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 مذكرة تفاهم 

 بين 
 شركة ---------------

 و
 ----------------وزارة 

 
 

 من أجل تحقيق تعاون مثمر بين وزارة  ---- و  شركة -----
فييييا م ييييا ا تديييياالر اروييييفماا ا ر اروانيييية فقييييف اتفييييق ار اا ييييان  باييييارال            

م ، بين كل من :2008هي، ارماافق                1430   
 

بعد وع   -----وزارة   .1 فيما  اليها  ويشار   ،..........................  / ويمثلها   نوانها، 
 -------------"الطرف األول"، وعنوانها 

 
 ،  ----، الرياض   ----، ص.ب. ----، ومقرها مدينة -----شركة  .2
، ويشار لها  -----------  /شركة السيد رئيس ال  ، ويمثلها  -----، فاكس:    ------هاتف: 

 ف الثاني" . فيما بعد "الطر 
 
 
 
 
 

 : تمهيف
أن   لقطاع  -----وزارة  حيث  تقديمها  في  وترغب  إلكترونية  خدمات  تطوير  على  تعمل 

، قديم خدمات األعمال اإللكترونيةشركة متخصصة في ت   ---------الشركات، وحيث أن شركة  
ا. وحيث  إلكتروني-----وزارة  فقد التقت رغبة الطرفين في التعاون المشترك من أجل تقديم خدمات  

 يرغب الطرفان في تحديد إطار التفاهم حول هذا الموضوع، فقد تم التفاهم بين الطرفين على ما يلي: 
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 يعتبر التمهيد السابق جزءًا ال يتجزأ من هذه المذكرة. : ارمادة األورى

 

 ارمادة ارثاانة: م ا ا اراعاون: 
  -----وزارة  اإللكترونية والمتوفرة ببوابة  اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات   

في   الراغبين  المستفيدين  من  المحصلة  والتكاليف  األجور  في  المشاركة  مبدأ  على  استنادا 
الخدمات على أن يتم اإلتفاق بين الطرفين على قيمة هذه األجور والتكاليف ونسبة المشاركة 

 بين الطرفين فيها.
 
 

 األول: ارمادة ارثارثة: إرازاماا اردرف 
 تطوير وتقديم الدعم الفني وتشغيل الخدمات اإللكترونية. .1
   إتاحة تقديم الخدمات اإللكترونية المتوفرة بشكل تجاري عن طريق الطرف الثاني. .2
هذه   3 مدة  خالل  والمؤسسات،  للشركات  مجانًا  اإلليكترونية  الخدمات  تقديم  عدم 

 المذكره. 
 لمؤسسات من خالل طرف ثالث.عدم تقديم الخدمات اإلليكترونية للشركات وا  4

 
 ارمادة اررابعة: إرازاماا اردرف ارثااا: 

الراغبة في   .1 التجارية  الشركات والمؤسسات  التسجيل والتحقق من هوية  توفير خدمة 
لعمالء  المقدم  المستوى  بنفس  اإللكترونية  األول  الطرف  خدمات  من  اإلستفادة 

 لشركات(. الطرف الثاني في الخدمات األخرى )مثل خدمة مقيم ل
الشركات  .2 من  الثاني  الطرف  عمالء  لجميع  األول  الطرف  خدمات  جميع  إتاحة 

 والمؤسسات. 
خدمات   .3 وتقديم  مبدأ -----وزارة  تسويق  على  بناء  تجاري  بشكل  اإللكترونية 

 المشاركة في األجور والتكاليف المحصلة من المستفيدين الراغبين في الخدمات. 
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من   .4 للمستفيدين  تجاريًا  الخدمات  هذه  وتقديم  مضافة  خدمات  تطوير  على  العمل 
األفراد والقطاعات بأجور يتم االتفاق عليها مع الطرف األول، على ان تؤول ملكيتها 

 للطرف األول بعد انتهاء مدة هذه المذكرة.
 

 مفة ارمذكرة:.  ارمادة اروامسة:
ها،  ولمدة ثالث سنوات هجرية، وتجدد تلقائيا ما لم يخطر  يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيع

أحد الطرفين األخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بستة أشهر على األقل من  
 تاريخ انتهائها. 

 تعفيل ارمذكرة:   ارمادة ارسادسة:
 وبموافقتهما.    يمكن تعديل أو تنقيح هذه المذكرة فقط بموجب مذكرة تفاهم خطية من قبل الطرفين،

 
 ارمادة ارسابعة: تنفيذ ارمذكرة:

إدارية مستقلة ماليا وإداريا   الثانيتؤسس وحدة  المذكرة، ويمكن   تابعة للطرف  بنود هذه  تنفيذ  لتولي 
 على ذلك.  الطرفانتحويل هذه الوحدة إلى شركة في حال موافقة 

 :  ارمادة ارثامنة
 رامج المشتركة العمل إلنجاز الب في حال عدم تجديد مذكرة التفاهم هذه يستمر 

 القائمة والناشئة عنها وفقًا ألحكام هذه المذكرة حتى يتم إنهاء العمل بها. 
 ارمادة ارااسعة:سرالة ارمعلاماا: 

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على   
 موافقة خطية من الطرف اآلخر.

 
 
 
 

 ادة ارعاشرة: ارمراسالا: ارم
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أي مراسالت أو اتصال يخص مذكرة التفاهم هذه يجب أن يكون كتابيًا، كما يجب أن ُيَسلَّم شخصيًًّا  
أو يرسل بالفاكس أو بخدمة التوصيل السريع، أو البريد المسجل، وفي كل حالة يرسل إلى 

 جميع األطراف المذكورين مع أرقام الفاكسات المذكورة أعاله.
 
 رمادة ارحادية عشرة: حقاق ارمل نة ارف رالة: ا

يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية واألدبية الخاصة أو المملوكة للطرف اآلخر وعدم التعدي 
 عليها.  

 

 ارمادة ارثاانة عشرة:اس  ارمذكرة 
 حررت المذكرة من نسختين أصليتين ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.  
  
 

 هللا ورا اراافيق،،، و    
 

 ممثل الطرف الثاني:                 ممثل الطرف األول:
   /االستاذ      األستاذ/                  

 
 التوقيع: ________________      التوقيع: ________________ 

 
 الختم:          الختم: 

 


