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 نساء للتنمية الثقافية "نماء" 

 الفرعية الملحق ج: عقد المنحة 

ي حوض المتوسط، ميدسنيل
ي مجال األغذية الزراعية الرائدة ف 

 شبكات مستدامة لالبتكار ف 

MedSNAIL رقم التسجيل ،A_A .1.2 _0261 

ي تحت برنامج      ENI CBC Medممول من االتحاد االوروب 

 <MedSnail.Namaa-01/2023>المرجع : 

 (’العقد’ )

 نساء للتنمية الثقافية "نماء"

 عمان. األردن 11194،  29العنوان: شارع أبو سفيان بناية 

 0777220522الهاتف: 

 : ي
وب  يد اإللكبر  admin@namaajo.orgالب 

 )الجهة المتعاقدة( 

 كطرف أول، 

 و

 كما يظهر بالبطاقة الشخصية  االسم الكامل  

كة(  ي شهادة التسجيل )إذا كان شر
كة ونوعها كما ف   ممثل عن )اسم الشر

 رقم الهوية الشخصية و/أو رقم السجل التجاري

، ي
 كطرف ثاب 

 )’المستفيد’( 

 اتفق الطرفان عىل ما يىلي 

 

 الغرض  - 1المادة 
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 >عنوان النشاط<الغرض من هذا العقد هو منح الجهة المتعاقدة منحة لتمويل تنفيذ النشاط المسىم:    .1.1

 )"النشاط"(. 

ي   .1.2
ي هذا العقد ، والتر

وط واألحكام المنصوص عليها ف  ا للشر
ً
ُيمنح المستفيد )المستفيدون( المنحة وفق

 لها. يرصح المستفيد )المستفيدون( بموجبه بأنه قد أخذها باالعتبار وقب

 يقبل المستفيد )المستفيدون( المنحة ويتعهد بأن يكون مسؤول عن تنفيذ النشاط.  .1.3

جمة إىل لغة أخرى تسود النسخة العربية.  .1.4 ي حالة البر
 لغة هذا العقد هي العربية. ف 

 

 مدة تنفيذ النشاط - 2المادة 

2.1.  . ي الطرفي  
ي التاري    خ الذي يوقع فيه ثاب 

 يدخل هذا العقد حب   التنفيذ ف 

. يبدأ تن  .2.2 ي الطرفي  
: اليوم التاىلي لليوم الذي يوقع فيه ثاب  ي

 فيذ النشاط ف 

وط المرجعية للمنحة ، هي ثالثة أشهر تنتهي  .2.3 ي الشر
ة تنفيذ النشاط، عىل النحو المنصوص عليه ف  فبر

ي 
ي أي حالة ف 

 . 2023/ 7/ 25ف 

ي   .2.4
ة تنفيذ هذا العقد عندما يتم سداد الرصيد من قبل الجهة المتعاقدة ، وعىل أي حال ، ف  تنتهي فبر

وع مدسنيل  2023/ 8/ 31موعد ال يتجاوز   ي  MedSNAIL ، وهو التاري    خ الذي ينتهي فيه تنفيذ مشر
. ف 

وع مدسنيل   صيد حتر  ، يجوز تمديد سداد الر   MedSNAILحالة الموافقة عىل تمديد تاري    خ تنفيذ مشر

وع.   التاري    خ الجديد الذي ينتهي فيه تنفيذ المشر

 

 تمويل النشاط  - 3المادة 

. المبلغتقدر التكاليف اإلجمالية المؤهلة ب  > 3.1 ي
ي الملحق الثاب 

 < باليورو ، عىل النحو المبي   ف 

يطة أن يتم تسليم مخرج  >المبلغ<تتعهد الجهة المتعاقدة بتمويل حد أقىص قدره    3.2 ات النشاط يورو ، شر

 المتفق عليها، تكون عىل شكل دفعات ووحدات سعرية متفق عليها. 

 

 التقارير و ترتيبات الدفع  - 4المادة 

ي   .4.1
ة التنفيذ ف  ي نهاية فبر

ا للشكل المقدم من الجهة    2023/ 7/ 25يجب أن يقدم المستفيد تقريًرا ف 
ً
، وفق

 المتعاقدة. 

4.2.  :  يجب أن يتم الدفع عىل النحو التاىلي
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< باليورو إىل جانب المبلغ٪ من إجماىلي المنحة الممنوحة بما يعادل  >20أولية كتمويل مسبق: دفعة  ●

 توقيع هذا العقد. 

ة التنفيذ. المبلغ٪ من إجماىلي  المنحة الممنوحة بما يعادل >40الدفعة الثانية:  ●  < باليورو خالل فبر

ي من مبلغ  المنحة الممنوحة بما يعادل > ●
اليورو سيكون بعد قبول تقرير نهاية  < بالمبلغالرصيد المتبقر

  .التنفيذ من قبل الجهة المتعاقدة 

 

امات والمسؤوليات العامة  - 5المادة   االلبر 

يجب أن ينفذ المانح المستفيد النشاط بالحالة المطلوبة وكفاءة وشفافية واجتهاد، وذلك بما يتماشر مع  5.1

 مبادئ اإلدارة المالية السليمة. 

 أمام الجهة المتعاقدة عن تنفيذ النشاط. يكون  5.3
ً
 المستفيد مسؤوال

نامج تحت أي ظرف من الظروف أن تكون مسؤولة عن   5.4 ال يمكن للجهة المتعاقدة أو السلطة اإلدارية للب 

ر أو إصابة نتيجة للنشاط. يتحمل المستفيد المسؤولية الوحيدة تجاه أي أطراف ثالثة.   أي ض 

 

 لمسؤولياتاألدوار وا  - 6المادة 

 يجب عىل المستفيد: 

ا للعقد ؛ -أ
ً
 مراقبة تنفيذ النشاط وفق

قبل   -ب من  أو  المتعاقدة  الجهة  قبل  من  إما  المطلوبة  والمعلومات  الوثائق  توفب  جميع  عن   
ً
مسؤوال يكون 

وع؛   السلطة اإلدارية للمشر

 تنفيذ النشاط؛إبالغ الجهة المتعاقدة بأي واقعة من المحتمل أن تؤثر أو تؤخر من  -ج

ي أو بالملكية ذي صلة بتنفيذ النشاط؛ -د
ي أو قانوب 

 إبالغ الجهة المتعاقدة بأي تغيب  تنظيىمي أو ماىلي أو تقت 

ي حالة عمليات التدقيق أو المتابعة أو الزيارات الرقابية أو    -ه
 عن توفب  جميع الوثائق الالزمة ف 

ً
أن يكون مسؤوال

ي المادة  التقييمات من قبل الجهات المختصة،
 ؛  10عىل النحو المنصوص عليه ف 

ي الوحيد للدفعات من الجهة المتعاقدة.  -و
 أن يكون المتلقر
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 تعديل عقد المنحة  - 7المادة 

 والحاقه بهذا العقد.  7.1
ً
ة التنفيذ. يجب أن ُيدرج أي تعديل كتابة  يجوز تعديل هذا العقد ومرفقاته خالل فبر

ي قرار منح المنحة أو تتعارض مع  قد ال يكون غاية أو    7.2
ات من شأنها أن تشكك ف  تأثب  هذا التعديل عمل تغيب 

ي المعاملة. 
 المساواة ف 

ي وهذه  7.3
ي أو الممثل القانوب 

ي أو الشكل القانوب 
قد يتم اإلبالغ عن تغيب  االسم أو العنوان أو الحساب المرصف 

 ال تعتب  تعديالت عىل العقد وال تحتاج إىل إضافة. 

يوًما عىل األقل من التاري    خ الذي يجب أن يدخل فيه التعديل حب      30يجب تقديم طلب التعديالت قبل    7.4

 التنفيذ ، ما لم تكن هناك ظروف خاصة مدعومة حسب األصول ومقبولة من قبل الجهة المتعاقدة. 

 

 إنهاء العقد  - 8المادة 

ي عند: يجوز للجهة المتعاقدة إنهاء هذا العقد دون أي تعويض  8.1
 ماىلي تجاه الطرف الثاب 

ام أساشي ينص عليه هذا العقد، وحتر بعد إخطاره   -أ ي الوفاء بأي البر 
ر، ف  فشل المستفيد، دون وجود مب 

ي غضون  
ي القيام بذلك أو تقديم تفسب  مرٍض ف 

امات، ال يزال يفشل ف  يوًما من   30باالمتثال لتلك االلبر 

 استالم اإلشعار ؛ 

ي او بالملكية ذي صلة بتنفيذ المستفيد من المنحة  مما قد أي تغيب     -ب
ي أو قانوب 

تنظيىمي أو ماىلي أو تقت 

ي قرار منح المنحة ؛ 
 يؤثر بشكل كبب  عىل تنفيذ النشاط أو يدعو إىل التشكيك ف 

ام أساشي آخر تحدده األحكام القانو   -ج ائب، أو أي البر  امات المتعلقة بدفع الرص  نية لم يِف المستفيد بااللبر 

 للبلد الذي يعمل فيه؛ 

أن يكون لدى الهيئة المتعاقدة أو السلطة اإلدارية دليل عىل أن المستفيد أو أي كيان أو شخص ذي    -د

ي ذلك تضارب بالمصالح. 
ي تنفيذ النشاط، بما ف 

ا ف 
ً
 أو فساد

ً
ة أو احتياًل  صلة قد ارتكب أخطاء كبب 

امات الدفع من قبل الجهة ال   8.2 ي  يجب أن تنتهي البر 
، وهو التاري    خ الذي ينتهي فيه   2023/ 8/ 31متعاقدة ف 

وع   وع  MedSNAILتنفيذ مشر تنفيذ مشر تاري    خ  تمديد  الموافقة عىل  ي حالة 
ف   .MedSNAIL   يجوز  ، 

وع.   تمديد سداد الرصيد حتر التاري    خ الجديد الذي ينتهي فيه تنفيذ المشر
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 التكاليف المؤهلة - 9المادة 

ي تتوافق مع   9.1
ي يتكبدها ويدفعها المستفيد من المنحة ، والتر

التكاليف المؤهلة هي التكاليف الفعلية التر

ي المعايب  التالية: 
نامج و تستوف   قواعد الب 

ي من قبل مقدم الطلب تم تكبد   ●
التكاليف أثناء تنفيذالنشاط ودفعها قبل تقديم تقرير المنحة النهاب 

ي 
 ؛  2023/ 7/ 25والذي ينتهي  ف 

انية العمل ؛  ● ي مب  
 تم االشارة إىل التكاليف ف 

ورية لتنفيذ نشاط ؛  ●  التكاليف ض 

ي للمس ● ي السجل المحاست 
 تفيد من المنحة؛ يمكن تحديد التكاليف والتحقق منها ، وال سيما قيدها ف 

يبية واالجتماعية المعمول بها ؛  ● يعات الرص   تتوافق التكاليف مع متطلبات التشر

رة وتتوافق مع متطلبات اإلدارة المالية السليمة ، ال سيما فيما يتعلق باالقتصاد   ● التكاليف معقولة ومب 

 والكفاءة ؛ 

 تم دعم التكاليف بوثائق إثبات مناسبة ؛  ●

 

ي  تعتب     9.2
ائب، بما ف  انية. الرسوم والرص  ي المب  

التكاليف المتعلقة بفئات التكلفة المحددة فقط مؤهلة ف 

يكة ل   ي البلدان الشر
يبة القيمة المضافة غب  مؤهلة ف   .CBCذلك ض 

اء خدمات أو سلع أو أعمال ، فيجب أن تمتثل للتعليمات الخاصة   9.3 نظًرا ألن تنفيذ اإلجراء يتطلب شر

يات ا نامج. بالمشبر ي حددها الب 
 لتر

 

 نظام المحاسبة والتحقق  -10المادة 

يجب عىل المستفيد االحتفاظ بحسابات دقيقة ومنتظمة لتنفيذ اإلجراء باستخدام نظام محاسبة    10.1

 وقيد مزدوج مناسب. 

وع وتحديدها والتحقق منها   10.2 بالمشر المتعلقة  تتبع اإليرادات والنفقات  المحاسبة سيمكن من  نظام 

 هولة. بس

10.3  .  يجب أن يضمن المستفيد إمكانية مطابقة التقرير الماىلي بسهولة مع نظام المحاسبة األساشي

ي التحقق من توافق    10.4
ا لعقد المنحة بالحق ف 

ً
تحتفظ الجهة المتعاقدة وأي جهة مختصة أخرى وفق

ي هذا العقد. ولهذا 
نامج واألحكام الواردة ف  ، يتخذ المستفيد جميع  أموال منحة النشاط مع قواعد الب 

ي ووثائق ومعلومات مطلوبة. 
 التدابب  لتسهيل عمل الجهة وإتاحة الوصول إىل أي مباب 
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 حفظ السجالت والوثائق  - 11المادة 

لمدة  .11.1 العقد  بهذا  المتعلقة  الداعمة  والوثائق  المحاسبية  بالسجالت  المستفيد االحتفاظ  يجب عىل 

نامج ، أي حتر   عىل األقل. يجب عىل السلطة   2029/ 12/ 31خمس سنوات بعد دفع الرصيد للب 

 اإلدارية إبالغ تعاقد الهيئة حول تاري    خ سداد الرصيد المذكور أعاله. 

الوصول إىل ج.11.2 أن يسهل  لتسهيل فحصها من قبل يجب  ، وذلك  والوثائق وحفظها  السجالت  ميع 

 الهيئة المختصة. يجب عىل المانح ]المستفيد[ إبالغ موقعه الدقيق. 

ي المادة  .11.3
ي هذه المادة ، من بي   أمور   4باإلضافة إىل التقارير المذكورة ف 

، تشمل الوثائق المشار إليها ف 

 أخرى: 

اليدوية( من نظام المحاسبة مثل دفبر حسابات العام ودفاتر السجالت المحاسبية )المحوسبة أو    -أ

حسابات فرعية وحسابات الرواتب وسجالت األصول الثابتة والمعلومات المحاسبية األخرى ذات  

 الصلة. 

اء مثل وثائق المناقصات والعطاءات من المناقصي   وتقارير التقييم ؛  -ب  إثبات إجراءات الشر

امات مثل ال -ج  عقود ونماذج األوامر ؛ إثبات االلبر 

 إثبات استالم البضائع مثل قسائم التسليم من الموردين ؛ -د

 إثبات إنجاز األعمال ، مثل شهادات القبول ، مع الصور ؛ -ه

اء مثل الفواتب  واإليصاالت ؛  -و  إثبات الشر

 ل ؛ إثبات الدفع مثل البيانات المرصفية وإشعارات الخصم وإثبات التسوية من قبل المقاو  -ز

دادها فعلًيا ؛ -ي ي تم دفعها ال يمكن اسبر
يبة القيمة المضافة التر ائب و / أو ض   إثبات أن الرص 

ام األساشي بموجب   ي هذه المادة حالة خرق اللبر 
امات المنصوص عليها ف  يشكل عدم االمتثال لاللبر 

 هذا العقد. 

 

داد  - 12المادة   المخالفات واالسبر

وع وبعد إغالقه من قبل أي سلطة أو كيان أو شخص  12.1 . يمكن اإلبالغ عن المخالفات أثناء تنفيذ المشر

ي 
نامج و / أو تنفيذه ، أو المبلغي   عن المخالفات أو الهيئات واألفراد اآلخرين، بما ف  ي إدارة الب 

مشارك ف 

. تشب  المخالفة إىل أي مبلغ يتم دفعه دون داع إىل  ا ألحكام هذا العقد   ذلك المجهولي  
ً
المستفيد وفق

نامج، بسبب األخطاء أو االحتيال المنسوب إليه.   وقواعد الب 

داد المبالغ المدفوعة بدون وجه حق 12.2 ي حالة التأكد من وجود مخالفة ، تقوم السلطة اإلدارية باسبر
. ف 

ا لألحكام المنصوص  
ً
وع ، وفق ي المواد من  من الجهة المتعاقدة بصفتها المستفيد من المشر

  74عليها ف 
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ي    76إىل   األوروب  االتحاد  تعليمات  المتعاقدة 2014/ 897من  للجهة  يسدد  أن  المستفيد  عىل  يجب   .

 المبالغ المدفوعة دون وجه حق. 

ي تم دفعها بالفعل إىل المستفيد ال تحول دون إمكانية قيام السلطة اإلدارية بإصدار   12.3
المدفوعات التر

تقري بعد  داد  ي من طلب إجراء اسبر
التحقق اإلضاف  أي  أو  التدقيق  أو  التحقق  أو  النفقات  التحقق من  ر 

 السداد المقدم من الجهة المتعاقدة. 

ي غضون    12.4
وط هذا العقد ، يتعهد المستفيد بسداد هذه المبالغ ، ف  ًرا بموجب شر داد مب 

إذا كان االسبر

الذي تطلب به السلطة اإلدارية المبلغ   يوًما من إصدار إشعار القيد الدائن، ويكون هذا هو الخطاب  30

 المستحق. 

 

 تضارب المصالح وحسن السلوك  - 13المادة 

الوفاء    13.1 بي    اختالف  فيها  يوجد  موقف  أي  هو  المصالح  تضارب  معت   يكون   ، العقد  هذا  ألغراض 

  بالمسؤوليات بموجب عقد المنحة من قبل الطرفي   والمصلحة الخاصة لألشخاص المعنيي   بالعقد،

ي تنفيذ / التحقق  
ي القيام بالمهام ألي شخص مشارك ف 

ي قد تؤثر سلًبا عىل الحيادية والموضوعية ف 
والتر

ي  / 
ي هذا العقد، ألسباب تتعلق بالعائلة أو الحياة العاطفية أو التقارب السياشي أو الوطت 

التحكم/ التدقيق ف 

كة أخرى مع شخص آخر.   أو المصلحة االقتصادية أو أي مصلحة مشبر

باألداء  13.2 يرص   أن  يمكن  موقف  أي  وقف  أو  لمنع  الالزمة  التدابب   اتخاذ جميع  المستفيد  يجب عىل   .

لمصالح  نتيجة  الخصوص  المصالح هذا عىل وجه  تضارب  ينشأ  قد  العقد.  لهذا  والموضوعي  المحايد 

ي أو روابط عائلية أو عاطفية أو أي ارتباط آخر ذي صلة أ
و مصلحة  اقتصادية أو تقارب سياشي أو وطت 

كة.   مشبر

العقد دون  13.3 تنفيذ هذا  أثناء  ينشأ  المصالح قد  ي 
بأي تضارب ف  المتعاقدة كتابًيا  الهيئة  . يجب إخطار 

ي حالة حدوث مثل هذا التعارض ، يتخذ المستفيد من المنحة عىل الفور جميع الخطوات الالزمة 
. ف  تأخب 

ي التحقق من أن  
اإلجراءات المتخذة مناسبة أوقد تتطلب اتخاذ لحلها. تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق ف 

 تدابب  إضافية إذا لزم األمر. 

ي موقف يمكن  13.5
كائه ، ف  ي ذلك إدارته وموظفو شر

. يجب أن يضمن المستفيد عدم وضع موظفيه ، بما ف 

امه بموجب هذا العقد ، يجب عىل المستفيد أن   ي المصالح. مع عدم اإلخالل بالبر 
أن يؤدي إىل تضارب ف 

ي مثل هذا الموقف. يس
 تبدل، عىل الفور ودون تعويض من الهيئة المتعاقدة، أي موظف من موظفيه يقع ف 
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ي ذلك االتفاقات البيئية المتعددة 13.6
يعات البيئية السارية بما ف  م المستفيد حقوق اإلنسان والتشر . يحبر

 .
ً
 عن معايب  العمل األساسية المتفق عليها دوليا

ً
 األطراف ، فضال

 

 الشية  - 14المادة 

تتعهد الجهة المتعاقدة والمستفيد بالحفاظ عىل شية أي معلومات ، برصف النظر عن شكلها ، يتم   14.1  

أنها شية حتر     5اإلفصاح عنها كتابًيا أو شفهًيا فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد وتم تحديدها كتابًيا عىل 

البيان الرصيد.  من  الدفع  بعد  األقل  عىل  النحو سنوات  عىل  وع  المشر إظهار  ألغراض  المستخدمة  ات 

ي المادة 
وي    ج عن استخدام منح  15المنصوص عليه ف   ، ال تعتب  شية. ENI CBC، وكذلك لإلعالم والبر

ال يتحمل الطرفان أية مسئولية عن نشر المعلومات الخاصة بالعقد إذا تم اإلفصاح عن المعلومات   14.2

ا إىل اإلفصاح عن المعلومات.  بموافقة مكتوبة من الطرف اآلخر 
ً
 أو إذا اضطر الطرف قانون

اماته بموجب هذا العقد   14.3 ال يجوز المستفيد استخدام المعلومات الشية ألي هدف بخالف الوفاء بالبر 

 ما لم يتم االتفاق عىل خالف ذلك مع الجهة المتعاقدة. 

ي يتم إرسالها إىل  يجب أن يكون للسلطة اإلدارية والجهة المتعاقدة حق الوص 14.4
ول إىل جميع الوثائق التر

 الجهة المتعاقدة مع الحفاظ عىل نفس مستوى الشية. 

 

 

 

وع - 15المادة   إظهار المشر

 ENIيجب عىل المستفيد من المنحة الفرعية اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لإلعالن عن أن برنامج     15.1

CBC MED    وع النشاط. يجب أن تتوافق هذه التدابب  مع  قد قام بتمويل    MedSNAILمن خالل مشر

نامج الخاصة باإلظهار ، باإلضافة إىل أي تعليمات / متطلبات وطنية تتعلق بذلك ، حسب  قواعد الب 

 الحالة. 

وع    15.2 )مشر وع  المشر واسم  نشاط،  يذكر  أن  المنحة  من  المستفيد  يجب عىل   ، الخصوص  وجه  عىل 

MedSNAILي المعلومات المقدمة ( والجهة المتعاقدة )نماء( وقي
ي ف  مة المساهمة المالية لالتحاد األوروب 

ي أي تعامالت مع وسائل اإلعالم. يجب أن تعرض شعار 
ي تقريره وف 

إىل المستلمي   النهائيي   للنشاط وف 
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وع     ENI CBC MEDبرنامج    وشعار نساء من أجل التنمية الثقافية )نماء( حيثما كان   MedSNAILومشر

 ذلك مناسبا. 

: "تم إنتاج    15.3 نت ، البيان التاىلي ي ذلك اإلنبر
يجب أن يتضمن أي منشور ، بأي شكل وبأي وسيلة ، بما ف 

ي إطار برنامج  
ي ف  لحوض البحر األبيض    ENI CBC MEDهذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد األوروب 

ل من األحوال المتوسط. محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولية >اسم المستفيد< وال يمكن بأي حا

نامج أونساء للتنمية الثقافية )نماء(".  ي أو هياكل إدارة الب   اعتبارها عىل أنها تعكس موقف االتحاد األوروب 

وع  15.4 اإلدارية ومشر والسلطة  المتعاقدة  للجهة  المستفيد  بنشر    MedSnail. يرصح  ي  األوروب  واالتحاد 

اسمه وعنوانه وجنسيته والغرض من المنحة والمدة والموقع باإلضافة إىل الحد األقىص لمبلغ المنحة و 

انية النشاط  .معدل تمويل مب  

  

 ملكية واستخدام النتائج واألصول  - 16المادة 

النشا16.1 لنتائج  والصناعية  الفكرية  الملكية  حقوق  من  ملكية كل  منح 
ُ
ت األخرى  .  والوثائق  والتقارير  ط 

 المتعلقة بها إىل المستفيد من المنحة. 

وع  16.2 والمفوضية األوروبية الحق   MedSnail. يمنح المستفيد الجهة المتعاقدة والسلطة اإلدارية ومشر

والعرض   جمة  والبر والتعديل  التخزين   ، الخصوص  ، وعىل وجه  مناسًبا  تراه  ي االستخدام بحرية وكما 
ف 

وع مهما كان شكلها بأي  واالستن ساخ بأي إجراءات تقنية أو نشر أو نقل جميع الوثائق المستمدة من المشر

ط أال تنتهك بذلك حقوق الملكية الصناعية والفكرية القائمة.   وسيلة كانت ، بشر

ا 16.3
ً
. يجب أن يضمن المستفيد أن لديه جميع الحقوق الستخدام أي حقوق ملكية فكرية موجودة مسبق

وري  ة لتنفيذ هذا العقد. ض 

ي صورة أو فيلم ، يجب عىل المستفيد من 16.4
ي حالة تصوير أشخاص طبيعيي   يمكن التعرف عليهم ف 

. ف 

ي التقرير المقدم إىل الجهة المتعاقدة ، تقديم بيان بهؤالء األشخاص يمنح أذونات الستخدام  
المنحة، ف 

ي تم التقا
ي األماكن العامة صورهم. ال يشب  ما ورد أعاله إىل الصور التر

ي تم تصويرها ف 
طها أو األفالم التر

اضًيا عىل أفراد الجمهور العشوائيي   واألشخاص العامي   الذين يمارسون  حيث ال يمكن التعرف إال افبر

 أنشطتهم العامة. 

ي 16.5
التر واإلمدادات  والمركبات  للمعدات  ي 

النهاب  االستخدام  يؤدي  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال   .

انية لهذا النشاط إىل تعريض استدامته للخطردفعته  .ا المب  
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 القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات - 17المادة 

 . يخضع هذا العقد لقانون بلد الجهة المتعاقدة ، أي األردن. 17.1

تنفيذ هذا  . يجب عىل أطراف هذا العقد بذل قصارى جهدهم لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم ودًيا أثناء  17.2

يلتقون   ، ممكنا كتابة  ونه  يعتب  حل  وأي  مواقفهم  عن  يبلغوا  أن  يجب   ، الغاية  لهذه  وتحقيقا  العقد. 

المرسل   الطلب  عىل  الرد  المتعاقدة  والهيئة  ]المستفيد[  عىل  يجب  طلب.  أي  عند  البعض  ببعضهم 

ي غضون 
ة ، أو إذا لم تس 20للتسوية الودية ف  فر محاولة التوصل إىل تسوية يوًما. بمجرد انتهاء هذه الفبر

ي غضون  
يوًما من الطلب األول ، يجوز ل]المستفيد[ أو الهيئة المتعاقدة إخطار    60ودية عن اتفاق ف 

 الطرف اآلخر بأنها تعتب  اإلجراء قد فشل . 

ك بي   ]المستفيد[ والهيئة المتعاقدة  17.3 ي حالة عدم التوصل إىل اتفاق ودي ، يجوز بموجب اتفاق مشبر
. ف 

ي غضون 
يوًما من  60أن يتم تقديمه للمصالحة من قبل السلطة اإلدارية. إذا لم يتم التوصل إىل تسوية ف 

 بدء إجراءات التوفيق ، يجوز لكل طرف إخطار اآلخر بأنه يعتب  أن اإلجراء قد فشل. 

اع إىل17.4 ي هذا العقد رفع الب  
ي حالة فشل اإلجراءات المذكورة أعاله ، يجوز لكل طرف ف 

 محاكم الدولة . ف 

 التابعة للجهة المتعاقدة ، أي األردن. 

 

 

 حماية البيانات - 18المادة 

ي عقد المنحة وملحقاتها  .18.1
ي نموذج الطلب، ف 

سيتم جمع ومعالجة جميع البيانات الشخصية المذكورة ف 

ا  
ً
ي نطاق منح عقد المنحة ستجمع وتعالج من قبل الجهة المتعاقدة وفق

ي كل وثيقة أخرى مقدمة ف 
وف 

ي رقم   وط وإرشادات تعليمات االتحاد األوروب  ي   679/ 2016لشر لمان األوروب  والمجلس بتاري    خ    التابعة للب 

البيانات    2016أبريل    27 العامة لحماية  ي "مذكرة معلومات  GDPR)تعليمات 
المحدد ف  النحو  ، عىل   )

ا لتعليمات العامة لحماية البيانات". 
ً
نامج حول معالجة البيانات الشخصية وفق  الب 

ي تحتفظ بها الجهة المتعاقدة و / أو ا
ي إطار سيتم استخدام جميع البيانات الشخصية التر

ي تم جمعها ف 
لتر

بتوقيع ذات العقد وتنفيذه ، وكذلك  المنحة فقط لألغراض المتعلقة  التفاوض والتوقيع وتنفيذ عقد 

ي إطار برنامج 
ي تنفذها الجهة المتعاقدة والسلطة اإلدارية ف 

 ENI CBCللمعلومات و أنشطة التواصل التر

MED . 

ي تم جمعها من  
قبل الجهة المتعاقدة إىل جهات خارجية أو أشخاص  يمكن نقل البيانات الشخصية التر

وأنشطة   نامج  الب  ومعلومات  المنحة  عقد  بتنفيذ  ا 
ً
وثيق ا 

ً
ارتباط مرتبطة  وظائف  أو  بأنشطة  يقومون 
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ا نشر بعض هذه البيانات من خالل  
ً
نامج وأنشطة التواصل ، يمكن أيض ي إطار معلومات الب 

التواصل. ف 

نامج أو منصات التواصل   نامج موقع الب  ي األخرى ، بما يتوافق مع األحكام المطبقة ذات الصلة بب 
وب  اإللكبر

ENI CBC MED . 

وري تماًما   .18.2 يجب عىل المستفيد أن يحدد الوصول إىل البيانات الشخصية واستخدامها عىل ما هو ض 

والتنظيمية التقنية  األمنية  التدابب   يعتمد جميع  أن  ، ويجب  العقد  المناسبة   ألداء وإدارة ومراقبة هذا 

ي   ا لتعليمات االتحاد األوروب 
ً
الالزمة للحفاظ عىل الشية التامة وتحديد من الوصول إىل هذه البيانات ، وفق

 .(GDPR)تعليمات العامة لحماية البيانات  679/ 2016رقم 

 

 عناوين االتصال - 19المادة 

 :اإلجراء ، ويتم إرساله إىل العناوين التاليةجب أن يكون أي اتصال يتعلق بهذا العقد كتابًيا ، ويذكر عنوان ي

 نساء للتنمية الثقافية "نماء"

 عمان. األردن 11194،  29العنوان: شارع أبو سفيان بناية 

 0777220522الهاتف: 

 : ي
وب  يد اإللكبر  admin@namaajo.orgالب 
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 يجب إرسال نسخ من الوثائق المشار إليها أعاله والمراسالت من أي نوع آخر إىل: 

 بالنسبة للمنحة  

 االسم الكامل وعنوان المستفيد من المنحة 

 

 المالحق  - 20المادة 

وط الخاصة وتشكل جزًءا ال يتجزأ من العقد:  20.1  المستندات التالية مرفقة بهذه الشر

 الملحق األول: وصف النشاط

انية النشاط : مب   ي
 الملحق الثاب 

 

 أصليتي   إحداهما للجهة المتعاقدة واألخرى أصلية للمستفيد. حررت باللغة العربية من نسختي   

 عن الجهة المتعاقدة  عن  المستفيد من المنحة 

  االسم   االسم 

  الوظيفة   الوظيفة 

  التوقيع 

 

  التوقيع 

  التاري    خ   التاري    خ 

 


