
اتفاقية 

تدريبية    برامج وتنفيذ اعتماد

نن يي نب

والستشارات      المتطورة للعلوم الكندية العربية الكاديمية

اللكتروني     ( والتدريبوالتسويق للتعليم أناردس )ومنصة

و

رر ب أو المستشار المد



تمهيد:
حيث أن التدريب والتأهيل العلمي والفني للرفراد يعتههبر أحههد أهههم
دد مكونات التطور والرقي رفي الحياة التجتماعية والعملية علههى حهه
اا للواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا من تأخر علههى العديههد سواء، ونظر
من العصههعدة العلميههة والعمليههة، والحاتجههة إلههى سههد الفجههوة بيههن
حاتجات سوق العمل والمؤهلت والمهارات المتورفرة لههدى القههوى
العاملة، والحاتجة إلى تضارفر الجهود بين مختلف مكونههات العمليههة
التعليميههة بهههدف الحصههول علههى أرفضههل النتائههج لكههل الرطههراف
ددمههة للتأهيههل والتههدريب، المههدربين، المتههدربين، (الجهههات المق

الجهات المستفيدة...). 

ولن الطرف الول يملههك منصههة تعليميههة تدريبيههة رائههدة ومميههزة
درفر رفههرص السههتفادة العلميههة والماليههة ومتكاملههة الركههان، وتههو
للمشاركين رفي برامجههها مههن خلل حضههور البرامههج الههتي تقههدمها
والحصول علههى شهههادات معتمههدة (السههتفادة العلميههة) وتحقيههق
مصههدر دخههل مههن خلل الترويههج لبرامههج الطههرف الول (الفائههدة
المالية) مما تجعلها الخيار الرفضل لفئة واسههعة مههن البههاحثين عههن
تنميههة مهههاراتهم وخههبراتهم وكفههاءاتهم، وأعصههبح بههذلك التسههويق
للفعاليات أكثر تجدوى من أي أسلوب تسويقي آخر ويخفههف علههى

المنصة وعلى المدربين الكثير من العباء والنفقات التسويقية. 

ولن الطرف الثههاني مههدرب معتمههد رفههي مجههاله ويمتلههك مهههارات
وشهادات علمية وأكاديمية ومهنية وبحسب الوثائق المررفقة.

رفقد التقت إرادة الطررفين على التعاون رفي تقديم برامج تدريبية /
ورش عمههل / رفههي المجههال المههذكور أعل،ه، وحسههب التعريفههات
والتفاعصيل التي سترد رفي هذ،ه التفاقية، والملحقات التابعة لها. 



تعريفات:
دد م الخدمة: أناردس .1  ومن يمثلها وكل ما يقع تحتها  ACAمق

من برامج وخدمات. 

ACAالطرف الول يقصد به مقد م ومنظم الخدمة انههاردس .2
 مقدمي المحتوى.والطرف الثاني المدرب والمستشار

درب: مقدمي المحتوى من كتب ودورات تدريبية مجانيههة.3 المد
أو مدرفوعة، والتي تتمحور حول خلعصههة تجههاربهم وتسههتهدف

المتدربين. 

الدورة / ورشة العمل / البرنامج: تجميعها تشههير إلههى الفههترة.4
دد م خللها المدرب المحتوى العلمي والعملههي الزمنية التي يق

اة مأتجورة. للفئة المستهدرفة والتي تكون عاد

المحاضرة التعريفية: عبارة عن تجلسة تعريفية مجانية هدرفها.5
تجذب اهتما م المتدربين للمشاركة رفي الدورة المأتجورة. 

الفعالية والبرامج الوتجاهية: الفعاليات بكل أنواعها التي تعقد.6
اا لوتجه.  رفي قاعات ومراكز التدريب وتجه

الفعاليههة الونليههن المباشههرة (المتزامنههة): الفعاليههات بكههل.7
أنواعها التي تعقد أونلين وبشههكل مباشههر عههبر أحههد تقنيههات

البث المباشر مثل زو م.

