“MEMORANDUM OF ASSOCIATION "
“

LLC”

OWNED BY
LLC
One Person Company (L.L.C)
Limited Liability Company
This Memorandum of Association is entered into on
the day: /01/2019 by: -

" " عقد التأسيس

"ش ذ م م
شذمم

“

لمالكها

 شركة الشخص الواحد-شركة ذات مسئولية محدودة

.1109/10/ :أبرم هذا العقد في هذا اليوم الموافق

M/s
, of UAE Nationality, A a Company شركة مؤسسة وقائمة بدولة اإلمارات
/السادة
established and existing in Dubai in accordance with
العربية المتحدة وبموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
UAE Laws and registered in Dubai under License No.
وعنوانها ص ب
ومسجلة في إمارة دبي بالرقم
and, its Address : P.O. Box No.
,Dubai, UAE
. إ ع م،دبي
Represented By Mr.
, United Arab Emirates
National, Passport No.
, Date Of Birth :
Mobile
،
/ويمثلها في التوقيع على هذه اإلتفاقية السيد
No.
, Address: Office No
, Dubai, UAE
إماراتي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم
[referred hereinafter to as the “Owner of the تاريخ ميالده
العنوان مكتب رقم
:رقم الهاتف
/10/10
Company Share Capital”]
، اإلمارات العربية المتحدة،دبي

برج

)"(يشار اليه بـ "مالك رأس مال الشركة
- : حكم الديباجية والتمهيد:)1( المادة رقم
Article No (1): Permeable: Preamble :
1.1 The above preamble shall form an integral  يعتبر التمهيــد أعاله ج ال ي جتج أ من هــذه اإلتفــاقيــة ويق أر0-0
part of this Memorandum of Association.
.ويفسر معها
Article No (2): Definitions: In this Memorandum, the following terms shall have the
following meanings :

) التعريفات2( المادة رقم

:في عقد التأسيس هذا يكون للتعابير التالية المعاني التالية
 الشركة التجارية المملوكة من قبل:شركة الشخص الواحد

One person Company ; the commercial company
which owned by one national natural person or one
national legal person owning the company share
capital formed pursuant to this Memorandum

شخص طبيعي واحد او شخصية اعتبارية قانونية واحدة تمتلك

The Commercial Register : The Commercial Register
at the Department of Economic Development

. السجل التجاري في دائرة التنمية ايقتصادية:السجل التجاري

.رأس مال الشركة بموجب عقد التأسيس هذا

The Commercial Companies Law : the Federal Law
No. (2) of 2015 concerning commercial companies.

1102  لعام1  القانون اإلتحادي رقم:قانون الشركات التجارية

The Law Regulating the Economic Activities : Law
No. (13) of 2011 Regulating the Economic Activities
in the Emirate of Dubai and laws issued in amendment
thereof.

) لعام01(  القانون رقم:القانون المنظم لألنشطة ايقتصادية

Director (s) : the Director or Directors of the Company
appointed pursuant to this Memorandum.

:المتعلق بالشركات التجارية

 المنظم لألنشطة ايقتصادية في إمارة دبي والقوانين11000
.الصادرة المعدلة له
 عضو أو أعضاال مجلس اإلدارة:عضو (أعضاال) مجلس اإلدارة

.في الشركة المعينين بموجب هذا العقد
The Department of Economic Development : the
Department of Economic Development in the Emirate . دائرة التنمية ايقتصادية في إمارة دبي:دائرة التنمية ايقتصادية
of Dubai.
. و ازرة ايقتصاد:الو ازرة
The Ministry : the Ministry of Economy .
: اسم الشركة:)3( مادة

Article (3) Name of the Company: 3.1- The Name of the Company Is:
“
Owned by

: اسم الشركة هو0-1
”ش ذ م م

LLC”
LLC

شذمم

“

لمالكها

" One Person Company"

شركة الشخص الواحد

(Limited Liability Company)

