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بيـانات الطرف األول
First Party Details

العنوان

1

Address

بيـانات الطرف الثـانـي
Second Party Details

الجنسية

البريد اإللكتروني

العنوان

Nationality 

E-mail

2

الهاتـفالجنسية

البريد اإللكتروني

Phone

Address

Nationality 

E-mail

Phoneالهاتـف

 Nameاالسـم  Nameاالسـم 

 Other partiesيوجد أطراف آخرون

Second Party Representativeممثل الطرف الثاني 

 Other partiesيوجد أطراف آخرون

  First Party Representativeممثل الطرف األول 

 ?Why did the First Party make this applicationلماذا تقدم الطرف األول بهذا الطلب؟

الـخـالصــة 
Summary 3

إدارة الحلـول الـبـديـلــة لـفـض الـنــزاعـات - تـجــاري
 Alternative Dispute Resolution Division - Commercial

اتـفـاقيـة تسـويـة 
 SETTLEMENT AGREEMENT

Translator (Name and ID)المترجم )االسم والرقم( Dispute Numberرقم النزاعDate of Registrationتاريخ التسجيل

 توضـح هذه االتفاقيـة تفاصيـل الطرفيـن 
وشـروط االتـفـاق على تسـويــة النـزاع

This agreement sets out the details of both parties  
and the terms of agreement for settling the dispute.
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شروط االتفاقية 
 Terms of Agreement 4

Both parties attended before the conciliation department 
and agreed to settle the dispute as follows:

Payment Scheduleجدول الدفـع

القسط
Installment

المبلغ )درهم(
Amount (AED)

تاريخ االستحقاق
Due Date

طريقة الدفع
Payment Method

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tick if additional sheets are required and attachedأّشـر هـنــا اذا كـنـت بـحـاجــة إلرفــاق الـمـزيــد مـن الـصـفــحــــات

Number of installmentsعدد األقساطTotal amount due (AED)إجمالي المبلغ المستحق )بالدرهم( 

 Payable toيتوجب دفعها إلىPayable byيتوجب دفعها من قبل

فـــي حال مخالفة شـــروط هـــذه االتفاقية فـــإن المبلـــغ اإلجمالي يصبح   •
مســـتحقا ويجوز للطرف المســـتلم اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات االحتياطية 

والتنفيذية. 

تعتبر هذه االتفاقية تسوية شاملة للنزاع موضوع الدعوى.  •

يقـــر الطرفـــان بـــأن هـــذه التســـوية كاملـــة ونهائيـــة، وتتضمـــن أي   •
مطالبـــات تتعلـــق بالتكاليـــف ورســـوم المحكمـــة أو المصروفات، وأن 

االتفاقيـــة ال يمكـــن الطعـــن عليهـــا.

وتـــم بموجبـــه إثبـــات اتفاقيـــة التســـوية وجعلهـــا فـــي قـــوة الســـند   •
التنفيـــذي.

• If the terms of this agreement are breached, the full amount
will become due and the receiving party may take all protective 
and executive measures.

• The agreement is considered a comprehensive clearance of
the dispute which is the subject of this claim. 

• Both parties acknowledge that the agreement is not appealable 
and that this is a full and final settlement, including any claims 
for costs, court fees or expenses.

• This settlement agreement is hereby established and shall
have the force of a writ of execution. 

 حضر الطرفان أمام قسم التوفيق والمصالحة 
واتفقا على تسوية النزاع وفقًا لما يلي:

DatedالتاريخSigned by Supervising Judgeتوقيع القاضي المشرفSigned by Conciliatorتوقيع المصلـح

Signed by Translatorتوقيع المترجمSigned by Second Party توقيع الطرف الثانيSigned by First Partyتوقيع الطرف األول

Signed (Electronically) الـتـوقـيـــع )الكتـرونـيــــًا(
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