رخصة تجارية
Commercial License
License Details / تفاصيل الرخصة
License No.

رقم الرخصة

659792

Company Name

م.م.ذ.برواكتيف للخدمات الفنية ش

اسم الشركة

م.م.ذ.برواكتيف للخدمات الفنية ش

السم التجارى

(.م.م. الشخص الواحد )ذ- شركة ذات مسؤولية محدودة

الشكل القانونى

Issue Date

تاريخ الصدار

PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

Trade Name

PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company - Single Owner(LLC - SO)

Expiry Date
D&B D-U-N-S ®
No.
Register No.

05/10/2021

تاريخ النتهاء

0

الرقم العالمي

1586959

رقم السجل التجارى

06/10/2011

Main License No.

659792

رقم الرخصة الم

DCCI No.

197372

عضوية الغرفة

License Members / الطراف
Share / الحصص

Role / الصفة

100.00% Shares Owner / مالك

Nationality / الجنسية

Name / السم

No./رقم الشخص

رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى

509134

RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY ALBOGHDADY
Egypt / مصر
رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى

509134

Egypt / مصر

حصص

Manager / مدير

Beneficiary Owner consent of this license has been signed
on 07/07/2021. For more information or to know the
Beneficiary Owner please visit any DED service center or
DED eServices website.

RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY ALBOGHDADY
 للمزيد من.07/07/2021 تم توقيع إفادة المستفيد الحقيقي لهذه الرخصة بتاريخ
المعلومات أو لمعرفة المستفيد الحقيقي يرجى التكرم بزيارة مراكز الخدمة أو الخدمات
.اللكترونية التابعة لدائرة التنمية القتصادية

License Activities / نشاط الرخصة التجارية
أعمال تركيب ورق الجدران

Wallpaper Fixing Works

اعمال البلستر

Plaster Works

اعمال الصباغ والدهانات

Painting Contracting

اعمال النقش والزخرفة

Engraving & Ornamentation Works

تركيب السقف المعلقة و القواطع الخفيفة

False Ceiling & Light Partitions Installation

أعمال تبليط الرضيات والجدران

Floor & Wall Tiling Works

أعمال النجارة و تركيب الرضيات الخشبية

Carpentry & wood Flooring Works

Print Date

11/07/2021

13:52

تاريخ الطباعة

Receipt No.

اتصالت( للحصول/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
.على اذن الدفع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade
license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

13981704
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
. احصل على زوهو ون مجانا
للسنة الولى

رقم اليصال

Zoho.com/ded

www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

Address / العنوان
Phone No

971-4-8523101

تليفون

P.O. Box

2337041

صندوق بريد

Fax No

971-4-8523102

فاكس

Parcel ID

134-845

رقم القطعة

971-50-2079373

هاتف متحرك

Mobile No

الممزر-ديرة-ملك باسم احمد خليل الباكر-405-مكتب رقم
INFO@PROACTIVE.AE

Email / البريد اللكتروني

Remarks / الملحظات
2021/7/11 تم انسحاب شريك وتغيير الشكل القانوني بتاريخ

Print Date

11/07/2021

13:52

تاريخ الطباعة

Receipt No.

اتصالت( للحصول/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
.على اذن الدفع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade
license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

13981704
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
. احصل على زوهو ون مجانا
للسنة الولى

رقم اليصال

Zoho.com/ded

www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى
Commercial Register
Register Details / تفاصيل القــيد
Main Lice. Nr

659792

Company
Name

رقم القيد

1586959

م.م.ذ.برواكتيف للخدمات الفنية ش
PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company - Single Owner(LLC .م. الشخص الواحد )ذ- شركة ذات مسؤولية محدودة
- SO)
(.م
 تاريخ النتهاءReg. Date
05/10/2021
13/07/2017

Expiry Date
D&B D-U-N-S
No.

 رقم الرخصة المRegister No.

