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  عقد تأسيس
     الشركة اإليطالية لإلنشاءات          "

 "ذ.م.م
  ولية محدودةؤشركة ذات مس

Articles of Association of 
 

“  Italian Construction 
CompanyL.L.C.” 

 
With Limited Liability 

 
-:It is Agreed among the parties hereto  أبرم ھذا العقد بين كل من :

يد /   -1 ية                    االس ري الجنس  –قط
  )   بطاقة شخصية رقم (

 
 )"الطرف األولفيما بعد " (ويشار له

  و

1-  Qatari national having Qatar  
  
(hereinafter referred to as the “First Party”) 
And  

  )  الجنسية ، يحمل جواز سفر رقم (  ، إيطالي. 2
 ")الطرف الثانيفيما بعد " (ويشار له  

 إيطالي الجنسية ، يحمل جواز سفر رقم (   ، السيد/-3
(  

  طرف ثالث
  

يعن والثالث  و الطرف الثاني  يشار للطرف األول مجتم
  "األطراففيما بعد "

2-    Mr - with passport No (            ). 
  .  
3  -Mr  with passport No (            ). 
  .  
 
 (hereinafter referred to as the “Second 
Party”) 
The First Party and the Second Party are 
collectively referred to as the “Parties”.

، أسھم" أو "حامل/حامليقصد بـ"الشريك/الشركاء" ي
األطراف المذكورين في ھذا العقد، أو أي شخص آخر   
أو كيان قانوني يصبح مالكا لسھم من رأس مال الشركة 

  وفقا ألحكام ھذا العقد.
  

ركة  يس ش ى تأس اله عل ذكورين أع راف الم ق األط اتف
انون  محدودة قطرية ذات مسؤولية تعمل وفقاً ألحكام الق

م  نة  5رق ـة القطري  2002لس أن الشركات التجاري بش
ذا  ام ھ ـة") ، وأحك انون الشركات التجاري وتعديالته ("ق
ال  ل وزارة األعم ن قب ه م ديق علي ريطة التص د ش العق

 والتجارة ("الوزارة").
  
 

  األول الباب
 إسم الشركة ومركزھا الرئيسي

 ومدتھا وأغراضھا

Being of majority and competent to The 
terms “Partner(s)” or “Shareholder(s)” shall mean 
the Parties to these Articles of Association and any 
other person or legal entity that becomes the holder 
of a share in the share capital of the Company in 
accordance with the terms of these Articles of 
Association. 
The above Parties have agreed to form a Limited 
Liability Company, in accordance with the 
provisions of the Commercial Companies Law No. 
5 of 2002 of Qatar and its amendments 
(“Commercial Companies Law”), and the 
provisions of these Articles of Association, 
provided that the said Articles of Association are 
approved by the Ministry of Business and Trade 
(“the Ministry”). 

CHAPTER 1 
NAME, HEAD OFFICE OF THE  COMPANY 

TERM AND OBJECTS 
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  )1مادة(

  اسم الشركة
عبارة "شركة ذات  وتليه            يكون اسم الشركة:

"ذ.م.م."، ويشار على مسؤولية محدودة" أو باألحرف
ك ا  ذل ا وإخطاراتھ ركة وفواتيرھ ود الش ة عق ي كاف ف

ا. إذا أھمل  ومستنداتھا وشھادات أسھمھا ومطبوعاتھ
انوا  ذكور، ك م الم اة الحك ركة مراع ديرو الش م
ن  امن ع ة و بالتض والھم الخاص ي أم ؤولين ف مس
ر  ر. يمكن للشركة أن تغي إلتزامات الشركة تجاه الغي

ديل مھا بتع م المخت إس ون اإلس دھا. و يك ر عق ص
  "إنفلوينسللشركة: "

Article (1) 
Name of the Company 

 
The name of the Company shall be                  followed 
by the expression "Limited Liability Company" or the 
letters "L.L.C".The foregoing shall be mentioned in all 
contracts of the Company, its invoices, notices, 
documents, share certificates and publications. A failure 
to do so shall make the Directors of the Company jointly 
liable against bona fide third parties. . The Company 
may change its name by amending its Articles of 
Association.The abbreviated name of the Company will 
be: ”Influence". 

  )2مادة (
  مركز الشركة

ي  انوني ف ا الق ركة الرئيسي ومحلھ ز الش ون مرك يك
("قطر")، يمكن للشركة  قطرمدينة الدوحة في دولة 

ووكاالت ومكاتب للشركة في داخل لھا إنشاء فروع 
ر  س اإلدارة قط ة مجل ر بموافق ارج قط ي خ أو ف

ير  ب التأش ركاء. و يج ة للش ة العام ة الجمعي بموافق
روع اوين الف اص  بعن اري الخ جل التج ي الس ف

ى أي  ل مركز الشركة الرئيسي إل بالشركة. يمكن نق
س  رار صادر عن مجل ة بموجب ق ي الدوح ان ف مك
ب  ر بموج ان آخ ى أي مك ه إل ن نقل ا يمك اإلدارة كم

  قرار الشركاء

Article (2) 
Head office 

The Head Office of the Company and its registered 
office shall be situated in Doha, Qatar (“Qatar”). 
The Company may establish subsidiaries, 
branches, offices and agencies inside Qatar upon 
the approval of the Board of Directors, and abroad 
upon the approval of the General Assembly. In any 
of these cases, the Commercial Registration of the 
Company shall be amended accordingly. The Head 
Office of the Company might be transferred 
anywhere in Doha upon a Board Resolution or 
anywhere else upon a Resolution of the 
Shareholders 

  )3مادة (
  مدة الشركة

اريخ  ن ت ركة م دة الش دأ م دھاتب ھر عق ي  ش د ف بالقي
دة  ك لم اري وذل جل التج د  25الس وز تمدي نة. يج س

  ھذه المدة بقرار من الجمعية العامة للشركاء.

. Article (3) 
Term of the Company 

The Company shall exist from the date of 
registration in the Commercial Registry and 
thereof for a duration of 25 years 
General Assembly may extend such duration 

 )4مادة (
  أغراض الشركة

ي  ركة ھ ا الش ن أجلھ ي تأسست م راض الت إن األغ
  المقاوالت  كما يلي:
  
  

   

  

 
 

Article (4) 
Objects of the Company 

The Objects for which the Company is 
established are as follows: 
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  األطـــراف 
 

 2- 1- 
1- 

4-  3-  

2-  6-  5-  
  
  



  
  

  تاريخ التوثيق
  

  ھـ14/     /     
  

  الموافـق
  

  م200/     /    
 

  
  

  الباب الثاني
  رأس مال الشركة

CHAPTER 2 
CAPITAL OF THE COMPANY) 

. 

  
 )5مادة (

  رأس مال و حصص الشركة
ف لایر  ا أل دره مائت غ وق ركة بمبل ال الش دد رأس م ح

ري ( ة  200,000قط ة حص ى مائ ر.ق.) وزع عل
ا 100( ) حصة من فئة واحدة و بقيمة اسمية مقدارھا ألف

ري  ( د  2,000لایر قط دة.. وق ة الواح ر. ق.) للحص
ركة  ين للش ى المؤسس ذكورة عل ت الحصص الم وزع

  على النحو التالي 
  

  
  
  
 

ة  قيم
 الحصص

ة   العدد  قيم
  الحصة  

ة  القيم
  االسمية 

  لایر قطري
رف     2.000  51  102,000 الط

    /األول
رف   2000  24  48000 الط

  الثاني
    

  
50000  

  

25   2.000     
رف    الط
  لث الثا
  

  إجمالي     100  200,000 
  
  

Article(5) 
Term 

The capital of the Company shall be two 
hundred thousand Qatari Riyals (QAR 
200,000) divided into one hundred (100) 
shares of a nominal value of two thousand 
Qatari Riyals (QAR 2,000) each, all of 
them of the same category. The said 
shares have been distributed among the 
Partners of the Company as follows: 
 
 
 
 
 

Name No. 
of 

Sha
res 

Nomin
al 

Value 
(QAR) 

% Total 

 First party 51 2,000 51 102,000 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   49   

Total 100 _____
_ 

100 200,000 
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وقد سدد كامل رأس مال الشركة والبالغ مقداره مائتا 

ر.ق.) نقداً وأودع لدى بنك  200,000ألف لایر قطري (
الدوحة وذلك بموجب شھادة اإليداع المرفقة، وھو بنك   ا

مرخص له بالعمل في دولة قطر. وال يجوز سحب 
المبلغ المذكور إال من قبل المديرين المعينين في عقد 

 لسجل التجارياالتأسيس بعد إبراز شھادة 
  

The Capital of the Company has been fully 
paid up, amounting to two hundred thousand 
Qatari Riyal (QAR 200,000)  in cash 
deposited at Doha Bank licensed to operate in 
Qatar. The said amount shall only be available 
to the Directors specified in these Articles of 
Association on presentation of a certificate 
certifying the registration of the Company in 
the Commercial Registry

  
  )6مادة (

   السجل الخاص
بسجل خاص في مركزھا الرئيسي تحتفظ الشركة 

 تدون فيه أسماء الشركاء وعناوينھم ومھنھم و
جنسياتھم وقيمة و عدد الحصص التي مواطنھم و 

يمتلكھا كل منھم، وتقيد فيه جميع التصرفات المتعلقة 
 بھذه الحصص مع بيان تاريخھا والسبب الناقل للملكية

ف و المتصرف إليه وتوقيعھما. يدون واسم المتصر
ً في السجل مجموع ما يملكه كل شريك من  أيضا
حصص بعد التصرف.  أي تحويل الحصص لن 
يكون نافذاً تجاه الشركة أو الغير إال إذا دون في 
السجل الخاص. وفي حالة إجراء أي تحويل 
للحصص أو تعديل بھذا السجل، يجب إخطار إدارة 

ارة األعمال والتجارة فوراً الشؤون التجارية بوز
 وقيده في السجل التجاري للشركة.

