
 

 

 

 

 

 

This Agreement is made on the ----- day of ----

---a year of -------by and between:  

 

First Party 

Progtech Services whose place of business in Abu 

Dhabi, United Arab Emirates C.R. No. CN 1000978 

Dated 19/03/1990 City of Abu Dhabi represented 

by Chairman Mr. Hareb Masaod Al Darmaki. 

Second Party  

(Company’s Name) Located (Address) 

represented by Mr. (owner) holding passport 

no.  

PREAMBLE:  

WHEREAS, the second party is (Company’s 

Name) desirous of opening Branches Office in 

the UAE, for carry on the business of 

(Company’s Activities) and any other activity 

related to the above.  

 

 

 

 

 

 

من  ------من شهر  –أبرمت هذه االتفاقية في هذا اليوم 

 بين كل من:  --------عام

 

  الطرف األول

مارات أبوظبي، اإلمكان عملها في ، بروجكتك سيرفيسس

 CN 1000978العربية المتحدة, ومرخصه تجاريا برقم 

حارب مسعود و ممثله بالسيد  19/03/1990بتاريخ 

 الدرمكي.

 

 الطرف الثاني

 

جواز  ----ويمثلها السيد/  -----سم الشركة ( وعنوانها ) ا

  ----سفر 

 المقدمـــــة: 

لما كان الطرف الثاني شركة )اسم الشركة( ترغب في 

تأسيس مكتب فرعي لها في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 وأية أنشطة أخرى تتعلق بما ذكر أعاله.  ---لممارسة نشاط  

 

 

 

AGREEMENT TO APPOINT A LOCAL AGENT FOR A 
BRANCH 

 
A FOREIGN COMPANY 

 اتفاقية تعيين وكيل محلي لفرع شركة أجنبية
 في أبوظبي



 

 

WHEREAS, under the law of the Emirates, a 

foreign Company must, in order to obtain 

licenses to conduct its business in the United 

Arab Emirates enter into an Agreement with a 

local Agent, and  

WHEREAS the first party is a UAE he has the 

right and the capacity to act as local agent in 

any Emirate of the UAE and  

 

WHEREAS both parties have agreed that the 

First Party shall act as the Local Agent of the 

Second Party according to the laws of the 

United Arab Emirates now in force and to the 

terms of this Agreement.  

 

IT IS NOW HEREBY EXPRESSLY AGEED 

BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:  

Article (1):  

PREAMBLE 

The above recited preamble shall form an 

integral part of this agreement.  

 

Article (2):  

Appointment 

The Second Party hereby appoints the First 

Party as its local agent in all the Emirates in 

the UAE and the First Party hereby accepts 

such appointment.  

ً لقوانين اإلمارات  ولما كانت الشركات األجنبية ملزمة وفقا

العربية المتحدة من أجل الحصول على تراخيص لمزاولة 

أعمالها في اإلمارات العربية المتحدة أن تبرم اتفاقية مع 

 وكيل محلي. 

 

ولما كان الطرف األول من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 لى العمل بصفة وكيل مواطنويقر أن يتمتع بالحق والقدرة ع

 في أي إمارة من دولة اإلمارات، و 

 

ل الطرف األول ا كان الطرفان قد اتفقا على أن يعمولم

ً لقوانين اإلمارات  بصفة وكيل مواطن للطرف الثاني وفقا

 العربية المتحدة المعمول به ووفقاً ألحكام هذه االتفاقية. 

 

 

 ين على ما يلي: لذلك، فقد تم االتفاق صراحة بين الطرف

 البند األول:  

 التمهيد 

 

 يعتبر التمهيد أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية. 

 

 

 البند الثاني: 

 التعيين 

يقوم الطرف الثاني بموجبه بتعيين الطرف األول بصفة 

، ويقبل الطرف وكيل محلي له  في كافة إمارات الدولة

 األول هذا التعيين.

 



 

 

Article (3):  

DURATION 

The duration of this agreement shall be for a 

term of 5 years from the date of its signing by 

the parties. Thereafter this Agreement shall 

be extended automatically for a similar terms 

unless either party notifies the other of its 

intention not to renew the Agreement by a 

notice in writing at least six months prior to 

the expiry of the original or renewed period.  

Article (4) 

 THE TRADE NAME 

The second Party shall operate in the (UAE) 

United Arab Emirates under the name  

Article (5)  

CAPITAL 

The capital of the branch office shall be paid 

by the Second Party.  

