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  العقد األساسي

 
  بشأن تنفيذ 

  مفهوم الحدث واستخدامه لـ 

 
  ) for distanceعن بُعد (

 
   المبرم بين

 
 .…………………………………………………………………………  

 
..…………………………………………………………………………  

 
 

لة (ويشار إليها فيما بعد بذلك) من ناحية والسيد   الموّكِ
 

  راينهارد إيبرهارت 
Trattnigteichstraße 26  

9535 Schiefling  
 

  المتعاقد (يشار إليه فيما بعد بذلك، وهو يكون على النحو التالي:
 
 

  الديباجة
 

عالمة   من  والمستفيد  الحدث  مفهوم  منشئ  هو  (المتعاقد  بُعد  على    )for distanceعن  المسجلة   AMالتجارية 
159/2021 .  

 
تم   ئم على الوعي باآلداب عن بُعد.هو عرض فني للتوعية ضد الحرب وعمل جماعي قا   )for distanceعن بُعد (

وبشكل رمزي، يقف األشخاص أو يرقصون في الميادين الهندسية،   تطويره للتجمع في الهواء الطلق خالل فترة الجائحة. 
بينهم، مسافة  بوجود  التزامهم  مع  اللباد،  من  مصنوعة  أقمشة  يرتدون  أو  أجسادهم  على  الخاطف  برسومات  التجمع  مثل 

تنت موب)،  جولة  (فالش  سياق  في  العالم  أنحاء  جميع  في  التشكيالت  هذه  (شر  بُعد  العالمية،    )  for distanceعن 
  وترحب بها إدارات المدينة ويمكن أن تعقدها المؤسسات الثقافية أو المجموعات المهتمة األخرى. 

 
سواء كان الوعي  سعادة،ترمز إلى العمل الجماعي القائم على الوعي باآلداب عن بُعد وال  )for distanceعن بُعد (

بالسالم أو الحرية أو المصالحة أو العمل الجماعي أو ثقافة إحياء ذكرى جائحة كوفيد أو صفاء اللون أو العابر للحدود أو 
والوقاية،  - القومي   األمن  أجل  من  هنا  فكلنا  عرقك،  أو  ديانتك  عن  النظر  أكثر   بغض  والعالم  السعادة  مشروع  أن  حيث 

  يكون مناسبًا لك.  جماالً دائًما ما
 

   )for distanceعن بُعد ( تشارك الموكلة في جولة 
  التي طورها المتعاقد وفقًا للشروط التالية: العالمية

 
 

 
 
 

  منح العقد  .1
 

المنظمة  في بلدية الموكلة.  )for distanceعن بُعد (تقوم الموكلة بموجب هذا بتكليف المتعاقد بتصميم وتنظيم حدث  
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  ة.للحدث هي الموكل
 
الموكلة  ويمنح  العقد،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزًءا  يشكل  والذي  المرفق،  الخدمة  تعريف  لملف  وفقًا  الطلب  هذا  المتعاقد  يقبل 

لة.  )for distanceعن بُعد ( الحق في تنفيذ حدث    وفقًا لمفهومه ويتعهد بتنفيذ خدماته بعناية مع مراعاة مصالح الموّكِ
لل الواعية  المشورة  بتقديم  بعناية.ويتعهد  الخدمات  ومقدمي  والموردين  الفنانين  ومراقبة  واختيار  وإعداد  لة  أن   موّكِ يذكر 

  المتعاقد سيقدم الخدمات بنفسه أو من خالل أعضاء فريقه. 
 
 

  تبادل الخدمات .2
 

(األجور)، والرسوم  التعاقدية  الخدمات  نطاق  يشمل  للخدمات  التعريفي  الملف  ذلك  في  بما  العقد  االتفا هذا  قيات  تتطلب 
تسجيلها   ويجب  المتعاقدة  األطراف  بين  صريًحا  اتفاقًا  السعر  أو  التعاقدية  الخدمة  نطاق  تغير  التي  التعديالت  أو  الفرعية 

   كتابيًا على الفور.
 