  
  
 

و يجوز لكل شريك و لكل ذي شأن من غير 
  الشركاء، اإلطالع على ھذا السجل. 

 
  
  
 

و يسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عن 
السجل أو بياناته أو أي بيانات ترسل إلى إدارة الشؤون 

 و التجارة. التجارية بوزارة اإلقتصاد
 

  

Article (6) 
Special Register 

The Company shall maintain at its Head 
Office a Register to record the names of 
the Partners, their addresses, 
occupations, dates of birth, and 
nationalities; the number and value of 
shares held by each of them and all 
transactions relating to these shares 
including the date and reason of any 
transfer; name of the assignor and 
assignee and their signature. This 
Register shall also include the total 
shares owned by the Partners in case of 
transfer of shares. A transfer of shares 
shall not be valid against the Company 
or third parties unless it is recorded in 
this Special Register. Every transfer of 
shares or modification to this Register 
shall be immediately notified to the 
Commercial Affairs Administration at the 
Ministry and registered in the 
Commercial Registry of the Company. 
Any Partner or concerned person may 
consult this Register. 
 
The Company’s Directors shall be 
collectively responsible for this Register 
and the accuracy of its details or any 
other detail to be sent to the 
Commercial Affairs Administration at the 
Ministry. 
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  )7مادة (

 التصرف في األسھم
  بين الشركاء و التابعي

راض1 د (  . ألغ ذا البن رف 7ھ د بالتص ) يقص
ع، توريث بوصية، باألسھم، أي نق ة،ل، تنازل، بي  ھب

امالت  ات أو أي مع الحة، التزام ن، مص مان، رھ ض

  .تتعلق باألسھم
ادة، ال يحق 2 . دون اإلخالل بالبند الرابع من ھذه الم

ريك  بقة للش ة المس ة الخطي ريك دون الموافق ألي ش
 اآلخر أن:

 
 أ.يتصرف في كل أو بعض أسھمه، أو

 .ض حصصهب.ينشىء أي  ضمان على كل أو بع
  

يس بعضھا 3 ع أسھمه ( ول . للشريك الحق في تحويل جمي
، شريطة أن يكون للشريك اآلخر تابعة فقط) إلى أي شركة

م  ي ت لة الت ھم ذات الص ق باألس ا يتعل راء فيم ة الش أولوي
د  ا في البن عرضھا عليه وفقا لإلجراءات المنصوص عليھ

بة ألي الرابع من ھذه المادة. يقصد بأي شركة تابعة، بالنس
ركة  ريكين، أي ش ن الش كل مباشر أو م يطرة بش مالكة/مس

ر أو مملوكة ر مباش يطرغي عة لس ريك ة /خاض ذا الش ھ
ركات  ة الش رة بحسب أنظم ر مباش رة أو غي ة مباش بطريق

 المطبقة.
ى 4 ھمه إل ض أس ل أو بع ع ك رف بي ق ألي ط . يح

  التالية:شركة تابعة مع مراعاة الشروط 
 

العرض يجب على الشريك إخطار  أ. الشريك اآلخر ب
ائع  م الب عر واس األخص الس روطه وب اه وش ذي تلق ال
ر  ع غي ر البي د المسجل و إال اعتب وذلك بواسطة البري

 نافذ.
  

ه  ب. في في اإلسترداد يحق ألي طرف استعمال حق
ع  ي البي ھم الشريك الراغب ف ل آو بعض أس راء ك ش
عر  ى الس الف عل ال الخ ي ح ي. ف عر الحقيق بالس

اريخ الحقيقي، يق ديره بت ابات الشركة بتق دقق حس وم م
 اإلسترداد.

  

Article (7) 
Transfer of Shares 

among Partners and Affiliates 
1- For the purposes of this Article (7), transfer 
shall    mean any conveyance, assignment, 
sale, devise    into trust, gift, pledge, 
mortgage, nominee    arrangement, 
encumbrance or other dealing    related to 
Shares. 
2- Without prejudice to paragraph (4) of this 
Article   hereinafter, no Shareholder shall, 
without the prior  written consent of the other 
Shareholder 
A - Transfer some or all of its shares, or 
C - Create any security interest over some or 
all of its shares. 
3- A Shareholder may transfer all (but not 
some only) of its Shares to an Affiliate 
provided that the other Shareholder exercises 
his pre-emption right in respect to the relevant 
Shares according to the procedure  laid down 
in paragraph 4 of this Article. Affiliate means, 
in respect of each Partner, a company that 
owns/controls directly or indirectly such 
Partner or that is owned/controlled directly or 
indirectly by such Partner according to the 
corporate rules of law applicable to such 
Partner. 
4 - Partner may sell all or part of its shares to 
an Affiliate subject to the following 
conditions: 
 
A -The Partner shall inform the other Partner 
of the offer received and its conditions, in 
particular, the price and the name of the 
buyer, by registered mail. Otherwise the act 
shall be ineffective. 
 
B - Any Partner shall be entitled to exercise its 
pre-emption right to buy all or any of the 
selling Partner's shares at their true price. In 
case of dispute the Company’s auditor shall 
evaluate such true price on the date the pre-
emption right was exercised. 
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ج. إذا امتنع الشركاء عن ممارسة حقھم في شراء 
األسھم المعروضة للبيع، وذلك بعد مضي ثالثون يوماً 

خ إخطارھم بذلك، فإن للشريك الراغب في بيع من تاري
 30بعد مرور أسھمه الحق في بيعھا ألي شركة تابعة 

  يوم من تاريخ اإلخطار
 

 د.  أي شريك يتصرف وينقل أسھمه إلى شركة تابعة
وفقا للبند الرابع من ھذه المادة  يكون مسؤوال عن 

 لھذا العقد. أي شركة تابعة إخالل ھذه الشركة التابعة
حول إليھا ملكية األسھم وفقا للبند الرابع من ھذه تت

المادة يكون مسئوالً عن إخالل أي شريك جديد بھذا 
ً للبند الرابع من  العقد (تكون قد نقلت له الحصص طبقا
ھذه المادة) كما لو أن ھذا اإلخالل قد أرتكب من قبل 

 الشريك األصلي.
  
الغير، . يكون بيع األسھم نافذا في مواجھة الشركة وـھ

بعد تسجيلھا في السجل الخاص كما ھو منصوص عليه 
  من ھذا العقد. 6في المادة 

و. أي تصرف باألسھم مخالف لمنصوص البند الرابع 
 ) يعتبر باطل و ملغى7من ھذه المادة (

  
يجب تسجيل أي قرار يتم اعتماده في الجمعية العامة 
للشركاء بخصوص زيادة رأس مال الشركة أو 

  السجل التجاري وفي سجل الشركة.إنقاصه في 
  

  )8المادة (
 الضمان

 
ضمان بقيمة أسھم أو  .ال يحق للشركة منح أي1

موجودات الشركة ، إال عند الحصول على موافقة 
  الشركاء جميعاً.

  
جيل 2 اريخ تس ا لت مان، تبع ة الض د أولوي تم تحدي .ي

الضمان في السجل كما ھو منصوص عليه في المادة 
  من ھذا العقد. 6
  
  
  

C - If the other Partner refrains from 
exercising its right to buy the shares offered 
for sale, the selling Partner shall be entitled to 
sell all of its shares for the offered price at 
least, to any Affiliate after the lapse of thirty 
days from the date of the sale notification 
Any resolution passed by the Shareholders' 
Assembly to increase or reduce the capital of the 
Company shall be recorded in the Commercial 
Registry and the register of the Company. 
D - Any Shareholder transferring Shares to an 
Affiliate pursuant to this paragraph 4 of this 
Article shall be liable for the breach of this 
Agreement by such Affiliate. Any Affiliate to 
whom Shares are transferred in accordance with 
this paragraph 4 of this Article shall be liable for 
the breach of this Agreement by any new 
shareholder (that the Shares have been transferred 
to) as if such breach had been committed by that 
Shareholder himself. 
E- Sale of shares shall only be valid, towards the 
Company and third parties, upon entry in the   
Special Register provided for in Article 6 of this 
Articles of Association. 
f - Any transfer of shares in breach of this Article 
7, paragraph 4 will be considered null and void 
 

 
 
 

Article (8) 
Security Interest 

 
1-The Company shall not grant any security 
interest on any of the Company's shares and/or 
assets except by unanimous consent of 
Shareholders of the Company. 
 
2-The security interest priority shall be determined 
according to the date of entry of such security in 
the Register provided for in Article 6 of these 
Articles of Association. 

