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وفتياتها  ألبنائها  الكاملة  الرعاية  بتقديم  »إخاء«  تقوم 
مواصلة  وإعاشة،  إسكان،  من:  برعايتها  المشمولين 
تقديم  التوظيف،  على  ومساعدة  تدريب  ابتعاث،  تعليم، 
المساعدات المالية والعينية، الحج والعمرة، زواج، من خالل 
االستقرار  لتوفير  تهدف  التي  واألنشطة  البرامج  من  عدد 
تكوين  معه  يستطيعون  لهم،  واالجتماعي  النفسي 
أفرادًا  ليكونوا  مشاريعهم  وتأسيس  الصغيرة،  أسرهم 
لتوفير كآفة  و  منتجين ونافعين لمجتمعهم ووطنهم، 
الخدمات اآلنف ذكرها حرصت إخاء على توسيع الشراكات 
، بهدف عقد شراكات استراتيجية لكافة  مع عدة جهات 
إخاء.  وبنات  ألبناء  تقديمها  الواجب  والمهام  البرامج 
وضع  في  »إخاء«  سعت  ربحي  الغير  العمل  ولمأسسة 
إجرائيًا  دليال  أنشأنا  الشراكات،  لتوسيع  التنفيذي  الخطة 
هذا الدليل عبارة عن خارطة طريق لمعرفة الية إبرام عقود 
االتفاقيات والشراكات واإلجراءات والخطوات الالزمة لذلك. 
إلبـرام العقود واالتفاقيات لهذا األمر، لنعمل على تحقيق 

موارد مالية لتغطية البرامج واألنشطة.
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 التواصــل مــع الجهــة الداعمــة واالســتيضاح حــول فكــرة الشــراكة التــي يرغبونهــا.. مثــاًل تبــرع بريــال 
ــنوي  ــرع الس ــالء أو التب ــل العم ــن قب ــل م ــي الهل ــرع ببواق ــهر أو التب ــدة ش ــادرة لم ــورة ص ــن كل فات ع

ــة 25 يتيــم ســنويا وغيرهــا.. بميلــغ معيــن أو كفال

 إرســال نمــوذج رقــم )1( وهــو نمــوذج بيانــات الشــركة والشــخص المفــوض بالتوقيــع الكترونيــًا 
واســتالمه مــرة أخــرى.

ــاع  ــر القط ــى مدي ــا عل ــة وعرضه ــودة االتفاقي ــد مس ــي بن ــيأتي ف ــا س ــة كم ــودة االتفاقي ــداد مس  إع
ــا. العتماده

 ارســال مســودة االتفاقيــة للجهــة الراغبــة بالشــراكة مــع المؤسســة ويفضــل طباعتهــا علــى الــورق 
الرســمي للجهــة إال فــي حــال أن ترغــب الجهــة فــي طباعتهــا علــى الــورق الرســمي للمؤسســة.

 تحديــد موعــد لتوقيــع االتفاقيــة مــع الشــخص المفــوض بالتوقيــع مــن قبــل المؤسســة، الرئيــس 
التنفيــذي أو مــن يخولــه ومــع الجهــة أيضــًا بحيــث يكــون الموعــد مناســبًا للطرفيــن. 

 مخاطبة العالقات العامة لتجهيز االتي:

1- تجهيز مقر إذا كان التوقيع في مقر المؤسسة.

2- توثيق حفل توقيع االتفاقية ونشره حسب ما هو متفق علي في العقد.

 مخاطبــة الشــئون االداريــة لتوفيــر الضيافــة وذلــك بحســب مــا يتناســب مــع حجــم االتفاقيــة 
بالتوقيــع. المخــول  والضيــف 

 بعــد توقيــع االتفاقيــة تســليم كل طــرف نســخة للعمــل بموجبهــا وتســليم واســتالم النســخ مــن 
كل طــرف.

 حفــظ االتفاقيــة فــي ملــف خــاص للعقــود واالتفاقيــات ويفضــل أرشــفتها إلكترونيــا علــى 
جهــاز الكمبيوتــر.

 المتابعة لما ورد في هذه االتفاقية مع الجهة.

 تزويــد الجهــة بخطــاب شــكر حســب مــا يــرى رئيــس القطــاع بعــد كل دفعــة أو فــي نهايــة االتفاقيــة 
أو غيــر ذلــك.

