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Article of Incorporation

عقد تأسيس

On this day
of
, this Article of
incorporation to form a
under the provisions of
Fujairah Media Free Zone and in compliance the UAE
companies’ law (herein referred as “The Authority”)
Fujairah Media Free zone , Creative City

، ﻗﺪ أبرم ﻋﻘﺪ التأسيس هذا،
ﻓﻲ هذا اليوم
-  بﻤوﺟﺐ شروط الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة،
ليكون
 و ﻗانون الشركات لﺪولة اﻹمارات العربية الﻤتحﺪة )يشار،الفجيرة
 مﺪينة،إليها بـ "السلطة" الﻤتﻤثلة ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
،اﻹبﺪاع

PREMBLE:
Whereas the above preamble shall be considered an
integral part of this memorandum.
Thus each of the parties here above has acknowledged his
legal capacity and agreed to form a company of limited
liability as per the following terms and conditions:

:التمهيد
. يعتبر ﺟﺰء مكﻤﻞ لهذا العﻘﺪ،حيث أن التﻤهيﺪ أﻋﻼه
 بكامﻞ أهليتهﻤا، أﻋﻼه ﻓﻲ هذا العﻘﺪ،لﻘﺪ أﻗر كﻞ اﻷطراف
ً  وﻓﻘا، بأن يﻘوموا بتكوين شركة ذات مسؤولية محﺪودة،الﻘانونية
:لﻸحكام و الشروط التالية

ARTICLE (1) FORMATION:
The company shall be formed in accordance with provisions
of the Implementation procedures of the Fujairah Media
Free Zone issued by now or in future.

:( التكوين1) المادة
يجﺐ أن يكون تكوين الشركة وﻓﻘا ً لشروط إﺟراءات التطبيق
 التﻲ تصﺪر اﻵن أو ﻓﻲ، الفجيرة- للﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
.الﻤستﻘبﻞ

ARTICLE (2) COMPANY NAME:
The name of the company shall be
“compnayName”
A Limited Liability Company having a separate and distinct
entity of the shareholder thereof. (The term ‘limited
liability’ or ‘L L C’ and also the term of ‘Free Zone Company'
shall be annexed to the company‘s name. In the event of
failure on the part of the directors & partners to observe
the provision they shall be jointly liable to the extent of
their share capital towards the company obligations in
addition to indemnity).

:( أسم الشركة2) المادة
:اسم الشركة
"compnayName"
 ﻓيﻤا يتعلق،  و هﻲ شركة مستﻘلة،شركة ذات مسئولية محﺪودة
 )يجﺐ ان يلحق مصطلﺢ "ذات مسؤولية محﺪودة" أو.بالﻤساهم
 ﻓﻲ.م" و كذلﻚ مصطلﺢ "شركة منطﻘة حرة" باسم الشركة.م."ذ
، ،حالة اﻹخفاق من ﺟانﺐ الﻤﺪراء و الشركاء ﻓﻲ إتباع الشرط
ﻓيجﺐ أن يكونوا مسؤولين ﺟﻤيعا ً ﻓﻲ حﺪود حصتهم ﻓﻲ رأس
. باﻹﺿاﻓة للتعويض، تجاه التﺰامات الشركة،الﻤال

ARTICLE (3) OBJECTS:
The object of the company shall be:
“activies”
As per Fujairah Media Free Zone valid license(s) and all
other accessories and activities as are incident and related
or necessary to the aforesaid business as may be approved
by the Authority.
By way of realizing its objectives the company may engage
in any respect in business or individuals carrying on similar
business or cooperating with the company to achieve the
company's objectives inside or outside the UAE and may
manage, merge or consolidate with the same pursuant.