 

  

  الرسـوم
   

  (                 ) لایر
   

  باإليصال رقم
   

(                 )  
  

  بتاريخ      /     /

  
  عـدد

   

  أوراق العقـد
   

(                        ) 
  

   

  المرفقــات
  

  
  
  
  

   

  الموثـــق
  
  
  
  
  

   

 رئيس مكتب التوثيق 
  
  
  
  
  
  

   

 خاتـــم التوثيق
   

 الشـاھدان
   

  األطـــراف 
 

 2- 1- 
1- 

4-  3-  

2-  6-  5-  
  
  
  



  
  

  تاريخ التوثيق
  

  ھـ14/     /     
  

  الموافـق
  

  م200/     /    
 

  
  )9المادة (

 زيادة رأس مال الشركة
 
يع  الشركاء . يجوز للجمعية العامة بقرار من جم1

ن رأس مال الشركة أن تقرر م %100لالمالكين  
زيادة رأس مال الشركة وتحدد الطريقة التي تجري 
بھا ھذه الزيادة بشرط أن يكون الشركاء قد أدوا قيمة 
رأس المال كامالً، وأن تكون القيمة االسمية للحصة 
الجديدة معادلة للقيمة االسمية للحصص األصلية، على 

ھذه الجمعية أن تقرر إضافة عالوة إصدار أنه يجوز ل
إلى القيمة االسمية للحصة وأن تحدد مقدارھا، 
ويضاف صافي ھذه العالوة إلى االحتياطي القانوني 

      ولو بلغ نصف رأس المال للشركة
.   يكون للشركاء الحاليين أولوية االكتتاب في 2  

الحصص الجديدة ويخطر الشركاء بخطابات مسجلة 
تھم في االكتتاب وتاريخ افتتاحه وأقفاله وسعر بأولوي

الحصص الجديدة، وعلى كل شريك أن يبدي رغبته 
ً من 30في استعمال ھذا الحق خالل ثالثين ( ) يوما

تاريخ األخطار. وتوزع الحصص الجديدة على ھؤالء 
الشركاء بنسبة ما يملكه كل منھم من الحصص بشرط 

ديدة، أن ال يتجاوز ذلك ما طلبوه من حصص ج
ويوزع الباقي من الحصص على الشركاء الذين طلبوا 

وذلك حسب نسبة ما يملكونه  من نسبة ما يملكونهأكثر 
من رأس مال الشركة، وإذا لم يتم توزيع كامل 
الحصص الجديدة على الشركاء، على مجلس اإلدارة 
دعوة الجمعية العامة لالنعقاد لتقرير إلغاء الحصص 

  هخال شركاء جدد ليمتلكوھغير المكتتب بھا أو إد

Article (9) 
Increase of Capital 

1-The capital of the Company may be increased by a 
resolution of the General Assembly of owners of one 
hundred percent (100%) of the shares of the Company, 
which shall determine the manner of such increase, 
provided that the capital has been fully paid up, and 
that the nominal value of the new shares corresponds to 
the nominal value of the original shares. However, the 
General Assembly may decide on the addition of an 
issue premium to the nominal value and may fix the 
value of such premium. The net total of this premium 
shall be added to the legal reserve even if such reserve 
amounts to 50% of the Company’s capital. 
2- The existing Partners shall have priority in 
subscribing for  new shares in accordance with a notice 
to be sent to such existing Partners informing them of 
their said right of priority, the date of the opening and 
the closing of the subscription and the price of the new 
shares.  Such notice shall be sent to the existing 
Partners by registered mail and each existing Partner 
shall indicate within thirty (30) days of the receipt of 
such notice whether or not he intends to exercise his 
right of subscription. The new shares shall be 
distributed to such Partners in the same proportion in 
which they hold shares in the capital at the time, 
provided that no Partner shall be required to subscribe 
for a number of shares which exceeds the number of 
shares he applied for. Any new shares remaining 
undistributed shall be distributed to those Partners that 
have applied for more than their entitlement in 
proportion to their shares in the capital.  If the total 
number of new shares is not distributed to the Partners, 
the Board of Directors shall convene the General 
Assembly to decide on the cancellation of the un-
subscribed shares or the introduction of new Partners 
into the Company, to whom such shares may be 
allotted 

 
  )10مادة (

 تخفيض رأس المال
 
يض رأس 1 رر تخف ة أن تق ة العام وز للجمعي .  يج

الكين  ركاء الم ن الش رار م ب ق ركة بموج ال الش م
ا من أسھم الشركة، إذا ز %100نسبة  اد عن حاجتھ

أت الشركة إنقاص رأس  أو إذا طرأت خسارة وارت
ذا التخفيض  ى أن ھ ه. عل المال إلى القيمة الحقيقية ل
ل الشركاء  ة األسھم من قب لن يؤثر على نسبية ملكي
و  ا ھ ل م مال أق يض لرأس ى تخف ؤدي إل أو أن ي

 مسموح به بحسب قانون الشركات التجارية.

Article (10) 
Reduction of Capital 

 The General Assembly may resolve to reduce the capital 
of the Company by a Shareholders’ Resolution of owners 
of 100% of the shares of the Company if the sum is in 
excess of its needs, or if there has been a loss and the 
Company wishes to reduce its capital so it reflects the 
actual value thereof. Such decrease will not affect the 
equity holdings of the Shareholders provided that the 
capital of the Company is not, as a result, less than the 
minimum stated in the Commercial Companies Law. 
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  . يجري التخفيض بإتباع إحدى الطرق اآلتية:2
تنزيل القيمة االسمية للحصص برد جزء من ھذه  )أ

الشركاء، أو إبرائھم من جزء من الباقي غير  القيمة إلى
 المدفوع من قيمة الحصص.

 
 
تنزيل القيمة االسمية للحصص بإلغاء جزء من ھذه  )ب

 القيمة.
 
 
إلغاء عدد من الحصص بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه  )ج

 من رأس المال.
 
 
. ال يصدر قرار تخفيض رأس المال إال بعد 3

دارة ومدققى قراءة تقرير أعضاء مجلس اإل
الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات 
التي على الشركة وعن أثر ھذا التخفيض على ھذه 

إدارة الشؤون التجارية بوزارة  االلتزامات, وتخطر
بصورة من تقرير أعضاء  األعمال و التجارة.

مجلس اإلدارة و مدققى الحسابات. ھذا و يعدل 
  سجل الشركة تبعاً لذلك.

2-The reduction shall be effected by one of the 
following methods: 
a-Reduction of the nominal value of the 
shares by returning part of such value to 
the Partners, or absolving them from a part 
of the unpaid balance of the share value. 
b-Reduction of the nominal value of the 
shares by cancelling part of such value. 
c-Cancellation of a number of shares 
equivalent to the amount reduced from the 
capital. 
3-The Resolution to reduce the capital 
shall not be issued save after having read 
out the report of the Directors and the 
Auditors as to the reasons compelling the 
same, and as to the extent of the liabilities 
of the Company and the effect of the 
reduction on such liabilities. The 
Commercial Register at the Ministry shall 
be notified of such reduction with a copy 
of such report of the Directors and the 
Auditors. The Company’s Register shall be 
amended accordingly. 

  
  الباب الثالث

  اإلدارة     
  )11مادة (

  ھااإلدارة ومدت  
 

دير  ركة م دير الش ى أن ي نھم عل ا بي ركاء فيم ق الش إتف
  أو أكثر واحد 

  ،   المدير سيكون السيد 
  
  

يحق للشريكان معا عزل المدير و تعيين مديرأ 
، وقد تم اإلتفاق على  آخراً محله بإخطار كتابي

، مديرا  البردينيعيد عبد هللا   تعيين السيد/
  للشركة لدى الجوازات والجھات الحكومية

   .والبنوك

CHAPTER 3 
DIRECTOR 

Article (11) 
Term of Office 

 
Partners have agreed among them that the 
Company shall be managed by 1 (one) director 
The first Director shall be: Mr.   
 
The Shareholders shall together be entitled to 
remove the director, and to appoint a new 
director by shareholders’ resolution. It`s 
Agreed that Mr. al Mostafwi shall appointed as 
Manager for the purpose of Immigration 
Dept.and    Banks   
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  )12مادة (

 الشروط
 
 

 يجب أن تتوفر في المدير الشروط اآلتية:
 
  .  أن يكون متمتعاً بأھلية التصرف.1
  
نھائياً عليه في جريمة  . أال يكون قد سبق الحكم2

اإلفالس التقصيري أو االحتيال أو جريمة مخلة 
بالشرف أو األمانة أو في جريمة بسبب مخالفته ألحكام 

 القانون ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
  )13مادة(

  صالحيات المدير
.  للمدير السلطة الكاملة لمزاولة جميع األعمال التي 1

 ً ألغراضھا, وال يحد من ھذه  تقتضيھا إدارة الشركة وفقا
السلطة إال ما نص عليه قانون الشركات التجارية أو 

 عقد التأسيس أو قرارات الجمعية العامة.
 
. يجب على المدير وضع اللوائح الالزمة لترتيب 2

العمل وإدارة أعمال الشركة وتعيين العاملين اآلخرين 
ة وإقالتھم وتحديد عمل كل منھم وتحديد رواتبھم وقيم

الضمانات الواجب تقديمھا منھم إذا لزم الحال ذلك أو 
  إعفائھم

Article (12) 
Qualifications 

The Director shall: 
Have the required legal capacity to 
transact. 
Not have been convicted of bankruptcy by 
default, fraud, any offence affecting 
integrity or honesty or any violation of the 
law unless he was absolved. 

 
Article (13) 

Powers of Director 
 

1.The Director shall have full power to 
administer the Company in conformity with 
its objects subject always to the provisions 
of the Commercial Companies Law, the 
Articles of Association of the Company or 
the resolutions of the General Assembly. 
2. The Director shall, in particular, stipulate 
regulations for the organization of work in 
the Company, appoint staff and terminate 
their services, set their salaries and specify 
securities to be produced by them and its 

release thereof. 