أواًل: الخطوات إلعداد اتفاقية مع عميل متقدم للمؤسسة
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ــات  ــمى الجه ــة وتس ــم المؤسس ــن أن تدع ــن الممك ــي م ــتهدفة والت ــات المس ــر للجه ــل حص  عم
ــرع. ــحة للتب ــة والمرش المحتمل

ــداف  ــب أه ــك حس ــا وذل ــب منه ــار األنس ــي واختي ــف الذهن ــد العص ــركات بع ــص الش  تلخي
ــركة. ــات الش وسياس

 مخاطبــة الشــركات بخطــاب عــام حــول إمكانيــة تعاونهــم مــع المؤسســة مــع ذكــر بعــض 
المميــزات التــي مــن الممكــن أن يحصلــوا عليهــا مــن المؤسســة، مثــل: إبــراز الشــراكة، وضــع ســتاند 

ــا.. ــة( وغيره ــة اإلدارة العام ــب موافق ــة )حس ــعار المؤسس ــتخدام ش ــركة، اس ــر الش ــي مق ف

ــا  ــول م ــاوض ح ــات للتف ــب الصالحي ــخص صاح ــع الش ــاع م ــد اجتم ــة وعق ــركات المتفاعل ــارة الش  زي
ــة. ــم المؤسس ــن لدع ــن الطرفي ــه بي ــاون في ــن التع يمك

 بعد االتفاق وموافقة.

  الجهة يتم اتباع الخطوات الواردة في البند األول من هذا الدليل.

ثانيًا: الخطوات إلعداد اتفاقية مع عميل تم استقطابه للمؤسسة

نموذج مسودة وهو عبارة اتفاقية بين المؤسسة وجهة أخرى 
للتبرع بريال واحد عن كل فاتورة طيلة شهر رمضان.

ثالثًا: يحتوي أيضًا على عدد من نماذج مسودة اتفاقية
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اتفاقية تعاون مشترك

إنه في يوم           /     /      14هـ )الموافق    /     /    20 م( ، تم بعون اهلل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كل من:   

1- المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام : وعنوانهــا المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب:                   ,هاتــف رقــم:                                 فاكــس رقــم
:                                 ويمثلهــا فــي توقيــع هــذه االتفاقيــة الرئيــس التنفيــذي  األســتاذ /                                                                          ، ) يشــار لهــا الحقــًا 

بالطــرف األول ( فــي هــذه االتفاقيــة .

2- شــركة                                               : وعنوانه المملكة العربية الســعودية شــارع                                              ص . ب : )                     (                   )                   ( 
هاتف رقم:                               ويمثلهــا فــي توقيــع هــذه االتفاقيــة األســتاذ /                                                    ) يشــار لــه الحقــًا بالطــرف 

ــة .  ــذه االتفاقي ــي ه ــي( ف الثان

التمهيد: 

بمــا أن المؤسســة ٌتقــدم رعايــة األيتــام  رعايــة اجتماعيــة وماديــة وتعليميــة وصحيــة.. والطــرف الثانــي  فــي مجــال الخدمــات الغذائيــة 

الراقيــة ويمتلــك مجموعــة فــروع للعالمــة التجاريــة )                    (  ورغبتــه  فــي المســاهمة بالمســئولية االجتماعيــة؛  ألبنــاء مؤسســة  "إخــاء"، 

فقــد أبــدى الطــرف الثانــي  اســتعداده لإلســهام فــي دعــم األهــداف النبيلــة للمؤسســة، اتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:

البند األول : التمهيد والمالحق . 

يعتبر التمهيد السابق بهذا العقد من طرفيه جزءًا ال يتجزأ منه ومكملة ومتممة له .

البند الثاني : مدة العقد .

مــدة هــذه االتفاقيــة شــهر رمضــان المبــارك للعــام                 اعتبــارًا مــن تاريــخ       /       /2016 م  ، وتجــدد لمــدة أو لمــدد مماثلــة مــا لــم يخطــر 

أحــد الطرفــان اآلخــر برغبته فــي عــدم التجديد. 