)(شركة ذات مسئولية محدودة

: أغراض الشركة:)4( مادة
Article (4) Object of the Company: 4.1 The objectives of the Company are:
:تكون أغراض الشركة هي
Which shall include carrying on all activities as
are related or ancillary thereto upon approval of ويتضمممممك ذلا ممارسممممة جميع األنشمممم ة المتصممممهة أها أو
the Department of Economic Development.
.المهحقة أها بعد موافقة دائرة التنمية االقتصادية
The Company shall not carry out the business of
insurance, banking or investment of funds for the وي يجوز للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة أن تمـارس أعمــال التـأمين أو ا عمــال
account of third parties..
.المصرفية أو أعمال إستثمار ا موال لحساب الغير
Article (5) Head Office of The Company And its
Address: 5.1 The head office of the Company shall be in
United Arab Emirates, Emirate of Dubai., It
shall be permissible for the Company to
establish branches, in the United Arab Emirates
and abroad, subject to the written consent from
the Owner of the Company Share Capital,

:) مركز الشركة الرئيسي وعنوانها5( مادة
 يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون مرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة0-2
 ويج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز، إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

للشـ ـ ـ ـ ــركة ان يكـ ـ ـ ـ ــون لهـ ـ ـ ـ ــا فروعـ ـ ـ ـ ــا دا ـ ـ ـ ـ ــل الدولـ ـ ـ ـ ــة و ارجهـ ـ ـ ـ ــا

شـ ـ ـ ـ ـريطة الحص ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ــى موافق ـ ـ ـ ــة طي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن مال ـ ـ ـ ــك رأس

.مال الشركة

:) مدة الشركة6( مادة
Article (6) Duration of the Company: 6.1 The duration of the Company shall be (25)  تب ـ ــدأ،) س ـ ــنة ميالدي ـ ــة وتج ـ ــدد تلقائيــ ــا12(  م ـ ــدة الش ـ ــركة0-6
Gregorian years which is automatically renewable,
commencing on the date of the registration of the م ــن ت ــاريخ تس ــجيل الش ــركة ف ــي الس ــجل التج ــاري ويج ــوز بقـ ـرار
Company in the Commercial Register. Such period
.من مالك رأس مال الشركة إطالة أو تقصير هذه المدة
may be extended or shortened by a resolution of the
Owner of the Company Share Capital.
:) رأس مال الشركة7( مادة
Article (7) The Capital of the Company: 7.1 The capital of the Company is Dirhams  دره ـ ــم (فقـ ـ ـ111,111  ح ـ ــدد رأس م ـ ــال الش ـ ــركة بمبلـ ـ ـ0-7
AED. 300,000 (United Arab Emirates Dirhams
Three Hundred Thousand Only) divided into ثالثمائ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــف دره ـ ـ ــم إم ـ ـ ــاراتى فقـ ـ ـ ـ ي ي ـ ـ ــر) مقس ـ ـ ــمة إل ـ ـ ــى
(300) shares the value of each shares being ) درهـ ــم (الـ ــف درهـ ــم0111( ) حصـ ــة قيمـ ــة كـ ــل حصـ ــة111(
Dirhams Thousand (1000/-)
.) فق
7.2 The shares shall be distributed as follows:
 وجميعهـ ـ ــا حصـ ـ ــص نقديـ ـ ــة موزعـ ـ ــة بـ ـ ــين الشـ ـ ــركاال علـ ـ ــي1-7
-:النحو التالي
The name of the
owner

Number
of
shares

The
value
of
shares

The
percentage

300

300,000

100%

النسبة

قيمة

عدد

المئوية

الحصص

الحصص

%133

333,333

اسم المالا

333

7.3 The Owner of the Company Share Capital  يق ـ ـ ـ ــر مال ـ ـ ـ ــك رأس م ـ ـ ـ ــال الش ـ ـ ـ ــركة بأن ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ــم دف ـ ـ ـ ــع1-7
declare that the capital of the Company is fully
paid and deposited in the Company account or رأس مـ ـ ـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة وإجداعـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ــي حسـ ـ ـ ـ ـ ــاب الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة أو
approved banks in the Emirates.
.البنوك المعتمدة بالدولة
- :) إدارة الشركة8( مادة

Article (8) Management of the Company: 8-1 It has been appointed Mr.
nationality
passport No
his address as general manager of
the company and he has the following power and
authorities:

1. To represent the Company before government
departments, including the department of
economic
development,
municipalities,
Etisalat, DU electricity and water authorities,
land department, chambers of commerce and
industry, ministry of Labour, general
directorate of residency and foreign affairs,
ministry of tourism and its departments, traffic
department, courts, postal, airports, ports,
seaports, customs, public prosecution, and all