  
. للمدير الحق في شراء وبيع الممتلكات سواء المنقولة 
أم الثابتة وجميع الحقوق األخرى سواء منقولة أم ثابتة، 
ورھن، إيجار، تأجير، سحب، التصرف في الممتلكات 
والضمانات الممنوحة للشركة. يجب على المدير رفع 
الدعاوى والدفاع عن مصالح الشركة أمام المحاكم 
بصفته مدعي أم مدعى عليه، كما يجب عليه التسوية أو 
اإلحالة إلى التحكيم والتنازل عن الحقوق سواء بمقابل أم 
ال. كما يجب عليه تحديد كيفية إستخدام ممتلكات 

 الشركة.
  

The Director shall have the authority to buy 
and sell movable and immovable properties 
and all other related rights, whether movable 
or immovable, mortgage, rent, lease out, draw, 
transfer and sell properties and securities 
owned by the Company.  The Director may 
raise claims and defend the Company’s 
interests before the Courts as a Plaintiff or 
Defendant and may compromise, refer to 
arbitration, transfer and waive rights with or 
without consideration and shall determine the 
manner for the utilization of the Company’s 
property. 
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م  .4 ة باس امالت قانوني ي مع د ف دير التعاق ق للم يح

ص  ا يخ ة فيم راف ثالث ع أط ركة م ن الش ة ع ونياب
ور التجار ى األم الغ تصل إل ة للشركة لمب ة العادي   ي

QAR )      ة واحدة ألف لایر قطري) عن كل معامل
رام أو  فقط ، من بينھا على سبيل المثال ال الحصر  إب

 إنھاء عقود العمل.
  

.   في حال تجاوزت ھذه األعمال المبلغ المشار إليه 5
إن  دير ف ع الم ة و توقي ى موافق أعاله، فإنه باإلضافة إل

ل ذلك يتط ا من قب ع عليھ بقة والتوقي ة المس لب الموافق
 الشركاء.

  
ا 6 وم بھ ي تق ة الت .    يجب أن تشمل األعمال التجاري

ذاً ألنشطة الشركة  ي تكون تنفي الشركة المعامالت الت
من ھذا العقد ، باستثناء  4على النحو المبين في المادة 

  ما يتعلق بالمسائل التي يحتفظ بھا للشركاء.
 
  

4. The Director may enter into legal 
transactions in the name and on behalf of the 
Company with third parties for matters in the 
course of the Company’s ordinary business for 
amounts up to QAR 500,000 (five hundred 
thousand Qatari Riyals) for each single 
transaction only, including, but not limited to, 
the conclusion or termination of employment 
contracts. 
 
5.In any case of ordinary business exceeding 
this volume, prior approval and signature of 
the Partners are required in addition to the 
approval and signature of the Director. 
 
6.The Company’s ordinary business shall 
comprise any transactions which are directly 
related to the objects of the Company as 
outlined in Art. 4 hereof, except for matters 
reserved to the Partners 

  
شركة ال. يمنح الشركاء المدير صالحية تحديد خطة 7

المالية، باإلضافة إلى وليس على سبيل الحصر، متطلبات 
  التصفية، مخاطر الشركة وتمويل األعمال إلخ.

  
. يجب على أي قرار يحد من سلطات المدير أن يصدر 8 

كل قرار يصدر بتغيير  بقرار من جميع الشركاء مجتمعين.
في حق الغير إال بعد  المديرين أو تقييد سلطاتھم ال يسري

   شير في السجل التجاري.التأ
  
  
  

  )14مــادة (
  مسؤوليات المدير

 
يكون المدير مسؤول تجاه الشركة والشركاء  .1

 والغير عن جميع األعمال التي تتعلق بخيانة األمانة

وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون 
ولعقد تأسيس الشركة، وعن الخطأ في إدارة الشركة 

عال التي تثبت أنھا صدرت فيما عدا التصرفات واألف
عن حسن نية وال يحول دون إقامة دعوى المسؤولية 

 اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة المدير.
  

7.The Shareholders vest in the Director the 
authority to determine the Company's 
Financial Strategy, including but not limited to 
future needs for liquidity, the Company's Risk 
Profile, the Financing of Business, etc. 

8. Any decision that limits the Directors’ 
powers shall be decided by a unanimous 
Shareholders Resolution. Any decision issued 
for changing the Director or confining his 
authorities shall not be valid towards third 
parties until it is amended in the Commercial 
Registry. 

Article (14) 
Directors’ Responsibilities 

1-The Director shall be liable to the Company, the 
Shareholders and third parties for acts involving 
breach of trust, misuse of power, breach of law, 
breach of the Articles of Association or for their 
misadministration of the Company except for acts 
which are proved to be carried out in good faith.  A 
decision by the General Assembly discharging the 
Director of his liability shall not preclude the action 
of instituting liability against him. 
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م  ؤولية حك ث المس ن حي ديرين م م الم ون حك يك

  أعضاء مجالس إدارات الشركات المساھمة.
  
  
فيما يتعلق بكل سنة مالية  يجب على المدير أن يعد-2

) على األكثر من انتھائھا تقريراً 2خالل شھرين إثنين (
عن نشاط الشركة خالل السنة المالية وعن مركزھا 
المالي وميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر, 

التقرير والميزانية وحساب األرباح  ويوقع المديرعلى
وثائق إلى يرسل صور عن ھذا التقرير و الوالخسائر 

الوزارة و إلى كل شريك وذلك خالل شھر من تاريخ 
إعداد الوثائق المذكورة. لكل شريك أن يطلب من 
المدير دعوة الشركاء إلى اإلجتماع للمداولة في تلك 

   الوثائق.
  

  رابعالباب ال
 الجمعية العامة      

 )15مــادة (
 إجتماعات الجمعية العامة   

 
في للمساھمين للجمعية العامة  . يعقد االجتماع السنوي1

اوز  دة ال تتج الل م نة خ ي الس ل ف ى األق رة عل ر م قط
) أشھر من انتھاء السنة المالية للشركة. يجوز 4( أربعة

ة في  ة العام أن تعقد جميع االجتماعات األخرى للجمعي
قطر أو في أي مكان آخر. يكون لكل شريك الحق في 

نظر عن عدد حضور الجمعية العامة للشركاء بصرف ال
 الحصص التي يملكھا.

. يكون لكل شريك أصوات تعادل عدد الحصص التي 
  يمتلكھا. يمكن للشركاء أن يتمثلوا بواسطة أي وكيل..

  
  

 )16مــادة (
 رئاسة إجتماعات الجمعية العامة

 
 

يتولى المدير، أو أي شخص آخر يعين من قبل الجمعية 
  عامةالعمومية رئاسة جميع اجتماعات الجمعية ال

  
  

 
 
  

Liability of the Directors in term of personal 
responsibility shall be the same as the liabilities of 
directors of joint stock companies 
  
2-The Director shall prepare in respect of each 
financial year a report on the activities of the 
Company during the financial year, its 
financial situation, the balance sheet of the 
Company and the profit and loss account 
within a maximum period of two (2) months 
from the date of conclusion thereof. The 
Director shall sign the report, the balance 
sheet and profit and loss account. A copy of 
these reports and documents shall be sent to 
the Ministry and to each Partner within one 
month from the date those documents were 
prepared. Each Partner is entitled to request 
the Director to set up a meeting in order to 
discuss these documents. 

 
CHAPTER 4 

GENERAL ASSEMBLY 
Article (15) 

Meetings of the General Assembly 
1. The annual General Assembly Meeting of the 

Partners shall  convene in Qatar at least once a 
year within a period notexceeding four (4) 
months from the end of the Company’s 
financial year. All other General Assembly 
Meetings may be held in Qatar or elsewhere. 
Each Partner shall have the right to attend the 
General Assembly Meeting of the Partners 
irrespective of the number of shares he owns 

2. Each Partner has a number of votes equal to 
the number of shares held by him. Partners 
may be represented by any proxy 

 
Article (16) 

Presidency of the General 
Assembly’s meetings 

 
The Director or any other person selected by the General 

Assembly shall preside over all General Assembly 
Meetings.  