البند الثالث : التزامات الطرف األول :

1- نشر أخبار االتفاقية في الصحف وجميع مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة . 
2- توفير البنر الخاص بكود التبرع )                   ( عدد 12 في كل فرع 2 للقسمين األفراد والعوائل .

البند الرابع : التزامات الطرف الثاني :

1-تخصيــص مبلــغ  بقيمــة) ريــال ( عــن كل كــوب يتــم بيعــه خــالل شــهر رمضــان المبــارك لعــام 1437هـ هـــ , أو %5 مــن إجمالــي المبيعات 
أيهمــا أكثــر  .

2- وضــع لوحــة إعالنيــة داخليــة عــدد )12( بنــر فــي الفــروع وعــدد هــا ســته فــروع للقســمين األفــراد والعوائــل للحــث علــى التبــرع عــن 
طريــق رســائل الجــوال ).......... (. 

3- االلتزام بعدم نشر أي خبر صحفي إال بعد الرجوع إلدارة المؤسسة. 
4- تقديم سعر خاص لمناسبات المؤسسة.

البند الخامس: القانون والمحكمة الواجب التطبيق.

عنــد حلــول خالفــات أو نــزاع بيــن الطرفيــن حــول تنفيــذ هــذه االتفاقيــة فيتــم تســوية الخالفــات بالطــرق الوديــة بيــن الطرفيــن وعنــد تعــذر 

ــق  ــزاع، وتطب ــذا الن ــي ه ــل ف ــة للفص ــي المختص ــاض ه ــة الري ــعودية بمدين ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــم المختص ــإن المحاك ــك، ف ذل

أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية الســارية المفعــول علــى هــذا النــزاع.

البند السادس: طريقة دفع التبرع.

إيداع المبلغ مباشرة في حساب المؤسسة بمصرف                               أيبان )                                                                                          (

البند السابع: نسخ العقد .

حررت هذه االتفاقية من نسختين بعد التوقيع عليها  واستلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

واهلل ولي التوفيق ،،،

             الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام                                                                       مدير عام الشركة 
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اتفاقية تعاون مشترك

إنه في يوم                  بتاريخ        /      /     14هـ )الموافق         /        /           20 م ( ، تم بعون اهلل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كل من:   

1-الشــركة                                              وعنوانهــا المملكــة العربيــة الســعودية الريــاض . شــارع                               .  ص . ب: )               (                  )          ( 
ــذي  ــس التنفي ــة الرئي ــذه االتفاقي ــع ه ــي توقي ــا ف ــم: )                                                (، ويمثله ــس رق ــم:  )                                        (   فاك ــف رق هات

للشــركة األســتاذ/                                                                                ) يشــار لهــا الحقــًا بالطــرف األول ( فــي هــذه االتفاقيــة . 

2- المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام : وعنوانها المملكة العربية السعودية ص.ب:               الرياض                 ,هاتف رقم:                                 فاكس 
رقــم:                                 ويمثلهــا فــي توقيــع هــذه االتفاقيــة الرئيــس التنفيــذي  األســتاذ /                                                                          ، ) يشــار لهــا 

الحقــًا بالطــرف األول ( في هــذه االتفاقية .

التمهيد: 
بمــا أن المؤسســة ٌتقــدم الخدمــات فــي مجــال رعايــة األيتــام  رعايــة اجتماعيــة وماديــة وتعليميــة وصحيــة،.. والطــرف األول  فــي مجــال 
تمويــل المســاكن العقاريــة بمــا يتوافــق مــع الشــريعة االســالمية مــن خــالل عــدة منتجــات متميــزة وفريــدة،  ورغبــًة منــه  فــي  المســاهمة 
بالمســئولية االجتماعيــة  ألبنــاء جمعيــة "إخــاء"، فقــد أبــدى الطــرف األول  اســتعداده لدعــم مشــروع )كفالــة يتيــم( وذلــك لعــدد )       ( 

يتيــم أو يتيمــه ولمــدة )          ( ســنوات متتاليــة، فقــد اتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:

البند األول : التمهيد والمالحق . 

يعتبر التمهيد السابق بهذا العقد من طرفيه جزءًا ال يتجزأ منه ومكملة ومتممة له .

