٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.

 : ٌطلق على هذه الشركة اسم ......... ذات المسؤولٌة المحدودة أو اختصاراً 3المادة 

 ............ ذ م م.

وٌمكن أن ٌكون لها فروع فً اإلمارات  ،دبًفً : مركز الشركة الرئٌسً 2المادة 

 األخرى.

تبدأ من تارٌخ صدور القرار بتأسٌسها  ،سنة: مدة الشركة خمسة عشر 4المادة 

 وٌجوز تمدٌدها لمدة تحدد بقرار ٌصدر عن الهٌئة العامة.

 :: المؤسسون هم السادة التالٌة أسماؤهم وعددهم سبعة فقط5المادة 

 )جدول بأسماء المؤسسٌن مع ذكر بٌاناتهم الشخصٌة بالكامل(.

ال الشركة هو ............ درهم إماراتً موزعة على سبع حصص، : رأسم6المادة 

 حصة كل شرٌك على النحو التالً:

 )جدول ٌبٌن اسم كل شرٌك والحصة التً تقابله(.



: ٌتولى إدارة الشركة مدٌر أو أكثر تتم تسمٌته فً عقد التأسٌس أو بعقد 7المادة 

تحدٌد مهامه وصالحٌاته فً  وٌمكن أن ٌكون من الشركاء أو من غٌرهم، وٌتم ،مستقل

 عقد تسمٌته.

: ٌؤلف من الشركاء جمٌعهم فً الشركة محدودة المسؤولٌة جمعٌة عمومٌة، 8المادة 

تجتمع بشكل دوري مرة على األقل فً السنة مع إمكانٌة عقد اجتماعات استثنائٌة، 

بما  ٌتم تحدٌد النصاب القانونً النعقاد اجتماعاتها والتصوٌت على قراراتهاأن على 

 ٌنسجم مع قانون الشركات اإلماراتً.

ومالٌتها واستخراج  الشركة : ٌتم تعٌٌن مفتش حسابات لضبط حسابات9المادة  

 األرباح الصافٌة وتوزٌعها على الشركاء وفقاً للنسب المتفق علٌها.

: ٌمكن تعدٌل النظام األساسً للشركة أو حلها أو إدماجها فً شركة أخرى 12المادة 

 لها أو تخفٌضه، وكل ذلك بقرار من الجمعٌة العمومٌة.أو زٌادة رأس ما

: ٌتم حل الشركة وتصفٌتها من خالل شهر قرار الحل وتعٌٌن المصفً وبٌان 11المادة 

 صالحٌاته وفقاً لقانون الشركات اإلماراتً.

: تتمتع الشركة بالشخصٌة االعتبارٌة وٌحق امتالك العقارات وسائر األموال 13المادة 

 غٌر المنقولة.المنقولة و

: ٌجب تأمٌن الشركة ضد الحرٌق واألخطار األخرى لدى شركات التأمٌن فً 12المادة 

 اإلمارات.

: تمارس الحكومة اإلماراتٌة رقابتها على الشركة من خالل لجان الرقابة 14المادة 

 الشرعٌة الداخلٌة.



اشئة عن هذا تختص المحاكم اإلماراتٌة بالفصل فً جمٌع المنازعات الن: 15المادة 

 العقد.

فً كل ما لم ٌرد علٌه نص فً العقد ٌتم الرجوع فٌه ألحكام قانون : 16المادة 

 .3231لعام  23الشركات اإلماراتً رقم 

 

 3233حرر هذا العقد فً دبً بتارٌخ    /    /

 

 )جدول بأسماء المؤسسٌن مع توقٌع كل منهم مقابل اسمه(

 

 تم التوقٌع بحضوري أنا كاتب العدل فً محكمة دبً                                        

 اسم كاتب العدل ..................                                                                          

 ..........توقٌع كاتب العدل ........                                               

 

 