  
  

  

 
  

  

  الرسـوم
   

  (                 ) لایر
   

  باإليصال رقم
   

(                 )  
  

  بتاريخ      /     /

  
  عـدد

   

  أوراق العقـد
   

(                        ) 
  

   

  المرفقــات
  

  
  
  
  

   

  الموثـــق
  
  
  
  
  

   

 رئيس مكتب التوثيق 
  
  
  
  
  
  

   

 خاتـــم التوثيق
   

 شـاھدانال
   

  األطـــراف 
 

 2- 1- 
1- 

4-  3-  

2-  6-  5-  
  
  



  
  

  تاريخ التوثيق
  

  ھـ14/     /     
  

  الموافـق
  

  م200/     /    
 

  
  

 )17مــادة (
  الدعوات لحضور إجتماعات الجمعية العامة

ات 1 ع اجتماع ور جمي دعوات لحض ل ال ب أن ترس .  يج
ل الجمعي ى ك ول إل م الوص جل بعل د المس ة بالبري ة العام

شريك على عنوانه الوارد في عقد التأسيس/سجل الشركاء 
اريخ 21قبل ما ال يقل عن واحد و عشرون ( اً من ت ) يوم

   إال إذا تنازل الشركاء عن ھذا الحق كتابياً.االجتماع 
 
ركاء 2   جل الش د التأسيس/س وارد بعق وان ال ر العن . ويعتب

راض وتعديال ه اإلعت ته ھو عنوان مراسالته، و ال يجوز ل
اره  ت إخط ه إال إذا أثب حة عنوان دم ص ركة بع ى الش عل
دعوة  ذه ال مل ھ ب أن تش وان و يج ر العن ركة بتغيي الش
انون)  ا بموجب الق (باإلضافة إلى األمور المنصوص عليھ
دول  ه ج ق ب اع و أن يرف ان اإلجتم ان و زم د مك تحدي

 انية.األعمال و صورة من الميز
ة 3   ة العام اع الجمعي اد إجتم ى إنعق دير إل دعو الم . ي

نة  ل س ة ك ن نھاي ھرالتالية م ة أش الل أربع ي خ نوي ف الس
  مالية لمناقشة المسائل التالية:

 
ركة -أ طة الش ق بأنش ا يتعل دير فيم ر الم ة تقري  مناقش

  ؛ومركزھا المالي خالل السنة
  
  مناقشة تقرير مدققي الحسابات؛ -ب
 
ة وحساب مناقشة  -ج ق بالميزاني حسابات الشركة فيما يتعل

  األرباح والخسائر والتصديق عليھا؛
  
ى  -د ا عل يتم توزعيھ ي س تحديد األرباح في األسھم والت

  الشركاء ، بناء على توصية من المدير،
 

ـ ركة  -ھ اء إدارة  الش دير و/أو أعض زل الم ين وع تعي
 وتحديد مكافآتھم؛

  يد أتعابه؛تعيين مراقب الحسابات و تحد -و
  
المسائل األخرى التي تدخل في إختصاصھا بموجب  -ح

  ھذا العقد أو قانون الشركات التجارية 
 
  

Article (17)  
 Invitations to attend the General 

Assembly’s meetings 
1. Invitations to attend all General Assembly 

Meetings shall be sent by registered mail 
accompanied by an acknowledgement slip to all 
of the Partners at their registered address 
stipulated in the Articles of 
Association/Register and its amendments  not 
less than twenty one (21) days before the date 
of the meeting unless such delay is waived by 
the Partners in writing. 

2. The registered address as stipulated in the 
Articles of Association/Register shall be 
construed as the address for the 
correspondences. Partners are not entitled 
to claim non-accuracy of their addresses 
unless the Company is lawfully informed of 
any change. Such invitation should include 
(in addition to the matters required by law) 
the place and time of the meeting with the 
agenda and a copy of the balance sheet. 

 
3. The annual General Meeting of the General 

Assembly must be called by the Director and 
held within four (4) months of the end of each 
financial year in order to discuss the following 
matters: 

A.  Discussing the Directors’ report on the 
Company’s     activities and financial position 
during the year. 
a. Discussing the Auditor’s report. 
b. Discussing the Balance Sheet and the Profit 

and Loss Account and approving them. 
c. Determining the dividends in the shares 

to be distributed among the partners upon 
the recommendation of the Director 

d. Appointing and dismissing of the Director 
and / or members of the Company’s 
Management. 

e. Appointing of auditors and setting their 
wages. 

 
f. Any other relevant matter as per these 

Articles of Association or the Commercial 
Companies Law. 
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  )18مــادة (
 النصاب القانوني و أغلبية التصويت

 
  
 

ركاء 1 ور ش ة بحض ة العام اع الجمعي د اجتم .  يعق
رارات كل  أصالة ووكالةيمثلون  الشركاء،  وتتخذ الق

% من الحصص 75في ھذا االجتماع باألغلبية بنسبة 
 الممثلة في االجتماع.

 
 
.  في حالة غياب النصاب القانوني ألية جمعية عامة 2

عن األغلبية المطلوبة النعقاد الجمعية بموجب ھذه 
المادة من ھذا العقد يجب أن بعقد اجتماع ثان للجمعية 

) من 254العامة تتم الدعوة إليه ويعقد وفقاً لنص المادة (
) يوماً من 21قانون الشركات التجارية وخالل عشرة (

تاريخ االجتماع األول، ويعتبر االجتماع صحيحاً مھما 
كان عدد الحاضرين من الشركاء وبغض النظر عن 

النسبة في رأس مال الشركة التي يمثلونھا. وتتخذ 
جتماع الثاني للجمعية العامة بأغلبية القرارات في اال

 % للحصص الممثلة في االجتماع75
 
   

Article (18) 

 

Quorum and majority 

  
1. The General Assembly Meeting shall be 

valid only if attended by all Partners either 
in person or represented. 

 All resolutions of such meeting require a 
qualified majority of 75%. 

 
2. In the event that any General Assembly 

Meeting fails to obtain the quorum required 
under this Article, a second General 
Assembly Meeting shall be convened 
pursuant to Article (254) of the Commercial 
Companies Law, within twenty one (21) 
days of the first meeting. Such Meeting 
shall be valid regardless of the number of 
Partners attending and the percentage of the 
share capital they represent.  All resolutions 
at such second General Assembly Meeting 
shall be passed by a majority vote of 75% 
the shares represented at the meeting. 

 

  
 )19مــادة (
  تالتصوي

  
د،فإن  ذا العق ي ھ رى ف ادة أخ ام أي م ن أحك رغم م ى ال عل
ة أصوات الشركاء،  جميع القرارات يجب أن تصدر بأغلبي
ور  ي األم ك ف وه وذل ن فوض ھم أو بم ا بشخص ين إم ممثل

   :التالية
  

وھري في طبيعة العمل أو في أ.    إجراء أي تغيير ج
 السلطات التي تتم بموجبھا إدارة الشركة ورقابتھا.

  
  

Article (19) 
Voting 

 
1. Notwithstanding the provisions of any 

other article, all resolutions concerning 
the following matters shall be passed by 
an unanimous vote of the Partners of the 
Company, represented in person or by 
proxy: 

 
a. The making of any material change in 

the nature of the Business or the 
jurisdiction in which it is managed 
and controlled. 
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ي رأس  ھم ف دار أي أس يص، أو إص اء، تخص ب.  إنش
مال الشركة أو أي شركة أخرى تابعة لھا أو أي ضمان 
ذه األسھم  اب في ھ ، أو اكتساب أي خيار أو حق اإلكتت

  أو تحويل أي أداة إلى أسھم.

b-The creation, allotment or issue of any shares in the 
capital of the Company or any Subsidiary of the 
Company or of any other security or the grant of any 
option or rights to subscribe in respect thereof or to 
convert any instrument into such shares 

 
يض  وق ج.   تخف ر الحق ركة أو تغيي ال الش رأس م

ال الشركة أو  المرتبطة بأي فئة من األسھم في رأس م
ترداد ا. أو أي اس ة لھ رى تابع ركة أخ راء أو  ,أي ش ش

اكتساب الشركة ألي أسھم أو ضمانات أخرى للشركة 
  ;أو الشركات التابعة لھا

ن  ى أي م مانات عل ركة أي ض نح الش د.   م
  موجوداتھا.
  ركة أو أي فرع لھا طواعية.ه.   تصفية الش

ن  زء م ة أو ج رف بكاف ل، أو تص ع، تحوي و.   بي
رع  ي أي ف ن مصالح الشركة ف ل م ا، أو التقلي أعمالھ

  لھا.
  

ي  تثمار ف ق أي اس ركة أو تحقي روع للش اء ف ز.   إنش
  شركة أو تجارة أخرى.

  
  ح.  حل الشركة  و التصفية بالتبعية لذلك.

  
ركة أو  ج الش دماج أو دم ع أي ط.   ان ا م رع لھ أي ف

رى أو  ركة أخ ي أي ش اركة ف رى أو المش ركة أخ ش
  .القيام بأي مشروع مشترك مع أي شركة أخرى

  
  ي.  الموافقة على الحسابات المالية المدققة للشركة

د أو ك ذا العق ى ھ ر عل يس.أي تغيي د تأس رع  عق أي ف
  للشركة.

  
ريك  ل ش وم ك ريطة أن يق ركة ش م الش ي اس ر ف ل. أي تغيي

ه  باتخاذ رار يتطلب ى أي ق ه عل كافة الخطوات وإعطاء موافقت
وب في  ر المطل القانون القطري من أجل تفعيل وإكمال التغيي

  اسم الشركة.
  

  م. أي تغيير لمدققي حسابات الشركة

  

c. The reduction of the share capital or variation of the 
rights attached to any class of shares in the 
capital of the Company or any Subsidiary of 
the Company or any redemption, purchase or 
other acquisition by the Company of any 
shares or other securities of the Company or 
any Subsidiary of the Company. 

 
d. The Company granting any Security Interest 

on any of its assets. 
 

e. The voluntary winding up of the Company or 
any Subsidiary of the Company. 

 
f. The sale, transfer or disposal of the whole or a 

substantial part of the Business, or any 
dilution of the Company’s interest in any 
Subsidiary. 

 
  g.   The formation of any Subsidiary or the 

acquisition of investment in any other 
company       or business. 

h. The dissolution and consecutive 
liquidation of the Company. 

i.  The merger or amalgamation of the 
Company or any Subsidiary of the Company 
with  any other company or the participation 
in any partnership or joint venture. 

       j. The approval of the annual audited accounts of the   
Company. 

 
k. Any changes to these 

Articles of Association or the article of 
association of any Subsidiary of the 
Company. 

 
l. Any change of the Company’s name 

provided that each Shareholder has 
taken all steps and given its consent to 
any resolution as requested under Qatari 
Law in order to give effect to and 
complete the change of name of the 
Company. 

 
m. Any change of the Company’s auditors 
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اء أي  ديونيات أو إعط روض أو م وء أي ق ال نش ي ح ن. ف
غ  ي مبل رفية) ف مانات المص ى الض افة إل مانات (باإلض ض

لایر (مئتان وخمسون الف)لایر قطري، )250.000(جاوز يت
روض  ادي أو أي ق اري الع ان التج ر اإلتم ك غي قطري، وذل

  يتم تحديدھا والسماح بھا وفقا لھذا العقد.
  

