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اتفاقية مشاركة في فهرس اإلمارات الوطني للمكتبات
Sharing agreement in the Emirates National Index for Libraries
Based on the desire of the Ministry of Culture, Youth and
Community Development, entitled Abu Dhabi POB (17) and hereinafter referred to as (First Party) - the participation
of all libraries of the United Arab Emirates in the "Index of
Emirates National Libraries," a collaborative project of
national seeks to create a collaborative environment among
all libraries in the country to expand the base of knowledge
to take advantage of the treasures of participating libraries
and call it later (The project).
This project aims to promote the concept and mechanisms
of integration and cooperation among libraries and
information centers in the state and enable all participating
libraries and community groups from access to knowledge
distinct channels of innovative, effective and appropriate, in
addition to contributing to the development of efficient
procedures and ensure the quality of the outputs of these
libraries and support for optimum utilization of resources
Finance to raise the level of cultural awareness and promote
a culture of reading the state to achieve the government's
strategy.
At the invitation of the Ministry and the desire
gentlemen…………………………………….…… Entitled
……………….……….... - referred him / her later (the
second party) - to participate in the project, the parties have
agreed to comply with all terms and conditions contained in
the references(a, b) this Convention, which are considered
part integral part.

انطالقاً من رغبة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعنوانها أبوظبي ص
 في مشاارةة ةافاة مبتباا-) ويشار إليها فيما بعد (بالطرف األول- ) 71 ( ب
"دولااة اامااارا العربيااة المت اادة فااي "فهرررس اإلمررارات الرروطني للمكتبررات
وهااو مشااروت تعاااوني وينااي يجااعب ايجاااد بي ااة تعاونيااة بااين ةافااة المبتبااا
بالدولة لتوسيع قاعادة اسساتدادة مان ةناوز المعرفاة بالمبتباا المشاارةة والاي
يطلق عليه فيما بعد
.) ( بالمشروت
يهاادف هاايا المشااروت إلااب تعمياام مدهااوك ولليااا التبامااب والتعاااو فيمااا بااين
المبتبااا ومراةاام المعلومااا فااي الدولاااة وتمبااين ةافااة المبتبااا المشاااارةة
وف ا المجتمع من ال صول علب خدما معرفياة متميامة عبار قناوا مبتبارة
ا،ة اا ااارا،ماااةض باالاااافة إلاااب المجااااهمة فاااي تطاااوير ةداااا،وفعالاااه ومال
ااودة متر ااا هاايا المبتبااا ودعاا اسسااتلالل األمثااب لمواردهااا

ولااما

ًة بالدولاااة ت قيقا اا،المالياااة لرفاااع مجاااتول الاااوعي الثقاااافي وتعميااام وقافاااة القااارا
.سستراتيجية ال بومة

ً علب دعوة الوزارة ورغبة،وبنا
.................................وعنوانها....................................الجادة
 في المشارةة في-) إليها فيما بعد (بالطرف الثاني/  ويشار إليهالمشروتض فقد اتفق الطرفان على االلتزام بكافة الشروط واألحكام الواردة
.واللذين يعتبران جزءً ال يتجزأ منها،  ب ) بهذه االتفاقية، بالمحلقين ( أ

)First part( الطرف األول
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

)second part( الطرف الثاني

Ministry of Culture, Youth & Community Development

Gentlemen:................................. :الجـــادة

Signature:...................................: التوقيـــع

Signature:....................................: التوقيـــع

Date:.....................................: التاريــــخ
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اتفاقية مشاركة في فهرس اإلمارات الوطني للمكتبات
Sharing agreement in the Emirates National Index for Libraries
ملحق (أ) الممثلون
أوال :الممثلين اإلداريين:
م

البيان

الطرف األول ()First part

الطرف الثاني ()second part

S Statement

1

االسم

Name

1

2

الصفة

Capacity

2

3

العنوان

Address

3

4

الهاتف

Phone No.

4

5

الفاكس

Fax

5

E-mail

6

 6البريد اإللكتروني

ثانيا :الممثلين الفنيين:
م

البيان

الطرف األول ()First part

الطرف الثاني ()second part

S Statement

1

االسم

Name

1

2

الصفة

Capacity

2

3

العنوان

Address

3

4

الهاتف

Phone No.
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5

الفاكس

Fax

5

6

البريد
اإللكتروني

E-mail
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الملحق (ب) األحكام والشروط
Section (B) Terms and conditions
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1.( Participation )
The parties agreed to support and strengthen
the role of them in the project through
cooperation and coordination between them in
all that is needed to support the development of
the project and involved in providing
initiatives and ideas all possible means and
mutual benefit to achieve the objectives of the
project ,and under this agreement allows the
first party to the second party as of the date
linking database libraries to the project to see
what have all the libraries participating in the
project through the website.
2. (Advertising and promotion)
The first party to announce the participation of
the second party in the project through the
development of its logo and profile or link
letter with him in the project's website, and
either party may use the logos or trademarks of
the other party is the subject of this Convention
only after written consent to do so.
3. (Representatives )
Representing parties representatives
administrators and technicians specified in
Appendix A, in order to interact and
leadership, direction and coordination of the
technical issues of the project, and in the case
of changing any one of the representatives of
the parties shall be notified of the other party in
writing alternative and determine a way to
contact him.

