
  
 

 إجتماعٌة مسؤولٌة عقد

 لتزاماً و اأ المسؤولٌة اإلجتماعٌة نحو المجتمع المحلً ً اإلستثماري للوساطة المالٌة بمبدإٌماناً منا نحن شركة اإلعتماد المال

الحسٌن للسرطان ٌخولنا نحن مؤسسة  السادة قامت الشركة بتوقٌع عقد شراكة مع   CFIفً مجموعة توجٌهات اإلدارة العلٌا ب

الحسٌن للسرطان من خالل  لمؤسسةلنكون جزء فعال من شبكة الدعم  شركة اإلعتماد المالً اإلستثماري للوساطة المالٌة

الدعم المالً و الذي ٌخول شركة اإلعتماد تجاه المجتمع المحلً من خالل االتواصل مع عمالئنا و تحفٌزهم للمشاركة الفعالة 

نتٌجة عدد العقود التً ٌتم تداولها مبالغ محددة متفق علٌها مع العمالء ستٌفاء ا و المالً اإلستثماري للوساطة المالٌة بإقتطاع

لٌف عالجهم تكا ةتغطٌللتوفٌر الدعم المالً لمساعدة مرضى  الحسٌن للسرطان مؤسسة من قبلهم و من ثم  تورد الى حساب 

 .فً مركز الحسٌن للسرطان  

 علٌه تم توقٌع هذه اإلتفاقٌة ما بٌن اطرافها : و بناءً 

  الفرٌق األول  : )  شركة اإلعتماد المالً اإلستثماري للوساطة المالٌة  (  

 الفرٌق الثانً : )                                                             (  

ٌتم من خالل  مغلق على كل عقد( أمرٌكً  CENTS 01 مبلغ و مقداره )قتطاع باالفرٌقان على ان ٌقوم الفرٌق األول تفق ا

توقٌعه على هذه بحساب الفرٌق الثانً  و الذي ٌحمل الرقم التسلسلً التالً )                      ( بعد موافقة الفرٌق الثانً  

مبالغ المتبرعة بعد نهاٌة كل شهر واحتسابها من قبل الفرٌق األول دون الحاجة للرجوع الى علما أنه سٌتم خصم الاإلتفاقٌة  

 .الفرٌق الثانً وأخذ موافقته مرة أخرى

 .و التً ٌكون فٌها المبلغ اقل من سنت فإن النظام ٌقوم بالتقرٌب الى اقرب سنتالحاالت فً بعض مع علم الفرٌق الثانً  انه 

( أمرٌكً ٌتم التبرع بها  CENTS 01( أمرٌكً فً مقابل كل )  CENTS 01بالتبرع بمبلغ )  ٌلتزم الفرٌق األول من جهته،و 

و تورٌدها الى الحساب البنكً للسادة مؤسسة  لمبالغ المتبرع بها من قبل العمالء بتجمٌع هذه امن قبل عمالئه , و ٌلتزم 

 لمدة الزمنٌة المتفق علٌها .الحسٌن للسرطان  / مركز الحسٌن للسرطان ضمن ا

 متناننقدم الشكر و االبدورنا نحن شركة اإلعتماد المالً اإلستثماري للوساطة المالٌة 

 لمؤسسة الحسٌن للسرطان .معنا لكم على دعمكم 

 تم توقٌع هذا العقد بتارٌخ :    /    /          الموافق ٌوم :           .   

 

 الفرٌق الثانً : )                                                         (     التوقٌع : 

 