®

الشكل القانونى
تاريخ الصدار
الرقم العالمي

0

Capital Details / تفاصيل راس المال
Nominated

السمى

-1

Paid

المدفوع

300,000

No. of Shares

300

Currency

عدد السهم
درهم اماراتي

UAE Dirhams

العملة

License Address / عنوان الرخصة
الممزر-ديرة-ملك باسم احمد خليل الباكر-405-مكتب رقم

Commerce Address / عنوان السجل التجاري
الممزر-ديرة-ملك باسم احمد خليل الباكر-405-مكتب رقم

Register Activities / أنشطة السجل
Wallpaper Fixing Works

أعمال تركيب ورق الجدران

Engraving & Ornamentation Works

اعمال النقش والزخرفة

Carpentry & wood Flooring Works

أعمال النجارة و تركيب الرضيات الخشبية

Painting Contracting

اعمال الصباغ والدهانات

Floor & Wall Tiling Works

أعمال تبليط الرضيات والجدران

Plaster Works

اعمال البلستر

False Ceiling & Light Partitions Installation

Print Date

11/07/2021

13:52

تاريخ الطباعة

تركيب السقف المعلقة و القواطع الخفيفة

Receipt No.

اتصالت( للحصول/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
.على اذن الدفع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade
license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

13981704
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
. احصل على زوهو ون مجانا
للسنة الولى

رقم اليصال

Zoho.com/ded

www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

Receipt الرصيد

Receipt Date

11/07/2021

13981704

 تاريخ اليصالReceipt No

م.م.ذ.اسم الشخص اسم الشركة برواكتيف للخدمات الفنية ش

Company
Name
Person
Name

P.V.Nr.

PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C
Remove Partner,Change Legal Remove Partner,Change Legal Status
Status
 رقم إذن الدفعLicense Nr.
18912504
659792

Payment Mode

Credit Card

Procedure

رقم اليصال

رقم الرخصه

Credit Card

كيفية الدفع

أربعة ألف ومئة وثمانون درهما

القيمة بالحروف

0174

Amount in Words

نوع الجراء

Four Thousand One Hundred and Eighty Dirhams
4,180.00 : Amount per Payment Voucher /

المبلغ على حسب اذن الدفع

0.00 : Credit Card Service Charge /

رسوم خدمة استخدام البطاقة الئتمانية
4,180.00 : Total Amount / مجموع المبلغ
AAFAQ : Cashier /اسم المحصل

440217 : Docket Nr. / رقم الحافظه

Printed on 11/07/2021

1 صفحة من1

Print Date

11/07/2021

13:52

تاريخ الطباعة

Page 1 of 1

1:52 pm تم الطباعة فى

Receipt No.

اتصالت( للحصول/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
.على اذن الدفع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade
license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

13981704
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
. احصل على زوهو ون مجانا
للسنة الولى

رقم اليصال

Zoho.com/ded

www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

Dear Trader,
Kindly take into consideration the following
instructions

:عزيزي التاجر
نرجو أخذ التعليمات التالية بعين العتبار

1. Do not practice a business activity without a license or
permit.
2. Do not change the license location or relocate to another
site without getting DED approval.
3. Make sure of having a trade name compliant to the name
mentioned in the license.
4. Do not place sales, discounts or special offers without
permission.
5. Do not make any amendments or changes in the license
information unless you request DED approval.
6. Make sure of putting down prices on goods and
commodities.
7. Make sure of putting down the date of production and
expiry.
8. The consumer has the right to receive an invoice.
9. Announce the sale and purchase policy to the customer
using suitable media (noting the replacement, repair and
recovery policy)
10. Do not promote or sell or offer any counterfeited or fake
goods.
11. Make sure of registering your trade mark at the Ministry of
Economy for protection.
12. Report to the Department of Economic Development
incidents regarding any counterfeited goods in the local
market.
13. In the case of warehouse or store related to the licenses,
kindly visit Permits section in our branches (Business Village,
AlTowar or Dubai Mall)
to get the necessary permission.
14. According to the decision no. 323 of 2012 issued by His
Excellency the Minister of Labor all enterprises that employ
UAE and GCC nationals have up to a maximum period of
three months to register them with the Ministry of Labor.

. عدم مزاولة النشاط في موقع بدون ترخيص أو تصريح.1
 عدم القيام بتغيير موقع الترخيص والنتقال إلى موقع آخر دون الحصول على.2
.موافقة الدائرة
 ضرورة أن يكون السم التجاري المدون على اللفتة مطابق للسم المدون.3
.بالرخصة
. عدم إجراء التنزيلت أو التصفيات أو العروض الخاصة بدون تصريح.4
. عدم إجراء أي تعديل أو تغيير بيانات الترخيص إل بعد الرجوع للدائرة.5
. اللتزام بكتابة السعار على السلع والبضائع.6
. اللتزام بكتابة تاريخ النتاج والنتهاء على السلع.7
. للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة الشراء.8
 العلن عن سياسة البيع للمستهلك عبر وسيلة إعلن مناسبة شاملة )لعملية.9
.(السترجاع أو الستبدال أو الصلح للسلع
. عدم القيام بالترويج أو البيع أو العرض لية بضائع مقلدة أو مغشوشة.10
. الحرص على تسجيل العلمة التجارية بوزارة القتصاد بهدف حمايتها.11
. إبلغ الدائرة في حالة وجود أي منتج أو بضائع مقلدة في السوق المحلي.12
 في حال وجود مخزن أو مستودع تابع للرخصة فيرجى التكرم بزيارة قسم التصاريح-13
.في فرع قرية العمال أو الطوار أو دبي مول للحصول على التصريح اللزم
 على جميع المنشآت التي،2012  لعام323  بناء على قرار معالي وزير العمل رقم.14
توظف مواطنين من دولة المارات و دول مجلس التعاون أن تقوم بتسجيلهم لدى وزارة
العمل خلل مدة أقصاها ثلثة شهور

Print Date

11/07/2021

13:52

تاريخ الطباعة

Receipt No.

اتصالت( للحصول/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
.على اذن الدفع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade
license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

13981704
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
. احصل على زوهو ون مجانا
للسنة الولى

رقم اليصال

Zoho.com/ded

www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
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License no.

659792

659792

رقم الرخصة

Membership no. 197372

197372

رقم العضوية

Registration no. 1586959

1586959 رقم السجل التجاري
م.م.ذ.برواكتيف للخدمات الفنية ش

السم التجاري

 الشخص- شركة ذات مسؤولية محدودة

الشكل القانوني

اعمال البلستر
أعمال تبليط الرضيات والجدران
اعمال الصباغ والدهانات
أعمال النجارة و تركيب الرضيات الخشبية
اعمال النقش والزخرفة
أعمال تركيب ورق الجدران
تركيب السقف المعلقة و القواطع الخفيفة

نوع النشاط

06/10/2011

06/10/2011

تاريخ النتساب

Date of Issue

06/10/2011

06/10/2011

تاريخ الصدار

Expiry Date

05/10/2021

05/10/2021

تاريخ النتهاء

Trade Name

PROACTIVE TECHNICAL
SERVICES L.L.C

Legal Status

Limited Liability Company - Sing

Activity

Plaster Works
Floor & Wall Tiling Works
Painting Contracting
Carpentry & wood Flooring Works
Engraving & Ornamentation Works
Wallpaper Fixing Works
False Ceiling & Light Partitions
Installation

Member Since

م.م.عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذ
Amendment to the Memorandum of Association of
One-Person Company L.L.C
Preamble

مقدمة

Legal Form:
COMPANY

ONE

PERSON

LIMITED

LIABILITY

 شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة: الشكل القانوني

Trade Name: PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

م.م.ذ. برواكتيف للخدمات الفنية ش: السم التجاري

License No.: 659792, issued on 06/10/2011

06/10/2011  والصادرة بتاريخ659792 :رقم الرخصة

This contract was drawn up on Sunday, corresponding
to 11/07/2021 by

:  من قبل11/07/2021 حرر هذا العقد في يوم الحد الموافق

- Mr. ABDULLA MOHAMMAD ABDULLA, United Arab
Emirates national, holder of passport No. GNJ251247, born
on: 01/07/1991, resident in Dubai, United Arab Emirates

 ويحمل جواز سفر رقم،  المارات:  الجنسية،  عبدا محمد عبدا الخلصى. السيد دبي المارات العربية، مقيم في01/07/1991 ) تاريخ الميلدGNJ251247(
المتحدة

duly represented by Mr. RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY ALBOGHDADY by virtue of the
Power of Attorney issued on 10/03/2020 and duly attested by
the Notary Public under No. 2020/1/52312

رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى بموجب الوكالة/ يمثله بالتوقيع السيد
 المصدقة أصول تحت رقم المحرر10/03/2020 القانونية الصادرة بتاريخ
)2020/1/52312(

- Mr. RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY, Egypt national, holder of passport No.
A28398225, born on: 07/09/1985, resident in Dubai, United
Arab Emirates

 ويحمل،  مصر:  الجنسية،  رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى. السيد دبي المارات، مقيم في07/09/1985 ) تاريخ الميلدA28398225( جواز سفر رقم
العربية المتحدة

Whereas a limited liability company has been established
under the trade name PROACTIVE TECHNICAL SERVICES
L.L.C in accordance with the memorandum of association,
duly attested by the Notary Public under No 2017/1/176132
date 09/08/2017

م بموجب عقد التأسيس المصدق من.م.ذ.تأسست شركة برواكتيف للخدمات الفنية ش
09/08/2017 : بتاريخ2017/1/176132 : الكاتب العدل برقم

- amended by virtue of the
2018/1/227973 concerning Others

annexure

under

No.

 والخاص بإجراء أخرى، 2018/1/227973  بموجب ملحق برقم المحرر-

- amended by virtue of the
2019/1/151798 concerning Others

annexure

under

No.

 والخاص بإجراء أخرى، 2019/1/151798  بموجب ملحق برقم المحرر-

- amended by virtue of the annexure under No. 615980
concerning Others

 والخاص بإجراء أخرى، 615980  بموجب ملحق برقم المحرر-

- amended by virtue of the annexure under No. 860594
concerning Others

 والخاص بإجراء أخرى، 860594  بموجب ملحق برقم المحرر-

Contract Number 3341022

Print Date 11/07/2021

تاريخ الطباعة

)(تعتبر هذه الوثيقة موثقة ومصدقة الكترونيا من الكاتب العدل بدائرة التنمية القتصادية
)This document shall be deemed executed and electronically notarized by the Department of Economic Development eNotary(

Page 1 of 8

Whereas, the ABDULLA MOHAMMAD ABDULLA is the
owner of 153 shares equivalent to )51%( percent of the
shares in the share capital of the company and they wish to
transfer and assign all of their shares in the company
representing)153( shares in the capital of the company to
RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY who is accepting such transfer

51(  والتي تعادل ما نسبته،  حصة153 وحيث ان عبدا محمد عبدا الخلصى يملك
 ويرغب بالتنازل عن وتحويل كامل حصصه في الشركة،) من رأس مال الشركة%
 حصة من حصص رأس المال في الشركة الى رامى محمد صبرى153 والتي تمثل
.محمود الجارحى البغدادى القابل لذلك التنازل

The RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY is willing to accept the above said
assignment for the consideration stated herein.

وأن رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى يقبل التنازل المذكور أعله بالعوض
المنصوص عليه هنا

- The company owner wish to Remove Partner

 يرغب مالك الشركة في انسحاب شريك-

- The company owner wish to Change Legal Status

 يرغب مالك الشركة في تغيير الشكل القانوني-

ARTICLE )1(:

:)1( المادة

The previous preamble shall be considered as an integral
part of Previous contract

يعتبر هذا التمهيد جزء ل يتجزأ من العقد السابق

Article )2(: Parties

 الطراف:)2( المادة

Sold, dropped, and relinquished:

:باع و أسقط و تنازل كل من

- Mr. ABDULLA MOHAMMAD ABDULLA, United Arab
Emirates national, holder of passport No. GNJ251247, born
on: 01/07/1991, resident in Dubai, United Arab Emirates

 ويحمل جواز سفر رقم،  المارات:  الجنسية،  عبدا محمد عبدا الخلصى. السيد دبي المارات العربية، مقيم في01/07/1991 ) تاريخ الميلدGNJ251247(
المتحدة

duly represented by Mr. RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY ALBOGHDADY by virtue of the
Power of Attorney issued on 10/03/2020 and duly attested by
the Notary Public under No. 2020/1/52312

رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى بموجب الوكالة/ يمثله بالتوقيع السيد
 المصدقة أصول تحت رقم المحرر10/03/2020 القانونية الصادرة بتاريخ
)2020/1/52312(

has sold, transferred and assigned all his/her shares ,
representing )100%( of the company capital for the total
amount of )AED 1000 (

) درهم1000( ) بقيمة%100 عن كامل حصته (بنسبة

The above mentioned Party hereby declares that he/she has
received all his/her dues, rights and dividends regarding the
above mentioned sold shares and his signature in this
agreement will be considered confirmation of acceptance
without any other receipt voucher therefore.

يقر بأنه إستلم كافة حقوقه ونصيبه من الرباح عن الحصص المباعة ويعتبر توقيعه علي
.العقد بمثابة اقرار منه بالقبض وعوضا عن اي ايصال اخر

To the new party:

: إلى الطرف الجديد

- Mr. RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY, Egypt national, holder of passport No.
A28398225, born on: 07/09/1985, resident in Dubai, United
Arab Emirates
Contract Number 3341022

 ويحمل،  مصر:  الجنسية،  رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى. السيد دبي المارات، مقيم في07/09/1985 ) تاريخ الميلدA28398225( جواز سفر رقم
العربية المتحدة
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Shares percentage )51(%

%)51( نسبة الحصص

The new acquiring Partner shall replace the selling party in
the capital share of the company to the extent of the
acquiring shares. The same shall be applied as well for its
rights and obligations in the company within the limits of the
sold shares.

يحل الطرف الجديد محله في نصيبه من رأس المال بالقدر الذي بيع إليه وفي جميع
حقوقه و إلتزاماته في الشركة في حدود الحصص المباعة

Upon the said execution of this contract and as stated above,
the company will be wholly owned

عند تنـفيـذ هذا العقد وكما ورد أعله تصبح الشركة مملوكة بالكامل من قبل

RAMY MOHAMMED
ALBOGHDADY

SABRY

MAHMOUD

ALGARHY

رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى

On the basis of this sale, the above partners, in their capacity
as owners of the license in the company, decided to adhere
to the provisions of Law number. 2 of 2015 related to
commercial companies for limited liability companies, and
therefore they decided to sign and implement the
amendment of the founding contract on this day
Therefore The all partners of the Company hereto has
signed the memorandum of association of a limited liability
company )LLC( in the emirate of Dubai, in accordance with
the provisions of the commercial companies law number. )2(
of 2015 and law number. )13( of 2011 regulating economic
activities in the emirate of Dubai and the laws issued in
amendment thereof

على أساس هذا البيع قرر الشركاء أعله بصفتهم مالكين الرخصة في الشركة اللتزام بما
 المتعلق بالشركات التجارية الخاصة بشركات2015  لعام2 جاء في مواد القانون رقم
 وعليه قرروا توقيع وتنفيذ تعديل عقد التأسيس في هذا اليوم،ذات مسؤولية محدودة
م) في إمارة.م. بتوقيع عقد التأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ،وعليه قام الشركاء
) لسنة13(  والقانون رقم2015 ) لعام2( دبي طبقا لحكام قانون الشركات التجارية رقم
 بشأن تنظيم مزاولة النشطة القتصادية في إمارة دبي والقوانين المعدلة له2011

ARTICLE )3(: NAME OF THE COMPANY
The name of the Company
TECHNICAL SERVICES L.L.C

shall

be

 اسم الشركة:)3( المادة
PROACTIVE

م.م.ذ.اسم الشركة هو برواكتيف للخدمات الفنية ش

Article )4(: Object of the Company

 أغراض الشركة:)4( المادة

Objects of the Company are:

:اغراض الشركه هي

- Floor & Wall Tiling Works

 أعمال تبليط الرضيات والجدران-

- Painting Contracting

 اعمال الصباغ والدهانات-

- Carpentry & wood Flooring Works

Contract Number 3341022

 أعمال النجارة و تركيب الرضيات الخشبية-
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- Engraving & Ornamentation Works

 اعمال النقش والزخرفة-

- Wallpaper Fixing Works

 أعمال تركيب ورق الجدران-

- False Ceiling & Light Partitions Installation

 تركيب السقف المعلقة و القواطع الخفيفة-

- Plaster Works

 اعمال البلستر-

which shall include carrying on all activities as are related or
ancillary thereto upon approval of the Department of
Economic Development.

وتشمل مزاولة كافة النشطة المتعلقة بهذه الغراض أو المتصلة بها وذلك بعد الحصول
على موافقة دائرة التنمية القتصادية

The Company shall not carry on the business of insurance,
banking, or investment of funds for the account of third
parties.

.ل يجوز لشركة أن تمارس أعمال التأمين و المصارف او إستثمار الموال لحساب الغير

ARTICLE )5(: THE COMPANY ADDRESS & THE HEAD

 عنوان الشركة ومركزها الرئيسي:)5( المادة

OFFICE
The company address and the head office shall be in the
Emirate of Dubai. It shall be permissible for the Company to
establish branches, offices and/or agencies in the United
Arab Emirates and abroad.

 ويجوز للشركة أن تنشئ لها، يكون عنوان الشركة ومركزها الرئيسي في إمارة دبي
فروعا أو مكاتب أو توكيلت داخل الدولة وخارجها

ARTICLE )6(: DURATION OF THE COMPANY
The duration of the company shall be )99( Ninety Nine
year)s(, commencing on the date of the registration of the
Company in the Commercial Register, and shall be
automatically renewed for similar period thereafter unless the
owner of the company share capital determined otherwise.

 مدة الشركة:)6( المادة
سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ قيد الشركة في/) تسعة وتسعون سنة99( تكون مدة الشركة
 تجدد تلقائيا لفترات مماثلة فيما بعد ما لم يقرر مالك راس مال الشركة،السجل التجاري
.خلف ذلك

Article )7(: The Share Capital of the Company

 رأس المال:)7( المادة

The capital of the Company amounts to Dirhams )DHS
300000( Dirhams only, divided into )300( shares in cash, the
value of each share being Dirhams amounts to )DHS 1000 (.
and all shares are in cash, held by the Company Capital
Owner as follows:

 قيمة كل،) حصة300( ) درهم موزعة على300000( حدد رأس مال الشركة بمبلغ
 مملوكة لمالك رأس المال على النحو،)) درهم وجميعها حصص (نقدية1000( حصة
:التالي

- Mr. )RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY(, )300( shares , amounting to )300000(,
which represent )100%( of the share capital

) حصة بقيمة300( ،) (رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى. السيد) من رأس المال%100( ) درهم بنسبة300000(

The value of the shares has been fully paid up in cash, and
has been deposited in the bank account of the Company

أن قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكامل وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى
.المصرف

ARTICLE )8(: Management of the Company
Contract Number 3341022
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The management of the company shall be entrusted to :

: يتولى إدارة الشركة

- Mr. RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY

 رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى. السيد-

The Director’s Powers Related to Banking Transactions:

:الصلحيات البنكية

To:

:أن يقوم

- RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY )Manager(

) رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى (مدير-

individually can open and close bank accounts in the name
of the company and to operate such bank accounts and sign
cheques.

منفردا بفتح وإقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات
.وتوقيع الشيكات

To:

:أن يقوم

- RAMY MOHAMMED SABRY MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY )Manager(

) رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى (مدير-

individually borrow on behalf of the Company and to sign
withdrawal instruments, credit instruments, guarantees and
any required documents in relation to bank facilities under
the Company’s guarantee.

منفردا بالقتراض نيابة عن الشركة والتوقيع على محررات السحب أو محررات الئتمان
.والضمانات والمستندات الخرى المطلوبة بشأن التسهيلت البنكية بضمان الشركة

ARTICLE )9(: FINANCIAL MANAGEMENT

 الدارة المالية:)9( المادة

The company's director)s( shall prepare the company's
balance sheet and the profit and loss account. They shall
also prepare an annual report of the company's activities, its
financial position and shall submit the distribution of profits
proposals to the general assembly. All the above should be
completed within three months from the end of the
company's financial year.

مديرو الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الرباح/يتولى مدير
 كما يقومون بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدموا،والخسائر
 وذلك خلل ثلثة أشهر من تاريخ،اقتراحاتهم بشأن توزيع الرباح للجمعية العمومية
.انتهاء السنة المالية

The balance sheet and the profit and loss account shall be
submitted to the annual general assembly for approval

يجب تقديم الميزانية وحساب الرباح والخسائر إلى الجمعية العمومية
.السنوية لعتمادها

ARTICLE )10(: THE RESOLUTIONS OF THE COMPANY

 قرارات مالك راس مال الشركة:)10( المادة

OWNER
The company owner shall:

يختص مالك الشركة بالمور التالية

Review the report of the director)s( on the company's
activities and financial position during the past year and the
auditors' report
Contract Number 3341022
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Discuss and ratify the balance sheet and profit and loss
account

مناقشة الميزانية العمومية وحساب الرباح والخسائر والتصديق عليهما

Amend the company memorandum of association

تعديل عقد تأسيس الشركة

Dissolve and liquefy the company

حل الشركة وتصفيتها

Amalgamating or transferring the company

اندماج الشركة أو تحويلها

Increase or decrease the company capital share

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

Appoint or dismiss the director)s(/the company board of
directors, if any, restrict their powers and determine their
remuneration

 أو تقييد سلطاتهم وتحديد مكافآتهم،(مجلس مديري الشركة )ان وجد/تعيين أو عزل مدير

Appoint or dismiss one or more auditors and determine their
Remuneration

تعيين مدقق حسابات أو أكثر أو عزلهم وتحديد مكافآتهم

Appoint the members of the internal Sharia board of
supervision and the Sharia supervisor if any

)تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي (إن وجد

Any other matter within its competence in accordance with
the provisions of the Commercial Companies Law or this
Memorandum

أية مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا
العقد

ARTICLE )11(: THE FINANCIAL YEAR

 السنة المالية:)11( المادة

The financial year of the company shall commence on 1st
January and shall end on 31st December each year, with the
exception of the first financial year, which shall commence
on the date of the registration of the company in the
Commercial Register and end on 31st December of the
same year.Each financial year may not exceed 18 months
and should not be less than six months.

 ديسمبر من كل31 تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الول من شهر يناير وتنتهي في
سنة ما عدا السنة المالية الولى والتي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري
وتنتهي في الحادي والثلثين من ديسمبر من نفس السنة على أل تجاوز السنة المالية
.) ستة أشهر6( ) ثمانية عشر شهرا وأل تقل عن18( الولى للشركة

ARTICLE )12(: PROFITS AND LOSSES

 الرباح والخسائر:)12( المادة

The Company shall allocate 10% of its net profits each year
to create a statutory reserve. The company Partners may
resolve to discontinue the allocation of net profits when the
reserve reaches half of the capital. The company Partners
may allocate additional reserves as it is seen fit

. من صافي أرباح الشركة كل سنة لتكوين احتياطي قانوني% 10 يتم تخصيص نسبة
.ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التخصيص إذا بلغ الحتياطي نصف رأس المال
كما يجوز للشركاء تخصيص احتياطيات إضافية حسب ما يراه مناسبا

The company owner shall only be liable to the extent of the
company capital share amount

يحق لمالك الشركة الحصول على الرباح والخسائر

Contract Number 3341022
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The company owner shall only be liable to the extent of the
company capital share amount

ل يسسأل مالك الشركة عن التزاماتها إل بمقدار رأس مال الشركة

ARTICLE )13(: THE COMPANY AUDITOR

 مدقق حسابات الشركة:)13( المادة

The Company shall have one or more auditors registered in
Dubai to be selected by the partners at the general assembly
every year. The auditor )s( shall be subject to the same
provisions concerning auditors of public joint stock
companies

ARTICLE )14(: DISSOLUTION,
DEACTIVATING OF THE COMPANY

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في إمارة دبي تعينهم
 وتسري في شأنهم الحكام الخاصة بمدققي الحسابات،الجمعية العمومية للشركاء كل سنة
في شركات المساهمة العامة

OR

 حل الشركة أو تصفيتها أو وقف نشاطها:)14( المادة

The company shall be dissolved for any of the following
reasons:

:تحل الشركة لي من السباب التالية

Expiry of the period specified in this memorandum or the
company articles of association unless this period is renewed

انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة

Fulfillment of the objects for which the company was
established

انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله

Amalgamation of the company in accordance with the
commercial companies Law

الندماج وفقا لحكام قانون الشركات التجارية

Resolution of the company capital share owner to terminate
the duration of the company

قرار من المالك لرأس مال الشركة بإنهاء مدتها

The depletion of all or most of the assets of the company
making beneficial investment of the remainder of the assets,
if any, impracticable

هلك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا

Rendering a decision from the Court to dissolve the
company.

صدور حكم قضائي بحل الشركة

Death of the natural person, however, the heirs may, wish to
maintain the company after adjusting its status in alignment
with the provisions of the Commercial Companies Law within
six months from the date of death

 ال إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لحكام،وفاة الشخص الطبيعي
.قانون الشركات التجارية وذلك خلل ستة أشهر على الكثر من تاريخ الوفاة

LIQUIDATION

Expiry of the legal entity that established the company.

انقضاء الشخص العتباري المؤسس لها

ARTICLE )15(: LIQUIDATION OF THE COMPANY
One or more liquidators shall be appointed by the company
owner and in accordance with the provisions of the
commercial companies law. A liquidator shall not be acting
as the company accounts auditor at present or within the
past five years prior to his appointment.
Contract Number 3341022
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ARTICLE )16(: NOTICES

 الخطارات:)16( المادة

Notices from the company to the company owner be made
by letters registered to the address of the company owner as
indicated in this contract

تكون الخطارات الموجهة من الشركة إلى مالك الشركة بواسطة خطابات مسجلة على
عنوان مالك راس مال الشركة كما هو مبين في هذا العقد

ARTICLE )17(: MISCELLANEOUS

 أحكام متفرقة:)17( المادة

The company shall not have a corporate personality and
shall not be allowed to perform its business until it is
registered in the commercial register at the competent
authority.

ل يكون للشركة شخصية اعتبارية ول يجوز لها أن تبدأ أعمالها إل بعد تقيدها في السجل
.التجاري لدى السلطة المختصة

Matters not provided for in this Memorandum shall be subject
to the provisions of the Commercial Companies Law and its
amendments and the ministerial decisions made in
implementation thereof.

تكون المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد خاضعة لحكام قانون الشركات
.التجارية وتعديلته والقرارات الوزارية المنفذة له

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

يجب أن يكون هذا العقد وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا من قبل الجهة
 كما يجب إرفاق كل التعديلت بهذا.الرسمية المختصة وإل كان العقد أو التعديل باطل
.العقد

ARTICLE )18(: DISPUTES

 المنازعات:)18( المادة

In the event that any dispute arises in respect of the
company then it shall be resolved by the Courts of Dubai as
per its rules and procedures.
Parties Signature

.تختص محاكم دبي طبقا لقوانينها وإجراءاتها بأي نزاع قد ينشأ عن هذه الشركة

توقيع الطراف

- RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY is signing
on-behalf of Person ABDULLA
MOHAMMAD ABDULLA

 رامى محمد صبرى محمود الجارحىالبغدادى يقوم بالتوقيع نيابة عن الشخص
عبدا محمد عبدا الخلصى

- RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY
ALBOGHDADY

 رامى محمد صبرى محمود الجارحىالبغدادى
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