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الفريق 

 الثاني

 :      

 هاتف )                       ( فاكس )                          ( –عمان 

 

 

، (ERICISSON BP250)عمل صيانة دورية و روتينية ملقسم الهاتف االلكتروني نوع  ينوي الفريق األول حيث 

  . (                  /         )رقم  قرار اإلحالةبموجب  لعمل هذه الصيانة الفريق الثانيمع  فقد اتفق

 : 
ً
 جزء االتفاقية و مالحقهاتعتبر مقدمة هذا أوال

ً
 كوحدة واحدة . او تقرأ معه االتفاقيةال يتجزأ من  ا

 : إلتزامات الفريق االول :
ً
 -ثانيا

تقديم كافة التسهيالت و الوسائل الالزمة للفريق الثاني ليتمكن من أداء مهامه املتعلقة باالعمال   -1

 املذكورة في هذه االتفاقية حسب الوقت املناسب للفريق االول .

خدمة الجمهور و الخدمات االدارية في مركز يكون إرتباط الجهاز الفني للفريق الثاني مع رئيس قسم  -2

 الوزارة .

تستتتتتتتتتتتتادل كافة وستتتتتتتتتتتتائل االتصتتتتتتتتتتتتال املتاحة للتواصتتتتتتتتتتتتل مع الفريق الثاني للتبلي  عن أية اع ال أو  -3

 أو من خالل البريد االلكتروني أو الهاتف أو الفاكس .
ً
 إصالحات سواء كان خ يا

يتم اللجوء فيه لت بيق أوامر الدفاع أو أية في حال وقوع أية ظروف طارئة أو قاهرة )كوارث،وباء(  -4

اوامر يتم فيها تعليق العمل الرسمي ، فانه ال يتحمل ال رفان أية تبعات مالية أو فنية و ال تحتسب 

 هذه الفترة من ضمن العقد و يتم تمديده حسب فترة التع ل .
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ة و االصالحات الالزمة مثل يحق للفريق االول استدعاء الفريق الثاني من اجل القيال باعمال الصيان -5

التوقف املفاجئ او نتيجة اي ع ل بحيث يقول الفريق الثاني باجراء اعمال الصيانة و التصليحات 

 . خالل اوقات الدوال الرسمي و بالسرعة املمكنة وفقا لهذا العقد

 لهذه االتفاقية بعد عمل الصيا -6
ً
 يقول الفريق األول بدفع إستحقاقات الفريق الثاني وفقا

ً
نة وفقا

 )للبند
ً
 . (1/خامسا

 : إلتزامات الفريق الثاني
ً
 -: ثالثا

يتعهد و يلتزل الفريق الثاني بأن يقول بكافة اعمال الصيانة الدورية و الروتينية ملقسم الهاتف  -1

 . (ERICISSON BP250)نوع االلكتروني 

 شهر من خالل زيارة واحدة يقول الفريق الثاني بأعمال الصيانة الدورية  -2
ً
و تشمل أعمال الفحص يا

و الصيانة الدورية و الوقائية على ان تكون في مواعيد العمل الرسمي الخاصة بالفريق األول و يلتزل 

من تبليغة مع مراعاة عدل  ( ثماٍن و أربعون ساعة48بإصالح األع ال خالل فترة ال تزيد عن )

 إحتساب الع ل الرسمية ضمن هذه املهلة .

 أو من خالل البريد يقول الفريق الثاني بأ -3
ً
عمال الصيانة ال ارئة بعد تبليغة بالوسائل املتاحة ) خ يا

مع مراعاة عدل  ( اربع و عشرون ساعة من تبليغة24اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس ( خالل )

 إحتساب الع ل الرسمية ضمن هذه املهلة .