 إماراتي الجنسية ويحمل جواز سفر،

/ جتم تعيين السيد0-8

 مدجر عام للشركة ويتمتع بالصالحيات،

التالية

 بما في ذلك دائرة، تمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية-0
 وهيئة، دو، واتصايت، والبلديات،التنمية ايقتصادية
 و رف التجارة، دائرة ا راضي،الكهرباال والمياه

 اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون،  وو ازرة العمل،والصناعة

، وإدارة المرور، وو ازرة السياحة وإداراتها،ا جانب
، والمطارات، والموانئ، والمطارات، والبريد،والمحاكم
 وجميع الدوائر الحكومية، والنيابة العامة،والجمارك
وشبه الحكومية والو ازرات والمؤسسات والتوقيع علي

رقم

semi- official government departments, جميع الوثائق وا وراق والعقود مع أو امام الهيئات
ministries and institutions and to sign all
.المذكورة أعاله
documents, papers and contracts with or
before the abovementioned authorities.
2. To open and close bank account and/or
accounts, in the name of the Company, local
and/or overseas and to operate such accounts
in full capacity and to deposit, withdrawal and
issue cheques and any other irregularities in
the account. To avail Overdraft, Letter of
Credit and obtain Financing for vehicles and
equipment on behalf of the Company.

، فتح وإقفال الحسابات البنكية بإسم الشركة المذكورة-1

وتشغيل هذه الحسابات بكامل

أو دوليا/محليا و

الصالحية واإلجداع والسحب وإصدار الشيكات وأي

 ايستفادة من السحب.ا تالفات أ رى في الحساب
على المكشوف و طاب ايعتماد والحصول على تمويل
.للمركبات والمعدات باإلنابة عن الشركة

3. To appoint the Manager of the Company by ، تعيين مدجر الشركة بموجب قرار من مجلس اإلدارة-1
instrument of a resolution of the Board of
.ويتم تحدجد سلطاته وصالحياته بموجب هذا الق ارر
Directors, and his authorities and powers to be
determined by such resolution.
4. To appoint and remove/ dismiss employees  تعيين أو إنهاال دمات الموظفين والمستشارين وتحدجد-4
and consultants and fix their duties and
.واجباتهم ومكافأتهم
remuneration.
5. To appoint or remove advocates, lawyers and  تعيين وإقالة المحامين والمستشارين القانونين لتقديم أو-2
to file or defend any suits before all U.A.E
الدفاع في أي قضايا ترفع أمام جميع المحاكم في دولة
courts at all levels.
.اإلمارات العربية المتحدة ومن كافة درجات التقاضي
6. To confirm the claimed right, to assign the  اإلقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه-6
same, settle, arbitrate, deny, release, drop,
delete, leave the dispute, to appoint experts واإلنكار واإلبراال واإلسقاط والشطب وترك الخصومة وفي
and arbitrators and select them, to receive their طلب تعيين الخبراال والمحكمين وإ تيارهم وإستالم تقاريرهم
reports, to apply for oath, to accept and reject
وطلب توجيه اليمين وقبولها وردها واإلدعاال بالت وير وفي
the same, to claim for forgery, to reject judges,
experts and arbitrators, to leave deposits with رد القضاة والخبراال والمحكمين وفي ترك التأمين مع بقاال
the debt, to take precautionary arrangements, الدعوى
الدجن وإتخاذ اإلجراالات اإلحتياطية وفي إقامة
to file counter cases and assign from the same,
to proceed all challenging methods against المتقابلة والتنازل عنها ومباشرة كافة الطرق المقررة للطعن
judgments and decisions by the way of appeal, في ا حكام والق اررات بطريق ايستئناف وإلتماس إعادة
to request for reconsideration, to approve
cassation, to object, plea and assign from the النظر والتقرير بالنقض (أو التميي ) والمعارضة والتظلم
judgments whether totally or partially, to والتنازل عن ا حكام كليا او ج ئيا والتنازل عن أي طريق
assign from any of the challenging ways
against the same, to present and accept the real من طرق الطعن فيها وتقديم العرض الحقيقي وقبوله وفي
offer, to withdraw executive copies of سحب الصور التنفيذية لألحكام وتنفيذها وفي طلب الحج
judgments, to execute the same, to apply for

precautionary and executive attachment and
raise the same, to take all execution procedures
and reject the same
7. To file complaints and assign from the same,
to appoint advocates for filing the cases and
follow the proceedings before all courts of
different categories, first instance, appeal,
cassation, to defend in the same, to receive and
serve memos, documents, notices, pleas,
expert’s reports, announcements and legal
documents
8.

