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Preview: 10 Pages 
Full Agreement: 30 Pages 

 صفاحات 01معاينة: 
صفحات 13اإلتفاقية الكامل:   

Summary of Agreement:  The following agreement 
is for use by a Hotel to appoint a manager to 
develop and manage an outlet within the Hotel 
against a fee paid by the Manager to the Hotel. The 
Outlet brand and related intellectual property is 
owned by the Manager. 
 

تستخدم اإلتفاقية التالية من قبل الفندق  ملخص اإلتفاقية:
إلدارة و تطوير سوق من ضمن الفندق مقابل بدل  لتعيين مدير

ية للسوق مالي يتم دفعه من قبل المدير للفندق. العالمة التجار 
  و الملكية الفكرية المرتبطة به تعود ملكيتها للمدير.

 

MANAGEMENT AGREEMENT اتفاقية إدارة 

THIS MANAGEMENT AGREEMENT (the 
"Agreement") is made on [INSERT DATE](the 
"Effective Date") 

أبرمت اتفاقية اإلدارة الماثلة )"االتفاقية"( في هذا اليوم الموافق  
 )"تاريخ السريان"(  ]ادخال التاريخ[

 
***** ***** 

RECITAILS الحيثيات 
 

WHEREAS الحيثيات 
 

(A) The Company is the lease holder for [INSERT 
HOTEL NAME] under Tourism License 
Number [INSERT] 

،   ]ادخال اسم الفندق[ )أ( حيث أن الشركة هي المستأجر لفندق
 (؛ادخال)لسياحية رقم بموجب الرخصة ا

(B) The Manager specializes in providing 
management services in relation to the 
hospitality industry, including the 
development, management and operation of 
food, beverage and event venues s. 

فيما  حيث أن المدير متخصص في تزويد خدمات اإلدارة)ب( 
دارة وتشغيل  بالقطاع السياحي يتعلق  بما في ذلك تطوير وا 

 المأكوالت والمشروبات والمناسبات واألماكن ،

(C) The Company wishes to appoint the Manager 
as the manager and operator of the 
Managed Premises (hereafter defined) and 
the Manager wishes to accept such 
appointment on the terms and conditions 
hereinafter set out in his Agreement. 

)ت( حيث أن الشركة ترغب في تعيين المدير كمدير مشغل 
)لمبينة الحقًا( وحيث أن المدير يرغب في  المباني المدارة

القبول بذلك التعيين وفقًا لألحكام والشروط المنصوص 
 تفاقيةعليها الحقًا في هذه اال

IT IS AGREED as follows: :بناء على ذلك، تم االتفاق بموجبه على التالي 

1. Interpretation 1 التفسير . 

***** ***** 
"Business" Means the management and operation 
of [INSERT NAME OF VENUE], offering [DESCRIBE 
VENUE]  

 

،   ]ال اسم المنفذادخ[ويقصد بها إدارة وتشغيل"األعمال" 
  ]وصف المنفذ[وهو
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***** ***** 
"Commencement Date" Shall mean the date to be 
agreed on in writing by the Parties hereto, on 
which the Manager shall commence its duties, 
responsibilities and services as provided for 
hereunder. 

 

ويقصد به التاريخ الذي سيتم االتفاق عليه خطيًا دء" "تاريخ الب
من قبل أطراف هذه االتفاقية والذي سيبدأ فيه المدير بتنفيذ 
واجباته ومسؤولياته وخدماته على النحو المبين في هذه 

 االتفاقية.

***** ***** 
"Contract Period" Shall mean the period of 
[INSERT] years commencing as of the 
Commencement Date subject to renewal or 
termination pursuant to this Agreement. 

