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 )صيانة(د ـــــقـع

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد

 كــال مــن: اجتمع ....../........... بمدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية/يوم ................... الموافق .....  ففي

  هـ 29/8/1420 وتاريخه(  160برقم ) زارة الشؤون االجتماعية , مسجلة بواإلنسانيةجمعية عنيزة للتنمية والخدمات  األول:الطرف -1

جوال  016364990, فاكس :  0163655500, هاتف 51911, الرمز البريدي  494عنيزة , ص . ب   -ا : القصيم وعنوانه

بصفته  .......... / ..................................... األستاذ, ويمثلها في التوقيع علي هذه االتفاقية  056257955

........................ 

 ص.ب ............................... ...........................................................................مؤسسة/شركة  الثاني:الطرف -2

 ..................................... س ...................... وعنوانها.. جوال ...............................  فاك................الرمز البريدي 

 بموجب التفويض رقم ................. بصفته........................................................................................المكرمويمثلها 

 دـيـمهـالت

فقد اتفق متخصص في هذا المجال  والطرف الثاني  ............................................ ما يلي يانةيرغب في ص األولان الطرف لما ك

 التالية:تنفيذ العمل وفقا لشروط العقد  علىالطرفان وهما بكامل االهلية المعتبرة شرعا ونظاما 

 : التمهيد البند األول

 فيما بعد يعد جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ومكملة لها. وقعها الطرفانيعتبر التمهيد أعاله وأية مرفقات أو مالحق ي 

 محل العقد ومدته:  البند الثاني

ن طريق فنيين متخصصين وذلك ع صيانة دورية األولة ...................................... لدي الطرف الطرف الثاني صيان يتولى -

 ذلك في حاالت الطوارئ مقابل مبلغ اجمالي قدرة )                    ( .................. ريال سعودي طلب األمروكلما تأشهر كل............

 دفعات وتكون حسب اتفاق الطرفين كالتالي: على أجرتهتدفع للطرف الثاني  -

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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لطرفين بعدم مدة هذا العقد .................... ويبدأ سريانه من تاريخ توقيع العقد, ويتم تجديد العقد تلقائيا لفترة مماثلة إذا لم يصرح أحد ا

 الرغبة في التجديد على ان يكون خطيا وبقترة ال تقل عن خمسة عشر يوما قبل انتهاء العقد. 

 لالتزامات الطرف االو:  البند الثالث

 .العمل متطلبات حسبانجاز عمله  علىليساعده  الثاني للطرف التسهيالت كافة تقديمب األول الطرف يلتزم  -

من انهاء الطرف  التأكد وذلك بعد تأخيرحسب الدفعات المتفق عليها ودون يلتزم الطرف األول بدفع الدفعات المستحقة للطرف الثاني  -

  الي مدة العقد. التأخيرعن الدفع فتضاف مدة  األولالطرف  تأخروفي حالة  ا في االتفاقيةالثاني بكل االلتزامات المنصوص عليه

 الطرف الثاني: التزامات  الرابعالبند 

 ساعة 24 عن الطرف الثاني تأخرفي حاالت الطوارئ وفي حالة  وأيضاالمتفق عليها  موعدها في الصيانة أعمالب الثاني الطرف يلتزم -

 الثاني للطرف المتبقي من المبلغ خصم ويتم بالعمل للقيام أخري مؤسسة أو شركة يكلف الطرف االول سبب ألي بها امالقي عن عجزه او

لها بفواتير من المؤسسة أو الشركة  األولعلي المبلغ المخصوم من قيمة العقد مع تامين الطرف  االعتراضالحالة ال يحق له  هذهوفي 

 .األخرى

 األولااللتزام بموعد استحقاق الدفاعات وفي حالة التأخير عن استالم الدفعة المستحقة في موعدها يحق للطرف يلتزم الطرف الثاني ب -

 ان يكون سند التحويل هو بمثابة سند استالمه للدفعة المستحقة. علىوضعها في حسابه 

بانه انهي عمل الصيانة العادية او الطارئة  خطي بإشعارلطرف الثاني المطالبة بالدفعة المستحقة اال بعد اثبات زياراته الدورية يلتزم ا -

بعد  األولالمكلف باإلشراف من الطرف  والمندوبموقع من الفني المختص بالصيانة من قبل الطرف الثاني االشعار ويكون  المكلف بها

 والتاكد من انتهاء الصيانة.معاينته 

موافقة بدون االعمال والخدمات موضوع العقد يتعاقد من الباطن لتنفيذ  ينفذ اعمال الصيانة المتفق عليها وان ال انبلطرف الثاني يلتزم ا -

