
بسم اهلل الرحمن الرحيم

شركة: 
إنه في يوم     /     /     14هـ  الموافق:        /         /         20م

حرر هذا العقد بين كٍل من:

رقم البطاقة الشخصية الجنسيةاالســـــــــــــمم
/ جواز السفر

رقم القيد 
العنوانوتاريخه
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واتفقوا على ما يلي:

مــــــــــــــادة )1(

 
ً
 على تأسيس شركة تضامن لمزاولة مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات وفقا

ً
اتفق الشركاء وهم بكامل األهلية المعتبرة قانونا

يــة الــصادر بالقانون رقم )11(  ألحكام القانون رقم )8( لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقانون الشركات التجار
لسنة 2015 م. 

 للشروط التالية: 
ً
وفقا

مــــــــــــــادة )2(

اسم شركة: 
 بالمهنة المطلوب مزاولتها( مع إضافة ما يدل على 

ً
)يجب أن يكون اسم الشركة مكون من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا

وجود شركة.

مــــــــــــــادة )3(

غرض الشركة: 
مزاولة مهنة 

مــــــــــــــادة )4(

المركز الرئيسي للشركة:
يكون المركز الرئيسي للشركة هو مدينة )........................( بدولة قطر.

)تضامن( عقد تأسيس شركة مهنية



مــــــــــــــادة )5(

مدة الشركة:
المدة المحددة للشركة )...........( سنة / سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ قيدها في سجل مدققي الحسابات المشتغلين 

)شركات(، ويجوز مد هذه المدة بإجماع الشركاء.

مــــــــــــــادة )6(

رأس مال الشركة: 
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ).........................( لاير قطري مقسم إلى ).....................( حصة نقدية قيمة كل حصة 

)...................( لاير قطري وهي غير قابلة للتداول، تم توزيعها على الشركاء كالتالي: 

النسبة )%(اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاالســـــــــــــمم
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ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم، وأودعت الحصص النقدية في 
بنك................................./ فرع ................................. بموجب شهادة صادرة من البنك المذكور.

ين المعينين في عقد التأسيس متى قدموا شهادة تثبت قيد الشركة في سجل  وال تؤدي الحصص النقدية إال للمدير
مدققي الحسابات المشتغلين )شركات(، وتم الوفاء بقيمتها عند التوقيع على العقد. 

مــــــــــــــادة )7(

إدارة الشركة:
يتولى الشركاء إدارة الشركة مدير أو أكثر مجتمعين أو منفردين حسب االتفاق الذي يتم عليه في هذا الشأن ويمكن 

للشركاء تعيين مدير مستقل من بين الشركاء أو من غيرهم من المرخص لهم بمزاولة المهنة، وتكون للمدير سواء كان من 
بين الشركاء أو من غيرهم صالحية تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وتمثيلها أمام القضاء.

الصفةاالســـــــــــــمم
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مــــــــــــــادة )8(

قرارات الشركاء: 
تصدر القرارات المتعلقة بإجماع آراء الشركاء، )ما لم ينص على خالف ذلك(، وال تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة 

صحيحة إال إذا صدرت باإلجماع.

مــــــــــــــادة )9(

السنة المالية:
 من شهر ).............( إلى نهاية شهر ).............( من كل عام.

ً
تبدأ السنة المالية للشركة اعتبارا



عدا السنة المالية األولى فتبدأ من تاريخ قيدها بسجل مدققي الحسابات المشتغلين )مكاتب وشركات المحاسبة( إلى نهاية 
السنة المالية.

مــــــــــــــادة )10(

اإليرادات والمصروفات:
توزع إيرادات الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في 

رأس مال الشركة.
)يجوز اتفاق الشركاء على توزيع صافي اإليرادات بخالف ما تقدم(.

مــــــــــــــادة )11(

يجوز ألحد الشركاء االنسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة، أو للــــشركاء أو للغيــر المــــرخص 
لهــــم بمزاولــــــة المهنـــــة.

مــــــــــــــادة )12(

 في أي من الشركات المنـــشأة بموجـــب أحكام 
ً
يكا يين، وكان شر إذا توفي أحد مدققي الحسابات المشتغلين من غير القطر

يخ الوفاة، وتجري تــصفية حقـــوقهم فـي  هذا القانون، وجب على ورثته توفيق أوضاعهم في الشركة خالل سنة من تار
الشركة باالتفاق مع بقية الشركاء.

مــــــــــــــادة )13(

يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة – بقرار من السلطة المختصة – استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة 
 آلخر بيانات مالية.

ً
يسترد نصيبه من أموال الشركة وفقا

مــــــــــــــادة )14(

ال يجوز ألحد الشركاء ممارسة مهنة تدقيق الحسابات إال كشريك في الشركة وباسمها ولحسابها، كما يشترط أال يكون 
يكا في أكثر من شركة واحدة. شر

مــــــــــــــادة )15(

يتم حل الشركة بموافقة جميع الشركاء، وتجري عندئذ تصفيتها النهائية لتوزيع حصيلة التصفية حسب حـــصص كــل شريك في 
رأس مال الشركة.

مــــــــــــــادة )16(

 عن مراعاة مقتضيات المهنة وكرامتها.
ً
تلتزم الشركة في مزاولة المهنة باألصول الفنية المقررة لذلك فضال

مــــــــــــــادة )17(

 يعرض النزاع على المحاكم المختصة بدولة قطر. 
ً
في حالة حدوث أي خالف بين الشركاء يتعذر حله وديا

مــــــــــــــادة )18(

ية رقم 11 لسنة 2015، وقانون تنظيم مهنة  كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام قانون الشركات التجار
تدقيق الحسابات رقم )8( لسنة 2020.

مــــــــــــــادة )19(

حرر هذا العقد بمدينة )..................( بدولة قطر من )................( نسخ تسلم لكل شريك نسخة منه للعمل بموجبه، 
والنسخ األخرى لتقديمها للجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وقد فوض الشركاء السيد /.........................................
.... فـي إتمام اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس الشركة وقيدها في السجالت التجارية وسجل مكاتب وشركات المحاسبة 

لدى الجهة المختصة بهذا الشأن.



 في       /       /        14هـ     الموافق        /       /       20م
ً
يرا تحر

توقيـــــع الشركـــــاء

االســــــــــم                                                                                       التوقيع
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