Article (6)  

PLACE OF BUSINESS  

The Second party’s place of business under 

this Agreement will be the United Arab 

Emirates and the First Party shall act as its 

local Agent in the UAE in accordance with the 

laws and regulations in force in the Emirates, 

for all projects, contracts or works perfumed 

by the Second Party or which it may enter 

into in the United Arab Emirates.  

 البند الثالث:  

 مدة االتفاقية 

تكون مدة صالحية هذه االتفاقية خمسة سنوات اعتبارا من 

ً لمدد  تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين وتتجدد تلقائيا

مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين، بابالغ الطرف اآلخر بنيته 

عدم نجديد االتفاقية بموجب اخطار خطي يرسله له قبل مدة 

لى األقل من تاريخ انتهاء المدة األصلية أو ستة أشهر ع

 المجددة. 

 

 

 البند الرابع 

  االسم التجاري

سوف يمارس الطرف الثاني نشاطاته في دولة االمارات 

 العربية المتحدة تحت اسم 

 البند الخامس 

 رأس المال

سيقوم الطرف الثاني بدفع رأس المال المطلوب لمكتب 

 الفرع بالكامل.

 

  البند السادس

 مقر العمل: 

ر الذي سوف يمارس فيه الطرف الثاني نشاطاته قيكون الم

وأعماله بموجب هذه االتفاقية هو دولة االمارات العربية 

المتحدة . كما أن الطرف األول سوف يعمل بصفة وكيل في 

ً للقوانين واألنظمة  دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

فيما يتعلق بكافة السارية في اإلمارة المذكورة وذلك 

المشاريع والعقود أو األعمال التي ينفذها الطرف الثاني أو 

 التي قد يقوم بإبرامها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 



 

 

Article (7)  

OBJECT  

The Second Party will carry on the business of 

Constructions and Supplier or investor and 

any other activity related to the above.  

 

Article (8)  

MANAGEMENT AND COOPERATION  

The Second Party shall alone be responsible 

for the management of its business and shall 

therefore have full powers to deal with any 

matters concerning its business without 

interference from the First Party.  

The Second party shall also have the exclusive 

right to appoint manager(s) to manage and 

administer the business and to give him or 

them the right to sign on behalf of its branch 

and to represent it before Courts, Ministries, 

Government Departments and 

Establishments; and any other authorities and 

in the Second party’s name enter into 

contracts, open bank accounts, appoint and 

dismiss employees, receive and withdraw 

money, appoint any person to act as attorney 

and do any other act or thing for the efficient 

running and conduct of its business, to open 

and close the Branch.  

 

 

 

 البند السابع 

 األغراض

سوف يزاول الطرف الثاني أعمال اإلنشاءات الهندسية وأية 

 أخرى تتعلق بما ذكر أعاله. نشاطات 

 

 

 البند الثامن 

 اإلدارة والتعاون

أعماله ويتمتع  يكون الطرف الثاني وحده مسؤوالً عن إدارة

بالتالي بكامل الصالحيات للتعامل مع أي أمور تتعلق 

 اطاته بدون أي تدخل من الطرف األول. ونشبأعماله 

 

ي تعيين المدير فيتمتع الطرف الثاني أيضا بالحق الحصري 

إلدارة وتسيير األعمال وفي منحه أو منحهم )المديرين( لديه 

حق التوقيع بالنيابة عن المكتب الفرعي وتمثيله لدى المحاكم 

والوزارات اوالدوائر الحكومية والمؤسسات وأي سلطات 

مع تخويله أو تخويلهم حق إبرام العقود باسم الطرف  أخرى

الثاني وفتح الحسابات المصرفية وتعيين الموظفين وصرفهم 

وتعيين أي شخص للعمل بصفة واستالم األموال وسحبها 

وكيل قانوني والقيام بأي أعمال أو أشياء تهدف إلى تسيير 

النشاطات وإداراتها بطريقة فعالة وكذلك فتح المكتب 

 رعي وإقفاله.الف

 

 

 

 

 

 



 

 

Article (9)  

FIRST PARTY’S RESPONSIBILITIES  

1. In its capacity as the local agent, the First 

party undertakes to assist the Second 

Party to get a power, influence sponsor 

in Any Emirate or Gulf State upon its 

request and to obtain:  

a. The registration certificate with 

the Ministry of Economy and 

Commerce & the local 

Departments in Dubai & Abu 

Dhabi. 

b. Chamber of Commerce and 

Industry membership.  

c. Municipality trade license.  

d. The Registration certificate with 

the Commercial Register.  

e. Work permits, residence visas for 

its employees, visit visas for its 

visitors and any and all other 

permits or licenses which may be 

required for the business of the 

Second Party. The second per will 

per all the costs.   

f.      Renewal of any or all of the 

above mentioned licenses permits, 

consents, approvals, registrations 

and visas when required. The 

second per will per all the costs. 

