عـــقـــد شركة أعمال مدنية

Civil Works Contract

)

(
)
(Civil Works Company)

This contract is made this day

/10/2018, between :

(

)(شركة أعمال مدنية
حرر هذا العقد

8102/01/

أنه في هذا اليوم الموافق
:بين كل من
الطرف األول

First party
Mr.

,
National holding passport No
, date of birth:
, Mobile No :
his address: ,
Building Flat No.
, Al
, Bur Dubai, United Arab Emirates.

،

 يحملل ولواس رلرر ر ل،الجنسية

، بر ب للي،

:

،

 ل للات: ر ل ل ل ال،

-

/السيـــد

 ش للقة ر ل ل،

.اإلمارات العربية المتحدة

الطرف الثاني

Second Party

(Hereinafter called "The second Party").
INTRODUCTION
Under this contract A Civil works company shall be
established according to the law No "13" for the year
2011 Regulating the Conduct of Economic Activities in
the Emirate of Dubai.

ARTICLE (1) : DEFINITION :

وعنوان لله مبنل ل

)"(ومشار إليه فيما بعد بل "الطرف األول

(Hereinafter called "The First Party")

Mrs.
, Deutsch National, holding
Passport No.
date of birth:
, Mobile
No:
, her address ,
, Flat No.
,
,
Dubai, United Arab Emirates

 ت ل للارمي الم ل للي،

 تحمل للل و ل لواس رل للرر ر ل ل،ألمانيل للة الجنسل للية

، لا بللي: وعنوان،

 بل ل ل للي اإلم ل ل للارات العربيل ل ل للة،

:

 لات: ر ل ال،
،

.الســـــيدة

 تللارمي المللي،

 ش ل ل للقة ر ل ل ل ل،

.المتحدة

)"(ومشار إليه فيما بعد بل "الطرف الثاني

التمهيــد

" 01 " تنشأ بمووب هذا العقد شركه أعمال مدنية وفق أحكام القانون ر
. في شأن تنظي مزاولة األنشطة اال تصا ية في إمارة بي8100 لسن للة

:  تعريفات: )1( المادة

In this Memorandum, the following words shall have
:تكون للكلمات التالية في هذا العقد المعاني التالية
meanings:
1.1 "The Company" shall mean the company formed
.الشركة " تعني الشركة التي تأرست بمووب هذا العقد- 0-0
pursuant to this Memorandum.
1.2 "Managing Director" means the Managing Director
. " مدير اداري " يعني مدير الشركة المعين بمووب هذا العقد8-0
of the company appointed pursuant to this
Memorandum
1.3 "The Department of Economic Development" shall  " دائــرة التيميــة اادتةــاد ة" تعنللي اة لرة التنميللة اال تصللا ية إمللارة1-0
mean the Department of Economic Development of
.بي
the Emirates of Dubai.
1.4 "The Ministry" shall mean the ministry of Economy
. " الوزارة" تعني مكتب و اسرة اال تصا والتجارة في إمارة بي4-0
and commerce in the Emirates of Dubai.
1.5 "The partner(s)" shall mean the parties to this  " الشركاء" تعني أطراف هذا العقد واي شخص طبيعي او اعتبلاري5-0
Memorandum and any person or legal entity which
.مالكا ألية حصة من رأس مال الشركة وفقا لشروط هذا العقد
becomes the holder of a share in the capital of the
Company in accordance with the terms of this
Memorandum.
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:  اسم الشركة:)2( مادة

ARTICLE –2- NAME OF THE COMPANY:
The name of the company is
(

:ار الشركة هو

)

)

(Civil Works Company)

("

)(شركة أعمال مدنية

: أغراض الشركة:)3( مادة

ARTICLE–3 OBJECT OF THE COMPANY:

: أغراض الشركة هي0-1

3.1-The objects of the Company are :
3.2-The company may not carry on the business of
insurance, banking or investment of funds for the account
of third parties.
3.3-The Company may acquire or invest in other
establishments or companies having similar objects and
do all such things as may be conducive to the business of
the Company or arise out of the powers of the company
provided the same be lawful. The company may change
or amend its objects and carry any lawful activity as may
be approved by resolution of the general assembly and the
Economic Department.

