
 
 منتدى الثقافة العربیة المؤسسة العامة

 عقد التأسیس
  

 عامة أحكام
المؤسسة) ھو الشخص القانوني العام ذات  -المنتدى العام المؤسسة العربیة الثقافة (فیما یلي  1

مسؤولیة محدودة تعمل على مبادئ ھذه المواد من جمعیة، القانون المدني لجمھوریة لیتوانیا، 
قانون المؤسسات العامة)  -العامة لجمھوریة لیتوانیا (من اآلن فصاعدا وقانون المؤسسات 

 .وغیرھا من القوانین والتشریعات لجمھوریة لیتوانیا
 .الشكل القانوني للمؤسسة ھو مؤسسة عامة 2
 .مدة العملیة مؤسسة منتدى الثقافة العربیة العامة غیر محدودة 3
 31ینایر حتى  1لعربیة المؤسسة العامة یجب أن یكون من تبدأ السنة المالیة للمنتدى الثقافة ا   4

 .دیسمبر كانون االول
 

II.  األھداف التشغیلیة للمؤسسة 
  

 :أھداف النشاط لمنتدى مؤسسة العامة الثقافي العربي
لتعزیز التعاون الثقافي بین الدول اللیتوانیة والعربیة، ألداء اإلشغال العامة والفنیة والتعبیر عن 

ومنع النشاط العنصري، وظائف لتوفیر إمكانیات لتطویر القدرات اإلبداعیة واالجتماعیة  الذات،
 :وتحقیقھا في تنفیذ األنشطة التالیة

لتطویر المشاریع الثقافیة واالجتماعیة المشتركة للبلدین اللیتوانیة والعربیة التي الملھم   .5.1
 non0financialم الدعم المالي والحوار اإلیجابي لھذه المناطق، وبشكل صحیح باستخدا

الممنوحة من قبل الشركاء وغیرھا من الصنادیق الحكومیة وغیر الحكومیة؛ لتعزیز التعاون 
 .الوثیق بین المؤسسات األوروبیة في الجمع بین المصالح المشتركة

إلى وسیط للتعاون المنظمات والمؤسسات والمنشآت والشركات من الدول اللیتوانیة   .5.2
عربیة وفقا التفاقات مع األشخاص الطبیعیین أو االعتباریین اآلخرین، مؤسسات عامة أو غیر وال

 .عامة و وكاالت
لتوسیع نطاق التعلیم في المجتمع اللیتواني على الثقافة العربیة ونظرة انتقادیة إلى   .5.3

ة یات الثقافیالمعلومات المنشورة في المجتمع على الثقافة العربیة، من خالل تنظیم الفعال
والمعارض والندوات التثقیفیة والمؤتمرات نوع العلمیة وغیرھا، والرحالت التعلیمیة، وذلك 

 .باستخدام وسائل اإلعالم
لتعریف المساحیة الثقافي العربي مع لیتوانیا وثقافتھا وكذلك اللغة اللیتوانیة في تعزیز   .5.4

یة ل العربیة. لتحقیق ھذا الھدف، واألحداث الثقافتطویر التعلیم وموقف حاسم على لیتوانیا في الدو
والندوات التثقیفیة والرحالت التعلیمیة والعلمیة وسیتم تنظیم المؤتمرات نوع آخر، ستتم كتابة 

 .مقاالت عن لیتوانیا، وسوف تدرس اللغة اللیتوانیة



. فإن مؤسسة السفر لتطویر السیاحة بین الدول اللیتوانیة والعربیة، في التوسط خالل تنظیم  .5.5
تنظیم الرحالت، والرحالت، والبرامج التعلیمیة وفقا التفاقات مع األشخاص الطبیعیین أو 

 .االعتباریین اآلخرین، ووكاالت السیاحة اللیتوانیة واألجنبیة
لتعزیز مشاركة وتعاون من دول أخرى في تطویر مشاریع مشتركة المرتبطة بالنشاط   .5.6

 .في العالم العربي ولیتوانیا الدوليالتعلیمي والثقافي 
إلى إبرام اتفاقات مع المؤسسات األخرى العامة والوكاالت الحكومیة والمنظمات غیر   .5.7

الحكومیة والمؤسسات والمجتمعات المحلیة ووكاالت المساعدة في تعزیز التعاون الدولي الوثیق 
یة في ذلك الوقت من البرامج التعلیم بین البلدین. التعاون مع المتخصصین في المجاالت األخرى