 

 البند التاسع 

 مسؤوليات الطرف األول 

ً بمساعدة  .1 يتعهد الطرف األول بصفته وكيالً محليا

الطرف الثاني عندما يطلب منه ذلك هذا األخير، 

 خير، من أجل الحصول على: هذا األ

 

 

شهادة التسجيل لدى وزارة االقتصاد  .أ

والتجارة، والدوائر المحلية في دبي 

 وأبوظبي.

 

 شهادة العضوية لدى غرفة التجارة  .ب

 الرخصة التجارية من البلدية .ج

 

 شهادة التسجيل في السجل التجاري  .د

 

بطاقات العمل وتأشيرات اإلقامة لموظفيه  .ه

ريه وأي من وتأشيرات الزيارة لزائ

وكافة األذونات والتراخيص األخرى 

التي قد تكون مطلوبة ألعمال الطرف 

 الثاني وعلى نفقة الطرف الثاني.

 

تجديد أي من وكافة ما ذكر أعاله من  .و

تراخيص وأذونات وموافقات وتسجيالت 

وتأشيرات عندما يكون ذلك مطلوباً 

 وعلى نفقة الطرف الثاني. 

 



 

 

2). The First Party also undertakes to 

provide the Second Party with all usual 

services provided by a local agent in 

UAE which will include, but not 

necessarily be limited to:  

a) Notifying the Second Party from 

time to time during the performance 

of its works of any new 

developments in the laws, 

regulations, actions, policies and 

practices of the United Arab 

Emirates and its official departments 

which could affect the business of 

the Second Party and the 

performance of its obligations in 

connection with its business. 

b) Assist the Second Party to obtain 

from all official departments and 

other official bodies and divisions in 

UAE such permits, licenses and 

other Government approvals as may 

be required for the Second Party to 

perform its business in the UAE. The 

second per will per all the costs.  

c) The first party will help the second 

for locating an office, the second 

party will be responsible on paying 

all the costs.  

d)   Assist and advise the Second Party in 

cultivating and developing good and 

beneficial relations and in solving and 

disposing of any problem which may 

arise, with the Government of UAE and 

/or its official department and divisions 

( ويتعهد الطرف األول أيضا بأن يقدم إلى الطرف الثاني 2

عادة الوكالء المحليون في دولة  التي يقدمهاكافة الخدمات 

لي دون أن تكون اإلمارات، على أن تشمل تلك الخدمات ما ي

 بالضرورة محصورة بذلك: 

 

القيام من وقت إلى آلخر خالل تنفيذ أعماله بإبالغ  .أ

الطرف الثاني بأي تطورات تطرأ على القوانين 

واألنظمة واإلجراءات والسياسات والممارسات في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ولدى دوائرها 

الرسمية، مما قد يؤثر على أعمال ونشاطات 

الثاني وعلى تنفيذ التزاماته فيما يتعلق لطرف ا

 باألعمال. 

 

 

 

مساعدة الطرف الثاني في الحصول من الدوائر  .ب

الرسمية والهيئات الرسمية األخرى واألقسام في 

دولة اإلمارات على األذونات والتراخيص 

والموافقات الحكومية األخرى التي قد تكون 

أعماله في مطلوبة للطرف الثاني لكي يقوم بتنفيذ 

 دولة اإلمارات وعلى نفقة الطرف الثاني. 

 

على الطرف األول أن يقوم بمساعدة الطرف  .ج

الثاني بالحصول على مكتب كمقر للمكتب الهندسي 

 الجديد وعلى نفقة الطرف الثاني

 

مساعدة الطرف الثاني وتقديم النصح والمشورة له  .د

في تأسيس وتطوير عالقات جيدة ومفيدة وفي 

لول المناسبة ألي مشاكل قد تنشأ مع ايجاد الح

حكومة دولة اإلمارات أو دوائرها وأقسامها 

 الرسمية. 



 

 

e) Upon the request of the Second 

Party from time to time, to attend 

meetings with representatives of 

customers in UAE and perform 

liaison services for the Second Party 

with such customers.   

f) Upon the request of the Second 

Party, to assist and advise the 

Second Party in the selection of 

vendors and suppliers, in connection 

with the performance by the Second 

Party of its obligations under any of 

its contracts.  

g) Inform the second Party regularly of 

new work opportunities and 

projects in its fields’ of business in 

the Emirates.  