 ال يجوس للشركة ان تمارس أعمال التأمين والمصارف واإلرلتثمار-8-1
.في ألموال لحساب الغير

 –بإمك للان الش للركة الحص للول علل ل أو اإلر للتثمار ف للي مؤرس للات أو1-1
للذل األعمللال المتعلقللة بتجللارة:ة والقيللام ب:شللركات تعمللل فللي ميللا ين متشللاب

لا الشلركة شلرمطة أن تكلون:الشركة أو بموولب الصل حيات التلي تتمتله ب
ا والقيللام: بإمكللان الشللركة تغييللر أو تعللديل أغ ار لل.هللذل األعمللال انونيللة

ا بمووب رار الجمعية العمومية واللداةرة:بأي نشاطات انونية موافق علي

.التنمية اال تصا ية

:) مركز الشركة الرئيسي4(مادة

ARTICLE-4- HEAD OFFICE OF THE COMPANY:
The head office of the Company shall be in the Emirates
of Dubai, It shall be permissible for the Company to
establish branches, Offices and/or agencies in the United
Arab Emirates and abroad.

لا: ومجلوس للشلركة أن تنشلي ل،يكون مركز الشركة الرةيسي في إمارة بلي
.ا:فروعا أو مكاتب أو توكي ت اخل الدولة وخارو

:) مدة الشركة5(مادة

ARTICLE-5-DURATION OF THE COMPANY:
The duration of the company shall be 30 Gregorian years,
which is automatically renewable, commencing on the
date of the registration of the company in the commercial
register. Such period may be extended or shortened by a
resolution of partners at a General Assembly.

 تب للدأ م للن ت للارمي تس للجيل،) ر للنة مي ي للة وتج للد تلقاةي للا11(م للدة الش للركة
الشركة في السلجل التجلاري ومجلوس بقلرار ملن الجمعيلة العموميلة للشلركا

إطالة او تقصير هذل المدة

:) رأس مال الشركة6(مادة

ARTICLE–6- THE CAPITAL OF THE
COMPANY:

6.1-The capital of the company is Dirhams 150,000/-  رهل ل ل (فقل ل ل ماة ل للة0510111/ ح ل للد رأس م ل للال الش ل للركة بمبلل ل ل-0-6
(One Hundred Fifty thousand Dirhams only) divided into
150 shares the value of each shares being Dirhams one )0111( ) حصة يملة كلل حصلة051( وخمسون أل ره ) مقسمة إل
Thousand (1000/-)
.) ره (أل ره فق
6.2-The capital of the Company is divided among the  ل للا حص ل للص نقدي ل للة موسع ل للة ب ل للين الش ل للركا عل ل للي النح ل للو: ووميع-8– 6
partners in the following manner.
-:التالي
THE PARTNERS

SHARE

VALUE

%

نسبة بالمئوية

ديمة الحةص

الحةص

اسم الشريك

The First Party

75

75,000

50%

%51

550111

55

الطرف االول

The Second Party

75

75,000

50%

%51

550111

55

الطرف الثاني

150

150,000

100%

%011

0510111

051

المجموع

Total

6.3-The partners declare that the value of the cash shares
has been paid in full and has been deposited in the
company's bank account, as evidenced by a bank
certificate submitted with this Memorandum.
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ومقر الشركا بان يملة الحصلص النقديلة لد فعلت بالكاملل و لدت-1-6

.ذا العقد:ا ة البنك المرفقة ب:ا في حساب الشركة كما تثبت ذلك ش:إيداع

:) التيازل عن الحةص7(المادة

ARTICLE –7-TRANSFER OF SHARES :
7.1-Any partner may transfer his shares in the company to
one or more partners or to a third party by way of an
instrument notarized by the competent official authority.