 .والمشاریع المشتركة
  

 :مجاالت النشاط
 .بقیة وغیرھا على المدى القصیر النشاط اإلقامة

 .نشر الكتب
 .نشر األفالم وأفالم الفیدیو والبرامج التلفزیونیة

 .أنشطة أخرى من خدمات المعلومات
 .واإلنسانیة بحث العلمي والنشاط التطبیقي في العلوم االجتماعیة

 .اإلعالن وأبحاث السوق
 .كتابة والترجمة الشفویة

 .وكالة السفریات والمرشدین السیاحیین، خدمة حجز واألنشطة ذات الصلة
 . عالقات اجنبیة
 .التعلیم الثقافي
 .اإلبداع الفني

 .تجارة التجزئة خارج المتاجر، وأكشاك أو األسواق
 .أنشطة المكتبات والمحفوظات

 
III إجراءات لقبول أصحاب المصلحة جدید  

 
یمكن أن یصبح شخص من أصحاب المصلحة، إذا قبلت باعتبارھا شریكا أو بعد المكتسب .  6

 .(الموروثة، اشترى أو المكتسبة) حقوق ألصحاب المصلحة
 :تقبل الشخص بوصفھ من أصحاب المصلحة في إطار اإلجراء التالي. 7

د لتصبح یجب على الجھات المعنیة تقدیم طلب لتصبح والشخص الذي ھو على استعدا  .7.1
شریكا لرئیس المؤسسة. تطبیق یجب أن یحتوي على معلومات الشخص (األشخاص الطبیعیین 
في االسم واللقب ورقم شخصي، مكان إقامتھ أو عنوان المراسالت، واسم الشخص االعتباري، 

ن اتفاق مع األھداف التشغیلیة وشكلھ القانوني، وتسجیل عدد، مقعد، اسم ولقب ممثل)، ع
للمؤسسة، محدد مساھمة المتوقعة للعاصمة أصحاب المصلحة ومقدار مساھمة (إذا كانت 

المساھمة نقدا) أو قیمة مساھمة (إذا كانت المساھمة في األصول الملموسة أو غیر الملموسة) (في 
 لیتا)، وتاریخ نقل المساھمة في المؤسسة؛



 قرار من اجتماع أصحاب المصلحة العامة؛تقبل الشخص كعضو ب  .7.2
بعد یتبنى اجتماع أصحاب المصلحة العامة على ھذا القرار لقبول أصحاب المصلحة،   .7.3

وشخص على استعداد لتصبح یجب على أصحاب المصلحة تصبح واحدة بعد نقل المساھمة 
 .المحددة في الطلب إلى المؤسسة

المصلحة، ال یسأل الشخص تصبح شریكا تحت وبعد أن حصلت على حقوق ألصحاب   .7.3
 :اإلجراء التالي

یكون للشخص یخطر رئیس الھیئة خطیا عن اكتساب حقوق أصحاب المصلحة وتقدیم   .8.1
وثیقة تثبت اكتساب حقوق أو استخراج لھا. یجب أن یحتوي على اإلشعار اسم صاحب المصلحة 

المصلحة (االسم واللقب ورقم شخصي التي تم الحصول علیھا من قبل الشخص حقوق أصحاب 
شخص طبیعي؛ واسم الشخص القانوني)؛ الشخص الذي اكتسب حقوق أصحاب المصلحة 

(الشخص الطبیعي في االسم واللقب ورقم شخصي، مكان إقامتھ أو عنوان للمراسلة، شخص 
اعتباري في االسم، ومقعد، ورقم التسجیل، اسم ولقب ممثل)؛ تاریخ الحصول على حقوق 

 صحاب المصلحة؛أ
یجب أن تكون قیمة مساھمة أصحاب المصلحة جدید للعاصمة أصحاب المصلحة یعادل   .8.2

 .قیمة اشتراكات أصحاب المصلحة نقل حقوق أصحاب المصلحة
من النظام  7.3بعد شخص ترغب في أن تصبح شریكا بتنفیذ اإلجراءات المحددة في الفقرة  9

تسب حقوق أصحاب المصلحة بتنفیذ اإلجراءات المحددة األساسي للجمعیة أو الشخص الذي اك
من النظام األساسي للجمعیة، رئیس المؤسسة بما یلي دخول أصحاب المصلحة  8.1في الفقرة 