Article (10) 

FIRST PARTY’s RIGHTS  

1. As sole consideration for the services to 

be rendered under this Agreement by the 

First Party, the Second Party shall pay the 

First Party , for each contract signed by 

the Second Party within the Territorial 

limits of UAE including its free zones, with 

the ultimate client % of Projects in United 

Arab Emirates  

 

 

 

هـ( القيام من وقت آلخر وعند طلب الطرف الثاني بحضور 

التي تعقد مع ممثلي العمالء في االمارات وتقديم  االجتماعات

 خدمات ارتباط للطرف الثاني مع مثل هؤالء العمالء.

 

  

و(  القيام بناء لطلب الطرف الثاني بمساعدة هذا االخير 

وتقديم المشورة له في اختيار البائعين والموردين فيما يتعلق 

ود التي بموجب أي من العقبتنفيذ الطرف الثاني اللتزاماته 

 ابرمها.يكون قد 

 

 

ً بالمشاريع الجديدة  ز( أعالم الطرف الثاني دوريا

 وبالمشاريع الداخلة في مجال أعماله في اإلمارات. 

 

 

 البند العاشر

 حقوق الطرف األول 

سوف يدفع الطرف الثاني للطرف األول كمقابل حصري 

عن الخدمات التي سوف يقدمها له الطرف األول بموجب 

فاقية، وعن كل عقد يوقع من قبل الطرف الثاني هذه االت

داخل حدود دولة اإلمارات متضمنة مناطقها الحرة، مع أي 

عميل نهائي نسبة % من قيمة مجموع أعمال الطرف 

 الثاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

   

 

 

 



 

 

2. The fees mentioned above shall be 

paid out of and pro rata to the 

payments actually received by the 

Second Party from the client and shall 

be paid in the same currency of the 

payment made to the Second Party by 

the client. Therefore, no fee shall be 

due on amounts not received from the 

client.  

3. In case where the Second Party is 

member of a consortium or a joint 

venture and consequently the Second 

Party has only a share in the contract, 

then accordingly the fees shall only 

apply to Second Party’s share or pat in 

such contracts. 

Article (11)  

             Second Party’s Losses 

 

The First Party shall not be held liable for 

any losses of the Second Party’s business 

nor be entitled to claim any or all of its 

profits of the second party. 

 

 

 

 

 

 

( تدفع العموالت المذكورة أعاله من الدفعات التي يستلمها 2

سبة تلك الدفعات ويسددها الطرف الثاني فعلياً من العميل وبن

بنفس العملة التي تم أداء الدفعة بها من قبل العميل الى 

الطرف الثاني، لذلك ال تكون أي عموالت متوجبة الدفع عن 

 مبالغ لم يتم استالمها من العميل. 

 

 

 

( في حالة اشتراك الطرف الثاني في اتحاد شركات أو 3

حصة فقط في ائتالف مشترك وكان للطرف الثاني بالتالي 

األعمال، تكون في مثل هذه الحالة العموالت قابلة للتطبيق 

على حصة الطرف الثاني فقط أو على الجزء الذي يعود له 

 من اتحاد الشركات أو من االئتالف المشترك. 

 

 البند الحادي عشر 

  خسائر وأرباح الطرف الثاني

 

لن يتحمل الطرف األول أي مسؤولية عن أي من أو كافة 

لخسائر الناتجة عن أعمال الطرف الثاني كما أنه لن يحق ا

للطرف األول أن يطالب بأي من وجميع أرباح الطرف 

 الثاني.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article (12) 

NON INTERFERENCE BY THE FIRST PARTY  

 

The First Party shall not have any right to 

interfere in the management of or 

administration of the Second Party’s business 

or to give instructions to its employees or act 

as its partner attorney or representative or to 

do any act whatsoever in the Second Party’s 

name or to bind it in any manner whatsoever.  

 

Article (13)  

SCOPE OF AGREEMENT 

It is expressly agreed and understood that the 

scope of this Agreement is limited to the 

objects of this agreement. This agreement is 

restricted to projects of or contracts entered 

into by Second Party in the Emirates, and or 

other Areas both agreed by an Annex. 

 

Article (14)  

SECOND PARTY’S OBLIGATIONS 

1. The Second Party shall promptly 

inform the First Party about every and 

any contract(s) it may enter into in the 

Emirates by notice in writing.  

