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عامة   تعاون   تفاقية ا   
يا عام للتعاون    عمل   ميثاق  ـ ـ 2022ر  ث   

  
 .0000/ 00/ 00 الموافق ( االتفاقية قيعو ت تاريــــخ) و ( المكان)  ف 

 : متجمعي   

   ممثل)  السيد/ السيدة ناحية من
عن   نيابة ،  000000000 رقم هويته الشخصية( قانون 

  العرن   
  الُمنتدى الثقاف 

    الرسم   رقم تسجلها  ، ربحية غي   جمعية ـثــيار  ـ اإلسبان 
ف 

 Calle Málaga 6, 3 A 28804 Alcalá de وعنوانها  G87195228 إسبانيا 

Henares – Madrid - España   إسبانيا  - مدريد. 

   ممثل)  السيدة / السيد  أخرى  ناحية ومن
 ،00000000 الشخصية هويته رقم( قانون 

  ...(  عنوان الكيان)   ، 00000000 الرسم   تسجلها  رقم( الكيان اسم)  وتمثيل باسم

 : يتفقون

  االجتماعية األنشطة تنظيم هو  الرئيس   هدفها  ربحية، غي   منظمة ثــيار ه   أن 

   المعرفة تتدفق  حيث ،وتفاعلها  والثقافية
   االتجاهات جميع ف 

  الضوء تسلط الت 

   الثقافة عىل
  .المعرفة خالل من جوانبها، جميع ف 

 ما  ه   ةالمؤسس اهداف)  ضمن أنشطة بتطوير  يقوم كيان  هو ( الكيان اسم)  أن 
  ( . ........... : .. يىل  

 التعاون اتفاقية الطرفان ان يوقع لذلك بالتعاون، مهتمان( الكيان اسم)  و  ثــيار أن 

 :التالية للبنود  وفقا  هذه

 :البنود 

 
ا
 .التعريف . أول

   واألنشطة األهداف عن فضال  هذه، التعاون اتفاقية عىل يطلق  
 سيتم الت 

 " ةعام تعاون اتفاقية " اسم فيها، تطويرها 

 ثان
 
 .الهدف. يا

   االنتشار  وإبراز  تعزيز هو  هذه التعاون اتفاقية موضوع 
   الثقاف 

  الواسع مجاله  ف 

 .الثقافية  لتعدديةمن اض

 ثال
 
 .دةمُ ال. ثا

   لها  األولية دةمُ ال تبدأ  أن عىل تبادلمُ ال باالتفاق الطرفان يوافق  
  - اليوم)   اليوم ف 

   وتنته  ( السنة - الشهر 
  التمديد  عىل بالموافقة (،السنة - الشهر  - اليوم)  اليوم ف 

  
 .الطرفي    وافقةموب ة المدةنهاي ف 
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وع التعاون . وصف مشر
 
 رابعا

  األهداف التالية:   "التعاون العام"
 يحدد ف 

 يحدده الطرفان. كيفية التعاون لكل نشاط يتم من خالل اتفاق  ▪

وعتصميم حسب و يتم تحديد تنفيذ وتطوير النشاط من خالل  ▪   مشر

 . مالُمقد

 التخىل  عن التعاون، ألسباب يذكرونها.  الطرفي   من حقهم  ▪

امات األطراف.  . حقوق والي  
 
 خامسا

   تعاونللعرض فرص  ▪

 نشر أو إشهار فرص التعاونو  تصميم ▪

  وضع يشعار الكياني    ▪
اتهمف  اإلعالم الرقمية   وسائل من ةالتأسيسي نشر

  . والورقية

ات والتكاليف ▪   سيتوالها كل طرف  التجهي  
  االنشطةالت 

 ف 

 التعاون. برنامج  طريقة تقييم ورصد  ▪

،كال  ▪   حالة إرسال أي بيانات  الكياني  
سيتم الحفاظ عىل   شخصية،ف 

   باستعمالها  يسمح الشية وال 
لغرض آخر غي  ذلك المنصوص عليه ف 

 . الثانوية فاقيةاالت 

 سابع
 
 . حل االتفاق ا

 يجوز إنهاء اتفاقية التعاون لألسباب التالية: 

 خرق أي من بنود االتفاقية.  ▪

▪  .  باالتفاق المتبادل بي   الطرفي  

 عن طريق التنازل عن أحد األطراف.  ▪

  يتمتع بها الموقعون، يوقعون عىل  
  ممارسة الصالحيات الت 

وفقا لكل ما سبق والمتفق عليه، ف 

  البداية. 
  المكان والتاريــــخ المشار إليهما ف 

 هذه االتفاقية بشكل مكرر ف 

 

 

 

عن ثــيار ؤول اسم المس   

 

لكيان ا ول مسؤ سم ا  