البند الثاني : مدة العقد .
مــدة هــذه االتفاقيــة )        (  ســنوات ابتــداء مــن عــام )                 ( وحتــى عــام )                 ( وال يتــم تمديــد المــدة إال برغبــة الطــرف األول 

وذلــك بإفــادة الطــرف الثانــي بشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء االتفاقية. 

البند الثالث : التزامات الطرف األول :
1-كفالة )25( يتيم أو يتيمة من أبناء مؤسسة إخاء لمدة )         ( سنوات متتالية .

2-تحويــل مبلــغ الكفالــة )3600( ثالثــة االف وســتمائة ريــال، لعــدد )      ( يتيــم بإجمالــي  وقــدره )                    (  ألــف ريــال ســنويًا، وبإجمالــي 
وقــدره )                           ( ألــف ريــال لكامــل مــدة االتفاقيــة )                ( ســنوات، وذلــك ابتــداًء مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة .

3-االلتــزام بتحويــل المبلــغ الســنوي خــالل مــدة االتفاقيــة وذلــك بدايــة كل ســنة هجريــة، علــى أن يتــم التحويــل فــي مــدة أقصاهــا 15 
يــوم مــن بدايــة الســنة .

4- إفادة الطرف الثاني بالتحويل أو إرسال نسخة من سند التحويل لبريد المؤسسة .

البند الرابع : التزامات الطرف الثاني :
5- االلتزام بصرف المبلغ المخصص من الطرف األول لمشروع )كفالة يتيم( .

6- تزويد الطرف األول بتقرير سنوي عن األبناء المكفولين .
7- إبراز الشراكة بين الجهتين في الصحف والمواقع االلكترونية .

8-وضع شعار الطرف األول ونبذه مختصرة عن االتفاقية في الموقع الخاص للمؤسسة لمدة )3( ثالثة أشهر .

البند الخامس : القانون والمحكمة الواجب التطبيق .
عنــد حلــول خالفــات أو نــزاع بيــن الطرفيــن حــول تنفيــذ هــذه االتفاقيــة فيتــم تســوية الخالفــات بالطــرق الوديــة بيــن الطرفيــن وعنــد تعــذر 
ذلــك ، فــإن المحاكــم المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمدينــة الريــاض هــي المختصــة للفصــل فــي هــذا النــزاع ، وتطبــق 

أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية الســارية المفعــول علــى هــذا النــزاع .

البند السادس : طريقة دفع التبرع .
تحريــر شــيك باســم المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام بمنطقــة الريــاض، أو تحويــل  المبلــغ مباشــرة فــي حســاب المؤسســة بمصــرف  

أيبــان )                                                                                          ( .

البند السابع : نسخ العقد .

حررت هذه االتفاقية من نسختين بعد التوقيع عليها  واستلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

واهلل ولي التوفيق ،،،

            الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام                                                                       مدير عام الشركة 
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الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  وبعد . 

فإنه في يوم            وتاريخ      /     /      14هـ )الموافق       /     /      20 م( ، تم تحرير هذه االتفاقية بمدينة الرياض بين كل من : 

الطرف األول : شركة                          والمقيدة بموجب السجل التجاري رقم )                                         ( وتاريخ        /        /         14 هـ  والصـادر 

مـــن مـــدينة الريــــاض ، ويمثلهـــا في هذا العقد مدير الشــؤون اإلدارية بالســعودية  األســتاذ/                                                           وعنوانه 

)الرياض ( ص. ب: )                       ( الرمز البريدي : )                       ( هاتف رقم :  )                       ( فاكس رقم :  )                       (. 

الطرف الثاني : المؤسسة الخيرية لـــرعاية األيتــــام بمنطقــــة الرياض : ويمثلها في هــــذا العقد الــــرئيس التنفيذي 
األســتاذ/                                                وعنوانــه مدينــة الريــاض  ص.ب: )                 ( الريــاض  )                 ( هاتــف رقــم : )                   ( فاكــس 

رقــم:                                   .