ميزانية   بإطار  المتعاقد  تزويد  لة  الموّكِ على  يجب  والدعم،  االستشارة  رسوم  أو  عليه  المتفق  المفهوم  رسوم  إلى  باإلضافة 

لة. فقًا لملف الخدمات التعريفي.مكتوب و   يجب أال يتجاوز المتعاقد هذه الميزانية إال بموافقة صريحة من الموّكِ
 
لة، تغيير أجزاء من مسار الحدث التي تختلف عن ملف   في الحاالت المهمة والمبررة ، يحق للمتعاقد، بالتشاور مع الموّكِ

  ر وباالتفاق المتبادل.يجب تسجيل ذلك كتابةً دون تأخي الخدمات التعريفي.
 
لة ولحسابها، فسيحصل على تقديرات   إذا لم يقم المتعاقد بأداء الخدمات بنفسه وفقًا لملف الخدمات التعريفي نيابة عن الموّكِ

الخدمات. ومقدمي  والموردين  الفنانين  من  الذي   التكلفة  الخدمات  ومقدمي  والموردين  من الفنانين  العديد  بين  يتم االختيار 
 ه المتعاقد، والذي يقوم عموًما بتفويض المهام لهؤالء الفنانين والموردين ومقدمي الخدمات باسمه ولحسابه الخاص. يقترح

  المتعاقد يكون مسؤوالً فقط عن االختيار الدقيق (المسبق)، وليس التنفيذ أيًضا. 
 

في ملف الخدمات التعريفي نيابة عن الموكلة بقدر ما يجب على المتعاقد أداء الخدمات االستثنائية المختلفة عن تلك الواردة  
ينطبق هذا بشكل خاص على اإلجراءات القانونية بموجب القانون العام (على   ولحسابه، يجب تسجيل ذلك صراحةً كتابةً. 

سبيل المثال، تسجيل الحدث لدى السلطة المختصة) أو بموجب القانون الخاص (على سبيل المثال، الحصول على موافقة  
مع   حماية العقود  إبرام  و  الطعام  تقديم  قطاع  في  العقود  وإبرام  الغرف،  واستئجار  المكتسبين)،  المشاركين  من  البيانات 

  الفنانين والموردين ومقدمي الخدمات.. 
 
لة جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ الحدث والحصول على جميع التصاريح الرسمية الالزمة،  على أي حال، ستقدم الموّكِ

من تلبية جميع المتطلبات الرسمية، وال سيما المتعلقة بالسالمة، وتعويض المتعاقد وإبعاد الضرر عنه فيما يتعلق    والتأكد 
  بجميع التكاليف والرسوم المتكبدة.

 
 
الحدث  تفاصيل  تصميم  في  الفنية)  (الحرية  األفكار  ومصدر  المؤلف  بصفته  تامة  بحرية  يتمتع  المتعاقد  فإن  ذلك،  ومع 

يعلن أنه سيأخذ في االعتبار المعايير   ني، بشرط أال يخالف ذلك األحكام القانونية الخاصة بموقع الحدث المعني.وتنفيذه الف
  االجتماعية والدينية لموقع الحدث، بقدر اإلمكان مع الحفاظ على المفهوم األساسي للحدث.

 
 

  التكاليف  .3
 

لة جميع التكاليف والضرائب والرسوم والمصار يف والرسوم الناشئة عن تنفيذ الحدث، ويتعين عليها تعويض  تتحمل الموّكِ
  المتعاقد وإبعاد الضرر عنه في هذا الصدد. 

 
وفقًا   دفعها  أو  لة  الموّكِ قبل  من  الحدث  لتنفيذ  الالزمة  والرسوم  والتكاليف  والرسوم  والضرائب  التكاليف  هذه  دفع  سيتم 

عند  المستلمة  والخدمات  بها  التعهد  تم  التي  الوقت    لاللتزامات  في  الدفع  أو  التسوية  تتم  حال،  أي  على  ولكن  استحقاقها، 
لة عن السداد، فال  المناسب حتى ال يتعرض عقد الحدث للخطر. إذا تعذر تنفيذ الحدث أو أجزاء منه بسبب تخلف الموّكِ

  يزال العميل مدينًا بالرسوم الكاملة المتفق عليها معها وفقًا لملف الخدمات التعريفي. 
 