:( اﻷهداف3) المادة
:نشاط الشركة يتﻤثﻞ ﻓﻲ
"activies"
، الفجيرة- وﻓﻘا ً للرخصة )رخص( الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
 التﻲ تكون ﻋرﺿية،السارية و كﻞ اللوازم اﻷخرى و النشاطات
 و التﻲ ﻗﺪ،و تتعلق بـها أو ﺿرورية لﻸﻋﻤال الﻤذكورة أﻋﻼه
يصادق ﻋليها بواسطة السلطة الﻤتﻤثلة ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية
.الحرة مﺪينة اﻹبﺪاع
 يجوز للشركة الﺪخول ﻓﻲ أي وﺟه من،ﻋن طريق إدراك أهﺪاﻓها
وﺟوه اﻷﻋﻤال أو ﺟذب اﻷﻓراد الذين يﻘوموا بأﻋﻤال مﻤاﺛلة أو
التعاون مﻊ شركات أخرى لتحﻘيق أهﺪاف الشركة داخﻞ و خارج
 أو تتحﺪ مﻊ، أو تنﺪمﺞ، و ﻗﺪ تﺪير،دولة اﻹمارات العربية الﻤتحﺪة
.هذه الجهات تبعا ً لذلﻚ

ARTICLE (4) COMPANY LOCATION:
The Head office shall be located in Fujairah Media Free
Zone, Creative Tower in the Emirates of Fujairah. The

:( مكان الشركة4) المادة
- يجﺐ ان يﻘﻊ الﻤكتﺐ الرئيسﻲ ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
 يخول للشركة أن تفتﺢ و. بإمارة الفجيرة، برج اﻹبﺪاع،الفجيرة
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company shall be entitled to open and operate branches
elsewhere based on the rules thereof and the approval of
the authority.

 تبعا للﻘوانين الﻤتبعة و آخذة،تشﻐﻞ ﻓروﻋها ﻓﻲ أي مكان أخر
.بعين اﻻﻋتبار مواﻓﻘة السلطات الﻼزم

ARTICLE (5) THE CAPITAL:
1. The capital of the company has been decided to
be AED capital divided into
shares of per
value
AED each.

:( رأس المال5) المادة
 لﻘﺪ تم الﻘرار بأن رأس مال الشركة يكون.1
 بﻘيﻤة،حصة
 تﻘسم إلﻲ،درهم
.درهم لكﻞ حصة

2.

Party

The capital of the company will be distributed
among the shareholders as follows:
#Shares

%

سوف يوزع رأس مال الشركة بين الﻤساهﻤين
:كالتالﻲ

Value in
AED

الﻘيﻤة بالﺪرهم

ARTICLE (6) CHANGE OF CAPITAL:
1. The capital of the company may be increased or
decreased by a resolution of the General
Assembly, approved by the authority and shall be
divided among the shareholders proportionately
to their capital shares.
2.

In case of any increase in capital, the company
shall provide the authority with the bank deposit
certificate to endorse the capital increase and to
amend the authority records.

 من% النسبة
رأس الﻤال

ﻋﺪد
الحصص
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الطرف

:( تغيير رأس المال6) المادة
 يجوز أن يﺰيﺪ أو ينﻘص رأس مال الشركة بواسطة.1
 الﻤصﺪق بواسطة السلطة،ﻗرار الجﻤعية العﻤومية
 و، مﺪينة اﻹبﺪاع،الﻤتﻤثلة ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
الذي يجﺐ أن يﻘسم بين الﻤساهﻤين وﻓﻘا ً لحصصهم ﻓﻲ
.رأس الﻤال
 يجﺐ ﻋلﻲ الشركة،ﻓﻲ حالة أي زيادة ﻓﻲ رأس الﻤال
أن تﺰود السلطة بشهادة إيﺪاع مصرﻓﻲ لتأكيﺪ زيادة
.رأس الﻤال و تعﺪيﻞ سجﻼت السلطة
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ARTICLE (7) CAPITAL SHARES:
Capital share are equal in rights and liabilities and are
indivisible that the one share shall have one holder only.

:( ﺣﺼﺺ رأس المال7) المادة
حصص رأس الﻤال متساوية ﻓﻲ الحﻘوق و اﻻلتﺰامات و غير
. و يجﺐ أن تكون الحصة الواحﺪة لﻤساهم واحﺪ ﻓﻘﻂ،ﻗابلة للتﻘسيم

ARTICLE (8) TRANSFER OF SHARES:
1. Shareholders may not assign sell, alter, exchange
or transfer their shares in the capital to any third
party without the written consent of the general
assembly and the approval of the authority
(Fujairah Media Free zone, Creative City).

