
 

 مذكرة تفاهم

 ونادي البحرين للحدائق بين شركة الرفاع فيوز

 

 تم إبرام مذكرة التفاهم هذه بين كل من:، م2019/  2/  20الموافق  األربعاءإنه في يوم 

، ويمث،ه ألغراض 39192شرررركل الرفاي فيو. .بمبم فمةف،لو، وانوان ا، : م:  -

، بصرررفته العارررو المنترم بالشرررركل، ويشرررار ياسرررر ابرالر من الرااي المذكرةهذه 

 إلي ا فيما بعر بـ "الطرف األول"ب
 

نه: : م  - هذه 26256ناري الب رين ل، رائق، وانوا ،ه ألغراض  مذكرة، ويمث  ال

 بصرررررررفت ررا رئيسرررررررررل النرراري، ويشرررررررررار إليرره فيمررا بعررر ،،رر .هرة م مررر ابرررالم

 بـ "الطرف الثاني"ب

 

 المقدمة:

 السررررركني الغولف ملمف هوشرررررركل الرفاي فيو. هي المطور العةاري لملمف الرفاي فيو. و

  يراة بنمط يتمّي. مربف، متر م،يون 2.7 مسررررررررا رل ا،ى ويةف الب رين، مم،كرل في الو يرر

 وال رائق، والب يرات الوا ات: وهي الفريرة الثالثل السررركنيل أ يائ ا ا،ى مو.ال اصرررريل

 في ا تمارس خاررراء  رائق اامل ومسررا ات ا،ى ومواقع ا هذه األ ياء بإطالالت ا وتتمّي.

 .الغولف رياال

 والمسا ات ال رائق  يث من الب رين مم،كل في األكبر السكني الملمف فيو. الرفاي وتعتبر

 فيو.، الرفاي أل ياء العامل المسررررا ل إلمالي من% 60 نسرررربته ما تغطي التي الخاررررراء،

 بمربف مترم،يون  1.2 مسا ته ماو رها  الخاراء الغولف مالام تغطي  يث

 

 البند األول:

 المذكرة الرئيسل ومكمل ل ابتعتبر المةرمل أااله ل.ء ال يتل.أ من 

 



 

 البند الثاني:

 يةرم الطرف األول التس يالت التاليل ل،طرف الثاني:

 والبرامج التي تةام في ملمف الرفاي فيو. السكنيبالمشاركل في الفعاليات واألنشطل  ب1

الرفاي فيو. التعاون في نشرررررررر الواي ال.رااي ان طريق تشرررررررليف أفرار ملتمف  ب2

 راالبوتثةيف م في ملال ال.

التي يةيم ا تشررليف أاارراء الطرف الثاني ا،ى االنخراط في المشرررواات ال.راايل  ب3

 الطرف األول في ملمف الرفاي فيو.ب

في  تطوير التشرررررررريعات ال.راايلرام الل ور التي يبذل ا الطرف الثاني في ملال  ب4

 مم،كل الب رينب

 نميل الخاراءبورام ونشر االستخرامات الراامل ل،ت المساهمل في  مايل البيئل ب5

 

 يةرم الطرف الثاني األامال التاليل ل،طرف األول:

 بملال البستنل فيتوفير الخبرة النظريل والعم،يل  ب1

 بتوفير خبراء لم اارات وور. العمل في مخت،ف الملاالت ال.راايل ب2

 ملتمف الرفاي فيو.بواف برامج ترريبيل مخت،فل ألفرار  ب3

 باألنشطل ال.راايلالمساهمل في ت كيم المسابةات الخاصل ب ب4

 بتةريم المةتر ات واألفكار التي من شأن ا تطوير األنظمل ال.راايل ب5

 

  ررت هذه المذكرة من نسختين أص،يتين بير كل طرف نسخل من ا ل،عمل بأ كام اب

 

 الطرف األول:
 

 االسم: ياسر ابرالر من الرااي
 المنصم: العاو المنترم

 
 

 التوقيف:

 الطرف الثاني:
 

 االسم: .هرة م مر ابرالم، 
 المنصم: رئيسل الناري

 
 

 :التوقيف
 