أو من  7.3أیام عمل وفقا ألحكام الفقرة  2جدیدة وقیمة مساھمتھا في وثائق الوكالة في غضون 
وأحكام  8.1دة في وثائق بموجب الفقرة تاریخ الحصول على حقوق أصحاب المصالح المحد

 .8.2الفقرة الفرعیة 
، ویصدر وثیقة تثبت قیمة المساھمة في 9بعد یتم تنفیذ اإلجراءات المحددة في الفقرة    .10

 .أصحاب المصلحة جدید
 

 الرابع. إجراءات لبیع حقوق شریكا ألشخاص آخرین
ة لبیع حقوق أصحاب المصالح وأصحاب المصلحة بإخطار رئیس الھیئة خطیا عن نی  .11

 .الخاصة بھم (وتحدید سعر البیع للحقوق أصحاب الشأن)
أیام من تلقي إخطار  5رئیس المؤسسة بإخطار الجھات المعنیة األخرى للمؤسسة خالل   .12

من النظام األساسي (تحدید أصحاب المصلحة أن یتم بیع حقوق  19الجھات المعنیة وفقا للفقرة 
وسعر البیع من أصحاب المصلحة حقوق) وعقد اجتماع أصحاب المصلحة أصحاب المصالح 

العامة، في إطار اإلجراءات التي وضعتھا النظام األساسي العتماد قرار بشأن قبول أصحاب 
 .المصلحة للمؤسسة الذي ھو على استعداد لشراء حقوق أصحاب المصلحة للبیع

رر أن أیا من أصحاب المصلحة مؤسسة إذا كنت في اجتماع أصحاب المصلحة العامة تق  .13
على استعداد لشراء أسھم أصحاب المصلحة من أجل السعر المحدد، وأصحاب المصلحة بیع 

 .حقوق أصحاب المصالح یحق لبیع حقوق لشخص آخر
إذا كان أصحاب المصلحة ھو شخص واحد، یجري بیع حقوق أصحاب المصالح إلى   .14

حاب المصلحة دون تنفیذ اإلجراءات المحددة في شخص طبیعي أو اعتباري من خیار أص
 .من النظام األساسي للجمعیة 13-11الفقرات 



 
  خامسا إجراءات لنقل إسھامات الشركاء: وكالة

 
 :. المساھمات من الجھات المعنیة للمؤسسة تحت اإلجراء التالي15یجب أن یتم تحویلھا 

 یتم نقل التبرعات النقدیة لحساب المؤسسة؛ .15.1
یجوز نقل األصول الملموسة وغیر الملموسة للمؤسسة عن طریق وضع شھادة نقل  .15.2

وقبول األصول. ویوقع على شھادة من قبل شخص نقل األصول (مؤسس، أصحاب المصلحة، 
فإن أي شخص ترغب في أن تصبح شریكا) ورئیس المؤسسة. یجب أن یقدم تقریر تقییم األصول 

 6ألصول المنقولة. ویتم وضع تقریر التقییم حتى موعد أقصاه إلى مؤسسة جنبا إلى جنب مع ا
 .أشھر قبل نقل األصول للمؤسسة. ویجري تقییم األصول على حساب صاحب األصول المنقولة

 
 السادس. الھیئات المؤسسة

 
 .رئیس المؤسسة - man- االجتماعات العامة للشركاء واحد ھیئة إدارة -جثث مؤسسة  .16

 
اختصاص الجمعیة العمومیة للشركاء، أیضا إجراءات تعیین وانتخاب رئیس یجب على  .17

 .للمؤسسة واختصاصھا ال تختلف عن تلك المشار إلیھا في قانون المشتریات العامة
 

 .. االجتماع العام للشركاء من قبل رئیس المؤسسة18یعقد 
 

عام عقد من شركاء في . المؤسسة العامة المنتدى الثقافي العربي یخطر على اجتماع 19یجب 
 .یوما قبل یوم اجتماع بالوسائل اإللكترونیة 14موعد ال یتجاوز 

 
من ھذه  19. االجتماع العام للشركاء في انتقاص من المھلة المحددة في المادة 20ویجوز عقد 

 .المواد من جمعیة اذا وافق جمیع شركاء مع ذلك كتابیا
 

 .عمومیة للشركاءكل شریكا لھ صوت واحد في الجمعیة ال .21
 

. قرارات اجتماع الجمعیة العمومیة للشركاء بأغلبیة بسیطة من شركاء الذین حضروا 22تعتمد 
على األقل من شركاء الذین حضروا  2/3االجتماع، فیما عدا القرارات التي یتم اعتمادھا من قبل 