التحفظي والتنفيذي ورفعه وإتخاذ اإلجراالات التنفيذية
،والرجوع عنها
فتح البال ات والتنازل عنها وتوكيل المحامين

-8 -7

إلقامة الدعاوى ومتابعة إجراالات التقاضي أمام جميع
المحاكم بمختلف درجاتها ابتدائي واستئناف ونقض (أو
تميي ) والدفاع فيها وتسليم وتسلم المذكرات والمستندات
واإلنذارات وتقارير الخبراال واإلعالنات وا وراق

،القضائية

To purchase any business, asset, goods on  سواال، بضائع على الحساب، أصول، شراال أي أعمال-8
credit, either locally or overseas.
.محليا أو في الخارج

9. To sell and mortgage the lands and properties,
shall have right to lease, rent, vacate, invest,
and receive the lease amounts either in cash or
through checks, to receive deposits, appoint
attorneys, receive and en-cash any amounts
arising from notifications therein and; To
receive monies, to collect the original
documents, title deed, No Objection Letter and
keys of the property and do all acts that may
be required thereto.

 والحق في. الحق في بيع ورهن ا راضي والعقارات-9
التأجير وإيجار وإ الال واستثمار وقبض القيمة اإليجارية
. وتوكيل المحاميين،نقدا أو بشيكات وقبض التأمينات
وقبض قيمة الشيكات بعد سدادها وقبض وصرف أي
، والحق في قبض ا موال،مبال ناتجة عن البال ات
والحق في إستالم المستندات ا صلية وصك الملكية
والمفاتيح و طاب عدم الممانعة الخاصة بالعقار وعمل
.كل ما جل م في هذا الخصوص

10. To sign all tenders, contracts, documents and  التوقيع علي جميع المناقصات والعقود والمستندات-01
receipts of financial or commercial nature on
واإليصايت ذات الطابع المالي أو التجاري نيابة عن
behalf of the Company.
.الشركة
11. To sign and sanction all the relevant vouchers  التوقيع والمصادقة على جميع اإليصايت ذات الصلة-00
for the books of accounts and payment of all
expenses and sign the financial statement of بدفاتر الحسابات ودفع جميع النفقات والتوقيع على
the Company.
.البيان المالي للشركة
12. To delegate part or whole of the above said  تفويض ج ال أو كل من الصالحيات المذكورة أعاله إلى-01
powers to any third parties.
.أي طرف ثالث
13. The Board of Directors may issue a separate  يجوز لمجلس اإلدارة ان يصدر توكيال منفصال لصالح-01
power of Attorney in favour of any Director,
employee, consultant and advocate to do all or أي مدجر أو موظف أو مستشار أو محامي للقيام بكل
part of these powers.
.هذه الصالحيات أو ج ال منها
14. The Chairman or the CEO shall have such  يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي-04
powers as may be delegated to them by the
.الصالحيات التي قد يفوضها لهم مجلس اإلدارة
Board of Directors.

Article (9) The Financial Management: 9.1 The Company Director shall prepare the Company’s
balance sheet and the profit and loss account. They shall
also prepare an annual report of the Company’s activities,
its financial position and shall submit the distribution of
profits proposals to the company capital share owner. All
the above should be completed within three months from
the end of the Company’s financial year.
9.2 The balance sheet and the profit and loss
account shall be submitted to the Company capital
share owner for approval.

) اإلدارة المالية9( المادة
 يقوم مدجر الشركة بإعداد المي انية العمومية للشركة وحساب1-9
 كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة.ا رباح والخسائر
 ويقدم مقترحات توزيع ا رباح إلى مالك، ومرك ها المالي،الشركة

 وينبغي اينتهاال من كل ما سبق في ضون.رأس مال الشركة
.ثالثة أشهر من نهاية السنه المالية للشركة

 جتم تقديم المي انية العمومية وحساب ا رباح والخسائر إلى1-9
.مالك راس مال الشركة للموافقة عليها

Article (10) The Resolutions of the Company Share
Capital Owner: -

:) ق اررات مالا راس مال الشركة13( المادة

The Company Share Capital Owner shall resolve about the
following matters:

:يقوم مالك راس مال الشركة بإتخاذ ق اررات في ا مور التالية

-

Review the report of the Directs on the company’s
activities and financial position during the past year,
and the auditor’s report.
Discuss and ratify the balance sheet and profit and
loss.
Amend the company memorandum of association
Dissolve and liquidate the company.
Amalgamate or transfer the company.
Appoint or remove the Directors, the company board
of Directors, if any restrict their powers and determine
their remuneration.
Appoint or remove one or more auditors and
determine their remuneration.
Increase or decrease the company capital share
Any other matter within its competence in accordance
with the provisions of the Commercial Companies
Law or this Memorandum.