برقــم                                                   صــادر  تجــاري  ســجل  ولديهــا  وغيرهــا  المالبــس  بيــع  فــي  لإلتجــار  تجاريــة  منشــأة  األول  الطــرف  أن  حيــث     

وتاريــخ        /       /       14هـــ مــن مدينــة الريــاض ، وبمــا أن الطــرف الثانــي لديــه ترخيــص بجمــع التبرعــات ببواقــي الهلــل برقــم )             ( 

ــي :   ــا يل ــى م ــان عل ــق الطرف ــه اتف ــة ، علي ــة االجتماعي ــل والتنمي ــن وزارة العم ــادر م ــخ         /       /       14هـــ  ص وتاري

أواًل :  تعتبر المقدمة وترخيص كاًل من األطراف أعاله جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد . 

ثانيــً : يلتــزم الطــرف الثانــي عنــد توقيــع هــذا العقــد بتقديــم الترخيــص المتضمــن موافقــة الجهــات المختصــة واالســتفادة 
مــن تقديــم خدمــة التبــرع ببواقــي الهلــل .

ثالثــً : يقــوم الطــرف األول باإلعــالن داخــل اســواقه للعمــالء والمتســوقين للتبــرع ببواقــي الهلــل مــن فاتــورة مشــترياتهم التــي 
تتــم فــي فروعــه لصالــح الجهــات الخيريــة المشــاركة بهــذا المشــروع وللعميــل اختيــار الجهــة التــي يرغــب فــي التبــرع 

لهــا .  

رابعــً : يتــم ســداد المبالــغ المســتقطعة لصالــح الطــرف الثانــي فــي نهايــة كل ثــالث أشــهر ميالديــة بموجــب شــيك مســطر 
باســم  الطــرف الثانــي علــى أن ينــص فــي صلــب الشــيك علــى اســم الجهــة الخيريــة وأن المبلــغ هــو التبــرع االختيــاري 

ببواقــي الهلــل مــن العمــالء المتســوقين . 

خامســً : حــددت مــدة  هــذا االتفــاق لمــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ توقيعــه ويجــوز تجديدهــا ألكثــر مــن فتــرة بموافقــة الجهــة 
اإلشــراقية علــى الجهــة الخيريــة .

سادســً : تخضــع هــذه االتفاقيــة لألنظمــة الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخاصــة تعميــم صاحــب الســمو 
ــاق .  ــذا االتف ــره به ــرد ذك ــم ي ــا ل ــخ 1428/11/14 هـــ فيم ــم 10209/2/7/1 وتاري ــة رق ــر الداخلي ــي وزي الملك

سابعً : حررت هذه االتفاقية من نسختين أصليتين ، استلم كل طرف نسخة منها بعد توقيعه للعمل بموجبها . 

واهلل ولي التوفيق ،،،
     

    الطرف األول                                                                                           الطرف الثاني 
االسم /                                                                                     االسم / 

التاريخ /                                                                                                                التاريخ /
التوقيع /                                                                                                                التوقيع /

الختم /                                                                                              

جمع التبرعات من خالل بواقي الهلل ( 

) المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة                ) إخاء ( 
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الرئيس التنفيذي األيتام للمؤسسة 

الخيرية لرعاية بمنطقة الرياض 

مدير عام المصرفية لألفراد بالبنك 

..................

اتفاقية تبادل خدمات

)برنامج                         (

بعون اهلل وتوفيقه تم تحرير هذه االتفاقية بمدينة           في     /     /     20م بالرضى والقبول بين كل من:
1( البنــك ................. : ســجل تجــاري رقــم .......................، صــادر فــي مدنيــة الريــاض بتاريــخ     /     /        هـــ، وعنــوان البنــك الرئيســي 
هو: شارع                        المملكة العربية السعودية الرياض ص.ب : )              ( الرياض )         ( ،هاتف رقم:                        فاكس 
رقــم:                            ويمثلــه فــي توقيــع هــذه االتفاقيــة مديــر عــام المصرفيــة لألفــراد األســتاذ /                                     ) يشــار 

لــه الحقــًا بالطــرف األول ( فــي هــذه االتفاقية .
2( المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام                    مســجلة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة برقــم           ، صــادر فــي مدنيــة الريــاض 
بتاريــخ       /     /1400هـــ وعنوانهــا شــارع                                        ، المملكــة العربيــة الســعودية الريــاض ص.ب: )                       ( 
الريــاض )                      ( ,هاتــف رقــم:                                فاكــس رقــم:                              ويمثلهــا فــي توقيــع هــذه االتفاقيــة الرئيــس 