 

  جر األ .4
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مؤقتة.  فواتير  إصدار  و/أو  الخدمات  لملف  وفقًا  أجره  على  مسبقة  مدفوعات  يطلب  أن  للمتعاقد  إعداد   يحق  يتم  أن  يجب 
  الفاتورة النهائية كتابيًا من قبل المقاول في الوقت المحدد من قبل األطراف المتعاقدة وفقًا للملف التعريفي للخدمات.

 
تكو ال  ألسباب  الحدث  عقد  يتم  لم  يحق  إذا   ،(... القاهرة،  القوة  الصدفة،  (الطقس،  عنها  مسؤولة  المتعاقدة  األطراف  ن 

% وال 33للمتعاقد الحصول على الرسوم المتفق عليها بشكل متناسب، اعتماًدا على تقدم الخدمات التنظيمية، بحد أقصى  
  واضح حتى تلك النقطة.  يورو  وسداد جميع النفقات والمصروفات التي تكبدها بشكل 5,000.00يقل بأي حال عن 

 
إعالنية   ألغراض  للحدث  فيديو  مقطع  استخدام  في  الحق  أيًضا  لة  الموّكِ تكتسب  عليها،  المتفق  للرسوم  الكامل  السداد  مع 

  تظل حقوق االستخدام (المتجدد) لمفهوم الحدث واستغالل الفيديو مع المتعاقد إلى المدى البعيد.  خاصة بها. 
 

في هذه الحالة، يتم تحمل التكاليف مع ضريبة المبيعات المحلية المعروفة أو أي   اليف والخدمات.تضمن الموكَّلة تغطية التك
  ضريبة مماثلة. 

 
 

 
  المدة/الفسخ  .5

 
تبدأ العالقة التعاقدية بتوقيع هذا العقد وملف تعريف الخدمات من قبل الطرفين وتنتهي، بقدر ما ال تتعلق بحقوق االستخدام 

   يو الذي تم إنتاجه، مع تسليم توثيق الفيديولمفهوم الحدث والفيد 
  يتم التنازل عن إمكانية اإلنهاء العادي من كال الجانبين. حول تنفيذ الحدث.

 
ومع ذلك، يحق لألطراف المتعاقدة إنهاء العالقة التعاقدية قبل الموعد المحدد لسبب وجيه إذا انتهك أحد األطراف المتعاقدة 

لة، يتم عدم دفع الرسوم المتفق عليها مع المتعاقد و/أو الفنانين   ئة عن هذا العقد.االلتزامات األساسية الناش من جانب الموّكِ
والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينظمهم، في حالة عدم االمتثال للجدول الزمني وفقًا لملف الخدمات من جانب المتعاقد،  

من اإلجراءات المتعمدة أو المتسمة باإلهمال الجسيم التي تعرقل    على الرغم من التذكير وتحديد فترة السماح، و/أو غيرها
  أو تحبط تنفيذ مفهوم الحدث.

 
لة قد حصلت على أي مزايا   لة، تسقط مطالبة المتعاقد بالدفع إذا لم تكن الموّكِ في حالة اإلنهاء المبكر المبرر من قبل الموّكِ

لة إذا تم إثراء ا من الخدمات المقدمة حتى تلك النقطة. لمتعاقد بشكل غير عادل من خالل المدفوعات المستلمة من الموّكِ
  األمر نفسه ينطبق في حالة اإلنهاء المبكر غير المبرر من قبل المتعاقد.  حتى تلك النقطة، فإنه ملزم بالسداد.

