
 

                                           
 

 استخدام قاعات يبوس اتفاقية 
 _____________________________________________

 

: معمومات عن المؤسسة
 

 المؤسسة    الشخص المسؤول  
المنصب   
 الياتف   الياتف الخموي  

 رقم الفاكس  بريد الكتروني 

 
: طبيعة المؤسسة 

 

مؤسسة غير ربحية  فرقة فنية  
 (.... روضة، مدرسة، جامعة  )مؤسسة تعميمية  مؤسسة دولية  
:  غير ذلك جمعية خيرية  

 
: القاعات المطموبة

 

 (متعددة اإلغراض)قاعة مراكش  قاعة سينما القدس  
 صالون محمود درويش  قاعة االجتماعات   

 
 
 



 (في المربع المناسب ×  )  طبيعة النشاط  

 

عرض فيمم    أمسية موسيقية 

تدريب    عرض راقص 

إنتاج عمل فني  ورشة ندوة، مؤتمر، )نشاط عام  
 (..تأبين، تكريمعمل، 

 

  :ما ىو/ غير ذلك 

 

 شرح مختصر لطبيعة النشاط :
 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

 
 

 مواعيد النشاط :
 

حتى الساعة من الساعة  التاريخاليوم 
    
    
    

 

 المتطمبات التقنية :

  ال  نعم    إضاءة                         -

  ال  نعم    ىل يوجد لديكم تقني اضاءة خاص    -

  ال  نعم    أجيزة صوت                         -

  ال  نعم    ىل يوجد لديكم تقني صوت خاص    -

  ال   نعم                    (حدد)اجيزة عرض لألفالم  -



   35بروجكتر  

DVD   

 ؟      هل تحتاجون الى تدريب في القاعة قبل النشاط   نعم  ال  

_________ عدد الساعات   ________    إذا كان الجواب نعم   ،    عدد األيام   
 مواعيد التدريب  :

حتى الساعة من الساعة  التاريخاليوم 
    
    
    
    

 

 هل لديكم احتياجات أخرى ؟    نعم ال  

 :    إذا كان الجواب نعم، ما هي؟  -

1.  ________________________________________________________________
2.  ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________
 
 

 الجهات الشريكة   :
1.  _______________________________________________________________
2.  _______________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________
 

 الممولون و الداعمون :
1.  _______________________________________________________________
2.  _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________ 

 
 

:  تكاليف استخدام القاعات
   فقط ال غير_______________   كامل المبمغ وقدره . 

  فقط ال غير____________________   بمبمغ وقدره  (% ____   )تبرع من يبوس بنسبة  . 



   فقط ال غير______________________  تبرع من مركز يبوس الثقافي، بجميع التكاليف، بمبمغ وقدره . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ممثمة بالسادة   (االسم الكامل لممؤسسة ورقميا)___________________  نحن الموقعين أدناه  

نتعيد ونمتزم بجميع بنود االتفاقية الخاصة باستخدام قاعات  (المفوضين بالتوقيع)_____________________ 
مركز يبوس الثقافي، وبجميع  التعميمات المرفقة حول استخدام القاعات، وبجميع اإلجراءات المالية الواردة  في ىذه 

:  االتفاقية
 

عن الفريق الثاني  
 ____________________________  التوقيع  
____________________________   التاريخ  

 

عن الفريق األول 
 ___________________________:     االسم
__________________________ :     التوقيع
___________________________ :    التاريخ

 
 



 
 

 

شروط أساسية الستخدام يبوس 
 

 .أي إخالل بشرط من الشروط أدناه يعرض منظمي الفعالية في مركز يبوس الثقافي إلللاء فعاليتيم فوراًا  .1

 .تملى الفعالية والحجز الخاص بيا في حال عدم تسديد الفريق الثاني لإللتزام المالي قبل الفعالية بثالثة أيام .2

 420)قاعة فيصل الحسيني :  ممنوع قطعيا تجاوز العدد المسموح بو داخل أي من قاعات المركز وىي .3
.  ( شخصا81) ، قاعة سينما القدس ( شخصا70)، قاعة مراكش (شخصا

يمتزم الفريق الثاني في حالة تنظيم حفل استقبال بالتنسيق المسبق مع إدارة مركز يبوس الثقافي، بما في ذلك . 4
 .بخصوص نوعية ومصدر البضائع أو المواد المستخدمة