 

 

 البند الثاني عشر 

 ولعدم تدخل الطرف اال

 

لحق في التذخل في إدارة أو يكون للطرف األول ا ال  أن

تسيير أعمال الطرف الثاني كما انه لن يحق له إصدار 

التعليمات لموظفيه أو العمل بصفة شريك له  أو وكيل 

قانوني أو ممثل وال يكون مخوالً القيام بأي فعل من أي 

طبيعة كان باسم الطرف الثاني أو يؤدي إلى إلزام الطرف 

 الثاني بأي طريقة كانت.

 

 

 

 بند الثالث عشر ال

 نطاق االتفاقية 

من المفهوم والمتفق عليه أن نطاق هذه االتفاقية محدودا 

باألغراض المحددة لالتفاقية كما انه يكون محصورا 

بالمشاريع أو العقود التي يبرمها الطرف الثاني في االمارات 

 والمناطق االخرى التي يتم االتفاق عليها في ملحق. 

 

 

  البند الرابع عشر

 واجبات الطرف الثاني

يتوجب على الطرف الثاني أن يقوم فوراً وبموجب  (1

إخطار خطي بإبالغ الطرف األول بخصوص كل 

 عقد على حدة قد يبين الطرف الثاني في اإلمارات 

 

 



 

 

2) The Second Party shall also inform the 

First Party in relation to the value of 

the above mentioned contracts the 

dates and value of each payments 

received from the client. 

 

 

3) The Second Party shall maintain in 

accordance with local laws, proper 

books of accounts in the Emirates in 

which all figures relating to its 

activities shall be recorded. Such 

accounting shall be maintained in 

accordance with accepted 

international accountancy practices.  

 

4) The First party will assist the Second 

Party to appoint Auditors of 

international repute established in the 

Emirates to audit its accounts.  The 

name of the auditor shall be notified 

to the First Party. 

 

 

5) The Second Party shall instruct the 

Auditor to certify to the First Party the 

accuracy of the information related to 

the value and date of each payment 

received by the Second Party from the 

ultimate client during 

وجب أيضاً على الطرف الثاني أن يقوم كما يت (2

بإبالغ الطرف األول بشأن قيمة العقود المذكورة 

أعاله و تاريخ و قيمة كل دفعة يستلمها الطرف 

الثاني من العميل و كافة التكاليف النتعلقة 

 بالمشروع. 

 

 

يلتزم الطرف الثاني بمسك دفاتر و سجالت  (3

ً للقوانين المحلية في  محاسبية صحيحة وفقا

اإلمارت ، حيث يقيد كافة األرقام المتعلقة بأعماله 

ً للممارسات الدولية  على أن تتم تلك المحاسبة وفقا

 المعتمدة في المحاسبة. 

 

 

 

الطرف الثاني  الطرف االول بمساعدة سوف يقوم (4

بتعيين مدققي حسابات يتمتعون بشهرة عالمية و 

مسجلين في اإلمارات لكي يتولوا تدقيق حساباته 

 أن يتم إخطار الطرف األول باسمهم. على 

 

 

 

 

تعليماته إلى مدقق  ارعلى الطرف الثاني إصد (5

الحسابات لكي يؤكد للطرف األول صحة 

المعلومات الخاصة بتاريخ و قيمة كل دفعة يستلمها 

 . الطرف الثاني من عميله خالل كل سنة مالية

 

 



 

 

6) The Second Party shall instruct its 

auditors to issue the First Party with 

an audited financial report of the 

Second Party’s business in U.A.E. for 

each financial year. 

Article (15 )  

ALTERATIONS 

No modification change or alteration 

whatsoever to this Agreement shall be 

permitted or binding on the parties hereto 

except by an instrument in writing executed 

and signed by both parties. 

Article ( 16 )  

FORCE MAJEURE 

Neither party hereto shall be liable to other 

party for any default, delay or non-

performance of its obligations hereunder to 

the extent that such default, delay or non-

performance is caused by circumstances 

wholly outside its control including ( but 

without limiting the generality of the 

foregoing) acts of God, consequences of war, 

strikes, lockouts. 

على الطرف الثاني أن يكلف المحاسبين أن يقوموا   (6

بجميع أعمال الطرف  للطرف االول بتقديم تقارير

الثاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن كل 

 سنة مالية . 

 

 

 البند الخامس عشر 

 التغييرات 

ال يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير من أي نوع كان على 

التعديل أو التغيير ملزما لطرفي  هذه االتفاقية و لن يكون هذا

هذه االتفاقية إال إذا تم بموجب مستند خطي ينظم و يوقع من 

 قبل الطرفين. 