 يجللوس ألي شلرمك ان يتنللاسل عللن حصصلله فللي الشللركة إلل واحللد-0-5
أو اكثر من با ي الشركا أو للغير بمقتض محرر ررمي موثقا ملن بلل

.ة الررمية المختصة:الج

7.2-If one of the partners intends to transfer his share(s) in إذا اعتزم احد الشركا التناسل عن حصته او حصصه فلي الشلركة-8-5
the company with/without consideration to a person who
is not a partner, He must notify the other partners through بعوض او بغير عوض لشخص من غيلر الشلركا وولب عليله أن يخطلر
the Managing Director of the terms of transfer and the با ي الشركا عن طرمق مدير إ اري الشركة بشروط التناسل وعل المدير
Managing Director must notify the other partners on
 ومجلوس لكلل،اال اري إخطار بلا ي الشلركا بمجلر و لول اإلخطلار إليله
receipt of such notice. Any partner may apply to acquire
the share)s) at the agreed price, and in the event of a  وفلي، حصص بالثمن اللذي يترلق عليله/شرمك أن يطلب ارتر ا الحصة
disagreement on the price, Article 231 of the commercial
 ملن لانون الشلركات810 حالة االخلت ف عللي اللثمن يطبلق حكل الملا ة
companies law shall apply.
.التجارمة
7.3- If within thirty days of the date of the notice, none of إذا انقضي ث ثلون يوملا ملن تلارمي اإلخطلار ون ان يسلتعمل احلد-1-5
the partners exercise their rights to acquire the shares, the
.الشركا حق االرتر ا كان للشرمك حرمة التصرف في حصصه
partner shall be free to dispose of his share(s).
7.4-If more than one partner exercise the right to acquire
the shares, the shares to be transferred shall be divided
between them in proportion to the share which each of
them holds in the capital subject to the provisions of
Article (227) of the commercial companies’ law.

اذا ار للتعمل حل للق االر للتر ا اكثل للر م للن ش ل لرمك س للمت الحصل للص-4-5
 فللي رأس المللال ملله م ارعللاة أحكللام: بنسللبة حصللة كللل مللن:المباعللة بيللن

.) من انون الشركات التجارمة885(الما ة

7.5-No transfer shall be valid as against the company or للة الشللركة او الغيللر إال مللن تللارمي:ال يحللت بللأي تنللاسل فللي مواو-5-5
third parties until it is recorded in the register of partners
and commercial register. The company may not refuse to  وال يجللوس للشللركة االمتنللاع،يللدل فللي رللجل الشللركة وفللي السللجل التجللاري
record the transfer in the register of partners unless it
.عن يد التناسل في السجل إال إذا خال ما نص عليه في هذا العقد
contravenes the provisions of this Memorandum.

ARTICLE-8- REGISTER OF PARTNER :

:) سجل الشركاء8(مادة

8.1- A special register of the partners shall be prepared by
يقلوم الملدير اال اري للشلركة بإعلدا رلجل خلاب بالشلركا يحللتر-0-2
the Managing Director of the company and be kept at its
:به في مركزها الرةيسي ومشتمل علي ما يلي
main office which should include the following :
A) Full name of each partner, B) nationality C)
نة:) الم1( ) الجنسية8( ،) ار ولقب الشرمك0(
profession, D) Domicile, E) Address. F) Number and
للا كللل:) عللد و يمللة الحصللص التللي يملك6( ) العن لوان5( ،) المللوطن4(
value of the shares owned by Each of them; and
G) Details of all dealings carried out with regard to the ) ترا لليل كافللة التصللرفات التللي أورمللت عل ل الحصللص ملله5( ، ش لرمك
shares, together with the date thereof.
.ا:بيان توارمخ
ARTICLE-9- MANAGEMENT OF THE COMPANY:
:) إدارة الشركة9( مادة
It’s agreed between the partners to appoint Mr.  هندي-