 مراجعة تقرير التوجيهات المتعلقة بأنشطة الشركة ومرك ها. وتقرير مدقق الحسابات،المالي الل العام الماضي

 مناقشه والتصدجق على المي انية العمومية وا رباح.والخسائر
 تعدجل عقد تأسيس الشركة. حل وتصفية الشركة-

. دمج او تحويل الشركة، إن وجدوا، ومجلس إدارة الشركة، تعيين أو إقالة المدجرين.وتقييد صالحياتهم وتحدجد أجورهم

 تعيين أو إقالة واحد أو أكثر من م ارجعي الحسابات وتحدجد.أجورهم
. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة-

 أي مسالة أ رى تندرج ضمن ا تصاصه وفقا حكام قانون.الشركات التجارية أو عقد التأسيس هذا
:) السنة المالية11( مادة
Article (11) The Financial Year: 11.1 The financial year of the Company shall بـ ــدال السـ ــنة الماليـ ــة للشـ ــركة فـ ــي ا ول مـ ــن جنـ ــاجر وتنتهـ ــي فـ ــي
commence on the 1st January and shall end on
31st December each year, with the exception of  ماعـ ــدا السـ ــنة،الحـ ــادي والثالثـ ــين مـ ــن ديسـ ــمبر مـ ــن كـ ــل سـ ــنة
the first financial year which shall commence المالي ـ ــة ا ول ـ ــى والت ـ ــي تب ـ ــدأ م ـ ــن ت ـ ــاريخ تس ـ ــجيل الش ـ ــركة ف ـ ــي

on the date of the registration of the company in ) أشـ ــهر وي ت يـ ــد عـ ــن6( السـ ــجل التجـ ــاري علـ ــى أي تقـ ــل عـ ــن
trade registry and not be less that (6) Months,
.) شه ار08(
and not exceed that (18) months.
Article (12) The Profits and Losses: 12.1 The Company shall allocate 10% of its net
profit each year to create a statutory reserve.
The Owner of the Company Share Capital may
resolve that the allocation of net profits to the
statutory reserve be discontinued when the
reserve reaches half of the capital. The Owner
of the Company Share Capital may allocate
additional reserves as it sees fit.

:) األرباح والخسائر12( المادة
%01  جتوجـ ـ ـ ــب علـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــركة أن تقـ ـ ـ ــوم بتخصـ ـ ـ ــيص0-01

 ويجـ ــوز.مـ ــن صـ ــافي أرباحهـ ــا سـ ــنويا إلنشـ ــاال احتيـ ــاطي قـ ــانوني

لمالـ ـ ـ ـ ــك رأس مـ ـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ـ ــركة أن جوقـ ـ ـ ـ ــف تخصـ ـ ـ ـ ــيص صـ ـ ـ ـ ــافي
ا رب ـ ــاح علـ ـ ـى ايحتي ـ ــاطي الق ـ ــانوني عن ـ ــدما يص ـ ــل ايحتي ـ ــاطي
 يج ـ ـ ــوز لمال ـ ـ ــك رأس م ـ ـ ــال الش ـ ـ ــركة.إل ـ ـ ــى نص ـ ـ ــف أرس الم ـ ـ ــال
.تخصيص احتياطيات اضافيه وفقا لما جراه مناسبا

12.2 The Owner of the Company Share Capital  يك ـ ـ ـ ــون مال ـ ـ ـ ــك راس م ـ ـ ـ ــال الش ـ ـ ـ ــركة مخ ـ ـ ـ ــوي با رب ـ ـ ـ ــاح1-01
shall be entitled to profits and losses.
.والخسائر
12.3 The Owner of the Company Share Capital  يكـ ـ ــون مالـ ـ ــك أرس مـ ـ ــال الشـ ـ ــركة مسـ ـ ــؤوي فق ـ ـ ـ بمقـ ـ ــدار-01
shall only be liable to the extent of the
.راس مال الشركة
Company share capital amount.
Article (13) The Auditor: -