:( التنازل عن الحﺼﺺ8) المادة
 أو، أو تبادل، أو تﻐيير، ﻻ يجوز للﻤساهم أن يوكﻞ بيﻊ.1
التنازل ﻋن حصصهم ﻓﻲ رأس الﻤال ﻷي طرف ﺛالث
بﺪون مواﻓﻘة كتابية من الجﻤعية العﻤومية و مواﻓﻘة
 مﺪينة،السلطة الﻤتﻤثلة ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
.اﻹبﺪاع

2.

A shareholder may assign his shares to other
shareholders or any third party by an official
written document. Such assignment of shares
shall not create any liability against the company
or other shareholders before the date of its
registration in the company records.

3.

When a shareholder decides to assign his shares
to a Non shareholder whether free or in
consideration, he will first notify in writing
through the Manager who shall immediately
inform the rest of the shareholders who may
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يجوز للﻤساهم أن يتنازل ﻋن حصصه إلﻲ أي
مساهﻤين آخرين أو أي طرف ﺛالث بﻤوﺟﺐ مستنﺪ
رسﻤﻲ و يجﺐ أﻻ يسبﺐ مثﻞ هذا التنازل ﻋن ملكية
 أي مسؤولية تﻘﻊ ﻋلﻰ الشركة أو ﻋلﻰ،اﻷسهم
الﻤساهﻤين اﻵخرين ﻗبﻞ تاريخ تسجيله ﻓﻲ سجﻼت
.الشركة

.2

ﻋنﺪما يﻘرر الﻤساهم أن يتنازل ﻋن حصصه إلﻲ غير
 يجﺐ، سواء مجانا ً أو مﻘابﻞ تعويض مادي، مساهم
 الذي، ﻋليه أوﻻ إخطار الﻤوظف الﻤسؤول كتابيا
 حيث يحق،ﻋليه ﻓورا ً أن يخطر بﻘية الﻤساهﻤين

.3

offer to redeem the assigned shares at the price
agreed upon.

ARTICLE (9) PROFIT AND LOSS:
1. A sum of 10% of the net profits shall be kept for
the reserve fund accumulating to 50% of the total
capital then may be ceased.
2.

After the deduction of the reserve, depreciation
and general expenses, the net profits shall be
divided among the shareholders as per the ratio
of their capital shares, while the losses sustained
shall be carried out to the next fiscal year. No
profits may be distributed before the full
coverage of all the losses.

ARTICLE (10) MANAGEMENT:
1. ${art10En1}

للﻤساهﻤين تﻘﺪيم ﻋروﺿهم لشراء الحصص الﻤتنازل
 ﻓﻲ حالة الفرق يجوز. بالسعر الﻤتفق ﻋليه،ﻋنها
. تثبيت السعر،لﻤﺪﻗﻘﻲ حسابات الشركة
:( الربح و الخسارة9) المادة
، من ﺻاﻓﻲ اﻷرباح%10  يجﺐ إبﻘاء مبلﻎ يساوي.1
 من إﺟﻤالﻲ رأس%50  يتراكم إلﻰ،كﻤبلﻎ إحتياطﻲ
. من ﺛم يجوز أن يجﻤﺪ،الﻤال
، و النفﻘات العامة، و الخفض،بعﺪ خصم اﻹحتياط
ً  وﻓﻘا،يجﺐ ان يﻘسم ﺻاﻓﻲ اﻷرباح بين الﻤساهﻤين
 بينﻤا يجﺐ أن تنﻘﻞ،لنسبة حصصهم ﻓﻲ رأس الﻤال
 يجوز ﻋﺪم.الخسائر الﻤتكبﺪة إلﻲ السنة الﻤالية التالية
.توزيﻊ اﻷرباح ﻗبﻞ التﻐطية الكاملة لكﻞ الخسائر

.2

:( اﻹدارة10) المادة
{art10Ar1}$ .1

2.

${art10En2}

{art10Ar2}$

.2

3.

${art10En3}

{art10Ar3}$

.3

4.

${art10En4}

{art10Ar4}$

.4

5.

${art10En5}

{art10Ar5}$

.5

6.

shall assume the function of The
who shall have the powers And Authorities
Determined by The Board of Directors.

يعﻤﻞ بوظيفة
 حيث يخول إليه الصﻼحيات والسلطات الﻤحﺪدة،
.بواسطة مجلس اﻹدارة

.6

7.

The Person in Charge of the company shall keep
printed upon all the publications of the company,
the deeds, purchase orders/receivables, accounts
papers, letter heads and all the other documents
in conjunction with the company trade name- the
terms of:
A) Limited Liability Company
B) Amount of Share Capital
C) Trade License Copy

يجﺐ أن يحفظ الﻤوظف الﻤسؤول ﺻورة من
/ أوامر الشراء، السنﺪات،مطبوﻋات الشركة
 الخطابات الﻤعنية، أوراق الحسابات،الﻤستحﻘات
 والتﻲ تحﻤﻞ شعار الشركة وكاﻓة الﻤستنﺪات،بالشركة
 ﻋلﻲ-اﻷخرى التﻲ تتعلق باﻹسم التجاري للشركة
:شروط
.أ( شركة ذات مسئولية محﺪودة
.ب( مبلﻎ حصة رأس الﻤال
.ﺟـ( نسخة من الرخصة التجارية

.7

Neglecting such terms the members of the board
and the managers of the company shall be fully
liable for all the obligations of the company.

ARTICLE (11) GENERAL BOARD MEETING:
1. The general assembly whose formation is
considered valid shall represent all parties and
shall not convene except in city of Fujairah.

 يجﺐ أن يكون أﻋضاء،ﻋنﺪ إهﻤال مثﻞ هذه الشروط
مجلس اﻹدارة و مﺪراء الشركة مسئولين ﻋن كاﻓة
.التﺰامات الشركة
:( إجتماع الجمعية العمومية11) المادة
 يجﺐ أن، الجﻤعية العﻤومية التﻲ يعتبر تكوينها ساري.1
تﻤثﻞ كﻞ اﻷطراف و يجﺐ أن تعﻘﺪ ﻓﻲ مﺪينة الفجيرة
.ﻓﻘﻂ
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2.

The general board meeting shall be composed of
Shareholders and shall meet at least once every
fiscal year, within the immediate four months
following the end of the company’s financial year.

يجﺐ أن يتكون اﺟتﻤاع الجﻤعية العﻤومية من
 و يجﺐ أن تجتﻤﻊ مرة واحﺪة ﻋلﻲ اﻷﻗﻞ،الﻤساهﻤين
 خﻼل اﻷربعة شهور التﻲ تلﻲ نهاية،ﻓﻲ كﻞ سنة مالية
.السنة الﻤالية للشركة

.2

3.

The conversations to the general assembly
meeting shall be addressed by registered letter or
fax’s, and to be sent to every share holder at
least twenty one days before date of general
assembly, indicating the agenda, place, date and
time fixed for the meeting.

يجﺐ أن توﺟه الﻤحادﺛات إلﻰ اﺟتﻤاع الجﻤعية
العﻤومية بواسطة خطاب مسجﻞ أو رسالة مرسلة ﻋن
 بإخطار ﻻ، و أن ترسﻞ إلﻰ كﻞ مساهم،طريق الفاكس
يﻘﻞ ﻋن واحﺪ و ﻋشرون يوما من تاريخ اﺟتﻤاع
، الﻤكان، مبينةً ﺟﺪول اﻻﺟتﻤاع،الجﻤعية العﻤومية
.التاريخ و الوﻗت الﻤحﺪد لﻼﺟتﻤاع

.3

4.

Shareholders may be represented by Proxy of a
Shareholder or any other person in the meetings
of the Company to act within the limits of the
powers delegated in the letter of proxy.

يجوز أن يﻤثﻞ الﻤساهﻤين بواسطة وكالة الﻤساهم أو
 ليعﻤﻞ ﻓﻲ،أي شخص أخر ﻓﻲ اﺟتﻤاﻋات الشركة
.حﺪود الصﻼحيات الﻤفوﺿة ﻓﻲ خطاب الوكالة

.4

5.

Resolutions shall be taken by the majority of the
shareholders for the following matters:A. Alter or amend the Articles of
Incorporation
B. Increase or decrease of the capital of the
company
C. Liquidation of the Company before the
expiry of its original or renewed period
D. Selling of the Company or disposal of its
capital in gross in any way.
E. The determination and approval of the
annual balance sheet of the company and
the
appointment of the company
Auditors& Board of Directors
F. Any other matters not subject to another
authority in this deed

يجﺐ ان تأخذ الﻘرارات بواسطة أغلبية الﻤساهﻤين ﻋن
:اﻷمور التالية
 تﻐيير و تعﺪيﻞ ﻋﻘﺪ التأسيس-أ
. زيادة أو خفض رأس مال الشركة-ب
 تصفية الشركة ﻗبﻞ نهاية مﺪتها اﻷﺻلية أو- ﺟـ
.نهاية الﻤﺪة الﻤجﺪدة
 بيﻊ الشركة أو التصرف ﻓﻲ رأس مالها-د
.إﺟﻤاليا ً بأي طريﻘة
 التحﺪيﺪ و الﻤواﻓﻘة ﻋلﻰ الﻤيﺰانية العﻤومية- هـ
 وتعيين مﺪﻗﻘﻲ حسابات الشركة،السنوية للشركة
.و مجلس إدارة الشركة
 أي أمور أخرى غير خاﺿعة لسلطة أخري-و
.ﻓﻲ هذا الشأن

.5

ARTICLE (12) FISCAL YEAR:
1. The financial year shall commence from first of
and expired by the end of
of each
Gregorian year while the first year shall
commence from the date of the commercial
registration at the Authority and expires at the
end of December of that year.
2.

:( السنة المالية12) المادة
 يجﺐ ان تبﺪأ السنة الﻤالية من اﻷول من.1
 بينﻤا،و تنتهﻲ ﻓﻲ نهاية ديسﻤبر من كﻞ سنة مالية
يجﺐ أن تبﺪأ السنة اﻷولﻰ من تاريخ التسجيﻞ التجاري
من
ﻓﻲ الهيئة و تنتهﻲ ﻓﻲ نهاية
.تلﻚ السنة

At the end of each financial year, the company’s
assets and liabilities shall be undertaking and the
profit and loss shall be circulated for preparation
of the balance sheet and profit/loss accounts.

ARTICLE (13) ACCOUNT:
1. Regular books of accounts shall be kept under the
control and supervision of the Manager.
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 يجﺐ التعهﺪ بﻤسؤوليات و،ﻓﻲ نهاية كﻞ سنة مالية
 و يجﺐ نشر الربﺢ والخسارة ﻹﻋﺪاد،أﺻول الشركة
.الخسارة/الﻤيﺰانية العﻤومية وحسابات الربﺢ

.2

:( ﺣسابات الشركة13) المادة
 يجﺐ أن تحفظ دﻓاتر حسابات منتﻈﻤة تحت تحكم و.1
.إشراف الﻤﺪير

2.

The General Assembly shall appoint an Auditor to
audit the accounts as per the rules of the
accounts.

ARTICLE (14) DURATION AND VALIDITY:
1. The duration of the company shall be one year
renewable automatically for equal period unless
otherwise terminated by a legal reason or due to
a special resolution for the General Assembly.
2.

The business activities authorized by virtue of
these Articles of incorporation are incident and
related only during the validity of the trade
licence issued by the Authority.

ARTICLE (15) LIQUIDATION:
The company may be liquidated for any of the reasons
stated below:
1. Duration having expired or by agreement of all
shareholders or on judgment of insolvency passed
for liquidation or pursuant to the provisions of
the valid laws of the Media Free Zone, Fujairah.
2.

3.

4.

The company shall not be liquidated in case of
death of any of the shareholders and the other
Partners shall have the choice to continue with or
without the heirs of the deceased.
Upon liquidation for any reason, the General
Assembly shall appoint the liquidator and specify
the rules and liquidation who shall after full
payment of all company obligations divide the
assets pursuant to the resolution liquidation.
Upon non-renewal of the trade license over a
period of one year, the Authority reserves the
right to close all departmental accounts pertains
to the company including, but not limited to
Immigration, Etisalat, water and electricity etc.
The Authority shall not be responsible or liable for
any loss or damage of any sort incurred to the
company as a result of such closure.

ARTICLE (16) LIABILITY & RESPONSIBILITY:
The Liability of the Shareholder is limited and equal to the
individuals share values .The responsibility of each
shareholder towards the company losses shall be limited to
the extent of the unpaid part (if any) of his shares in the
capital and shall not be required to reimburse any profit
dividends previously distributed in a proper way.
ARTICLE (17) ADDENDUMS:

 ليﻘوم،يجﺐ أن تعين الجﻤعية العﻤومية مﺪﻗق حسابات
.بتﺪﻗيق الحسابات وﻓﻘا ً لﻘوانين الحسابات

.2

:( مدة و صﻼﺣية الشركة14) المادة
 ﻗابلة للتجﺪيﺪ تلﻘائيا ً لﻤﺪة، تكون مﺪة الشركة سنة واحﺪة.1
 ما لم يتم إنهائها بسبﺐ ﻗانونﻲ أو بسبﺐ ﻗرار،مساوية
.خاص للجﻤعية العﻤومية
،نشاطات اﻷﻋﻤال الﻤخولة بواسطة ﻋﻘﺪ التأسيس
 ﻓﻘﻂ خﻼل ﺻﻼحية الرخصة، ﻋرﺿية و سارية
 التﻲ ﺻﺪرت بواسطة السلطة ) الﻤتﻤثلة ﻓﻲ،التجارية
.(مﺪينة اﻹبﺪاع

.2

:( تﺼفية الشركة15) المادة
:يجوز تصفية الشركة ﻷي من اﻷسباب الﻤذكورة أدناه
 بانتهاء الﻤﺪة أو بواسطة اتفاﻗية من الﻤساهﻤين أو بحكم.1
إﻓﻼس ﺻﺪر بالتصفية أو تبعا ً ﻷحكام الﻘوانين السارية
. الفجيرة- ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
يجﺐ أﻻ تتم تصفية الشركة لوﻓاة أحﺪ الﻤساهﻤين و
يجﺐ أن يكون لبﻘية الشركاء الخيار ﻓﻲ اﻻستﻤرار مﻊ
.ورﺛة الﻤتوﻓﻲ أو بﺪونهم

.2

 يجﺐ ﻋلﻰ الجﻤعية العﻤومية،ﻋنﺪ التصفية ﻷي سبﺐ
أن تعين مختص يحﺪد الﻘوانين ويجﺐ ﻋليه بعﺪ الﺪﻓﻊ
ً  أن يﻘسم اﻷﺻول تبعا،الكامﻞ ﻻلتﺰامات الشركة
.لﻘرار التصفية

.3

 خﻼل ﻓترة،ﻓﻲ حالة ﻋﺪم تجﺪيﺪ الرخصة التجارية
 ﻓإن السلطة )الﻤتﻤثلة ﻓﻲ الﻤنطﻘة،سنة واحﺪة
اﻹﻋﻼمية الحرة "مﺪينة اﻹبﺪاع"( تحتفظ بالحق ﻓﻲ
إغﻼق كﻞ الحسابات التﻲ تتعلق بالشركة بالﺪوائر
 و التﻲ تشﻤﻞ و ليس حصرا ً الجوازات و،الرسﻤية
 )الﻤتﻤثلة. الخ، الﻤاء و الكهرباء، اﻻتصاﻻت،الهجرة
ﻓﻲ الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة "مﺪينة اﻹبﺪاع "غير
 تتكبﺪه،مسؤولة ﻋن أي ﻓﻘﺪ أو ﺿرر من أي نوع
.الشركة كنتيجة لﻤثﻞ هذه التصفية

.4

:( المسئولية16) المادة
 و.مسؤولية الﻤساهم محﺪودة و مساوية لﻘيﻤة حصة الفرد
 يجﺐ أن تكون محﺪودة،مسؤولية كﻞ مساهم تجاه خسائر الشركة
ﻓﻲ حﺪ الجﺰء الﻐير مﺪﻓوع )إذا وﺟﺪ( من حصصه ﻓﻲ رأس
ً و سوف ﻻ يتطلﺐ أي حصة من الربﺢ تم توزيعها سابﻘا،الﻤال
.بطريﻘة سليﻤة
:( المﻼﺣق17) المادة
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The Shareholders agrees that all addendums and
agreements that signed by them, after verification and
approval by the Authority becomes integrated part of this
agreement.
ARTICLE (18) GOVERNING LAW AND ARBITRATION:
1. This Agreement shall be governed by and
construed in accordance with the applicable laws
of Fujairah Creative City and the laws of the
Emirate of Fujairah.
2.

3.

If any dispute is not resolved between the Parties
within thirty (30) Days from the date on which
one party receives notice from another Party that
a Dispute exists in connection with this
agreement or arising out of the formation,
performance, interpretation, nullification,
termination or invalidation of this contract or
arising there from or related thereto in any
manner whatsoever, shall be settled by
arbitration in accordance with the provisions set
forth under the Fujairah Creative City Arbitration
Rules (“the Rules”), by one or more arbitrators
appointed in compliance with the Rules.
Unless otherwise agreed in writing, the existence
of a Dispute shall not relieve any Party form
performance of its obligations under this
Agreement not the subject of the Dispute.

ARTICLE (19) CORRESPONDENCE
Unless otherwise stated by a written notice, all
correspondence to the shareholders shall be made to
his/her address of the Company Book.

يواﻓق الﻤساهﻤين ﻋلﻰ أن الﻤﻼحق و اﻻتفاﻗيات التﻲ تم توﻗيعها
 و بعﺪ التﺪﻗيق و الﻤواﻓﻘة من السلطة الﻤتﻤثلة ﻓﻲ،بواسطتهم
 ﻓإنها تعتبر ﺟﺰء مكﻤﻞ، مﺪينة اﻹبﺪاع،الﻤنطﻘة اﻹﻋﻼمية الحرة
.لهذه اﻻتفاﻗية
:( قانون اﻻتفاقية و التحكيم18) المادة
 يجﺐ ان تحكم هذه اﻻتفاﻗية و تفسر وﻓﻘا ً للﻘوانين.1
الﻤطبﻘة ﻓﻲ مﺪينة اﻹبﺪاع بالفجيرة و ﻗوانين إمارة
.الفجيرة
ﻓﻲ حالة لم يتم التوﺻﻞ إلﻲ حﻞ ﻓﻲ نﺰاع نشﺐ بين
 من تاريخ استﻼم،( يوم30)  خﻼل ﺛﻼﺛين،اﻷطراف
اﻹنذار من الطرف اﻷول للنﺰاع للطرف اﻵخر و
 وﻓﻘا ً لﻸحكام،يجﺐ أن يتم حله بواسطة التحكيم
الﻤنصوص ﻋليها بﻤوﺟﺐ ﻗوانين التحكيم لﻤﺪينة
 بواسطة محكم واحﺪ أو،("اﻹبﺪاع بالفجيرة )"الﻘوانين
. يتم تعيينهم وﻓﻘا ً للﻘوانين،أكثر

.2

 ﻓإن وﺟود،ما لم بطريﻘة أو بأخرى يتم الﻤواﻓﻘة كتابيا
نﺰاع يجﺐ أﻻ يعفﻰ أي طرف من التﺰاماته ﻓﻲ اﻷداء
. التﻲ ليست موﺿوع النﺰاع،بﻤوﺟﺐ هذه اﻻتفاﻗية

.3

:( المراسﻼت19) المادة
 ﻓإنه يجﺐ،ما لم بطريﻘة أو بأخرى تم النص بواسطة إنذار كتابة
ﻋنوانها ﻓﻲ/أن ترسﻞ كﻞ الﻤراسﻼت إلﻲ الﻤساهﻤين إلﻰ ﻋنوانه
.سجﻞ الشركة

CLIENT USE

ﻻستخدام العميل
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–  المنطقة اﻹعﻼمية الحرة-ﻻستعمال الموظف فقط
مدينة اﻹبداع

I ------------------------------------------------------------------Officer in
charge at ----------------------------------- hereby affirm that this
Articles of Incorporation was signed, sealed and delivered by the
above parties in my presence.

----------------------------------------------------------------------أنا
 بهذا أؤكﺪ بأن ﻋﻘﺪ------------------------ الﻤوظف الﻤسؤول ﻓﻲ

Designation: _________________________________

 تم توﻗيعه و ختﻤه و تسليﻤه بواسطة اﻷطراف أﻋﻼه،التأسيس هذا
.امامﻲ
________________________________ :الوظيفة

Signature: ___________________________________

_______________________________ :التوﻗيﻊ

Attestations

التﺼديقات
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