/ت اإلتراق بين الشركا عل تعيين السيـــد

Indian National holding passport No
,
ر،
 تارمي المي،
 يحمل وواس ررر ر،الجنسية
date of birth:
, Mobile No :
his
 شقة ر،
 وعنوانه،
: ات:ال
address: ,
Building Flat No.
, Al ،
,
, United Arab Emirates and Mrs.
. اإلمارات العربية المتحدة والسيدة، بر بي،المنخول
, Deutsch National, holding Passport No.
 تارمي المي،
 تحمل وواس ررر ر،ألمانية الجنسية
date of birth:
, Mobile No:
،ا بي: وعنوان،
: ات: ر ال،
, Her address
, South Ridge Towers, Flat  شقة ر،
No.
, Down Town, Dubai, United  بي اإلمارات العربية المتحدة مد ار للشركة عل، اون تاون،
Arab Emirates as Managers of the company with
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أن تكون ل :الص حيات والسلطات التالية:
 -0تمثي للل الش للركة أم للام الل للداةرة التنمي للة اال تص للا ية ،البل للديات ،غ ل لرف
التجل للارة والصل للناعة ،الم ل لوانط والجمل للار والمطل للارات وإ ارة المل للرور

والشللرطة ومكتللب رللمو الحللاك وكافللة و اسرات الدولللة وكافللة الللدواةر

الحكوميل ل للة األخل ل للرم وشل ل للبه الحكوميل ل للة وكافل ل للة الشل ل للركات التجارمل ل للة
واألش ل للخاب االعتبارمل ل للة العل ل للاملين بالدول ل للة والتو يل ل لله عل ل ل ل كافل ل للة
المسل ل ل للتندات واألوراق والعقل ل ل للو مل ل ل لله أو أمل ل ل للام الج:ل ل ل للات المل ل ل للذكورة

وبالخصل ل للوب ان يقل ل للوم منرل ل للر ا بل ل للالتو يه عل ل ل ل كافل ل للة المسل ل للتندات

والطلبللات واالرللتمارات الخا للة بللو اسرة العمللل والش ل ون االوتماعيللة
وإ ارة الجنسية واإل امة

 -8ف للت وإغل ل ق وتش للغيل أي للة حساب/حس للابات لل لدم أي بن للك أو بن للو

بار الشركة مجتمعين ورلحب أي وكلل األملوال فلي تللك الحسلابات

المصللرفية وتو يلله الشلليكات المسللحوبة عل ل تلللك الحسللابات ورللحب
و ب ل ل للول وتظ:ي ل ل للر االعتم ل ل للا ات المس ل ل للتندية والكمبي ل ل للاالت والرر ل ل للالة

االعتما ي ل للة واألوراق القابل ل للة للتحوم ل للل األخ ل للرم ومق ل للوم ب ل للأ ا كاف ل للة
المعام ت المصرفية بار وبالنيابة عن الشركة .

following powers and authorities:
1. To represent the company before Economic
Department, Municipalities, Chamber of Commerce
& and Industry, Sea Ports, Customs, Airports, Traffic
Police
Departments,
Rulers office and All
Ministries, and all other Government & SemiGovernment
Departments,
all
commercialprofessional Companies & personalities, to sign all
documents, papers and contracts with or before them
and/or do any other acts deeds or things that may
affect the affairs of the company, specially to sign all
documents, applications, forms related with the
Ministry of Labour & Social Affairs , Department of
Immigration & residency.
2. To open, close & operate any bank account(s) in the
name of the company jointly, and to withdraw any or
all monies in such bank account (s), to sign cheques,
to draw, accept and endorse promissory notes, bills of
exchange and other negotiable instruments, Letters of
credit and to conduct all banking transactions in the
name and on behalf of the company by their single or
joint signature.

 -1إ رار وتأييد واالعتراف بكافة الديون وااللتزامات المستحقة لللدفه ملن

3. To acknowledge, confirm and admit all debts and
liabilities due and payable to bank(s) and to execute
and sign any confirmation and documents in this
regard.

 -4بيه او شل ار ايلة اعملال تجارملة او ا لول/ممتلكات او بضلاةه علل

4. To purchase or sell any business, assets or goods of
the company on credit and to mortgage or
hypothecate the assets or goods of the Company, to
sell or transfer any shop possession or real estate
related with the Company in the name or on behalf of
the Company.