و حالة حدوث حريق عال أو فيضانات في يلتزل الفريق الثاني بالقيال باالصالحات و اعمال الصيانة  -4

فإنه ، تأثر غرفة املقسم ، أو حدوث تماس كهربائي بين اسالك الكهرباء أو حدوث الصواعق في حال 

 . ثمان الق ع املتضررةبأالفريق االول  يلتزلعلى الفريق الثاني القيال باالصالحات بصورة مجانية و 

الواجبات و االلتزامات الواردة في العقد أو اي جزء منها أو احالتها يلتزل الفريق الثاني بعدل االخالل ب -5

و في حال االخالل بذلك أو بأي بند من بنود العقد يتم انهاء ، الي جهة اخرى أو اي شخص اخر 

 العقد و ال يحق للفريق الثاني امل البة بأية مستحقات مالية او مبال  من قيمة العقد .

ديم كافة مت لبات الصيانة من ق ع غيار و اصالح و تعتبر غير مشمولة من تقبالفريق الثاني  يلتزل -6

 قيمة العقد على أن يوفرها الفريق الثاني بأسعار مناسبة .

ع من رئيس قسم خدمة الجمهور و  -7
َ
يلتزل الفريق الثاني بتقديم تقرير دوري بأعمال الصيانة موق

 اني .الخدمات اإلدارية و يعتمد لصرف مستحقات الفريق الث

 
ً
 مدة االتفاقية . -: رابعا

 واملمثل بع وفةتبدأ من تاريخ توقيعها من الفريق األول واحدة ميالدية سنة االتفاقية  همدة هذ -1

 ياوله.من  لتعليم العالي والبحث العلمي او االمين العال لوزارة ا

2-  
ً
 يتم التجديد للفريق الثاني بموافقة الفريق االول و يتم تبليغهم بذلك وفقا

ً
للوسائل املتاحة ) خ يا

 أو من خالل البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس ( .



وبموافقة االتفاقية  انتهاء شهور عندعن ثالثة  وال تزيديتم تمديد االتفاقية مدة ال تقل عن شهر  -3

بحيث يتم دفع  من قبل ال رف االول  واستكمال اإلجراءاتلحين النظر في إمكانية تجديدها  ال رفين

 للبند )
ً
 مستحقات الفريق الثاني وفقا

ً
( من بدل الصيانة بما يعادل قيمة االتفاقية 1/خامسا

 منفصلة.مقسومة على عدد االشهر بم البة مالية 

 

:
ً
 املالية.املستحقات  - خامسا

مقابل اعمال الصيانة و االصالحات دينار  (                     يتقاض ى الفريق الثاني ما قيمته )   -1

 شاملة للضريبة العامة على املبيعات الواردة في هذا العقد على دفعتين 
ً
 ي :التلل وفقا

 العقد.توقيع تاريخ تدفع بعد ستة أشهر من  ( من قيمة العقد%50نسبة ) -

 .بعد انتهاء العقدتدفع  ( من قيمة العقد%50نسبة ) -

% من املبل  املتفق عليه بعقد الصيانة في حالة التأخير 5يحق للفريق االول خصم ما ال يزيد عن  -2

ما ال  ويجوز خصم العقد،ساعة من إجراء الصيانة خالفا ملا أتفق عليه في بنود هذا  24عن مدة 

 التأخير.بل  في حالة تكرار هذا % من امل10يزيد عن 

و تعتمد لغايات صرف  من قبل الفريق الثاني الصيانة و اإلصالحاتيتم تقديم تقرير فني بأعمال  -3

 املستحقات املالية .

 
ً
و التعليمات الصادرة بموجبة على  2019( لسنة 28ت بق أحكال نظال املشتريات الحكومية رقم ) -:سادسا

 هذه اإلتفاقية .

 :
ً
أصل  وثالثة نسخ( صفحات 3) على وتقعمن سبعة بنود بما فيها هذا البند  االتفاقيةنظمت هذه  -سابعا

 في  2021/      بتاريخ    /   االتفاقية وتم توقيع
ً
 عمان.تحريرا

 

 الفريق الثاني الفريق االول 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 و يمثله

ع وفة االمين العال لوزارة التعليم العالي و البحث 

 العلمي

 
 

 

 

 

 

 