:) مراجع الحسابات13( مادة

13.1 The Company shall have one or more auditors يكـ ــون للشـ ــركة م ارجـ ــع الحسـ ــابات أو أكثـ ــر مـ ــن المـ ــر ص لهـ ــم
registered in Dubai to be selected by the Owner of the
Company Share Capital. The auditor(s) shall be للعم ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي إم ـ ـ ــارة دب ـ ـ ــي يخت ـ ـ ــارهم مال ـ ـ ــك الش ـ ـ ــركة ك ـ ـ ــل ع ـ ـ ــام
subject to the same provisions concerning auditor of وتسـ ـ ــري فـ ـ ــي ش ـ ـ ـأنهم ا حكـ ـ ــام الخاصـ ـ ــة بمراجعـ ـ ــي الحسـ ـ ــابات
public joint stock companies.
.في الشركات المساهمة
:) حل الشركة14( مادة
Article (14) Dissolution of Company: 14.1 The Company shall be dissolved for any of
: تحل الشركة ي من ا سباب التالية0-04
the following reasons:
1. The expiry of the period specified in this  إنته ــاال الم ــدة المح ــدودة للش ــركة م ــن ه ــذا العق ــد م ــا ل ــم-0
Memorandum unless this period is
.جتفق على تجدجدها
renewed;
2. Fulfillment of the objects for which the
. إنتهاال ا راض التي أسست من أجلها الشركة-1
Company was established.
3. Amalgamation of the Company with ) لسـ ــنه1(  انـ ــدماج الشـ ــركة وفق ـ ـا حكـ ــام القـ ــانون رقـ ــم-1
another company according to the law
. بشأن الشركات التجارية1102
No (2) for the year 2015 regarding the
commercial companies.
4. If the Owner of the Company Share
. إذا قرر مالك رأس مال الشركة إنهاال الشركة-4
Capital
decided
to
terminate
the
Company.

 -2اسـ ــتنفاد جميـ ــع أو معظـ ــم أصـ ــول الشـ ــركة ممـ ــا يجعـ ــل 5. Depletion of all or most of the assets of
the
Company
making
beneficial
ايس ـ ــتثمار المفي ـ ــد لبقي ـ ــة ا ص ـ ــول ،ان وج ـ ــدت ،ي ـ ــر investment of the remainder of the
;assets, if any, impracticable
عملي.
 -6تقديم قرار من المحكمة لحل الشركة.
مادة ( )15تصفية الشركة:
يقـ ـ ـ ــوم مال ـ ـ ـ ــك راس م ـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ــركة بتعي ـ ـ ـ ــين مص ـ ـ ـ ــف أو أكث ـ ـ ـ ــر
ويتبـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي تصـ ـ ـ ــفية الشـ ـ ـ ــركة ا حكـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـواردة فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــانون

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات التجاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم جوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك رأس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الشـ ـ ـ ــركة علـ ـ ـ ــى عكـ ـ ـ ــس ذلـ ـ ـ ــك عنـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ــركة ،وإذا مـ ـ ـ ــا

كانـ ـ ـ ـ ـ ــت التصـ ـ ـ ـ ـ ــفية بنـ ـ ـ ـ ـ ــاالا علـ ـ ـ ـ ـ ــى حكـ ـ ـ ـ ـ ــم المحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة بينـ ـ ـ ـ ـ ــت
المحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة طريقـ ـ ـ ـ ـ ــة التصـ ـ ـ ـ ـ ــفية وعينـ ـ ـ ـ ـ ــت المصـ ـ ـ ـ ـ ــفي وتنتهـ ـ ـ ـ ـ ــي

سلطة المدجر اإلداري بتعيين المصفي.
المادة ( )16اإلخ ارات

6. Rendering a decision from the Court to
dissolve the Company.
 Article (15) Liquidation of the Company:15.1 One or more Liquidators shall be
appointed by the Owner of the Company Share
Capital and in accordance with the Provisions
of the Commercial Companies Law, unless the
Owner of the Company Share Capital agree
otherwise upon the dissolution of the Company.
If the liquidation is by decision of the Court, the
Court shall determine the manner of the
liquidation and shall appoint a Liquidator, and
the powers of the Managing Director(s) shall
cease when the Liquidator is appointed.
Article (16): Notices: -