الشركة ال البنك/البنو ومنرذا ومو علا أي تأكيلد ومسلتندات فلي هلذا

الشأن1

الحس للاب ،ول:م للا ح للق ال للرهن  /الحج للز علل ل ا للول /ممتلك للات او

بضللاةه الشللركة وببيلله او نقللل محل ت او عقللارات الخا للة بالشللركة

نيابة وبار الشركة1

 -5التو يلله علل كافللة العطللا ات والعقللو والمسللتندات واإليصللاالت ذات

5. To sign all tenders, contracts documents or receipts
of financial or commercial nature on behalf of the
company.

 -6تعيين أو عزل المحامين للترافه نيابلة عنلد الشلركة للدم محلاك وللة

6. To appoint and remove advocates, lawyers and to file
or defend any suits before all courts at all levels in
U.A.E.

 -5تعيللين أو إن :للا خدم للة المسللتخدمين والمستش للارمن,وتحدي للد واوب للات:

7. To appoint and remove employees and consultants
and fix their duties and remuneration's.

الصرة المالية او التجارمة نيابة عن الشركة.

اإلمارات العربية المتحدة بمختل

روات:ا في أية عاوي1

ومكافأت. :

 -2االعتما والمصا ة عل كل السندات لللدفاتر الحسلابية وللدفه كافلة 8. The Managing Director has the right to authorize and
sanction all vouchers of books of account and
المصروفات.
payment of all expenses.
 -9من كل أو أية من هذل السلطات إل أي شخص آخر.

مادة( )11اإلدارة المالية :
-0-01يت للول م للدير الش للركة إع للدا المي ازني للة الس للنومة للش للركة وحس للاب

9. To sub-delegates all or any of these powers to any
other person.

ARTICLE-10- FINANCIAL MANAGEMENT:
10.1-The company's Managing director shall prepare the
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Company's balance sheet and profit and loss account. he األرب للال والخسل للاةر كمل للا يقل للوم بو ل لله تقرم للر رل للنوي عل للن نشل للاط الشل للركة
shall also prepare an annual report of the Company's
activities, its financial position and the proposal for the ومركزها المالي ومقترحاته في شلأن توسمله األربلال وذللك كلله خل ل ث ثلة
distribution of profits, all the above should be completed
.ا السنة المالية:ر من تارمي انت:اش
within three months from the end of the Company's
financial year.
10.2-The balance sheet and the profit and loss account
shall be submitted to the annual General Assembly for
approval.

يج للب تق للدي الميزاني للة وحس للاب األرب للال والخس للاةر إلل ل الجمعي للة-8-01
.العمومية السنومة العتما ها

: ) السية المالية11(مادة

ARTICLE-11-THE FINANCIAL YEAR :

The financial year of the company shall commence on the ل للي فل للي الحل للا ي:بل للد السل للنة الماليل للة للشل للركة فل للي األول مل للن ينل للاير وتنت
1st January and shall end on 31st December each year,
with the exception of the first financial year which shall  ماعدا السنة المالية األولل والتلي تبلدأ،والث ثين من يسمبر من كل رنة
commence on the date of the registration of the company ي في الحا ي والث ثلين:من تارمي تسجيل الشركة في السجل التجاري تنت
and end on 31st December of the same year.
.من يسمبر من نرس السنة

:) توزيع األرباح والخسائر12(مادة

ARTICLE-12-PROFITS AND LOSSES :
12.1-The net profits shall be distributed between the
partners in the following proportion:

-:افي األربال بين الشركا وفق النسبة التالية

يت توسمه-0-08

Name of Partner

Percentage

النسبة

اسم الشريك

The First Party

50%

%51

الطرف ااول

The Second Party

50%

%51

الطرف الثاني

ARTICLE-13-THE AUDITOR:
The company shall have one or more auditors registered
in Dubai to be selected by the Partners at the General
Assembly. The auditor(s) shall be subject to the same
provisions concerning auditor of joint stock companies.
ARTICLE-14-VARIATION OF MEMORANDUM :
It shall not be permissible to amend this memorandum nor
to increase or reduce the capital in the Company unless it
is approved by the Number of Partners holding ¾% of the
capital of the Company, nor shall it be permissible to
increase the obligation of the Partners save by their
unanimous consent. A resolution to reduce the capital of
the Company shall not be valid unless it is approved by
the Department of Economic Development. The
Managing Director of the Company must serve and
deposit the legal documents relating to the above and any
amendments thereto with the Commercial Registry.