 البند السادس عشر 

 القوة القاهرة 

لن يكون أي من الطرفين مسؤوالً تجاه الطرف اآلخر عن 

أي خطأ أو تأخير أو عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه 

مثل ذلك الخطأ أو التأخير أو عدم التنفيذ  االتفاقية إذا كان

ناتجاً عن ظروف خارجة كلياً عن سيطرته ، بما في ذلك 

( القضاء و القدر و نتائج )دون الحد من عمومية ما سبق

 الحرب و االضرابات و االقفاالت التعجيزية .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article ( 17 )  

THE TRADE NAME 

The trade name, signia, sign, or other logo 

service marks used by the Second Party shall 

remain the sole property of the Second Party 

and the First Party shall not acquire any right 

to use such property as aforesaid and the 

name “ AAAB “or any other name to be used 

in the future by the Second Party nor shall the 

First Party dispute that right or interest in the 

name as well as before or after the 

termination of this Agreement regardless of 

the reasons for such termination. 

 Article (18)  

TERMINATION 

This Agreement shall terminate forthwith on 

the happening of the following: 

a) If The First Party ceases to be eligible 

to act as agent of the Second Party in 

the United Arab Emirates. 

b) The Second Party ceases for any 

reason whatsoever to carry on the 

business in the Emirates and upon 

notification given to the First Party in 

this respect. 

c) At its maturity date should one party 

inform the other of his Intention not 

to renew it by notice in writing as 

mentioned in Art 3? 

 

 البند السابع عشر

 االسم التجاري

خدمة يبقى االسم التجاري و اإلشارة و الالفتة أو أي عالمة 

أو شعارات أخرى يستخدمها الطرف الثاني ملكاً له وحده و 

لن يكتسب الطرف األول أي حق في استعمال تلك الملكية 

كما ذكر أعاله و ال في استخدام االسم ............ أو أي اسم 

آخر قد يستعمله الطرف الثاني في المستقبل باإلضافة إلى ما 

ً أن ينازع في هذا الحق  سبق ، ال يحق للطرف األول أيضا

أو المصلحة باالسم سواء كان ذلك قبل أو بعد انتهاء هذه 

 االتفاقية مهما كانت أسباب اإلنهاء.

 

 

 البند الثامن عشر 

 إنهاء االتفاقية 

د حدوث أي من األشياء سوف تنتهي هذه االتفاقية فوراً عن

 -التالية:

إذا أصبح الطرف األول غير مؤهل أو غير قادر  -أ

مل بصفة وكيل للطرف الثاني في دولة على الع

 اإلمارات العربية المتحدة.

  

في حالة توقف الطرف الثاني ألي سبب من  -ب

األسباب عن مزاولة أعماله في اإلمارات ، و بعد 

 ار بهذا التوقف إلى الطرف األول.إرساله إخط

 

 

وم أحد عند انقضاء مدة االتفاقية شريطة أن يق -ج

ر بنيته في عدم بإخطار الطرف اآلخ ينالطرف

ة تجديدها و ذلك بسبب إشعار خطي بالطريق

 .المنصوص عليها في البند الثالث

 

 

 



 

 

 

2. This Agreement may be terminated 

forthwith by any one of the two parties:   

a) In the event of a breach non 

performance or non observance of 

any of the terms of this agreement 

by either of the parties ,and the 

aggrieved party shall have served a 

notice in writing to the defaulting 

party to remedy such breach, and 

if such breach is not remedied 

within 30 days from the date of  

 

b) Such notice, then this agreement 

shall be terminated forthwith by 

the aggrieved party and without 

prejudice to its rights to claim 

compensation for the losses 

resulting from such breach.  

c) In the event that either party 

becomes bankrupt goes into 

liquidation, have a receiver appointed 

over its assets or makes any 

arrangement with its creditors (other 

than for the purpose of an 

amalgamation / reconstruction) or is 

unable to pay its debts. 