 ممنوع التدخين قطعيا داخل مبنى مركز يبوس الثقافي .5

 يمنع إدخال الطعام أو الشراب من قبل الفريق الثاني داخل قاعات مركز يبوس الثقافي .6

 يمنع قطعيا العبث بأية أجيزة أو ممتمكات خاصة بالمركز الثقافي من قبل الفريق الثاني .7

 يمنع قطعيا إدخال أي ديكور أو ممصقات أو أجيزة أو معدات دون التنسيق المسبق مع إدارة المركز  .8

يمنع قطعيا إستخدام جدران المركز لتعميق أية ممصقات أو مواد إعالمية وما إلى ذلك  .9
عند اإلعالن عن الفعالية المقامة من قبل الفريق الثاني، يجب  تبيين اسم الفريق األول مركز يبوس الثقافي  .10

 .بشكل واضح وصحيح في اإلعالن

يكون الفريق الثاني ممزما بإزالة أية ممصقات أو يافطات  يسمح بيا مباشرة بعد انتياء الفعالية ، وفي حال  .11
عدم اإللتزام بذلك فإن إدارة مركز يبوس الثقافي غير مسؤولة بتاتاًا عن االحتفاظ بالمواد المذكورة، وسيتم التخمص 

 . منيا فور اإلنتياء من النشاط

أو ممثميو الموقعين عمى ىذه االتفاقية المسؤولين الوحيدين، بالتكافل وبالتضامن، عن /يكون الفريق الثاني و .12
أي تمف أو ضرر يحصل خالل أو جراء النشاط أو الفعالية المقامة من قبل الفريق الثاني، سواء لممعدات أو 

ويتحمل الفريق . أو لممبنى نفسو ومرافقو/أو التابعة لمفريق األول و/األجيزة أو المواد التابعة لمفريق الثاني و
 .            الثاني كافة النفقات والمصاريف والخسائر التي قد تمحق بالفريق األول لتصميح أو إزالة مثل ىذه األضرار

 
 
 

 

 

 

 



التعميمات والشروط التقنية 
 

أنظمة يبوس تنص عمى استخدام تقنيات الصوت واإلضاءة المتوفرة في المركز بإدارة التقنيين المسئولين،  .1
ويتم التنسيق المسبق مع اإلدارة في حال رغبة الطرف الثاني استخدام أية تقنيات خارجية غير متوفرة بالمركز، 

أو أي تقنيين مساعدين بحيث يتبع المساعد تعميمات تقنيي المركز عمى أن يتحمل الطرف الثاني التكاليف 
 .اإلضافية المترتبة عمى ذلك

المؤسسة أثناء النشاط وىو غير مسؤول عن /الفريق األول غير مسؤول عن تمف األجيزة الخاصة بالفرقة .2
 .فقدان أية مواد أو أدوات يتم استخداميا

عمى الفريق الثاني إطالع الفريق األول عمى أية ترتيبات مع التمفزيونات المحمية أو القنوات الفضائية التي  .3
 .يستمزم عمميا داخل المركز ترتيبات معينة مع التقنيين الموجودين

في حال وجود مخططات خاصة لمتقنيات فيجب إرفاقيا مع الطمب بيدف دراسة إمكانية توفيرىا وتجييزىا  .4
 .في الوقت المحدد

دارة القاعة من مسؤولية الفريق األول فقط وال يحق لمفريق الثاني أو أحد من طرفو  .5 إدارة التقنيات المتوفرة وا 
 . التدخل أو العبث بيذه التقنيات

. يجب االلتزام واالنضباط  بمواعيد التدريبات والتحضيرات لمعروض وبدقة .6
برنامج الفعالية يجب أن يكون واضحا ويرسل إلدارة الفريق األول خطياًا قبل أسبوع عمى األقل من تاريخ  .7

 .الفعالية

المركز غير مسؤول عن أي ترتيبات خاصة باإلضاءة والصوت ما لم يتم االتفاق عمييا مسبقا مع تقنيي  .8
 . المركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
يبوس في حاالت خاصة  تعميمات أخرى الستخدام

 

الفريق الثاني مسؤول عن إحضار المرشدين وبائعي التذاكر الذين يستمرون في عمميم خالل تقديم العرض  .1
 . (باستثناء مرشدي قاعة السينما )

  .لحين االتفاق، يكون بيع التذاكر من مسؤولية الفريق الثاني .2

 يمتزم الفريق الثاني، في حال تنظيم فعاليات تتضمن بيع تذاكر، أن يضمن أسعار تذاكر مخفضة لألطفال  .3
 .والطالب 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