ركاء  ة للش ركة بأغلبي رى للش رارات أخ اذ أي ق تم اتخ ي
 % من أسھم الشركة. 75المالكين لنسبة 

ات الش ادة إلتزام وز زي ك ال يج ع ذل وافقتھم م ركاء إال بم
  الجماعية.

  
ة في  -2 انوني أو أغلبي ى نصاب ق في حال عدم التوصل إل

ة ("وضعية  ة العام رارات الجمعي التصويت فيما خّص أحد ق
ة  ي مرحل ة ف ن نّي ل حس ان بكام دخل الفريق اق")، ي إخف
ى  اھمان عل ق المس اق. إذا اتف عية اإلخف ل وض ارية لح إستش

دم التصويت أو  واز ع ا ج ون إثرھ رار، ال يك ذا الق رار ھ إق
د  ّر أح ا إذا أص رى. أم ل أخ ة مفاعي اق أّي عية اإلخف لوض
ي  رار، أو ف ذا الق رار ھ اھمين بضرورة التصويت و إق المس
م يتوصل  رار و ل ذا الق رار ھ انوني إلق حال وجود موجب ق

   من ھذا العقد. 38المساھمان إلى أي إتفاق، تطبق المادة 
  
  
  

  
  

 )20المادة (
  ضر الجمعية العامةدفتر محا

  
يجب أن تسجل مداوالت وقرارات اجتماعات الجمعية 
ذا الغرض  ه لھ العامة في دفتر محاضر بذلك يحتفظ ب
ق  ركاء ح ن الش ون ألي م ركة. و يك ر الش ي مق ف
ه  ون ل ا يك ه. كم ل عن ه أو بوكي ه بنفس الع علي اإلط
اح و  اب األرب ركة و حس ة الش ى ميزاني الع عل اإلط

  .السنوي الخسائر و التقرير
  

  
  

 
n-The incurring by the Company of any 
borrowings or other indebtedness or the giving 
of any guarantee (including bank guarantees) 
in an  amount which exceeds QAR 
250,000(two hundred and fifty thousand Qatari 
Riyals, (other than normal trade credit or 
borrowings specifically envisaged or permitted 
by these Articles of Association. 
All other resolutions of the Shareholders shall be   
taken with a simple majority vote of Shareholders 
owning 75% of the Shares. 
However, the Partners financial commitments 
cannot be increased except by unanimous approval. 

 
2-In case no valid quorum or no qualified 
majority can be reached in respect to a 
decision to be made by the General Assembly 
(“Deadlock Situation”), the Partners shall enter 
into a Consultation Process in order to solve 
that Deadlock Situation in good faith. If both 
Shareholders agree such decision may not be 
passed or implemented, the Deadlock 
Situation shall have no other consequences. If 
one Shareholder considers such decision 
needs to be passed, or if it is a legal obligation 
to pass such decision but the Shareholders 
cannot find an agreement, the provisions of 
Article 38 may be applied 

Article (20) 
The Minutes Book of the General 

Assembly  
 

Deliberations and resolutions of the 
General Assembly Meeting shall be 
recorded in a Minutes Book, which shall 
be kept for this purpose at the Company’s 
Head Office. Any Partner (or his 
representative) may review the Minutes 
Book and the balance sheet, loss and profit 
accounts and the annual report of the 
Company. 
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 )21مــادة (
  التفويضات

س  راه المجل خص ي ويض أي ش ريك بتف وز ألي ش يج
اع ي اجتم ه ف باً لتمثيل ق  مناس ة. ويح ة العام الجمعي

ة عن  للشخص المفوض ممارسة نفس الصالحيات نياب
  شركته كما لو كانت ھذه الممارسة من قبل شريك فرد.

Article (21) 
Representations 

Any Partner may authorize a person as it sees 
fit to act as its representative at the General 
Assembly Meeting. The person so authorized 
shall be entitled to exercise the same powers 
on behalf of the corporation as it could be 
exercised if it were an individual Partner. 

  )22مادة (
  مخالفة القانون وھذا العقد

اطالً كل  ع ب ة، يق ر حسن الني مع عدم اإلخالل بحقوق الغي
در  رار يص اً ق ركاء بخالف ن الش ة أو م ة العام ن الجمعي م

ألحكام قانون الشركات التجارية أو لعقد الشركة. ال يجوز 
التمسك بھذا البطالن إال من الشركاء الذين إعترضوا على 

اريخ  .القرار نة من ت تسقط دعوى بطالن القرار بمضي س
  صدوره

  
  

  الباب الخامس
  المسائل المالية

 )23مــادة (
  كة الماليةتقارير الشر
  

) 2( شھرين إثنينيجب على مدير الشركة أن يعد في 
ة  ة العمومي ركة الميزاني ة للش نة المالي اء الس ن انتھ م
ال  ن أعم راً ع ائر وتقري اح والخس اب األرب وحس

ركة الي الش ا الم ع  ومركزھ أن توزي يات بش والتوص
ل  ى ك دم إل أن يق س اإلدارة ب زم مجل اح. ويلت األرب

ريك وزراة ش ى ال تندات  و إل ذه المس ن ھ خاً م نس
ك  باإلضافة إلى نسخة من تقرير مدققى الحسابات وذل
ذه  داد ھ ن أع اء م اريخ االنتھ ن ت ھر م الل ش ي خ ف
دير دعوة  المستندات. و لكل شريك أن يطلب من الم

  الشركاء إلى اإلجتماع للمداولة في تلك الوثائق
   

  
  

 )24مــادة (   
  السنة المالية

ة ل نة المالي دأ الس اير من تب اراً من أول ين لشركة اعتب
ا  31كل عام وتنتھي في  نة، م ديسمبر من نفس الس

د الشركة  اريخ قي دأ من ت ى فتب عدا السنة المالية األول
اري جل التج ي الس وزارة ف ي ال ي  ف ي ف  31وتنتھ

  2014كانون األول 
  

Article (22) 
Violation of the Law and of these 

Articles 
Without prejudice to the rights of bona fide parties, each 
resolution issued by the General Assembly or the 
Partners, in violation of the provisions of the 
Commercial Companies Law or these Articles of 
Association, shall be null and void. However, the 
nullification request will not be considered except from 
Partners who have objected the resolution. The 
nullification action shall expire one year after the date of 
issue of such resolution. 

 

CHAPTER 5 
FINANCIAL MATTERS 

Article (23) 
The Company’s financial reports  

 
The Director shall prepare within two (2) months 
from the end of the Company’s financial year the 
Balance Sheet, Profit and Loss Account, a report 
about the Company’s business activities and 
financial position; and its recommendations 
regarding the distribution of the Company’s 
profits. The Director shall provide each 
Partner and the Ministry with copies of these 
documents in addition to a copy of the 
Auditors’ Report within one month from the 
date of finalizing such documents. Each 
Partner is entitled to request the Director to 
convey a meeting in order to discuss these 
documents. 

Article (24) 
The Financial Year  

 
The financial year of the Company shall 
commence on January 1st of each year and 
end on December 31st of the same year, 
except for the first year, which shall 
commence on the date of registration of the 
Company in the Commercial Registry of the 
Ministry and shall end on December 31st 
2014. 
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Article (25) 

The Annual Profit  
 

After deducting all general expenses and other 
costs and after making provisions for 
depreciation, bad and doubtful debts, 
contingency expenses and expected 
obligations in the future as may be determined 
by the Director, in accordance with the 
International Accounting Standards, the annual 
profit of the Company shall be distributed as 
follows: 
 
1. The percentage of the net profits as 

determined by the General Assembly Meeting 
amounting to not less than 10% of the net 
profits, shall be transferred to the legal reserve 
provided that such transfer is discontinued 
when such accumulated sums represent 50% 
of the Company’s paid up capital and provided 
that if the legal reserve decreases below such 
percentage the aforesaid transfer shall be 
reinstated to achieve it. 
 

2. The General Assembly may, as per suggestion of 
the Director, allot a yearly part of the net profits to 
the optional reserve. The use of this optional reserve 
shall be decided by the General Assembly. 

 
3. Such percentage of the remaining balance of 

the net profits as determined by the General 
Meeting shall be declared and distributed by 
ways of dividends to the Partners according to 
their participation in the share capital. 
notwithoutstanding the foregoing the Parties 
agree  that the distribution of profits and losses 
between the partners shall be 10% of profits or 
5% of total revenue (which is higher )for first 
Partner and 90% for Second Partner.   

 
4. The profit remaining after deducting (1), (2) and (3) 

above will be carried forward to the next financial 
year and may be utilized as the Director think fit 
with the approval of the General Assembly. 

 
5. In case of losses, such losses shall be 

forwarded to the next year, and no dividends 
will be distributed to the Partners before 
covering these losses. 

 )25مــادة (
  األرباح السنوية

رى  ات األخ ة والنفق اع المصروفات العمومي د اقتط بع
ديون  تھالك وال ات لالس ب المخصص د تجني وبع
اريف  يلھا والمص ي تحص كوك ف ة والمش المعدوم
ي  تقبل والت ي المس ة ف ات المتوقع ة وااللتزام الطارئ

ـة، ي حددھا مجلس اإلدارة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولي
  توزع األرباح السنوية للشركة على النحو التالي:

  
  

اع .  1 تقتطع نسبة من األرباح وفقاً لما يتم تحديده في اجتم
بة عن  ذه النس ل ھ ى أن ال تق ة عل ة العام ن 10الجمعي % م

انوني.  اطي الق اب االحتي ول لحس افية وتح اح الص األرب
ة و الغ المتراكم الي المب يجوز وقف ھذا االقتطاع إذا بلغ إجم

اطي  ذا االحتي ي ھ دفوع 50ف ركة الم ال الش ن رأس م % م
ذكورة  بة الم اري عن النس اطي اإلجب ّل اإلحتي ه إذا ق على أن

  وجب إعادة اإلستقطاع حتى يصل إلى ھذه النسبة.
  
راح مجلس اإلدارة، أ2 اًء لالقت ة، بن ن . يجوز للجمعية العام

اب  افية لحس اح الص ن األرب زء م اع ج نوياً إقتط رر س تق
ا  ي تقررھ وه الت ي الوج تعمل ف اري و يس اطي إختي إحتي

  الجمعية العامة.
  

اح الصافية .  3 ن األرب ي م ن الرصيد المتبق بة م وزع نس ت
ة اح نقدي ة كحصة أرب ة العام اع الجمعي  وفقاً لما يقرره اجتم

ي رأس نھم ف ل م بة حصص ك ركاء بنس ى الش ال. إل  الم
اح  ع األرب ى توزي ان عل ق الطرف دم إتف ا تق ثناءا مم وإس

بة  ائر  بنس اح أو 10والخس ن األرب د 3%  م ن العائ %  م
  .% للطرف الثاني90إيھما أكبر للطرف األول و

  
د اقتطاع (4 ة بع أعاله  ) 3و ( )2) و (1.  إن األرباح المتبقي

ن  ة ويمك ة التالي نة المالي ى الس دويرھا إل تم ت وف ي س
ه ا بما يرون ل أعضاء مجلس اإلدارة حس تخدامھا من قب س

  مناسباً وبموافقة الجمعية العامة.
  

تم  -5 ة و ال ي نة الثاني ل للس ائر ترح ق خس ال تحقي ي ح ف
  توزيع أرباح على الشركاء إال بعد استنزال ھذه الخسائر.
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  دسالباب السا
  مدققو الحسابات

 )26مــادة (
  تعيين مدققو الحسابات

  
  
  
  

يتم تعيين مدققي حسابات الشركة في االجتماع السنوي 
اً للجمعية العامة كل سنة ويشغلون ھذا المنصب اعتبار
من انتھاء اجتماع الجمعية العامة حتى موعد انتھاء 

االجتماع التالي للجمعية العامة بشرط أن يتم تعيين أول 
مدققو حسابات للشركة من قبل المدير وأن يشغلوا 

  مناصبھم حتى نھاية أول اجتماع للجمعية العامة للشركة.
  
  
  

  
  
 )27مـادة (

  مھام مدققو الحسابات
  
  

بات مسؤولية ضمان التزام الشركة يتولى مدققو الحسا
بأحكام عقد التأسيس ھذا وأحكام قانون الشركات التجارية 
وتعديالته وفي أداء مھام عملھم، يلتزم مدققوا الحسابات 
بمراعاة جميع نصوص قانون الشركات التجارية بشأن 
الشركة ويجب عليھم فحص قوائم الجرد السنوي 

قرير بشأنھا إلى للشركة، وإقفال الحسابات وتقديم ت
الجمعية العامة. ويكون لمدققي الحسابات الحق في القيام 
في أي وقت باإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتھا 
ومستنداتھا والحصول على أية إيضاحات أو معلومات 
يرونھا ضرورية ألداء مھامھم من المدير أو من أي 

تسري في شأن مدققو الحسابات شخص آخر في الشركة. 
كام الخاصة بمراقبي الحسابات في الشركات األح

تحدد أتعاب مدققي الحسابات في االجتماع المساھمة. 
  السنوي للجمعية العامة.

  

CHAPTER 6 
AUDITORS 

 
Article (26) 

Appointment of the Auditors  
  
 

Auditors of the Company shall be 
appointed at the annual General Assembly 
Meeting each year, and shall hold office 
from the adjourn of that General Assembly 
Meeting to the adjourn of the following 
General Assembly Meeting provided that 
the first Auditors shall be appointed by the 
Director and shall hold office until the 
adjourn of the first Annual General 
Assembly Meeting. 
 
 
 

Article (27) 
Duties of the Auditors  

 
The Auditors are entrusted with ensuring the 
Company’s compliance with the provisions of these 
Articles of Association and the provisions of the 
Commercial Companies Law, as amended from time 
to time. They shall comply with all the provisions of 
Commercial Companies Law, in respect of the 
Company and shall scrutinize the Company’s annual 
accounts and report on the same to the General 
Assembly. The Auditors shall at any time have 
access to the Company’s books, registers and 
documents and may seek from the Director or any 
other personnel necessary clarification and 
information deemed fit for the performance of their 
duties. The provisions applicable to joint stock 
companies’ auditors shall be applied on the 
Company’s Auditors. The fees of the Auditors shall 
be determined by the annual General Assembly 
Meeting. 
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  الباب السايع
  إنقضاء الشركة

  
  

  )28مـادة (
  إنحالل و تصفية الشركة

  
  

  تنقضي الشركة بأحد األمور التالية:
  
رار  -1 دھا بق تم تجدي م ي إنقضاء المدة المحددة لھا، ما ل

  جماعي من الشركاء؛

ة ذات  -2 ل محكم ن قب ا م ائي بحلھ م قض دور حك ص

  إختصاص قضائي؛

  شھر إفالس الشركة؛ -3

  إندماج الشركة في شركة أخرى؛  -4

ة  -5 حّل الشركة بقرار يجمع عليه الشركاء في الجمعي

  العمومية.

  
  
  
  

ى  295يتم تصفية أموال الشركة طبقاً ألحكام المواد ( إل
م (312 ة رق ركات التجاري انون الش ن ق نة 5) م ) لس

2002.  

  

 
CHAPTER 7 

DISSOLUTION  
 
 

Article (28) 
Dissolution and liquidation of the 

Company  
 
 

The Company shall be dissolved in the 
following cases:  

 
 

1. The expiry of the term of the Company, 
unless renewed by unanimous consent of 
the Shareholders. 

 
2. A decision by a court of competent 

jurisdiction to dissolve the Company. 
 

3. A declaration of the Company’s 
bankruptcy. 

 
4. The merger of the Company into another 

company. 
 

5. The unanimous resolution of the 
Shareholders at a Shareholders’ meeting. 

 
 

The liquidation of the Company must be 
subject to the provisions of Articles (295-
312) of the Commercial Companies Law 

No. 5 of 2002. 
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  امنالثالباب 

  حقوق الملكية الفكرية
  

 )29المادة (
  الملكية الفكرية

  
.طلبات العالمات التجارية، عالمات ( الكتابة/ 1

الصورة، الشعار/ أجھزة الشركة وكذلك اسم الشركة ( 
جاري) إنفلوينس، يشار إليه فيما بعد " االسم الت

العالمات التجارية") ، ترجع ملكيتھا إلى الطرف 
  الثاني، 
المات التجارية الملكية الوحيدة و الحصرية تبقى الع

  للطرف الثاني
  
.ذ.م.م. الحق في استعمال العالمة يكون لشركة 2

ً في ھذه  التجارية للشركة طالما أن الفريق الثاني شريكا
ً إلتفاقية إستعمال العالمة التجارية، الموقعة الشركة ، تبعا

إنفلوينس إنترناشونال و فيما بين الطرف الثاني 
   قطر.ذ.م.م. 

  
.في حالة إنھاء الشركة أو في حالة تصرف الفريق 3

الثاني في كامل أسھمه في الشركة، فإنه ال يجوز 
  استعمال العالمات التجارية بعد ذلك.

  

واستمرار  تم بيع حصص الطرف الثانيفي حال . 4
الشركة من قبل الطرف األول  فإن كل من الطرف األول 
والثاني يوافقان على تغيير اسم الشركة في أقرب وقت 
ممكن ألسم جديد ال يتضمن أية كلمات أو صور أو 
عالمات خاصة بـ إنفلوينس شريطة الحصول على 

وزارة على االسم الجديد ،. ويجب الالموافقة المبدئية من 
ان يكون ھذا االسم الجديد متفقا مع األنشطة الرئيسية 

  للشركة.
كاء اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى الشر

واالجراءات الالزمة بما في ذلك قراراً من الشركاء 
بتعديل عقد تأسيس ألشركة وكذلك التوقيع على أية وثائق 
أخرى ذات صلة أمام جميع السلطات المعنية، و اتخاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة من قبل السلطات المختصة في 

  عاله.قطر لتنفيذ القرار المذكور أ

 
CHAPTER 8 

INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS  

Article (29) 
Intellectual Property  

1. Trademark applications, Word/Picture-
Marks, logo/company devices as well as the 
company name (business name) “Influence”, 
hereinafter referred to as “Trademarks” all 
belong to Second Party. The trademarks 
shall remain the sole and exclusive property 
Second Party.. 

2. The Company (.) is entitled to use the 
Trademarks as long as Second Party holds 
shares in the Company, pursuant to a 
Trademark License Agreement entered into 
Second Party and Influence International 
Qatar LLC 

3. In case of termination of the Company or the 
entire disposal of Second Party’s shares in the 
Company, the Trademarks must not be used any 
more. 

 
4. In the event of entire disposal of Second 

Party’s    shares in the Company and 
continuance of the    Company by the First 
Party, both First and Second Party agree to 
change the name of the company as soon 
as possible to a different new name which 
must not include letters, words and picture-
marks of Influence and which should be 
conditioned to the initial approval of the 
Ministry. Such new name should be in 
conformity with the main activities of the 
company. The Partners undertake to take all 
necessary steps and actions including to 
pass a shareholders resolution for amending 
the Articles of Association of the Company 
and to sign thereof and on any other 
relevant documents in front of all concerned 
authorities, and shall take the necessary 
actions before the appropriate authorities in 
the Qatar to execute the above resolution. 
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  الباب التاسع

 
  )30المادة (

  دحل النزاعات و قانون العق
  

  
 ھذا العقد في تأويل وتفسيريكون االختصاص  -1

  محكوما وفقا لقوانين قطر .
  
  
  
الخالف حول  الشكل ، األداء ،  في حال ما نشأ -2

والتفسير ، أو فيما يتعلق ببطالن ، إنھاء أو إبطال ھذا 
العقد بأي شكل من األشكال ، يقوم األطراف بداية في 

خالل الوسائل الودية، محاولة لتسوية ھذه النزاعات ً من 
  خفاق.اإلالتي تتضمن اإلستشارات في حالة  و
  
  
  
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية في ھذا الشأن في  -3

) يوما بعد إخطار أحد الشريكين 30غضون ثالثين (
الشريك اآلخر كتابة عن ھذا النزاع، يتم إحالة ھذا النزاع 

  محاكم دولة قطر .إلى 
  

  

 
CHAPTER 9 

 
Article (30) 

Applicable Law and dispute 
resolution 

 

1. These Articles of Association shall be 
governed, construed and interpreted in 
accordance with the laws of the State of 
Qatar. 
 

2. If any dispute is about the formation, 
performance, interpretation, nullification, 
termination or invalidation of these Articles of 
Association or arising there from or related 
thereto in any manner whatsoever, the Parties 
shall try to settle such disputes first of all through 
amicable means including when a Consultation 
Process shall be initiated in case of a Deadlock 
Situation. 

 
3. If no such settlement is reached in that regard 

within thirty(30) days after one Partner has 
informed the other Partner in writing about the 
dispute, any such dispute shall be referred to  
Qatar Courts. 
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لكل طرف الحق في تعيين محام في القانون للدفاع   -4
تبر عنه في أي نزاع. رسوم ونفقات المحامين يجب أن تع

من ضمن تكاليف النزاع. ويكون للطرف الذي صدر 
الحكم لصالحه الحق في استرداد مبلغ مقطوع يعادل 
متوسط رسوم المحكمة. وفي حالة صدور حكم يقضي 
بجزء من الطلبات ويرفض بعضھا فإن المصاريف يتم 

  تقاسمھا بين األطراف بشكل نسبي ويكون الحكم ملزما.

   
  

  الباب العاشر
  أحكام عامة

  )31المادة(
  

ال يجوز أن يكون للمديرين أية مصلحة أو عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة خالل مدة بقائھم كمدراء في الشركة 
وبأية صفة كانت في أية أعمال أو أنشطة في قطر تكون 
مماثلة أو منافسة ألعمال ونشاطات الشركة بدون 

  الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة
  
  
  
  )32(مــادة 

  
يجب إرسال أية مراسالت توجه من الشركة إلى أحد 
الشركاء على عنوان ھذا الشريك المذكور في السجل 

) من ھذا العقد. ويجب 6الخاص المذكور في المادة (
إرسال جميع ھذه المراسالت بالبريد المسجل، إال إذا تم 

  االتفاق على عكس ذلك.
  
  

ة لقيد ھذا العقد يلتزم الشركاء باتخاذ اإلجراءات الالزم
  في إدارة الشؤون التجارية بوزراة األعمال و التجارة.

  

  

4. Each Party shall be entitled to appoint an 
attorney at law of its choice for handling the 
dispute. The fee and the expenses of attorneys 
shall be considered as costs of the dispute. A 
lump sum amount equal to the average fee of 
the tribunal shall be recoverable by the winning 
party. In case of winning and losing partially the 
costs shall be shared pro rata. The tribunal shall 
decide on the costs in the Award. The award 
shall be binding on all parties to the arbitration. 

. 
 

CHAPTER 10 
GENERAL PROVISIONS 

Article (31)  
  
 
 

The Directors shall not, during their tenure as  
Director of the Company, carry on or be 
concerned or interested in any capacity 
whatsoever in Qatar in any business equal and 
comparable to or in competition with the 
Company without the prior consent of all the 
General Assembly. 

  
Article (32) 

 
Any correspondence addressed by the Company to a 
Partner shall be directed to such Partner’s address as 
recorded in the Special Register mentioned in 
Article 6 hereof. All such correspondence shall be 
dispatched by registered mail, unless agreed 
otherwise. 
 
The Partners of the Company shall file these Articles 
of Association with the Commercial Affairs 
Administration at the Ministry of Business and 
Trade. 
 

  

  

  الرسـوم
   

  (                 ) لایر
   

  باإليصال رقم
   

(                 )  
  

  بتاريخ      /     /
  
  عـدد

   

  أوراق العقـد
   

(                        )  
  

   

  المرفقــات
  

  
  
  
  

   

  الموثـــق
  
  
  
  
  

   

  رئيس مكتب التوثيق 
  
  
  
  
  
  

   

 خاتـــم التوثيق
   

 الشـاھدان
   

  األطـــراف 
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  )33مــادة (
ي و في حال  زي و العرب ذا بنصه اإلنكلي د التأسيس ھ يتم توقيع عق

د  معد ى تفسير نصوص عق تطابق النصين أو في حال أي نزاع عل
  العربي. التأسيس ھذا، يتم األخذ بالنص

 
 

 
  )  34   المادة (

  في حالة عدم وجود نص في عقد التأسيس
 

القانون  كل ما لم يرد به نص صريح في ھذا العقد تطبق بشأنه أحكام
  .وتعديالته قانون الشركات التجارية بإصدار 2002لسنة  5رقم 

  
  
  
  

Article (33) 
These Articles of Association shall be executed in 
both English and Arabic text. Both versions shall 
have a contractual value and be binding between the 
Parties. In the event of any inconsistency between the 
texts or any dispute in the interpretation of any of the 
provisions hereof, the Arabic language shall prevail. 
. 

ARTICLE (  34   ) 

No Provision in Articles of Association 
 
The provisions of the Commercial Companies Law 
No. (5) of year 2002and its amendments, shall apply 
in any case where these Articles of Association do 
not contain an express provision. 

 )35مــادة (.                              
 

من الشركاء وتسلم كل  نسخ موقعة جميعھا 4حرر ھذا العقد من 
طرف نسخة منھا و خصصت نسخة للتوثيق والتسجيل و النسخة 

  األخيرة لحفظھا في المركز الرئيسي للشركة
في إتخاذ إجراءات قيد                  /و قد فّوض الشركاء السيد  
شركة بالسجل التجاري و إتمام اإلجراءات لتأسيسھا بإدارة الشؤون ال

  التجارية و التوقيع نيابًة عنھم في حدود ذلك
  
.  

 تحرر عقد التأسيس ھذا من المقدمة المذكورة أعاله وأربع وثالثون
  ) مادة بما فيھم ھذه المادة.35(
  

  فقد تم التوقيع كما يلي: تقدم أشھادا على ما

Article (35) 
 

These Articles of Association have been written in 4 
copies to be distributed among all Shareholders, one copy 
for legalization and registration at the Commercial 
Registration and the remaining copy to be kept at the 
Head Office of the Company. 
The Shareholders have authorized  Mr.                            to 
take the necessary steps to register the Company with the 
Commercial Registration and to take all the necessary 
steps to establish the Company and sign on behalf of the 
Shareholders for the said purpose. 
These Articles of Association was concluded in the above 
note of preamble and thirty four (35) articles including 
this article. 
In witness whereof, this was duly signed as follows: 
 

  
  الطرف األول 

  

  
  الطرف الثاني 

  
  

   الطرف الثالث
 

 ھـ14ئيس التوثيق أقر أنـه في الساعة           الدقيقة            بتاريخ     /    /     أنا الموقع ر     
 الموافق    /       /          م قد حضر أمامي األشخاص الموقعون أعاله وأبرزوا ھذا المحرر طالبين توثيقة ، 

 ً  من توثيقه فتلونه عليھم وأفھمتھم مضمونة فأقروه فدققت فيه وفي أھليـتھم وھويتھم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونا
 ووقعوه أمامي بحضور الشاھدين الموقعين أدناه . 

 إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات ھذا المحرر وعن اإللتزامات الناشئة عنه .      

 
 شاھد شاھد الموثق رئيس قسم التوثيق

 

 : اإلســم  اإلســم : 
 الجنسيـة : الجنسيـة :

 جواز سفر:  جواز سفر: 
والتوثيق   مدير إدارة   التوقيـع : التوقيـع :

     
  