3. This Agreement may be 

terminated by the Second Party in 

the event that the competent 

authorities in the Emirate refuse 

to grant to it the required licenses 

and permits to do business.  

d)  

كما يجوز إنهاء هذه االتفاقية فوراً من قبل أي  (2

 من الطرفين : 

 

في حال انتهاك أخد الطرفين أو عدم  (أ

تنفيذه أو عدم تقيده بأي من أحكام هذه 

االتفاقية و بعد أن يقوم الطرف المتضرر 

المنتهك خطياً بوجوب بإخطار الطرف 

تصحيح الخطأ أو معالجة االنتهاك خالل 

ً من تاريخ اإلخطار  مدة ثالثين يوما

 المذكور ، يحق 

 

 

 

 

 

عندئذ للطرف المتضرر إنهاء هذه  (ب

االتفاقية فوراً دون المساس بحقه 

بالمطالبة بتعويض عن الخسائر التي 

 تكبدها نتيجة االنتهاك. 

 

 

 

ين أو تصفيته في حال إفالس أي من الطرف (ج

أو في حال قيامه بأي ترتيبات مع دائنيه ) 

ألغراض ال تتعلق بالدمج أو إعادة تكوين 

الهيكلية( أو إذا أصبح غير قادراً على تسديد 

 ديونه. 
 

 

 

يحق للطرف الثاني أن ينهي هذه االتفاقية  (د

في حال رفضت السلطات المختصة في 

اإلمارات أن تمنحه التراخيص و 

 زمة لمزاولة األعمال .اإلذونات الال

 



 

 

 

4. In the event of the Second 

Party terminating this Agreement 

in reliance of its right under this 

article, the First Party shall be 

obliged to forthwith de-register 

this agreement and no 

compensation or indemnity shall 

be due it to the other party. 

Article ( 19 ) 

CONFIDENTIALITY 

Both parties agree that they shall not disclose 

or divulge, make public or make any use of for 

whatever purpose or reason any information 

or knowledge which may be confided in or 

become known to them or any of them 

regarding their relationship during this 

Agreement. This confidentiality shall apply 

both during and after the termination of this 

Agreement without any limitation in time 

regarding this. 

 

Article ( 21 )  

Non-Assignment of the Agreement  

This Agreement is personal to the First Party 

who shall have no right to assign code or 

transfer any or all of its right and benefits 

arising to it under this Agreement to any third 

Party or to offer it as contribution in a 

Company Capital without the prior written 

consent of the Second Party. 

 

 

في حال إنهاء هذه االتفاقية من قبل الطرف الثاني  (3

باالستناد إلى الحق الممنوح له بموجب هذا البند، 

سوف ينبغي على الطرف األول أن يقوم فوراً 

بشطب تسجيل هذه االتفاقية و لن يتوجب عليه أي 

مكافأة أو تعويض من جراء ذلك إلى الطرف 

 . الثاني 

 

 البند التاسع عشر 

 السرية 

 

يوافق الطرفان أنهما لن يقوما باإلنشاء أو اإلفصاح عن 

أو نشر  أو استخدام ألي غرض أو سبب مهما كان، أياً 

من المعلومات أو المعارف التي قد تسلم لهما أو تصبح 

معروفة لديهما أو ألي منهما فيما يتعلق بعالقتهما طيلة 

وف يطبق مبدأ السرية هذا خالل مدة هذه االتفاقية و س

مدة سريان هذه االتفاقية و بعد إنهائها أو انتهائها على 

 حد سواء بدون أي تحديد للزمن بهذا الخصوص . 

 

 

 البند الحادي و العشرون 

 عدم جواز التنازل 

أن هذه االتفاقية شخصية للطرف األول لذلك ال يجوز 

إلى أي طرف له أن يتنازل عنها أو يبيعها أو يحولها 

ثالث و ال أن يتنازل عن أو يبيع أو يحول أي من 

الحقوق و الفوائد الناشئة عنها و العائدة لع و ال أن لن 

يتصرف بها أو بتلك الحقوق أو الفوائد أو يقدمها بمثابة 

مساهمة في رأسمال شركة دون الحصول على موافقة 

 الطرف ........... الخطية. 



 

 

Article ( 22 )  

NOTICE 

Any notice or communication required 

pursuant to this agreement between 

parties shall be in writing in English, by 

registered mail and shall be deemed to 

have been well and sufficiently given on 

the fourteenth day after its posting by 

registered mail and sent to the address of 

the relevant party as specified in this 

article below, or to such other address or 

person as the relevant party may from 

time to time notify the other. 

 

a) In case of the First Party to it at P. O.  

Box: 3913 AbuDhabi, marked to the 

attention of Mr Hareb Masaod al 

Darmaki. 

 

b) In case of the Second Party to its P. O. 

Box , street , marked to the attention 

of Mr.    

Article ( 23 )  

MISCELLANEOUS 

1. Each Party shall at all times execute 

further documents and carry out such 

further actions as may be necessary 

for the purpose of giving full effect to 

the provisions of this Agreement. 