الفعالية الونلين المسجلة (غير المتزامنة): الفعاليههات الههتي.8
اا.  تم تسجيلها ويمكن حضورها بأي وقت لحق

دول مدته ل تقل عهن .9 اعة ول تزيهد40الدبلو م: برنامج مط  س
 ساعة. 160عن 



الفعاليههات التعاقديههة: الفعاليههات بكههل أنواعههها، وتجاهيههة أو.10
أولين، يتم ترتيبها باتفاق خههاص بيههن الطررفيههن لصههالح تجهههة
اا عن نظا م المحاعصصههة المعتمههد لههدى الطههرف محددة وبعيد

الول. 

نظا م التسويق اللكتروني متعدد المسههتويات: النظهها م الههذي.11
دوقين يعتمد،ه الطرف الول للمكارفأة المالية للمدربين والمس

لقاء تسويق البرامج التدريبية المأتجورة. 

المتدربين / المشههاركين / المسههتفيدين: كههل مههن يحضههر أي.12
نوع من الفعاليات المذكورة أعل،ه عبر منصة أناردس. 

دوقين: المنتسههبين لمنصههة أنههاردس والههذين يقومههون.13 المسهه
بالتسويق لبرامجها لقههاء الحصههول علههى عمههولت رفههي حههال

قيا م أي شخص بالتسجيل باستخدا م الكود الخاص بهم. 

اتفق الطرفان ولهما بكامل اللهلية المعتبرة
اا على البنود التالية: اا وقانون شرع

ألهمية التمهيد         .  1

اا ل يتجزأ من هذ،ه التفاقية. يعتبر التمهيد السابق تجزء

الاطار العام للتفاقية         .  2

اتفق الطررفان على التعاون رفي تقديم الطرف الثههاني لخههبراته
وخهههدماته التدريبيهههة بشهههكل متكامهههل لصهههالح المسهههتفيدين
وباستخدا م منصة الطرف الول، على أن يتههولى الطههرف الول
ددمههة مههن مههواد تسههويقية كامل العملية التنظيمية للبرامههج المق
وترويهههج وبيهههع وتحصهههيل وتهههورفير حمايهههة للمحتهههوى وتسهههديد
المستحقات للطههرف الثههاني، ويتههولى الطههرف الثههاني العمليههة
التدريبية بما تمثله من تقديم التدريب او الستشههارات وتحضههير
المهههواد والختبهههارات والتقييمهههات والتجابهههة علهههى أسهههئلة

المشاركين... 



تعتههبر هههذ،ه التفاقيههة اتفاقيههة نموذتجيههة عامههة، ولكههل برنامههج
تقديمي يتم التفاق عليه ورفق النموذج الخاص بالبرامج،وتسري
عليه بنود هذ،ه التفاقية (إل إذا ما تم التفههاق علههى خلف ذلههك

بشكل عصريح). 

التزامات الطرف الول لصالح الطرف الثاني         .  3

تورفير منصة تعليمية متكاملههة للطههرف الثههاني ليسههتطيع مههن-1
خللها تقديم برامجه التدريبية بكفاءة واحترارفية، بما رفيها من
نماذج التسجيل وقاعة للتدريب (للفعاليات الوتجاهية المباشر
والونليههن سههواء المههتزامن وغيههر المههتزامن )، مههع تنظيههم
للبرامج والستراحات، وتسويق وتورفير منصات درفع وتسههديد

المستحقات وحماية للمحتوى وغيرها. 

درب إلههى قائمههة المههدربين المعتمههدين وإنشههاء-2 إضههارفة المههد
حساب مدرب وتفعيل بطاقة عضوية رفي منصة أناردس بعههد

استيفاء الشروط والمعلومات من رطررفه. 

التعريف بالطرف الثاني بكارفة السبل علههى مسههتوى الرفههراد-3
والمؤسسههات التابعههة للطههرف الول أو الههتي لههها علقههة بههه
بكارفة الخدمات والبرامج المقدمة مههن الطههرف الثههاني ولمهها

رفيه مصلحة العمل المشترك.

تقههديم التسهههيلت اللزمههة للطههرف الثههاني لتجههراء عمليههات-4
التقييهههم والمتابعهههة وكهههذلك تقهههديم التغذيهههة الراتجعهههة (

Feedback .المتعلقة بتلك العمليات رفيما يخص المتدربين (

يلتز م الطرف الول بواتجبه رفي تسويق المحتوى المقد م مهن-5
قبل الطرف الثاني بما يتناسب مع المحتوى المقد م.

تمكيههن الطههرف الثههاني مههن اسههتعراض الههدورات وعههدد-6
الشههتراكات علههى منصههة أنههاردس مههن خلل لوحههة التحكههم

الخاعصة به.



يلههتز م الطههرف الول ببههذل الجهههد اللز م للحمايههة اللزمههة-7
للمههواد الههتي يقههدمها الطههرف الثههاني (عههرض تقههديمي،
دجلة) مههن الخههتراق والسههرقة والنشههر علههى رفيههديوهات مسهه
منصات أخرى، وأنه سيقو م بالتجراءات القانونية اللزمة عند
رف وق الملكيهة الفكريهة للط ن سهرقة حق الت م وع ح وق
الثاني، دون أن يترتب على الطرف الول أي التزامات نتيجة

تبعات وقوع هذا المر الخارج عن الرادة. 

التزامات الطرف الول لصالح المستفيدين         .  4

والاطراف الخارجية

اعتماد الشهادات الممنوحة للمتههدربين بمههوتجب هههذ،ه التفاقيههة-1

وتقديم الخدمة بحسب العلن. 

التزامات الطرف الثاني:         .  5

التسجيل رفي المنصة أو رفي الرابط الملحق ورطلب النضههما م-1
درب مررفق رفيه السيرة الذاتية المحدثة مع عصورة واضههحة كمد
ات ال البيان ر رفيهها الكتهاف، وإدخ درب تظه د عالية الدقهة للم

اللزمة رفي حسابه الشخصي كمدرب وتحديثها باستمرار.

التعريف بكارفة السههبل المتاحههة لههديه وعلههى مسههتوى الرفههراد-2
والمؤسسات التابعة لههه أو الههتي لههها علقههة بكارفههة الخههدمات
والدورات المقدمة من قبله بالتعاون مههع الطههرف الول، بمهها
رفيها النشر والتسويق ضمن عصفحاته علههى شههبكات التواعصههل

التجتماعي الخاعصة به.

يحق للطرف الثههاني  تقههديم برامجههه التدريبيههة الههذي يقههدمها-3
لدى الطرف الول رفههي أي منصههة أخههرى (مههع الههتزامه بعههد م
دد م عههبر تقديمها بنفس الطريقة بسعر أقههل مههن السههعر المقهه



منصة أناردس، ورفي حال ثبت قيا م الطرف الثاني بهذا العمل
رفيحق للطرف الول رطلب استرداد المستحقات الزائدة الههتي
حصل عليها الطرف الثاني وردها للمشاركين وإلغههاء عضههوية

الطرف الثاني رفي المنصة. 

درب بحسههب النمههوذج-4 تجهيههز الخطههة التدريبيههة الخاعصههة بالمههد
المررفق والمعتمد لدى الطرف الول وررفعها مع المتحان من
دف ليتمكههن لوحة التحكم الخاعصههة بههه كمههدرب قبههل وقههت كهها
رفريق الطرف الول من الترويج والتنظيم المناسب للبرامج. 

تعبئة النموذج الخاص بالبرامج بكامل التفاعصيل المتههورفرة لههها-5
والمتورفر رفي ملحههق خههاص، ليقههو م الطههرف الول بالموارفقههة

عليها وتحميلها. 

تقديم محتوى علمي وعملي تطبيقي قوي ورعصههين وموثههوق،-6
وعد م العتماد على مصادر غير موثوقة رفي المعلومههات الههتي
يقدمها، والتأكد مههن عههد م احتههواء المههادة التعليميههة علههى مهها
يعهههارض السهههلوكيات القويمهههة والقيهههم والمبهههادئ والخلق
النسانية السليمة وعلى ما يخدش الحياء أو يثير الشهوات أو

اا منارفية للعقيدة السلمية. يزرع قيم

وضههع خطههة ومحتههوى علمههي، تحتههوي علههى مقدمههة وعلههى-7
الخطههوط العريضههة (علههى أن ل يقههل التطههبيق العملههي عههن

60.(%

تجهيز تقييمات للمشاركين بموضوع البرنامههج، أحههدهم سهابق-8
للبرنامج وآخر لحق له ورفق نماذج خاعصة بكل برنامج حسههب

المتطلب.

تجهيز حقيبة تدريبية شاملة للبرنامههج يشههمل ملههف المتههدرب-9
حقيبههة وعههرض (بوربههوينت) قبههل انعقههاد البرنامههج أو عرضههه



بفترة ل تقل عن أسبوع عمل، لضارفتها إلى الحقيبة التدريبية
الخاعصة بالبرنامج، وذلك باعتماد نموذج العرض المعتمههد لههدى

الطرف الول.

دسجلة إلى الطرف الول لررفعها علههى-10 إرسال المحاضرات الم
اا).  المنصة (رفي حال كانت تجاهزة سابق

الطرف الثاني على علم بإمكانية مشاركة أحههد أو بعههض مههن-11
أعضاء رفريق الطرف الول أو مستشاريه رفي البرنامج بهههدف
الستفادة أو لمراقبة سير العملية التدريبية والتأكد من تجههودة

التدريب وموارفقته لقيم الطرف الول وبنود التفاق. 

يلهههتز م الطهههرف الثهههاني بالتعليمهههات والتوتجيههههات الخاعصهههة-12
بالتسجيل وتقديم البرامج والتي يتم إبلغها للمههدرب مههع كههل

برنامج يقو م بتنظيمه لصالح الطرف الول. 

يلتز م الطرف الثاني بتقديم البرنامج بذاته، ول يحق له توكيل-13
اا قبههل بدايههة غيههر،ه بتقههديم البرنامههج إل إذا كههان هههذا موضههح
اا المشههاركات البسههيطة البرنامج للمشههتركين. ويسههتثنى رطبعهه
للمداخلت ومناقشات حالت عملية من قبل أعصههحاب تجربههة

يرغب المدرب بمشاركتها مع المتدربين. 

يلتز م الطرف الثاني بعد م نشر روابط الههدخول للههدورات لي-14
رطرف إل بعد أخذ الموارفقة من الطرف الول.

يلهههتز م الطهههرف الثهههاني بعهههد م اسهههتل م أي مبهههالغ ماليهههة او-15
اشتراكات من أي متدرب إل بعد أخذ الموارفقههة مههن الطههرف

الول.

مبادرات مستحسنة من الطرف الثاني بهدف         .  6
تحسين فرص الشتراك في برامجه



تجهيز رفيديوهات دعائية تتحدث عن البرنامج أو عن محتوياته-1
بشكل تجذاب، بهههدف التسههويق لههه، ويقههو م الطررفههان بنشههر

الفيديو رفي تجميع منصاتهم المتاحة.

تقديم محاضرات مجانية قبل موعهد البرنامههج بهوقت كهارفي–-2
مههدتها بحههد أقصههى سههاعتين - هههدرفها تجههذب المهتميههن رفههي

المجال للمشاركة رفي البرنامج المدرفوع. 

اقههتراح بعههض النصههوص لمحتههوى منشههورات تسههاعد رفههي-3
التسويق للبرنامج. 

كتابة مقالة / مقالت قصيرة عههن موضههوع البرنامههج وأهميههة-4
حضههور،ه، لنشههرها علههى منصههة وعصههفحات الطههرف الول

ومشاركات الطرف الثاني العملية رفيها.

الحد الدنى من الحضور  في البرامج المباشرة         .  7
المتزامنة:

يلتز م الطرف الثاني بتقديم البرنامج ورفق الحد الدنههى لعههدد
الحضور المتفق عليه مع الطرف الول ورفي الوقت المحههدد،

 متههدربين رفههي البرامههج المباشههرة5وهههو بشههكل ارفتراضههي 
أونلين إل إذا اتفق الطررفان على خلف ذلك.

دت لحههق بهههدف كما يمكن اقتراح تأتجيل انعقاد البرنامج لههوق
الوعصول للعدد المطلوب.

بنود خاصة بالبرامج المسجلة غير المتزامنة:         .  8

درب بالتصههوير حقوق الملكية للتسجيلت: رفي حال قهها م المههد
دمههل كامههل التكههاليف للمههواد المسههجلة علههى والمونتههاج وتح
حسابه الشخصي رفعندها تعود حقوق ملكيههة هههذ،ه المههواد لههه



دون غيههر،ه. أمهها رفههي حههال قهها م الطههرف الول بالمونتههاج
والتصوير وخلرفه رفعندئذ تعود حقوق الملكية لصههالح المنصههة
وينطبق عليه ما ذكر أعل،ه وليحق للطههرف الثههاني المطالبههة

بالمواد المسجلة او الممنتجة. 

درب تقديم الدعم الفني كورش عمل تكميليههة لكههل على المد
% مههن عههدد20دورة مسههجلة مباعههة للمشههتركين بنسههبة 

دد م، وذلههك بهههدف التجابههة علههى أسههئلة ساعات البرنامج المق
المشاركين رفي العصدار المسجل من البرنامج.

الطرف الثاني على علم بأنه يتم تسجيل البرامههج المباشههرة
اا إلههى البرامههج المسههجلة وعمل مونتاج عليها لضارفتها تلقائيهه
اا رفي المنصة، وبههدخل مسههتدا م بنصههف رسههو م البرامههج لحق
المباشرة إذا رغب المدرب بذلك ورفق السعار المحددة مههن

المدرب والمتفق عليها.

علههى الطههرف الثههاني اللههتزا م بمعههايير الجههودة والتقنيههات
والفنيات الخاعصة بتسجيل وتصوير البرامج والتي سترسل له

رفي ملف مررفق خاص بذلك.

انتهاك حقوق الملكية الفكرية لاطراف ثالثة:         .  9

الطرف الثاني مسؤول مسؤولية تامة عن أي تبعات قانونيههة
أو مالية أو تبعات أخرى تنشأ عن انتهاك الطههرف الثههاني لي
حقوق رفكرية أو براءات اختراع - ل سههمح اللههه - رفههي تقههديم
المحتوى المقد م من قبله عبر منصة الطههرف الول، ويخلههي



الطههرف الول مسههؤوليته عههن هههذ،ه التبعههات أو مطالبههات
أعصحاب الحقوق أو من يمثلها رفي هذ،ه الحالة. 

مدة التفاقية وشراطها:       .  10

،يبدأ العمل بهذ،ه التفاقية من تاريخ توقيعها والموارفقة عليههها
ويتم تقييم أول برنامج من قبل الطرف الول، وإما اعتمههاد،ه
اء ضمن باقة برامج المنصة أو العتذار من الطرف الثاني (بنا
على تعاون الطرف الثاني وتقييم المتدربين للمدرب). ورفههي
حال اعتماد الطرف الثاني، رفتبقى التفاقية سارية لمدة عا م
ما لم يخطر أحد الطررفين الخر بعههد م الرغبههة رفههي التجديههد،
وذلك قبل ثلثة أشهر على القل من تاريخ النهههاء المقههترح،
مع إبداء أسباب الرغبة بإنهاء التفاقية وبشرط عههد م إحههداث
أي ضرر نتيجة إنهاء التفاقية. ويستمر كل من الطررفين بأداء

التزاماته تجا،ه الطرف الخر حتى انقضاء مدة التفاقية. 

تعتبر مدة أي مذكرة تفاهم ملحقة بنفههس المههدة مههن تاريههخ
توقيعها .

التعديل على التفاقية       .  11

للطرف الول الحق رفي إتجراء تعديلت على سياسة المنصههة
أو نسههب توزيههع اليههرادات والقتطاعههات وغيرههها مههن بنههود
التفاقية، ويقو م بإبلغها للطرف الثاني قبل موعد تطبيقها. 

المراسلت:       .  12

المراسههلت الرسههمية المتعلقههة بموضههوع التفاقيههة بيههن
الطررفيههن يجههب أن تكههون مكتوبههة، وترسههل عههبر البريههد
دجل أو البريههد السههريع أو البريههد اللكههتروني الرسههمي المسهه

المذكور أعل،ه.




الظروف القالهرة       .  13

 تمنع المههدرب أو– ل سمح الله –رفي حال وقوع ظروف قاهرة 
المنصة من تقديم البرنامج أو استكماله بعد بدايته، رفهنا:

.إما أن يتم إلغاء البرنامج وإعادة المبالغ للمتدربين

أو يتم تأتجيل البرنامج لههوقت لحههق، مههع إعطههاء المكانيههة
للمتدربين بطلب النسحاب واسترداد كامههل المبههالغ الههتي

قاموا بتسديدها.

اا لبدء درب قد حصل على أي مستحقات سلف ورفي حال كان المد
اة (رفههي حههال إلغهاء البرنامههج) مهع التدريب، رفيلهتز م بردههها كامله
دمل كامل تكههاليف التحويههل ورفههي حههال اللغههاء مههن الطههرف تح
الول رفيتحمل تكاليف تحويل الرسو م المستردة من المدرب أو

المتدربين. 

سرية المعلومات:       .  14

يلههتز م الطررفههان بالحفههاظ علههى سههرية المعلومههات، وتجميههع
النههواحي المرتبطههة بههالحقوق الفكريههة والتنفيذيههة والداريههة
والماديههة المتضههمنة أو مهها يسههتجد منههها، وعلههى الطررفيههن
الحفههاظ علههى سههرية المعلومههات الخاعصههة بههالطرف الخههر
وررفض نشر وعرض وتوزيع أي محتوى يقدمه الطرف الثاني
يههرى أنههه يضههر بسههمعته. ويلههتز م الطررفههان بحفههظ سههرية
المعلومات وعد م نشر أي معلومات خاعصههة  حههتى رفههي حههال

انتهاء التفاقية. 

حقوق الملكية الفكرية:       .  15

تشمل على سبيل المثههال ل الحصهر: حقهوق النسههخ، حقههوق
التصههميم، بههراءات الخههتراع، السههماء التجاريههة، الشههعارات،
العلمههات التجاريههة، السههرار التجاريههة، العلمههات التجاريههة



المسجلة منها وغير المسجلة، وأي تطبيقات متعلقة بها وكل
الحقوق الخاعصة بمعلومات أناردس. 

ل يجهههوز اسهههتغلل / اسهههتخدا م العلمهههة التجاريهههة الخاعصههة
بالطرف الول خارج إرطار أعمال هذا العقد، ول يجههوز إعههادة
استخدا م أي من المحتويههات أو الخههدمات المقدمههة علههى أي

منصة أخرى.

يلههتز م الطررفههان بمراعههاة حقههوق الملكيههة الفكريههة والدبيههة
للخههبرة ةة نقههل ا للهه لحا ةرفي  الخاعصة أو المملوكة لحد الطررفين، و
يحتفظ المالك بحقوقه الدبية والمادية لي ممارسات تخههص

المادة أو الخبرة.

التفاقات والحقوق المالية:       .  16

يتم تحويل مستحقات الطرف الثاني إلى محفظتتته-1
ال بتتأول وبمتتوجب الخطتتوات في منصتتة أنتتاردس أو

التالية:

a.يسههتحق الطههرف الثهاني اسهتل م المسههتحقات رفهي أول
أسبوع من الشهر الميلدي التالي للههدورة أو بعههد مههرور

اا بعد انتهاء الدورة او شراءها مسجلة. ستون يوم

b.إرسال إيميههل مههن الطههرف الثههاني للطههرف الول إلههى
تحويلرسمي ب بطلب )info@anardes.netاليميل: (

المستحقات.

c. رفههي100الحد الدنى لصههرف المسههتحقات هههو تههورفر $
محفظة الطرف الثاني وبحسب سياسة المنصة.

: برامج الونلين المتزامنة عبر منصة أناردس-2

يتم توزيع عصارفي إيرادات البرنامج بالشكل التالي: 

a.30%.(درب  للطرف الثاني (المد

b.30%.للمسوقين 



c.30%.(المنصة) للطرف الول 

d.10%.للوكلء رفي الدول 

ويمكههن للمههدرب الحصههول علههى نسههبة إضههارفية مههن نسههبة
% عن كل متدرب مههن خلل اشههتراك20المسوقين تصل ل 

المهتمين بالبرنامج عههن رطريقههه، أي عنههد اسههتعمالهم للكههود
درب رفي التسجيل للبرنامج، ويحقههق هههذا الخيههار الخاص بالمد
اا للمدرب رفي حههال قيههامهم بالتسههويق للبرنامههج ال مستمر دخ
(أو أي برنامههج آخههر) علههى المنصههة وتسههجيل أشههخاص مههن

خللهم.  

البرامج المسجلة أونلين غير المتزامنة: -3

نفس تفاعصيل البرامج المباشرة أونلين باستثناء تغير السههعر
الذي يدرفعه المشاركون رفيها بشههكل تلقههائي بتخفيههض يصههل

% من سعر الدورة المباشرة اونلين المتزامنة. 50إلى 

: برامج وجالهية مباشرة عامة لصالح أناردس-4

نفس تفاعصيل برامج الونليههن باسههتثناء أن التوزيعههات تكههون
لصارفي الربح، أو على ما يتفق عليه الطررفين. 

: البرامههج التعاقديههة هههي البرامههج الههتيالبرامج التعاقدية-5
يقهههو م الطهههرف الول بتنظيمهههها لصهههالح إحهههدى الجههههات
(مؤسسههات، مراكههز تههدريب، منظمههات...) بالتنسههيق مههع
الطرف الثاني، وتقد م إمهها أوليههن أو بشههكل وتجههاهي حسههب
حاتجههة المؤسسههة الطالبههة للخدمههة، ويتفههق الطررفههان علههى
المستحقات والمصاريف التي يتهم تغطيتهها رفهي كهل برنامهج

على حد،ه.

يوارفق الطرف الثاني على تحمل تجزء ليزيد عههنالتمويل: -6

الممول رفي حال الحاتجة لحملت % من تكاليف التسويق30

تسويقية ممولة إضههارفية للترويههج للبرامههج الخاعصههة بههالطرف



الثاني ، حيث يتم اقتطاع مبلغ التمويل من إيرادات البرنامههج

دتبههع رفههي المنصههة. ورفههي قبل توزيع الرباح حسب النموذج الم

حال عد م تحقيق إيرادات كارفية لتغطية نفقات الحملة، رفيتههم

إدراتجها رفي حساب الطرف الثاني كالتزامات ليتم اقتطاعههها

من ايرادات برامج الطرف الثاني.

يحههق للمنصههة تقههديمأستتعار التتدورة ونظتتام التتدفع: -7

عروض ترويجية (حسومات) للبرامج التدريبيههة الههتي تقههدمها

رفي مناسبات معينة وحسههب توتجيهههات إدارة التسههويق، كمهها

يحق لها تقديم أسعار خاعصة وكراسههي مجانيههة عنههد تسههجيل

المجموعات (أكثر من شههخص) أو للمؤسسههات الههتي ترغههب

بمشاركة مجموعة من موظفيها رفي الدورات. وبنظا م الههدرفع

النقدي او التقسيط وتبقى نسههبته المتفههق عليههها ثابتههة تههوزع

دصل من المشتركين. حسب النظا م من المبلغ الفعلي المح

متفرقات:       .  17

ل يلههتز م الطههرف الول بمجههرد إرسههال النمههاذج والعقههود-1
والتفاقيات من قبل الطرف الثاني على قبول التعههاون معههه
والعلن عن برامجه وإضارفته للمنصههة، حيههث يحههق للطههرف
الول الستقصههاء عههن الطههرف الثههاني وتخصصههه وسههمعته
المهنية وقبول أو عد م قبول انضههمامه للمنصههة وذلههك مههع أو

بدون إبداء السباب. 

يحههق للطههرف الول إتجههراء اسههتبيان مههع المتههدربين بهههدف-2
الحصول على آرائهم تجا،ه المدرب وتجودة العملية التدريبية. 



يوارفق الطرف الثاني على وضع عينههة مجانيههة مههن البرنامههج-3
دجل رفههي منصههة الطههرف الول بهههدف تجههذب الونليههن المسهه

اهتما م المتدربين للتسجيل رفيها. 

يحق للطرف الثاني بعههد أخههذ الذن مههن الطههرف الول منههح-4
 لشههخص هههو يختههار،ه للتسههجيل رفههي1كرسههي مجههاني عههدد 

البرنامج والحصول على شهادة الحضور، على أن يلههتز م هههذا
ال بإبقاء هههذ،ه المعلومههة بينههه وبيههن المههدرب رفقههط الضيف أو
(عد م إرفشائها لباقي المتدربين) ويلتز م كذلك بالتسجيل رفههي

المنصة والحصول على رقم عضوية رفيها. 

ال للحصول علههى شهههادة رفي حال كان-5 هه البرنامج التدريبي مؤ
احترارفية من أي تجهة أو مؤسسة عالمية أو إقليميههة، رفيلههتز م
الطرف الثاني بملئ ملحق خههاص لهههذا النههوع مههن البرامههج.

(مثل دورات شهادات المالية والمحاسبة واللغات...). 

اسههتمارةعلى الطرف الثاني ملئ الملحق الخههاص بعنههوان "-6
 البرامج الخاعصة بمنصة أناردس" بشكل كامههل وعصههحيحتعبئة

وإرسالها مع الموارفقة على هذ،ه التفاقية مههن لوحههة التحكههم
الخاعصة به كمدرب. 

علههى الطههرف الثههاني إرسههال معلومههات حسههابه المصههررفي-7
اة مع الموارفقة على هذ،ه التفاقية، تشمل اسم الحساب كامل

ال ورقم الحسههاب   واسههم البنههك بشههكلSWIFT و IBANكام
عصحيح والفرع والدولة والعملة، ول يتحمل الطههرف الول أي
تبعات لرسال معلومات حساب بنكههي غيههر دقيقههة مههن قبههل
الطرف الثاني مههع العلههم  أن أي تبعههات واسههتقطاعات عنههد

التحويل يتحملها الطرف الثاني. 

تقتصر مسؤولية الرفصههاح عههن الههدخل لغايههات الضههرائب إن-8
وتجههدت علههى الطههرف الثههاني رفيمهها يتعلههق بههاليرادات الههتي
يحققها من خلل منصههة الطههرف الول، ول يتحمههل الطههرف



الول أي تبعات عن عههد م إرفصههاح الطههرف الثههاني عههن هههذ،ه
اليرادات. 

حل الخلفات والمنازعات:       .  18

اا رفي حال وقوع خلف أو نزاع بين الطررفين يتههم حلههه وديهه
اا، ورفي حال لم يتم حله، رفيتههم تشههكيل لجنههة15خلل   يوم

تحكيمية مكونة من ثلثة أشخاص، شخص يمثل كل رطرف
هكميههن، ويكههون الحكههم وشههخص ثههالث يتوارفههق عليههه المح
الصادر من هذ،ه اللجنة نارفذ على الطررفين دون اعتراض.

تسري على هذا العقد أحكهها م النظمههة المعمههول بههها رفههي
دولة تركيهها ومصههر وقههوانين الخدمههة اللكترونيههة والتوقيههع

عليها.

نسخ التفاقية:       .  19

حررت التفاقية بتاريخ  انضههما م الطههرف الثههاني والتوقيههع
عليها والموارفقة الكترونيا.

والله ولي التوفيق،،،