 .األولخطية من الطرف 

 ويتحمل نفقتها الثاني الطرف قبل من تنفذ األعمال هذه فإن والصيانة التشغيل ألعمال الزمة غيار قطع شراء العقد هذا أعمال تطلبت إذا -

 التالية: للضوابط وفقًا األول رفالط

كد الجهة أعليها في حالة ت االعتراض االولتقديم الطرف الثاني عرض أسعار للطرف األول بقطع الغيار المطلوبة ويحق للطرف  -1

 للطرف األول بانها أسعار غير مماثلة لألسعار السائدة. اإلدارية

 والتأكد القطع تلك فحص في الحق ولها ,للطرف األول اإلدارية الجهة مستودع إلى بدلةالمست الغيار قطع بإعادة الطرف الثاني يقوم أن -2

 .صالحيتها عدم من

 الجهة مراجعة بعد منهم التأمين تم ممن عليها يحصل التي الفواتير بموجب أمنها التي الغيار قطع قيمة عن الطرف الثاني محاسبة تتم -3

 السائدة. لألسعار مماثلة أسعارها أن من وتأكدها لها اإلدارية

 مصاريف من الطرف األول. أيقطع الغيار باستبدال قطع الغيار التالفة اثناء فترة الضمان وبدون  يلتزم الطرف الثاني في حالة شراء -4
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 العمل صاحب وبمند رأي حسب يعود األعمال تلك سبب كان إذا الخاصة, نفقته على اإلصالح أعمال بجميع يقوم أن الطرف الثاني على -

 في الفنيين جانب من تقصير أو إهمال إلى يعود السبب كان إذا أو للعقد, موافقة ليست الصنع أصول أو المستعملة المواد أن إلى خطيًا

 العقد. بموجب عليه مترتب ضمني أو صريح التزام أي تنفيذ

وفي حالة مخالفة ذلك  مسبقا األول الطرف موافقة بغير يانتهاص المراد المنشأة داخل صور أي أخذ منسوبيه وجميع الثاني الطرف يمنع -

 .ذلك علىالجناية  ةيتحمل الطرف الثاني المسؤولي

 احكام عامة:  الخامسالبند 

 .محل العقد المطلوب صيانتها معاينة رافعة للجهالة األدواتيقر الطرف الثاني انه عاين جميع 

 هذه تعتبر بحيث خالفها أو إدارية مصاريف أو تركيب أجور أو نقل أجور أو كربح أخرى فمصاري بأية المطالبةعدم  الطرف الثاني يقر

 .الصيانة عقد قيمة على محملة المصاريف

هذا العقد على العناوين المدونة في صدر العقد, وإذا غير أحد طرفي العقد عنوانه فعليه تبليغ الطرف االخر كتابة,  ألغراضتتم التبليغات 

 المراسالت على العناوين المدونة في العقد صحيحة منتجة ألثارها. واال اعتبرت

الطرف الثاني خطيا فان تكرر التأخر  األوللمرتين فينذر الطرف الطرف الثاني عن أعمال الصيانة المتفق عليها أو الطارئة  تأخرفي حالة 

 .حاجة لحكم قضائيودون ال يتم فسخ العقد تلقائيا دون الرجوع للطرف الثانيللمرة الثالثة ف

 السادس: تسوية المنازعات الناشئة عن العقدالبند 

 بموجبها. دعاوى من عنه ينشأ فيما والفصل وتنفيذه رهيتفس ويتم لكةمالم يف بها عمولملا لألنظمة العقد هذا يخضع

 أيمة بمحافظة عنيزة بالنظر فيه او تختص المحكمة العا ينالطرف ينب تسويته إلى التوصل يتم مول العقد هذا تطبيق عن ينشأ فالخ كل

 نهائيا. ذلك في احكمه ويكون جهة اختصاص أخري بمنطقة القصيم,

 وجبها بعد توقيعها من طرفي العقد,االتفاقية من نسختين أصليتين استلم كل طرف نسخة منه للعمل بم هذهتم تحرير 

 واهلل الموفق.

 الطـرف الثاني                                                          الطـرف األول                                  

 ...................................                                                                       اإلنسانيةجمعية عنيزة للتنمية والخدمات 

 / .................. األستاذ..                                                                       يمثلها : /  ................... األستاذيمثلها : 

 .......................بصفته :  ...............................                                                                      بصفته : .......

 ..........................التوقيع : ...............................                                                                      التوقيع : ....

 التاريخ : ..............................           التاريخ : ...............................                                                           

 

 