التنفيــذي  األســتاذ /                                     ) يشــار لهــا الحقــًا بالطــرف الثانــي ( فــي هــذه االتفاقيــة .
التمهيد: 

حيــث أن الطــرف الثانــي يقــدم خدماتــه فــي مجــال رعايــة األيتــام ، رعايــة اجتماعيــة وماديــة وتعليميــة وصحيــة.. وحيــث 
أن الطــرف األول  يعمــل فــي مجــال الخدمــات البنكيــة ويمتلــك مجموعــة فــروع علــى مســتوى المملكــة ورغبــة منــه 
ــدى الطــرف الثانــي  اســتعداده لإلســهام  ــاء مؤسســة "إخــاء"، وحيــث أب فــي المســاهمة بالمســئولية االجتماعيــة  ألبن

فــي دعــم األهــداف النبيلــة للجمعيــة ،فقــد اتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:

البند األول - التمهيد والمالحق:
يعتبر التمهيد السابق بهذا العقد من طرفيه جزءًا ال يتجزأ منه ومكملة ومتممة له .

البند الثاني - مدة العقد:
ــدد  ــدة أو لم ــدد لم ــي      /     /     20م ، وتج ــي ف ــخ     /     /     20م وتنته ــن تاري ــدأ م ــهرًا  تب ــة )24( ش ــذه االتفاقي ــدة ه م
مماثلــة مــا لــم يخطــر أحــد الطرفــان اآلخــر برغبتــه فــي عــدم التجديــد، وبجميــع األحــوال يجــوز لــكال الطرفيــن فســخ 
هــذه االتفاقيــة خــالل ســريانها شــريطة أن  يقــوم أي طــرف بإشــعار الطــرف اآلخــر كتابيــًا بذلــك قبــل ثالثــون يوًمــا  مــن 
الفســخ.  هــذا وقــد علــم الطرفــان أن هــذه االتفاقيــة ليســت حصريــة فيجــوز لــكال الطرفيــن التعامــل مــع الغيــر فيمــا 

يتعلــق بمحــل هــذه االتفاقيــة.

البند الثالث - التزامات الطرف األول:
1. يلتــزم الطــرف األول بتحويــل تبرعــات عمالئــه  مــن خــالل نقــاط )برنامــج الــوالء  ( نهايــة كل شــهر ميــالدي،  وال يحــق 

لــه تأخيرهــا أكثــر مــن ذلــك باســتثناء أي ظــروف خارجــة عــن إرادة البنــك.
2. يحــق للطــرف األول اســتخدام اســم  وشــعار الطــرف الثانــي فــي الدعايــة واالعــالن وفــي جميــع المــواد الترويجيــة  

لمشــروع )  برنامــج                         ( مــع التأكيــد بضــرورة أخــذ إذن الطــرف الثانــي علــى المــواد اإلعالنيــة قبــل نشــرها . 

البند الرابع - التزامات الطرف الثاني:
3. نشر أخبار االتفاقية في الصحف وجميع مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة  . 

ــد  ــع التأكي ــوالء م ــج ال ــن برنام ــة ع ــذه تعريف ــة نب ــة وكتاب ــي للمؤسس ــع اإللكترون ــي الموق ــك   ف ــعار البن ــع ش 4. وض
ــرها. ــل نش ــة قب ــواد اإلعالني ــى الم ــرف األول عل ــذ إذن الط ــرورة أخ بض

البند الخامس - النزاع:
ــة  ــرق الودي ــات بالط ــوية الخالف ــم تس ــة فيت ــذه االتفاقي ــذ ه ــول تنفي ــن ح ــن الطرفي ــزاع بي ــات أو ن ــول خالف ــد حل عن
بيــن الطرفيــن وعنــد تعــذر ذلــك ، فــإن المحاكــم المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمدينــة الريــاض هــي 
المختصــة للفصــل فــي هــذا النــزاع ، وتطبــق أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية الســارية المفعــول علــى هــذا النــزاع .

البند السادس - طريقة دفع التبرع .
يقوم الطرف األول بإيداع المبلغ مباشرة في حساب الطرف الثاني بمصرف                          أيبان  )                                                  (.