 
وفقًا  عليها  المتفق  للرسوم  الكامل  المبلغ  فإن  المتعاقد،  قبل  من  المبرر  المبكر  اإلنهاء  حالة  ال    في  الخدمات  تعريف  لملف 

لة. يزال مستحقًا.    األمر نفسه ينطبق في حالة اإلنهاء المبكر غير المبرر من قبل الموّكِ
 
 

  التعويض عن الضرر/الغرامة التعاقدية .6
 
ا  بقدر ما حدد أحد األطراف المتعاقدة عن عمد سبب اإلنهاء المبكر المبرر من قبل الطرف المتعاقد اآلخر، فإنه يدين أيضً 

  بالتعويض عن جميع األضرار المتكبدة نتيجة لذلك.
 
لة في تنفيذ أو استخدام أو استغالل مفهوم الحدث أو أجزاء مهمة منه حول تنفيذ الحدث على الرغم من   إذا استمرت الموّكِ

كل  هذا مستقل بش إنهاء العالقة التعاقدية، وتجاوز المتعاقد، فإنها تدين له بغرامة مقدارها ………………………….
صريح عن سبب اإلنهاء، سواء كان ذلك من خالل الوفاء بجميع الخدمات المستحقة للطرفين، اإلنهاء المبكر المبرر أو  
أي  أو  االستخدام  أو  التنفيذ  هذا  على  المتعاقد  يوافق  لم  ما  التعاقدية،  للعالقة  المبكر  اإلنهاء  حالة  في  وكذلك  المبرر  غير 

  استغالل آخر كتابيًا. 
 
 
 

  لتقاضي/اختيار القانونمحل ا .7
 

التقاضي.  محل  باعتباره  للمتعاقد  القضائي  لالختصاص  العام  المكان  على  الطرفان  على   يتفق  النمساوي  القانون  ينطبق 
  جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد.
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  األحكام النهائية/سياسة الخصوصية  .8
 

   نًا.يتطلب هذا العقد قرار من مجلس البلدية ليكون ساريًا قانو
 

   وال توجد اتفاقيات إضافية شفهية.  يجب أن تكون التغييرات واالتفاقيات اإلضافية على هذا العقد كتابية حتى تكون سارية.
 

لن يتم   يعلم جميع األطراف المتعاقدة القيمة الحقيقية للخدمات التعاقدية وقد وافقوا على الرسوم مع علمهم التام بهذه القيمة.
الع هذا  في  للمادة  الطعن  (وفقًا  الحقيقية  القيمة  نصف  من  ألكثر  المحتمل  التقصير  بسبب  القانون    934قد  من  يليها  وما 

   المدني العام).
 
إذا كان هناك بند واحد أو أكثر من أحكام هذا العقد غير فعال ألنه ينتهك القانون اإللزامي، فإن صالحية األحكام المتبقية  

المتعاقدة االتفاقية غير الفعالة باتفاقية فعالة تقترب قدر اإلمكان من قصد الحكم غير  ستستبدل األطراف ستظل غير متأثرة.
  الفعال.

 
قانون  نطاق  ضمن  تقع  التي  أجهزتك/موظفيك  من  البيانات  نقل  األمر،  لزم  وإذا   ، والمعالجة  الحفظ  على  لة  الموّكِ توافق 

  إبرام هذا العقد و تنفيذ الحدث التعاقدي.حماية البيانات، طالما يتعلق هذا الحفظ والمعالجة والنقل ب
 

لة على أي عدد من النسخ عند الطلب. سيتم إنشاء نسخة أصلية من هذا العقد، والتي ستبقى مع المتعاقد.    وتحصل الموّكِ
 

النمساوي. القانون  إقام ينطبق  مقر/مكان  في  الواقعة  المختصة  المحكمة  تكون  العقد،  بهذا  تتعلق  نزاعات  ألي  ة  بالنسبة 
  المتعاقد هي المسؤولة. 

 
لة. بتوقيع هذه االتفاقية الجانبية، تصبح   بجانب العقد األساسي هذا، يتم إبرام اتفاقية جانبية تغطي االحتياجات الفردية للموّكِ

  جزًءا من العقد األساسي أعاله.
 
 

  ………………………………………  
 

  التوقيع  المكان/التاريخ
  

 
  ………………………………………  

 
  توقيعال  المكان/التاريخ

 
 
 
 
 