ARTICLE-15-DISSOLUTION OF COMPANY :
The Company shall be dissolved for any of the following
reasons :
1.The expiry of the period specified in this Memorandum
unless this period is renewed;

Page 5 of 8

:) مراجع الحسابات13( مادة

 للعمل في إمارة:يكون للشركة مراوه الحسابات او اكثر من المرخص ل
:ب للي تخت للاره الجمعي للة العمومي للة للش للركا ك للل ع للام وتس للري ف للي شل لأن

.األحكام الخا ة بمراوعي الحسابات في الشركات المساهمة

:) تعديل عقد التأسيس14( مادة
ال يج للوس تع للديل ه للذا العق للد وال سم للا ة رأس م للال الش للركة او تخريضل له اال

بموافقة عد من الشركا يملكلون ث ثلة إربلاع ملن أررلمال الشلركة كملا ال

 وال يسللري لرار، االوتماعي لة:يجللوس سمللا ة الت ازمللات الشللركا اال بم لوافقت
تخرل لليس رأس مل للال الشل للركة اال بعل للد موافقل للة الل للداةرة التنميل للة اال تصل للا ية

ومتعللين عل ل المللدير اال اري للشللركة إيللداع المسللتندات المتعلقللة بمللا وللا

.ا لدم السجل التجاري:أع ل وأية تعدي ت تجري علي

:) حل الشركة15( مادة
:تحل الشركة ألي من األرباب التالية
 للا الم للدة المحل للدو ة للش للركة مل للن ه للذا العقل للد م للا ل ل ل يتر للق عل ل ل: انت-0
.تجديدها

2.Fulfillment of the objects for which the Company was
established.

.ا الشركة:ا األغراض التي أرست من اول: انت-8
. اندماج الشركة في شركة أخرم-1

3.Amalgamation of the Company with another company
4.The depletion of all or most of the assets of the
Company making beneficial investment of the remainder
of the assets, if any, impracticable;
5.Upon the rendering of a decision from the court to
dissolve the Company.

ARTICLE –16-NOTICES :
Notices sent by the company to the partners shall be in the
form of registered recorded delivery letters to the address
of each partner as shown in this Memorandum and
recorded in the register of partners.

ARTICLE -17- COPIES :
This Memorandum has been made and signed by the
parties, one copy given to each of the parties, and the
other copies for registration as required under the
commercial company law.

ARTICLE 18-MISCELLANEOUS :

يتعللذر ارللتثمار البللا ي

وميلله او معظ ل أم لوال الشللركة بحي ل

 ه ل-4

.ارتثما ار مجديا

.دور رار من المحكمة ينص عل حل الشركة

 بنا علي-5

:) التبليغات16( مادة
تكللون التبليغللات مللن الشللركة الل الشللركا بوارللطة خطابللات مسللجلة بعل ل

الو ول عل عنوان كل شرمك كما هلو مبلين فلي هلذا العقلد والملدون فلي
. رجل الشركا

:) اليسخ17( مادة
حرر هذا العقد وت تو يعه من بلل أط ارفله وأعطلي كلل طلرف نسلخة منله

وتك ل للون النس ل للي األخ ل للرم ألغل ل لراض التس ل للجيل وفق ل للا لم ل للا يقتض ل لليه ل للانون