البند السابع - نسخ العقد .
حررت هذه االتفاقية من نسختين بعد التوقيع عليها  واستلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

واهلل ولي التوفيق ،،،
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تطبع على الورق الرسمي وترسل الكترونيا

رابعًا: نموذج بيانات الشريك أو الشركة والشخص المخول بالتوقيع

السادة/ شركة                                                                   سلمهم اهلل

 بشــأن اتفاقيــة التعــاون المشــتركة بيــن شــركة/                                                                 و المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام 

بمنطقــة الريــاض )إخــاء( .

    نأمل منكم التكرم بتزويدنا بالمعلومات أدناه وذلك إلعداد مسودة االتفاقية حسب المتفق عليه ..

بيانات )الشركة/الجهة/الشريك(

- اسم الشركة كما هو مسجل في الغرفة التجارية : .................................... .

- رقم السجل التجاري ك )                                                    ( . مع ارفاق صورة منه .

- العنوان كاماًل ) المدينة:                               ، حي :                               ، شارع:                                                   (.

- رقم صندوق البريد : )                             ( ، الرمز البريدي )                               (

- رقم الهاتف :                                       ، رقم الفاكس:                                رقم الجوال:                                  .

بيانات )الشخص المفوض بالتوقيع (

- االســــــــــــــــــــــــم : )                                                     (

- المنصب الوظيفي : )                                           

وتقبوا فائق التحية والتقدير ، ، ، 

مدير الفرع
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خامسًا: كيفية المتابعة إليرادات
الشراكة واالدارة المسئولة عن ذلك

سادسًا: من يوقع الشراكة من قبل المؤسسة؟

 يتــم ذلــك بالتنســيق مــع االدارة المعنيــة مثــل االدارة الماليــة أو غيرهــا بالتأكــد مــن اســتالم المبالــغ 
المخصصــة.

 بعــد التأكــد مــن اســتالم المبلــغ لصالــح المؤسســة، اعــداد خطــاب أو شــكر للشــريك أو زيارتــه وذلــك 
بحســب مــا يوصــي بــه مديــر القطــاع أو الفــرع وبحســب حجــم االتفاقيــة والمبالــغ المتبــرع بهــا.

تقرير نهاية االتفاقية يرفع لرئيس القطاع.   

يتــم ذلــك بالتنســيق المســبق بيــن الطرفيــن وعــادة مــا يكــون نظيــر الطــرف االخــر مثــل مديــر عــام    
الشــركة مــع الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة، أو عضــو منتــدب مــع عضــو مجلــس إدارة فــي الجمعية، 

أو نائــب الرئيــس التنفيــذي مــع رئيــس القطــاع أو مديــر الفــرع.

ــرى،  ــارات أخ ــرع واعتب ــغ التب ــب مبل ــراكة وحس ــم الش ــب حج ــركة وحس ــب الش ــك حس ــف ذل يختل   
ــاع. ــس القط ــبقًا رئي ــرار مس ــا الق ــذ فيه يتخ
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سابعًا: نقاط هامة

فــي كل اتفاقيــة ضــع الجهــة أو الشــركة فــي مقــام الطــرف األول والمؤسســة فــي مقــام الطــرف    
الثانــي.

ــرف األول  ــعار الط ــون ش ــى أن يك ــوان، عل ــل العن ــة قب ــى االتفاقي ــي أعل ــن ف ــعارات الطرفي ــع ش ض   
ــار. ــة اليس ــي جه ــرف الثان ــعار الط ــن، وش ــة اليمي جه

راجع االتفاقية جيدًا قبل عرضها على الشريك إلبداء الرأي أو المالحظات.   

فــي بنــد التزامــات الطرفيــن وضــح جميــع االلتزامــات علــى كل طــرف بالتفصيــل بمــا ال يــدع مجــال    
ــالف. لالخت

واصل التواصل مع الجهة وأشعرهم بوجودك دائمًا واشكرهم وامتن لهم.   

ضع صفحة خاصة لك في برنامج االكسل تذكرك بتواريخ المتابعة لالتفاقيات.   

ال ترسل نموذج معلومات الشريك قبل أن يتم االتفاق على أمر معين بين الطرفين.   
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