سنوات التي تبدأ  ]ادخال [ويقصد بها فترة الخمسة "مدة العقد" 
اعتبارًا من تاريخ البدء وتكون خاضعة للتجديد أو اإلنهاء وفقًا 

 لهذه االتفاقية.
***** ***** 

"Hotel" as the context may infer, means the hotel 
known as [INSERT NAME OF HOTEL] operating 
under tourism License Number [INSERT], or such 
other name or brand as may be operated by the 
Company from time to time at the same location, 
or; the management of said Hotel acting under the 
authorization of the Company for the day to day 
management and operations of the Hotel. 
 

ادخال اسم [ يقصد به كما يمكن استنتاجه من السياق،، الفندق"

أو أي اسم  ،]ادخال [بموجب الرخصة السياحية رقم ، ]الفندق
آخر أو عالمة تجارية يصار تشغيلها من الشركة من وقت الى 
آخر في المكان نفسه، أو ادارة الفندق تحت تفويض الشركة في 

 .ل الفندقكل ما يتعلق باالدارة اليومية وتشغي

***** ***** 
"Intellectual Property Rights" Means any patent, 
copy right, design, trade mark including the 
trademarks or other industrial or intellectual 
property right whether registered or not 
registered in the name of either party however 
used by the said party before the signing of this 
agreement or otherwise which may subsist or be 
acquired or used any form at any time during the 
contract period by the either party in respect of 
the Business.  

 

اع أو حقوق طبع ويقصد بها أية براءة اختر  "حقوق الملكية الفكرية"
ونسخ أو تصميم أو عالمة تجارية بما في ذلك العالمات التجارية أو 
حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية األخرى سواء المسجلة أو غير 
المسجلة باسم أحد الطرفين غير أنه يتم استخدامها من قبل الطرف 
المذكور قبل التوقيع على هذه االتفاقية أو بخالف ذلك الحقوق 

لمستمرة أو التي تتم حيازتها أو استخدام بموجب أي صيغة في أي ا
 وقت طيلة مدة العقد من قبل أي من الطرفين فيما يتعلق باألعمال.

"Managed Premises” Means the designated area 
within the Hotel as demarcated on the area plan 
at Schedule C. 
 

فندق حسب الا المنطقة المحددة في ويقصد به" المباني المدارة"
 (.تالمعالم المبينة على مخطط المنطقة في الملحق)

 
“Outlet” means the [INSERT NAME OF VENUE] 
situated in the Managed Premises. 
 

 و الواقع في المباني المدارة.  ]ادخال اسم المكان["منفذ البيع" 

***** ***** 
"Termination date" The date on which this 
Agreement terminates for any reason whatsoever. 

ويقصد به التاريخ الذي يتم فيه إنهاء هذه  "تاريخ اإلنهاء"
 االتفاقية ألي سبب مهما كان.

"Trademarks" Means the proprietary rights in 
certain valuable trade names, logos, service marks 

ويقصد بها حقوق الملكية في أسماء تجارية "العالمات التجارية" 
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and trademarks owned by a party.  وشعارات وعالمات خدمة تجارية محددة وذات قيمة مملوكة من
 قبل أي من الطرفين.

***** ***** 
2. Appointment and Scope 2 التعيين والنطاق . 

2.1 The Company hereby appoints the 
Manager as the sole and exclusive 
manager of the Managed Premises and the 
Manager accepts such appointment 
pursuant to the terms and condition of this 
Agreement. 

بموجبه المدير ليكون المدير الوحيد  الشركةعين ت 2-1
والحصري للمباني المدارة ويوافق المدير على هذا 

وفقًا لألحكام والشروط المنصوص عليها في هذه  التعيين
 االتفاقية.

***** ***** 
3. Use of Managed Premises. 3 المباني المدارة. استخدام  

3.1 The Managed Premises shall be utilized 
exclusively for the purpose of [DESCRIBE 
USE OF PREMISES]. The Managed Premises 
shall not be utilized for any other activities 
other than with the express prior written 
consent of the Company or its authorized 
representatives. 

وصف [  المباني المدارة حصريًا ألغراض  تستخدم 3-1

المباني . ال يجوز استغالل  ]المباني المدارة استخدام
أخرى إال بعد الحصول على  لصالح أية نشاطات المدارة

 .الشركة أو ممثليهاموافقة خطية مسبقة وصريحة من 

***** ***** 
4. Fit-Out and Maintenance of Managed 

Premises; Opening 
  المباني المدارة وافتتاح صيانة،. التجهيزات 4

 

***** ***** 
4.2 The Parties anticipate that Manager shall 

make alterations to the Managed Premises 

("the Initial Manager Improvements"). 

Manager will furnish the Hotel with plans 

and specification for any proposed alteration, 

additions or improvements, including the 

Initial Manager Improvements. All costs of 

any such alterations, additions or 

improvements shall be borne by the 

Manager. All alterations, additions or 

improvements must be made in a good, first-

class, workmanlike manner, and Manager 

must maintain appropriate liability and 

builder's risk insurance throughout the 

construction. Manager does hereby 

indemnify and hold Company harmless from 

and against all claims for damages or death 

of persons or damage or destruction of  

يتوقع األطراف أن يقوم المدير بعمل تعديالت على  4-2
."(.يلتزم المدير تحسينات المدير األولية)"  المباني المدارة

بالمخططات والمواصفات الخاصة بأية  الفندقبتزويد 
تعديالت أو إضافات أو تحسينات مقترحة بما في ذلك 

تحسينات المدير األولية. يتحمل المدير كل المصاريف 
قة بتلك التعديالت أو إضافات أو تحسينات. يجب المتعل

عمل كل التعديالت أو اإلضافات أو التحسينات بأسلوب 
جيد ومهني وعالي المستوى ويجب على المدير االحتفاظ 
بوثيقة تأمين ضد مسؤولية ومخاطر البناء طيلة فترة 

اإلنشاءات. يعوض المدير الشركة بموجبه ويبرى ذمتها 
وفات األطراف بلمتعلقة باألضرار أو من كل المطالبات ا
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property arising out of the performance of 

any such alterations, additions or 

improvements made by or on behalf of the 

Company.  

والتي تنشأ  الضرر أو الدمار الذي يلحق بالممتلكات بأو 
عن تنفيذ أي من تلك التعديالت أو اإلضافات أو 

 التحسينات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة أو نيابة عنها.

 

***** ***** 
4.3 Ongoing maintenance: 4-3 أعمال الصيانة المستمرة  

 

(a) Repairs by Hotel.  Ongoing structural 
maintenance of the Managed 
Premises, maintenance of all utilities, 
shall be the liability of the Hotel. The 
Company, the Hotel or an authorized 
representative thereof, shall have right 
to enter the Managed Premises upon 
reasonable notice for the purposes 
inspecting and performing any 
required structural maintenance work. 

 يتحمل الفندق: الفندقاإلصالحات بواسطة  )أ(
للمباني مسؤوليةأعمال الصيانة الهيكلية المستمرة 

أو  للفندقو  للشركة، وصيانة كل المرافق. يحق المدارة
 المباني المدارةالدخول إلى  ين،المفوض مهيممثل ًا منأي

بموجب إشعار مناسب يتم التقدم به بهذا الخصوص 
والقيام بأية أعمال صيانة  فتيشأو الت معاينةالبغرض 

 هيكلية مطلوبة

***** ***** 
5 Licensing 5 الترخيص . 

***** ***** 
6 Operation of Managed premises 6 المباني المدارة. تشغيل 

***** ***** 
6.2 Service Charges 6-2 رسوم الخدمة  

(a) The Manager shall be entitled to levy 
a service charge ('Service charge') 
against all customer bills not to 
exceed ten percent (10%) of the total 
amount billed. 

"( رسم الخدمة)أ( يكون المدير مخول بفرض رسم خدمة )"  
على كل فواتير العمالء بنسبة ال تتجاوز العشرة بالمائة 

 ( من إجمالي قيمة الفاتورة.11%)

***** ***** 
6.3 Employees: Visas, salaries and 

expenses 
  الموظفون: التأشيرات والرواتب والمصاريف 6-3

 

(a) The Company shall make available 
such visa allocations for staff and 
performing artists as may be mutually 
agreed with the Manager in order to 
enable the Manager to effectively 
manage and operate the Outlet: 

للموظفين التأشيرة مخصصات )أ( تلتزم الشركة بإتاحة 
ناني العرض كما سوف يتم االتفاق عليه مع المدير، وف

بشكل  منفذ البيعوذلك لتمكين المدير من ادارة وتشغيل 
 فعال. 

***** ***** 
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6.4 Employees: Accommodation 6-4 الموظفون: السكن  

The Hotel shall provide accommodation and 
facilities to the Manager’s employees. 

 موظفي لصالح التسهيالتو بتوفير السكن  يلتزم الفندق
 المدير:

(a) This accommodation shall be of a 
standard equal to that offered to other 
hotel employees and shall be approved 
by the municipality. 

ان مستوى السكن هذا المؤمن يجب أن يعادل  (أ)
المستوى المؤمن لموظفي الفندق اآلخرين، ويجب أن  

 توافق عليه البلدية. 

***** ***** 
6.5 Marketing 6-5 التسويق 

(a) The Manager shall be responsible for 
all marketing and advertising activities 
and shall be liable for the cost 
thereof. Any such marketing shall 
subject to the prior approval of the 
Company. 

يتحمل المدير المسؤولية عن كل أعمال التسويق  (أ)
واإلعالن كما يتحمل المسؤولية عن تكلفة ذلك. تخضع 

 أعمال تسويق لموافقة مسبقة من قبل الشركة. ةأي

 

(b) The Manager shall obtain a written 
approval from the hotel prior to 
placing any signage or advertisement 
upon the premises of the Hotel. 

 الفندقيلتزم المدير بالحصول على موافقة خطية من   (ب)
قبل القيام بوضع أية الفتة أو إعالن على مباني 

 الفندق.

6.6 Disruption and Sound Level 6-6  اإلزعاجمستويات الصوت و 
***** ***** 

6.7 Food and Beverages 6-7 المأكوالت والمشروبات 
***** ***** 

6.8 Safety and Health 6-8 الصحة والسالمة 
***** ***** 

6.9   Security 6-9 سالمةال 

The Hotel shall provide security services 
from the main gate to the entrance to the 
Outlet. The Manager shall be responsible 
for providing security services within the 
Managed Premises. The Manager shall 
have the option to utilize the security 
services of the Hotel at cost to the 
Manager or to secure a professional 
security company registered under the 
Laws of the [INSERT JURISDICTION]. The 
Manager shall be invoiced on a monthly 
basis for security services utilized from the 

من البوابة  على الفندق تأمين خدمات تختص باألمن
. يكون المدير ] اسم منفذ البيع ادخال[الرئيسة الى مدخل 

 المدارة. المباني مسؤواًل عن تزويد خدمات األمن تلك الى
يمكن للمدير استخدام خدمات أمن الفندق على حساب 
المدير، أو تأمين شركة تأمين مسجلة ضمن أحكام قوانين 

األمن  واتير خدمات فترسل  .  ] االختصاص لادخا[
الى المدير شهريًا. يجب على المستخدمة من الفندق، 

اريخ ( أيام من ت01فواتير خالل عشرة )المدير تسديد تلك ال
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Hotel. Said invoices shall be payable within 
ten (10) days of the date of the invoice. 

 استالمها.

7.      Insurance  7 التأمين . 

***** ***** 

8. The Duties and Obligations of the Manager  
 والتزامات المدير . واجبات 8

 

8.1 The Manager who shall be responsible for 
the day-to-day management and control of 
the Managed Premises, hereby agrees and 
undertakes to the Hotel that, for so long as 
this Agreement remains in full force and 
effect, it shall use all reasonable 
endeavours to ensure that all of the 
obligations incurred by the Manager in 
relation to the Managed Premises are fully 
complied with an that all the debts and 
liabilities are promptly paid and discharged 
as and when they fall due.  

بصفته المسؤول عن اإلدارة واإلشراف  يوافق المدير 8-1
ويتعهد للنفدق طيلة فترة  المباني المدارةاليومي على 

سريان ونفاذ هذه االتفاقية ببذل كل الجهود المعقولة من 
أجل ضمان الوفاء الكامل بكل التزامات المستحقة على 

وسداد ودفع كل  بالمباني المدارةالمدير فيما يتعلق 
 ي حال استحقاقها.الديون والمطلوبات ف

 

***** ***** 
8.6 The Manager undertakes that it shall not:  8-6  :يتعهد المدير بعدم 

 

***** ***** 
9. Duties and Obligations of the Company  9 واجبات والتزامات الشركة . 

***** ***** 
10. Operational Costs and Expenses  11شغيل . تكاليف ومصاريف الت 

10.1 The Company shall be liable for the following 
operational costs and expenses:  

تتحمل الشركة المسؤولية عن تكاليف ومصاريف  11-1
 التشغيل التالية: 

(a) Licensing fees (excluding Event  Licenses 
which shall be at the expense of the 
Manager as provided in clause 5.2 above);  

رسوم الترخيص )باستثناء تراخيص المناسبات التي  (أ)
ستكون على حساب المدير على النحو المبين في 

 أعاله(؛  2-5الفقرة: 

***** ***** 
11. Fees and Payments  11 الرسوم والدفعات . 

***** ***** 
12. Accounting and Reporting  12 ير . الحسابات والتقار 

12.1 The Manager shall utilize the Hotels point of 
sale systems as currently in place for the sales of 

يقوم المدير باستغالل واالستفادة من أنظمة بيع نقاط  12-1
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food, beverages and tobacco from the Managed 
Premises.  

بيع المأكوالت  الفندق الموجودة في الوقت الحالي ألغرض
 . المباني المدارةوالمشروبات والتبغ من 

 
***** ***** 

13. Confidentiality; Restrictive Covenants  13التعهدات التقييدية. السرية ، 

13.1 Each Party undertakes to the other Party to 
keep the other Party's Confidential Information 
confidential and each Party agrees that it will not, 
without prior written consent of the other Party:  

يتعهد كل طرف لآلخر بالحافظ على سرية المعلومات  13-1
السرية الخاصة بالطرف اآلخر ويوافق كل من الطرفين بأنه ال 
يجوز له دون الحصول على موافقة خطية مسبقة بهذا 

 رف اآلخر: الخصوص من الط
 

***** ***** 
14. Indemnification  14 التعويض . 

14.1 The Manager hereby indemnifies and holds 
the Company and any of its directors, officers, 
employees, consultants, agents and 
representatives harmless from and against any and 
all liabilities, fines, suits, claims, obligations, 
damages, penalties, demands, actions, costs and 
expenses of any kind or nature (including, without 
limitation, legal fees) arising out of this Agreement 
or caused by the misconduct, negligence or bad 
faith of the Manager or any of its directors, 
officers, employees, consultants, agents or 
representatives.  

يعوض المدير بموجبه الشركة وأي من مدرائها  14-1
ومسئوليها وموظفيها ومستشاريها ووكالئها وممثليها ويبرئ 
ذممهم من كل المسؤوليات والغرامات والقضايا والمطالبات 

ضرار والعقوبات والطلبات والدعاوى القضائية وااللتزامات واأل
والتكاليف والمصاريف من أي نوع أو طبيعة كانت )بما في ذلك 

من  على سبيل المثال ال الحصر األتعاب القانونية( التي تنشأ
أو تنتج عن سوء التصرف أو اإلهمال أو سوء  هذه االتفاقية

ه أو موظفيه النية من جانب المدير أو أي من مدرائه أو مسؤولي
 أو مستشاريه أو وكالئه أو ممثليه.

***** ***** 
15. Term and Termination  15 المدة واإلنهاء . 

***** ***** 
15.2 The Agreement shall automatically renew for 
successive periods of [INSERT] year unless one 
Party notifies the other in writing of its intention to 
terminate [INSERT] months prior to the expiry of 
the then current term.  

تجدد االتفاقية تلقائيًا لمدد متتالية تبلغ مدة كل منها  15-2
ما لم يخطر أحد  (]ادخال [) ]عدد السنواتادخال [ سنة

 الطرفين الطرف اآلخر خطيًا بنيته إنهاء االتفاقية قبل 
من تاريخ انتهاء مدة االتفاقية السارية  عدد األشهر] ادخال[

 في ذلك الوقت. 

***** ***** 
15.3 Termination for Default This Agreement may 
be terminated forthwith by either Party giving 
notice in writing to the other served in accordance 
with the provisions of this Agreement in the event 

: يجوز إنهاء هذه االتفاقية على اإلنهاء نتيجة لالنتهاك 15-3
الفور من قبل أي طرف من الطرفين عن طريق تقديم إشعار 
خطي للطرف اآلخر وفقًا ألحكام االتفاقية الماثلة في الحاالت 
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that:   :التالية 
 

(a) the other party defaults to observe or 
perform any of the terms and conditions of 
this Agreement on their part to be 
observed and performed and where such 
default is capable of remedy the other 
Party fails to remedy the same within thirty 
(30) days of being notified of the same;  

ي االلتزام بأي من أحكام إخفاق الطرف اآلخر ف (أ)
وشروط هذه االتفاقية أو تنفيذها وفي حال إخفاق 
الطرف المخل بعالج االنتهاك المذكور في حال كونه 

( يوم اعتبارًا من تاريخ 31قابل للعالج خالل ثالثين )
 اإلخطار به؛ 

***** ***** 
15.5 Termination by the Company. This Agreement 
may be terminated by the Company;  

إنهاء هذه  للشركة: يجوز الشركةاإلنهاء من قبل  15-5
 االتفاقية في الحاالت التالية: 

***** ***** 
16. Effect of Termination  16 أثر اإلنهاء . 

16.1 All assets which were hired or lent or 
otherwise from third parties for the purposes of 
the management and operation of the Business by 
the Manager, shall be returned to any such third 
parties, unless the Company requires otherwise 
and reaches an agreement in this respect with 
such third parties.  

أو  اضهااقتر يلتزم المدير بإعادة كل األصول التي تم  16-1
تأمينها أو الحصول عليها من قبل الغير ألغراض إدارة وتشغيل 
األعمال من قبل المدير إلى أي طرف ثالث ما لم تطلب الشركة 
خالف ذلك أو تتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الطرف 

 الثالث المعني.
 

***** ***** 
17. Force Majeure  17 القوة القاهرة . 

17.1 If a Force Majeure Event occurs in relation to 
either Party which affects or may affect the 
performance of any of its obligations under this 
Agreement, it shall forthwith notify the other Party 
as to the nature and extent of the circumstances in 
question.  

ظهور أي من حاالت القوة القاهرة بالنسبة ألي  في حال 11-1
من الطرفين والتي من شأنها أن تؤثر أو من الممكن أن تؤثر 
على تنفيذه ألي من التزاماته بموجب هذه االتفاقية، عند ذلك 
يلتزم بإخطار الطرف اآلخر على الفور بطبيعة ومدى الظروف 

 موضوع القوة القاهرة.  –

***** ***** 
18  Further Assurance  18ضمان إضافي . 

***** ***** 
19  Governing Law and Dispute Resolution  19 القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات . 

***** ***** 
20  Notices  21 اإلشعارات . 

***** ***** 
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20.2 All notices required to be given by either of 
the Parties to the other pursuant to the provisions 
of this Agreement must be in writing and shall be 
delivered by hand or sent by registered mail or by 
telefax.  

يجب أن تكون كل اإلشعارات التي يتعين على أي من  15-2
الطرفين تقديمها للطرف اآلخر خطية ويتم تسليمها إما شخصيًا 

 لها عن طريق البريد المسجل أو بواسطة التليفاكس.أو إرسا

***** ***** 
21  Miscellaneous Provisions  21 أحكام متفرقة . 

***** ***** 
21.2 Assignment: Neither this Agreement nor any 
of the rights granted hereunder may be assigned, 
transferred, pledged or hypothecated by the 
Manager without the prior written consent of the 
Company. The Company may assign or transfer this 
Agreement without the prior written consent of 
the Manager, provided the assignee agrees to the 
terms and conditions set forth herein. 

دير التنازل، التفرغ، تحويل، انشاء رهن، هذه ال يحق للم 21-2
االتفاقية أو أية حقوق ممنوحة في هذه االتفاقية، دون الموافقة 
الخطية المسبقة من الشركة. يمكن للشركة التفرغ وتحويل هذه 
االتفاقية دون الموافقة الخطية المسبقة من المدير، على أن 

 تفاقية.  يوافق المتنازل له على شروط وأحكام هذه اال

21.3 This Agreement constitutes the entire 
understanding of the Parties relating to the subject 
matter of this Agreement and supersedes, cancels 
and replaces all prior agreements between the 
Parties which relate to the same subject matter 
whether written oral implied or which would be 
inferred from the correspondence, oral statements 
or conduct of the Parties and all such agreements 
shall be deemed to have been terminated by 
mutual consent with effect from the date of this 
Agreement.  

ذه االتفاقية التفاهم الكامل لألطراف فيما يتعلق تشكل ه 21-3
بموضوع هذه االتفاقية وتنسخ وتلغي وتحل محل كل االتفاقيات 
السابقة المبرمة بين األطراف التي تتعلق بالموضوع سواء أكانت 
خطية أو شفوية أو ضمنية أو حسب ما يتم استنتاجه من 

وتعتبر كل  المراسلة أو التصريحات الشفوية أو سلوك األطراف
االتفاقيات قد تم إنهائها بموجب موافقة متبادلة اعتبارًا من تاريخ 

 هذه االتفاقية.

***** ***** 
21.5 The failure on the part of either of the Parties 
to exercise or enforce any right conferred upon if 
by this Agreement shall not be deemed to be a 
waiver of any such right or operate so as to bar the 
exercise or enforcement thereof at any time or 
times thereafter.  

لن يعتبر اإلخفاق من جانب أي من الطرفين في  21-5
ممارسة وتنفيذ أي حق ممنوح له بموجب هذه االتفاقية بمثابة 

مارسة هذا الحق أو تنازل عن ذلك الحق أو تعمل على منع م
 تنفيذه في أي وقت أو أوقات بعد ذلك.

 
***** ***** 

21.7 This Agreement was issued and executed in 
duplicate, one original copy for each Party.  

تم إصدار وتنفيذ هذه االتفاقية في نسختين طبق  21-1
 األصل، نسخة أصلية بيد كل طرف من الطرفين.

***** ***** 
AS WITNESS the hands of the duly authorized 
representative of the Parties the day and year first 
above written.  

شهادًا على ذلك ، قام الممثلين المفوضين حسب األصول وا 
لألطراف بالتوقيع على هذه االتفاقية في اليوم والسنة المذكورين 

 أعاله. 
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SCHEDULE A 

لملحق أا  

TRADE LICENSE (MANAGER) 

 

 

 الرخصة التجارية )المدير(

SCHEDULE B 

 الملحق ب

MANAGEMENT TEAM OF MANAGER 

 

 أعضاء ادارة المدير

SCHEDULE C 

 الملحق ت

MAP OF MANAGED PREMISES 

 خريطة المباني المدارة

 

 