.الشركات

:) احكام متفردة18(مادة

18.1-The company shall not have a corporate personality للا:للا ان تبللدأ أعمال:اليكللون للشللركة شخصللية إعتبارمللة وال يجللوس ل-0-02
and shall not be allowed to perform its business until it is
registered in the Commercial Register, Individuals shall اال بعللد يللدها فللي السللجل التجللاري وكللل مللا يللت مللن أعمللال او تصللرفات
be jointly liable for all acts or transactions performed on لحسلاب الشلركة بلل يلدها يسللأل عنله بالتضلامن األشلخاب اللذين اوللروا
behalf of the company by them prior to its registration.
.هذل األعمال او التصرفات
18.2-Matters not provided for in this Memorandum shall للا فللي هللذا العقللد خا للعة:تكللون المسللاةل غيللر المنصللوب علي-8-02
be subject to the provisions of the commercial companies
.ألحكام انون الشركات التجارمة وتعدي ته والق اررات الو اسرمة المنرذة له
law and its amendments and the ministerial decisions
made in implementation thereof….
18.3-This Memorandum and any amendments thereto يجب ان يكون هذا العقد وكلل تعلدي ت يطل أر عليله مكتوبلا باللغلة-1-02
shall be written in Arabic language and notarized by the
competent authority, otherwise this Memorandum or ل للة الررل للمية المختص للة واال كل للان العقل للد او:العربي للة وموثقل للا مل للن ب للل الج
amendments shall be void. Should there be any
.ذا العقد: كما يجب إرفاق كل التعدي ت ب، التعديل باط
amendments made to this documents, such amendments
must be annexed hereto.

ARTICLE NO. 19 – DISPUTES :
In the event of any dispute between the partners with
respect to liquidation of the company or on any of the
provisions of the Memorandum of Association,
The partners shall try to reach an agreement amicably. If
the dispute cannot be settled amicably, the matter shall be
referred to be finally settled by a single arbitrator to be
agreed upon by the partners. If the partners are unable to
agree to the appointment of a single arbitrator within 15
(fifteen) days of either partner giving notice of reference
to arbitration, each partner to the dispute shall appoint an
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:) الميازعات19(المادة
في حالة أي نزاع بين الشركا بخصوب تصرية الشركة او عللي أي ملن

1بنو عقد التأريس

بالتر ي لتسومة هذا
فانه علي الشركا ان يحاولوا الو ول ال االتراق ا
 م للا إذا تع للذر تس للومة النل لزاع بالت ار للي ف للان األم للر يح للال للرص للل،النل لزاع

اةي فيه من بل محك واحد يت االتراق عليه بين الشلركا املا اذا لل:الن

 (خمسلة05 يتمكن الشركا من االتراق علي تعيين محكل واحلد خل ل
عش ل لرة) يومل للا مل للن تل للارمي تسل لللي اي مل للن الشل للركا المل للذكورمن اإلخطل للار

arbitrator. The arbitrators shall appoint an umpire, If
necessary. The venue of the arbitration shall be Dubai.
The award of the arbitrator or the arbitrators or umpire
shall be final and binding on partners.

باللجو للتحكي فانه علي كل طرف ملن طرفلي النلزاع تعيلين محكل ملن

بللله وعل ل المحكمللين تعيللين حك ل اذا عللت الضللرورة وتجللب ان يكللون

مقر التحكي في بي ومكون رار التحكي ملزما لجميه الشلركا وال يحلق
1ألي طرف بالطعن فيه

ARTICLE NO.(20)-DEATH OF PARTNER)
In The event of death of any party, its representative &
Creditors shall not be entitled in any event to apply for
sealing or dividing the property of the Company, nor shall
they interfere in its management. The Company shall
Continue between the remaining parties and the
representatives of deceased party until the end of duration
of the Company and the rights of such representatives
shall be limited to the profits according to the deceased
party.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have signed his
agreement on the date hereinabove mentioned.

THE FIRST PARTY

:)) وفاة طرف (شريك21( المادة
في حالة وفاة أي طرف ف يحق لممثليه و اةنيه طللب إغل ق الشلركة أو

 وتستمر الشركة في،ا: التدخل في إ ارت: كما ال يحق ل،ا:تقسي ممتلكات
اي للة م للدة: للا ب للين بقي للة الش للركا وممثل للي الط للرف المت للوف ولغاي للة ن:أعمال

 ورل للتبق حقل للوق ه ل لؤال المنل للدوبين أو الورثل للة محل للدو ة باألربل للال،الشل للركة

. المستحقة للطرف المتوف

 و لله األط لراف المتعا للدون عل ل هللذا العقللد فللي اليللوم،وإشــهاد عل ل ذلللك
.والسنة المذكورمن أع ل

الطرف ااول

Name:

:اإلسم

Signature

التوديع

THE SECOND PARTY

الطرف الثاني

Name:

:اإلسم

Signature

التوديع
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