 1-16يجـ ـ ـ ـ ــب ان تكـ ـ ـ ـ ــون اإل طـ ـ ـ ـ ــارات المرسـ ـ ـ ـ ــلة مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل 16.1 Notices sent by the Company to the owner of the
Company Share Capital shall be in the form of
الش ـ ـ ــركة إل ـ ـ ــى مال ـ ـ ــك راس م ـ ـ ــال الش ـ ـ ــركة بص ـ ـ ــيغة الخطاب ـ ـ ــات registered letters to the address of the Owner of the
المس ـ ـ ــجلة إل ـ ـ ــى عنـ ـ ـ ـوان مال ـ ـ ــك راس م ـ ـ ــال الش ـ ـ ــركة كم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو Company share capital as shown in this Memorandum
موضح في عقد التأسيس هذا.
المادة ( )17أحكام متنوعة

Article (17): Miscellaneous

 0-07تخض ـ ــع المس ـ ــائل ي ـ ــر المنص ـ ــوص عليه ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ــذا 17.1 Matters not provided for in this Memorandum
shall be subject to the provisions of the commercial
العق ـ ــد حك ـ ــام قـ ـ ــانون الشــ ــركة التجاريـ ـ ــة وتعــ ــدجالتها والق ـ ـ ـ اررات company’s law and its amendments and the
ministerial decisions made in implementation thereof.
الو ازرية المتخذة المنفذة له.
جـ ـ ـ ــتم صـ ـ ـ ــيا ة عقـ ـ ـ ــد التأسـ ـ ـ ــيس وأي تعـ ـ ـ ــدجالت عليـ ـ ـ ــه باللغـ ـ ـ ــة
العربيـ ـ ــة ويـ ـ ــتم توثيقهـ ـ ــا مـ ـ ــن قبـ ـ ــل السـ ـ ــلطة المختصـ ـ ــة ،و الفـ ـ ــا

لـ ـ ــذلك يعتبـ ـ ــر عقـ ـ ــد التأسـ ـ ــيس بـ ـ ــاطال  .وفـ ـ ــي حـ ـ ــال إج ـ ـ ـراال أي
تع ـ ـ ـ ـ ــدجالت علـ ـ ـ ـ ـ ـى ه ـ ـ ـ ـ ــذه المس ـ ـ ـ ـ ــتندات ،يج ـ ـ ـ ـ ــب إرف ـ ـ ـ ـ ــاق ه ـ ـ ـ ـ ــذه

17.2 This Memorandum and any amendments thereto
shall be written in Arabic language and notarized by
the competent Authority, otherwise
this
Memorandum shall be void. Should there be any
amendments made to this documents, such
amendments must be annexed hereto.

التعدجالت.
المادة ( )18النزاعات

Article (18) : Disputes

وفـ ــي حالـ ــه نشـ ـ ـوال أي ن ـ ـ اع فيم ـ ــا جتعلـ ــق بالش ـ ــركة ،عنـ ــدها ج ـ ــتم In the event that any dispute arise in respect of the
Company , then it shall be resolved by the Courts of
حله من قبل محاكم دبي وفقا لقواعدها وإجراالاتها.
Dubai as per its rules and procedures.
 Article (19): Copies:المادة ( )19النسخ:
ت ـ ـ ــم إنش ـ ـ ــاال عق ـ ـ ــد التأس ـ ـ ــيس ه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــن ( )......نس ـ ـ ــخ طب ـ ـ ــق This Memorandum has been made of (……) true
copies and signed by the Owner of the Company
ا صـ ـ ــل وموقع ـ ـ ـة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل مالـ ـ ــك أرس مـ ـ ــال الشـ ـ ــركة  ،ويـ ـ ــتم Share Capital, one copy given to him and the other
إعطـ ــااله نسـ ــخة واحـ ــدة والنسـ ــخ ا ـ ــرى للتسـ ــجيل عل ـ ـى النحـ ــو copies are for registration as required under the
Commercial Company Law.
المطلوب بموجب قانون الشركات التجارية.
مالا رأس مال الشركة
السادة/
التوقيع:

The Owner of Company Share Capital:
شذمم

LLC

M/s.
Signature:

