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  صفحات 8معاينة: 

 صفحات 02اإلتفاقية الكامل: 

Summary: This is a comprehensive memorandum of 
understanding between 2 or more parties desiring 
to enter into a business venture together wherein 
one party is the financing partner and the other 
party is the working partner. The agreement sets 
out the terms and conditions agreed, and certain 
conditions precedent prior to proceeding with the 
establishment of the company to carry out the 
proposed business. 

هذه مذكرة تفاهم متكاملة بين طرفين أو أكثر  ملخص:

يرغبون في الدخول في مشروع أعمال تجارية معاً 

حيث يكون أحد األطراف الشريك الممول و يكون 

الطرف اآلخر الشريك العامل. تنص هذه اإلتفاقية على 

الشروط المتفق عليها و بعض الشروط الواجبة والعملية 

ركة إلدارة األعمال قبل الشروع في تأسيس الش

 التجارية المقترحة.  

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING مذكرة تفاهم 

***** ***** 

WHEREAS وحيث 

A. The Parties desire to establish a limited 
liability company in [INSERT JURISDICTION] 
(the “Territory”) to undertake the activities 
of [INSERT ACTIVITIES] (the “Company”), in 
accordance with applicable laws and 
regulations. 

يرغب األطراف بإنشاء شركه ذات مسؤولية 

لتعهد نشاطات   "(اإلقليم[ )"إدخال] في محدودة

 " ( ، وفقا للقوانينالشركة)" [ إدخال النشاطات]

 .والتشريعات المطبقة

 أ.

B. Prior to negotiating and entering into a 
Shareholders’ Agreement, and agreeing on 
the form of the Memorandum of Association 
and/or any other definitive and binding 
agreements (the “Definitive Agreements”) 
required in relation to the Company, the 
Parties wish to enter into this Memorandum 
of Understanding to record their initial 
understanding and agreement on the 
intended relationship to establish the 
Company and the framework within which 
the negotiations will be conducted to 
examine and consider the terms and 
conditions of the Definitive Agreements. 

، ل التفاوض و الدخول في اتفاقية الشركاءقب

عقد التأسيس و/أو أي واالتفاق على شكل 

اإلتفاقيات )"اتفاقات أخرى نهائية وملزمة 

رغب األطراف في ، يلشركةلمطلوبة "( النهائية

 التفاهمالدخول في مذكرة التفاهم هذه لتسجيل 

التي  منشودةال األولي واالتفاق بشأن العالقة

الذي  العملي شركة و اإلطارالتهدف إلى تأسيس 

 لتقييم و تحديد من ضمنه ستجري المفاوضات

 . نهائيةالتفاقات إلشروط وأحكام ا

 

 ب.

NOW THEREFORE, the Parties agree as follows: على ما يلي وبناء على ذلك ، اتفق األطراف : 

1. The Scope of Understanding 1 لتفاهمنطاق ا. 

1.1 ***** ***** 1.1 

1.2 The Parties agree *** shall include the 
following agreed obligations of each Party: 

 علىمل تيجب أن تش*** وافق األطراف

 : كل طرفلااللتزامات التالية المتفق عليها 
1.. 
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 First Party Obligations: التزامات الطرف األول:   

  The First Party shall be responsible to 
contribute***; 

الطرف األول مسؤوال عن  يكون

 ***المساهمة
  

 Second Party Obligations: التزامات الطرف الثاني:   

 (a) The Second Party shall contribute*** 
services and ***support and assist the 
Company to *** and manage the 
business of the Company*** 

 ***الخدمات*** يلتزم الطرف الثاني

 عليه و يجب*** دة الشركةدعم ومساع

تشغيل وإدارة األعمال التجارية 

 ***للشركة

  )أ(

 (b) *** employed by the Company as ***, 
with a monthly salary and other terms 
of employment to be mutually agreed 
***; and 

منصب يتم توظيفه في الشركة ب** *

راتب شهري و غيرها من شروط ب ***

 ***االتوظيف يتم االتفاق عليه

  )ب(

 (c) ***** ***** )ت(  

 Third Party Obligations: التزامات الطرف الثالث:   

 (a) The Third Party shall contribute with 
his experience*** 

المساهمة بلطرف الثالث ا يلتزم

 ***خبرتهب

  أ()

 (b) The Third Party agrees to be employed 
by the Company as ***; and 

يوافق الطرف الثاني على أن يتم توظيفه 

 و** *في الشركة بمنصب

  ب()

 (c) The Third Party agrees not to 
terminate his employment with the 
Company prior to *** 

يوافق الطرف الثاني على عدم إنهاء 

 ***عمله مع الشركة قبل

  ت()

1.3 The Parties agree to form a Company in 
[INSERT] *** 

 شركة في طراف على تأسيستوافق األ

 ***[إدخال]

1.. 

2. The Formation of the Company   2 الشركةتأسيس. 

2.1 Subject to clause 4 (Conditions Precedent), 
the Parties hereby affirm and agree to 
establish a Company in the Territory, *** the 
Business Plan, to be prepared jointly by the 
Second Party and Third Party and approved 
by the Board of Directors of the Company.  
***  

ً للبند  تؤكد و توافق ، )الشروط المسبقة( 4وفقا

أسيس على تاألطراف بموجب هذه الوثيقة 

التي يتم ل، خطة العم*** شركة في اإلقليم،

بشكل مشترك من قبل الطرف الثاني  تحضيرها

من قبل عليها  موافقةو يتم الو الطرف الثالث 

 *** .مجلس إدارة الشركة

..1 

2.2 ***** ***** ... 

2.3 ***, the shareholding of the Company shall *** 2.. في حصصمساهمة ن تكون اليجب أ 
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be as follows: الشركة على النحو التالي : 

 ***** *****  

2.4 The Parties hereby agree that the initial 
capitalization***  

أن رأس  يوافق األطراف بموجب هذه الوثيقة

 ***المال األولي

... 

2.5 In accordance with Clause 2.5, First Party 
shall contribute*** (the “Investment 
Amount’) *** as follows: 

ً مع البند ، يجب أن يساهم الطرف 5.2 توافقا

على )"مبلغ اإلستثمار"( [ إدخال] مبلغباألول 

 : ثالث دفعات وفقاً لما يلي

..2 

 ***** *****  

2.6 ***  In the event the First Party fails to remit 
*** 

 ... ***دفعفي حال فشل الطرف األول في  *** 

 (a) *** the First Party agrees to forfeit 
[X%] of his shares in the Company***; 
or 

 على التنازلالطرف األول يوافق  * **

 ***في الشركة حصصهمن [ *%عن ]

  )أ(

 (b) *** the forfeited shares shall be sold 
to *** 

  )ب( ***بدال من ذلك يتم بيع الحصص ***

2.7 If the First Party refuses to transfer his 
shares in accordance with Clause 2.6 
above*** 

ف األول التنازل عن حصصه إذا رفض الطر

 *** أعاله، 5.2وفقا للبند 
... 

2.8 The Parties have agreed that the remaining 
balance [INSERT] (“Loan Amount”) of the 
Initial Capitalization shall be contributed by 
obtaining a loan from [INSERT Bank] *** 

 على أن الرصيد المتبقي األطراف قد اتفق

مبلغ القرض"( من رأس المال )" [إدخال]

لحصول على قرض به لساهم ييجب أن  األولي

 *** [إدخال إسم المصرف]من 

... 

  ***** *****   

2.9 The Parties have agreed that the 
contribution Second Party and the Third 
Party (save and except for their obligations 
under clause 1.2) shall be in sweat equity***  

األطراف على أن مساهمة الطرف  قد اتفق

باستثناء التزاماتهم الثاني و الطرف الثالث )

كحصص كون ( يجب أن ت2.5بموجب البند 

 ***جهد المبذوللا مقابل فيمجاملة 

... 

2.10 The Parties shall provide all the documents 
and necessary assistance to establish the 
Company as soon as practicable***  

جميع الوثائق األطراف تقديم  علىيجب 

لتأسيس الشركة في أقرب  المساعدة الالزمةو

 ***وقت ممكن

..1. 

2.11 Overall management of the Company shall 
be vested with the Board of Directors of the 
Company.***   

مجلس إدارة لتناط اإلدارة العامة للشركة 

 ***. الشركة
..11 
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  ***** *****   

2.12 Subject to certain matters described in 
Clause 2.14 below, decisions of the Board of 
Directors shall be by majority vote. 

 بما يتعلق ببعض المسائل الموضحة في البند

تتخذ قرارات مجلس يجب أن أدناه،  5.23

 . اإلدارة بأغلبية األصوات

..1. 

2.13 Unanimous consent of the Board of Directors 
shall be required for certain matters 
including but not limited to the following 
(“Reserved Matters”).*** 

مجلس اإلدارة قبل موافقة باإلجماع من الشترط ت

 سبيل المثالعلى بعض المسائل بما في ذلك  في

 ."(محفوظةالالمسائل "وليس الحصر ما يلي )

*** 

..12 

  ***** *****   

2.14 The following matters shall be reserved for 
the General Assembly *** 

يجب أن تحفظ للجمعية المسائل التالية 

 ***العامة
..1. 

  ***** *****   

2.15 The Shareholders Agreement shall provide 
for pre-emption and Tag-along rights 
wherein*** each shall Party shall be granted 
pre-emption and no Party shall be free to 
sell, transfer or assign his Shares in the 
Company before the expiration of [INSERT] 
years from the date of incorporation (the 
"Lock-up Period"), *** 

الشفعة حق على عقد التأسيس نص يجب ان ي

حق كل طرف منح ي ***حيث وحق األفضلية

الشفعة وحق األفضلية إذا رغب الطرف اآلخر 

التنازل عن حصصه في بيع أو نقل أو في 

ي أل ه ال يحقمع ذلك، أنالشركة، ويشترط 

صه حص نأو ينقل أو يتنازل ع بيعأن يطرف 

سنوات من  [إدخال]في الشركة قبل انقضاء 

 *** ،"(فترة المنعتاريخ التأسيس )"

..12 

2.16 The Parties agree that as an incentive to the 
First Party*** shall be entitled ***until he 
has recovered his full investment *** before 
the Second Party and Third Party catch up. 

*** ولعلى تحفيز الطرف األاألطراف   اتفق

إلى أن يتمكن من *** يمنح الحق بإستيفاء

لكي يتمكن كل من *** استثماره تغطية جميع

 .تعديل وضعهمالطرف الثاني و الطرف الثالث 

2.16 

3. Licensing, Set up Phase and Daily 
Management 

 .3 واإلدارة اليوميةاإلعداد مرحلة الترخيص و 

3.1 Until such time that the Company is ready to 
commence full business operations, the 
Second Party and the Third Party undertake 
to take all actions necessary to set up the 
business for operation.*** (“License 
Phase”); and ***(the “Set Up Phase”). 

الشركة فيه  الذي تكونيحين الوقت  إلى أن 

، في العمليات التجارية الكاملةبدء لمستعدة ل

على اتخاذ  يتعهد الطرف الثاني و الطرف الثالث

مرحلة )"*** جميع اإلجراءات الالزمة

 . "(اإلعداد ةمرحل") *** ؛"(الترخيص

3.1 

3.2 ***** ***** 3.2 

3.3 *** costs required for the Set Up Phase is 
estimated at [INSERT] as per Schedule B-2. 

تقدر اإلعداد  مرحلةة لالتكاليف المطلوب *** 3.3 
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  .5-ب الجدول وفق   [إدخال]ب

3.4 The daily management of the Company shall 
be vested in the Second Party and Third 
Party (the “Managing Directors”). *** 

إلى شركة يجب ان تناط اإلدارة اليومية لل

المدراء )"الثالث ف الطرالطرف الثاني و 

 *** "(.العامين

3.4 

3.5 ***** ***** 3.5 

4. Conditions Precedent 4 الشروط المسبقة. 

4.1 The Parties agree that their decision to 
proceed with the incorporation of the 
Company will be subject to and conditional 
upon the following conditions precedent 
being met and satisfied: 

م بالمضي قدما في على أن قراره اتفق األطراف

ً و اً مشروط تأسيس الشركة سيكون خاضعا

 :الشروط المسبقة التالية و بتلبية بتحقق

4.1 

  ***** *****   

5. Warranties & Liabilities 5 مسؤولياتضمانات و الال. 

 ***** *****  

6. Confidentiality and Non-Circumvention 6  السرية و عدم التحايل. 

 ***** *****  

7. Cost and Expenses 7 التكاليف و المصاريف. 

 ***** *****  

8. Termination 8 إلنهاءا. 

8.1 ***** ***** ..1 

 (c) the execution and delivery by the 
Parties of the Definitive Agreements. 

من قبل  وثيق اإلتفاقيات النهائيةتتوقيع و 

 .األطراف

  )ت(

9. Notices 9 عشعاراتاإل. 

 ***** *****  

10. Assignment 10 التنازل. 

 ***** *****  

11. Amendments 11 التعديالت. 
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 ***** *****  

12. Communications 12 االتصاالت. 

 ***** *****  

13. Governing Law and Arbitration 13 والتحكيم القانون الواجب التطبيق. 

13.1 ***** ***** 13.1 
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SCHEDULE A الجدول أ 

BUSINESS PLAN خطة العمل 

      

 

 
SCHEDULE B الجدول ب 

B-1 LICENSING PHASE COSTS  تكاليف مرحلة الترخيص 1-ب 

(estimated, but not limited to) )وقعة، و لكن ليست محصورة فيمت( 

***** [INSERT] ]إدخال] ***** 

TOTAL [INSERT] ]المجموخ [إدخال 

B-2 SET UP PHASE COSTS تكاليف مرحلة اإلعداد .-ب 

(estimated, but not limited to) )متوقعة، و لكن ليست محصورة في( 

***** [INSERT] ]إدخال] ***** 

Staff Salaries for 3 months prior to 
public opening 

[INSERT] ]( قبل اإلفتتاح الرسمي2رواتب الموظفين لثالثة ) [إدخال 

***** ***** ***** ***** 

TOTAL [INSERT] ]المجموع [إدخال 
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SCHEDULE C الجدول ت 

C-1  SECOND PARTY EMPLOYMENT TERMS شروط توظيف الطرف الثاني 2-ت 

Job Description الوصف الوظيفي 

[INSERT] ]إدخال] 

Remuneration (until Investor Repayment is 
complete) 

 تعويض)إلى أن تتم إعادة التسديد إلى المستثمر(

***** ***** 

C-2 THIRD PARTY EMPLOYMENT TERMS شروط توظيف الطرف الثالث 5-ت 

Job Description الوصف الوظيفي 

[INSERT] ]إدخال] 

Remuneration (until Investor Repayment is 
complete) 

ر(تعويض)إلى أن تتم إعادة التسديد إلى المستثم  

  ***** *****   

 

 

 