 البند الثاني و العشرون

 اإلخطارات 

يتوجب إرسال كافة اإلخطارات أو المراسالت المطلوبة بموجب 

ً بواسطة البريد المسجل و سوف تعتبر  أحكام هذه االتفاقية خطيا

طريقة صحيحة و كافة بعد مدة أربعة عشر يوماً أنه تم استالمها ب

من تاريخ إيداعها البريد المسجل أو إرسالها على عنوان الطرف 

المعنى كما هو مبين في هذا البند فيما يلي بأدناه ، أو إلى أي 

عنوان أي شخص آخر حسبما قد يقوم الطرف المعني بإخطار 

 الطرف اآلخر به من وقت آلخر . 

 

 

 

لها إلى الطرف األول ، على عنوانه في حال إرسا (أ

أبوظبي ، موجهة إلى عناية  3913ص ب : 

 حارب مسعود الدرمكىسعادة / 

 

 في حال إرسالها إلى الطرف الثاني على عنوانه. (ب

 

 البند الثالث و العشرين 

 أحكام متفرقة 

 

يلتزم كل من الطرفين بتنظيم و توقيع مستندات إضافية و إجراء 

التي قد ةتكون ضرورية لغرض إنقاذ ألحكام األفعال اإلضافية 

 هذه االتفاقية بشكل كامل و يجعلها ذات أثر ..... 

 

 

 



 

 

2. Headings contained in this Agreement 

are for reference only and shall not 

affect its interpretation. 

 

Article (24)  

No Partner or Guarantee  

This Agreement is not a partnership 

and the First Party is not the 

guarantor nor the partner of the 

Second Party. It is a Company Agency 

Agreement in accordance with the 

Article (314) from the Federal Law No. 

(8) Of 1984 concerning commercial 

companies. 

Article (25 )  

SITTING DISPUTES AND DIFFERENCE 

a) Abu Dhabi Court will be the 

competent authority to settle any 

matters relating to this Agreement or 

any of its articles. 

b) This Agreement shall be governed by 

and construed in all respects in 

accordance with the laws of Abu 

Dhabi, United Arab Emirates . 

 

 

 

 

أن العناوين الواردة لفي هذه االتفاقية قد وضعت لتسهيل 

الرجوع إليها فقط و لن يكون لها أي تأثير على تفسير 

 أحكامها.

 

 البند الرابع و العشرين

 ال شراكة و ال ضمان 

 

ال ينشأ عن هذه االتفاقية أي شراكة و ال يكون الطرف األول 

لثاني أو شريكاً له. أن هذه االتفاقية ضامنا أو كفيالً للطرف ا

( من  314هي اتفاقية وكالة شركة وفقاً ألحكام المادة ) 

 .  1984/  8قانون الشركات االتحادي رقم 

 

 

 البند الخامس و العشرين 

 تسوية النزاعات و الخالفات 

سوف تكون محاكم أبوظبي هي المختصة للنظر  (أ

أ عن في تسوية أي نزاعات أو خالفات قد تنش

 األمور المتصلة بهذه االتفاقية أو أي من بنودها. 

 

تكون هذه االتفاقية خاضعة و يتم تفسيرها من كافة  (ب

اإلمارات  –النواحي وفقاً ألحكام قوانين أبوظبي 

 العربية المتحدة .

 

 

 

 

 



 

 

Article ( 26 )  

Counterparts  

This Agreement is made in three copies one each 

to be given to the First Party, to the Second and 

the third one to the Notary Public. 

No compensation or indemnity shall be due by 

the Second Party to the First Party in this respect. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties have entered 

into this agreement the day and year first 

hereinabove written . 

 

 

 

 

 

First Party  

 

 

 

Second Party 

 

 

 

 

 

 البند السادس و العشرين 

 نسخ االتفاقية 

نظمت هذه االتفاقية من ثالث نسخ أصلية ، تسلم واحدة منها إلى 

 كل من الطرف األول و الطرف الثاني و الثالثة إلى كاتب العدل . 

 

ي أن يدفع للطرف األول أي و لن يتوجب على الطرف الثان

 تعويض أو مكافأة بهذا الخصوص . 

 

و إشهاداً على ما ورد أعاله، قام الطرفان في هذه االتفاقية 

بإبرامها و التوقيع عليها في اليوم و السنة المبينيين في صدرها 

 أعاله. 

 

 

 

 

 

 الطرف األول 

 

 

 

 الطرف الثاني 

 

 