)  ( المشاركة.1
اتدق الطرفا علب دع وتعميم الدور المنوط بهما فاي المشاروت
من خالل التعاو والتنجيق بينهما في ةب ماا يلامك لادع وتطاوير
المشاااروت والمشاااارةة فاااي تقااادي المباااادرا واألفباااار بجمياااع
الوسااا ب الممبنااة واسسااتدادة المتبادلااة لت قيااق أهااداف المشااروتض
ًوبمو ب هيا استداقية يتيح الطرف األول للطرف الثاني اعتبارا
من تاريخ ربط قاعدة بيانا مبتباته بالمشروت اسياالت علاب ماا
تقتنيه ةافاة المبتباا المشاارةة فاي المشاروت مان خاالل الموقاع
.اسلبتروني
)  ( اإلعالن والدعاية.2
يقااوك الطاارف األول بااااعال عاان مشااارةة الطاارف الثاااني فااي
المشروت من خالل ولاع عاعارا ونباية أو راباط إلبتروناي عناه
فااي الموقااع االبترونااي للمشااروتض وس يجااوز أل ماان الطاارفين
استتداك الشعارا أو العالما التجارية للطرف اآلخر فاي غيار
.مولوت هيا استداقية إس بعد موافقته التطية علب ذلك
(  ( الممثلين.3
يمثب الطرفا بالممثلين ااداريين والدنياين الم اددين فاي المل اق
(أ) وذلك من أ ب التداعب والقيادة والتو يه والتنجيق في المجا ب
الدنية التاصة بالمشروتض و فاي االاة تلييار أ أااد مان ممثلاي
الطرفين يت إخطاار الطارف اآلخار ةتابا ًة بالباديب وت دياد وسايلة
.استصال به

4. (Rights)
With the exception of what has been agreed
)  ( الحقوق.4
under the agreement signed between the two
parties remain all rights and privileges relating فيمااا عاادا مااا ت ا استداااج عليااه بمو ااب هاايا استداااج الموقااع بااين
to the contents and data provided by the second
الطااارفين تكاااب ةاااب ال قاااوج واسمتياااازا المتعلقاااة بالم توياااا
party co-exclusive right to him does not
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consider copying digital data available for the
project from the second party participant is
subject to intellectual property rights, as agreed
between the parties in this the agreement, all
rights and privileges available to the project
will remain with the first party, which will
have the sole right and authority of the final
decision on the availability and management
and maintenance of content and data in the
project on the World Wide Web (Internet).

والبيانا التي قدمها الطرف الثااني المشاارح اقااً خالصااً لاه وس
تعتبر النجخ الرقمي للبيانا المتااة للمشروت من الطرف الثاني
المشارح خالعةً ل قوج الملبية الدبرية وةما هو متدق عليه باين
الطرفين في هيا استداج فإ ةافاة ال قاوج واسمتياازا المتاوفرة
للمشروت سوف تكاب ماع الطارف األول الاي سايبو لاه واادا
ال ااااق وساااالطة القاااارار النهااااا ي فااااي إتااااااة و إدارة وصاااايانة
الم توياااا والبياناااا فاااي المشاااروت علاااب الشاااببة العنببوتياااة
.)العالمية (اسنترنت

5 . ( General Provisions )
1.5 . This agreement does not contain any
commitment to establish any kind of
partnership deal or partnership or agency
relationship between the parties or any
relationship between them entail any
obligations other than what was agreed upon
specifically in this Agreement .
2.5. Neither of the parties waive any term or
condition of the terms or do any shortening
may affect the rights of any of them or
something like that .
3.5. This Agreement shall enter into force with
effect from the date of signing by the parties
and may not be modified except by mutual
agreement .
4.5 . This Agreement shall remain in force
unless one party notifies the other party in
writing its intention to terminate it at least two
months before the date specified for
termination .
5.5 . Be an amicable settlement between the
parties of any disagreements arise concerning
the implementation and interpretation of the
provisions of this Convention.

)  ( احكام عامة.5
 أ، س ي تو ل هيا استداج علب أ التماك ينشاب.1.7
نااوت ماان الشااراةة أو عااراةة التعامااب أو عالقااة
وةالااة بااين الطاارفين أو أ عالقااة بينهمااا يترتااب
عليهااا أ التمامااا مااا عاادا مااا ت ا استداااج عليااه
.ت ديداً في هيا استداقية
 س يجوز أل من الطرفين التنازل عان أ بناد أو.1.5
عرط من عرويها أو القياك بأ تقصير قد ياثور
. علب اقوج أ منهما أو ما عابه ذلك
 يبدأ سريا هيا استداقية اعتباراً من تاريخ توقياع.1.5
.الطرفين عليها وس يجوز تعديلها إس باتداقهما
 تكب هيا استداقية سارية المدعول ما ل يقاوك أااد.1.5
يرفيها بإخطار الطرف األخر ةتابةً برغبتاه فاي
إنها ها وذلك قبب عهرين علب األقب من التااريخ
.،الم دد لإلنها
 تاات التجااوية الوديااة بااين الطاارفين أل خالفااا.1.1
تنشأ بشأ تنديي وتدجير أاباك هيا استداقية
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