 :االجتماع
 

 شروط المؤسسة؛قرار بشأن الموافقة على إعادة تنظیم وإعادة ھیكلة  .22.1
 

 قرار إلعادة ترتیب المؤسسة؛ .22.2
 

 .قرار تصفیة المؤسسة أو إللغاء تصفیتھا .22.3



 
إذا كان شریكا للمؤسسة ھو شخص واحد، فإنھ یجب ان یطلق صاحب المؤسسة، وساوى  .23

 .القرارات المكتوب لقرارات الجمعیة العمومیة للشركاء
 

  ومكاتب تمثیلسابعا إجراء تأسیس واغالق فروع 
 

. ھذه القرارات على إنشاء واغالق فروع ومكاتب تمثیلیة للوكالة وكذلك 24یجب أن یوافق 
 .القوانین من قبل رئیس الوكالة

 ثامنا. إجراءات بتقدیم وثائق ومعلومات أخرى عن أنشطة المؤسسة حول شركاء
 

تاریخ استالم المطالبة، أیام من  7بناء على طلب كتابي من یشترك في موعد أقصاه خالل  .25
یجب تقدیم الوثائق للمؤسسة في الكتابة الى االطالع على ساعات عمل المؤسسة في مقرھا أو أي 

مكان آخر أشار رئیس المؤسسة حیث یتم تخزین ھذه الوثائق. یمكن أن ترسل نسخا من ھذه 
ؤسسة، أو وتسلم الوثائق إلى المشارك طریق عنوان البرید المسجل الذي یشترك أشار إلى الم

 .ضد إقرار كتابي من استالم أو الوسائل اإللكترونیة
 

 .. وثائق مؤسستھم نسخ أو غیرھا من المعلومات لشركاء مجانا26وتخصص 
 

 تاسعا. االجرائي لتقدیم اإلخطارات واإلعالنات العامة
عالنات عن یجب على مؤسسة منتدى الثقافة العربیة العامة اإلفراج اإلخطارات العامة واإل .27

 Juridinių asmenų) ه المالحظات العامة من الكیانات القانونیة-طریق نشرھا في مجلة
vieši pranešimai) من مركز المؤسسة العامة للسجالت. 

. اإلخطارات األخرى الصادرة عن المؤسسة ألصحاب المصلحة واألشخاص اآلخرین 28ترسل 
التوقیع أو إرسالھا عن طریق وسائل االتصال االلكترونیة. من خالل البرید المسجل، وخدم مقابل 

إذا كان یتم إرسال إشعارات ألصحاب المصلحة عن طریق البرید المسجل، فإنھا ترسل إلى 
العنوان المحدد من قبل أصحاب المصالح إلى مؤسسة. ویجوز أن یرسل إشعارات عاجلة من 

ل ل بالبرید المسجل في نفس الیوم أو عمل مقابوسائل االتصال االلكترونیة والنسخ األصلیة وترس
 .التوقیع
رئیس المؤسسة مسؤوال عن نشر في الوقت المناسب من اإلشعارات أو قضاء فترة إشعار  .29

 .مقابل التوقیع
 

 عاشرا االجرائي لتقدیم معلومات حول نشاط المؤسسة للجمھور
ماع أصحاب المصلحة العامة لسجل أیام عمل من اجت 5. التقریر نشاط المؤسسة خالل 30ویقدم 

 .الكیانات القانونیة ونشرھا على الموقع اإللكتروني للمؤسسة إذا كانت المؤسسة تمتلك ھذه واحدة
. المعلومات األخرى المقدمة للجمھور والتي وضعھا أصحاب المصلحة االجتماع العام 31ینشر 

 .ھذه واحدةعلى الموقع اإللكتروني للمؤسسة إذا كانت المؤسسة تمتلك 



. تقریر النشاط والمعلومات األخرى المقدمة للجمھور متاحة ألطراف ثالثة في مكتب 32تصدر 
 .المؤسسة خالل ساعات عملھ

 
 الحادي عشر. إجراءات لتعدیل النظام األساسي للشركة

. إجراء لتعدیل النظام األساسي للجمعیة االمتثال لإلجراءات المتبعة في قانون 33یجب 
 .المؤسسات العامة

 .، في فیلنیوس2016سبتمبر عام  23وقد وقعت ھذه المواد من جمعیة یوم 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 


