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 تقديم خدماتعقد 
 

 من: ليه فيما بعد بـ "العقد"( بين كلتم إبرام هذا العقد ) يشار إ [Comments]الموافق  [Comments] فى يوم إنه
 

ويمثلها في  ،، التجمع الخامس، القاهرة الجديدةبطريق الجامعة األمريكيةوالكائن مقرها  ومقرها، بالقاهرةالجامعة األمريكية : أولا 
      .مدير عمليات الموارد البشريه ومركز خدمات الموظفينبصفته                                         العقد  هذا

  "(الطرف األول“بـ )يشار إليه فيما بعد         
 

، ]Comments[، بتاريخ ]Comments[، صادر من ]Comments[ويحمل رقم قومي ، ]Comments[السيدة السيد/ : اثانيا 
 [Comments]ومقيم في 

 )يشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني"(
 التمهيد

 ("األعمال"المعنون ) 1األعمال المنصوص عليها بالمرفق رقم يرغب في االستعانة بالطرف الثاني للقيام بـ الطرف األول" حيث أن
 .وعرض على الطرف الثاني القيام بذلك )"الموقع"( مصر داخل له التابعة والعقارات األول الطرف مقراتب

 هذا العرض قد القى قبول "الطرف الثاني".وحيث أن 
 وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، فقد اتفقا فيما بينهما وتراضيا على تنفيذ "العقد" وفًقا للشروط والبنود التالية: ،لذلك

 

 البنود
 البند األول

 .العقد هذا من يتجزأ ال جزًءا السابق التمهيد يعتبر
 البند الثاني

 .اإلطار هذا في خدمات من منه يطلب ما وكافة بالموقع عمالاأل بكافة القيام الثاني الطرف على
 البند الثالث

 لألحكام وفًقا التاريخ هذا قبل اإلنهاء يتم لم ما [Comments]وتنتهي في  [Comments] من اعتباًرا العقد هذا مدة تبدأ 3-1
 .المسبقةوال يتجدد هذا العقد لمدة أو مدد أخرى إال بموافقة الطرفين الكتابية  ،العقد بهذا المذكورة

ساعات تبدأ من الساعة  [Comments]على الطرف الثاني تقديم خدماته المنصوص عليها في هذا العقد يومًيا لمدة  3-2
[Comments]  وتنتهي في الساعة[Comments] 

الثاني كافة المبالغ يحق للطرف األول إنهاء هذا العقد في أي وقت قبل انتهاء مدته، وعليه في هذه الحالة أن يدفع للطرف  3-3
 المستحقة له حتى تاريخ اإلنهاء.
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 الرابعالبند 
فقط ) جم [Comments] وقدره مبلغ للطرف الثاني مقابل ما يقدمه من خدمات يدفع أن الطرف األول على 4-1

[Comments] ساعة أو دفعة واحدة. يجب على مقدم  عن كل شهريا أو يوم أو وذلك المبلغ يتم سداده(مصري ال غير جنيه
المراقب إلى وحدة المدفوعات في مكتب  قيمتها ب دفعو طلمالمنجزة خالل الشهر وال مهامالخدمة تقديم ورقة شهرية تحدد ال

 المالى . 
هذا  تعد أي أعمال أو مهام إضافية متطلبة لتنفيذ الخدمات موضوع هذا العقد جزاء ال يتجزاء من الخدمات موضوع  4-2

 العقد، وتعد مشمولة بثمن هذا العقد.

 وأشكالها أنواعها بكافة الطرف الثاني من المطلوبة األعمال لتنفيذ المستحقة المبالغ كافة أعاله ةالمذكور  القيمة تمثل  4-3
 .وتخضع تلك القيمة للضرائب المقررة بموجب القوانين السارية بجمهورية مصر العربية ،طوال مدة العقد

 الخامس البند
 على األخطاء هذه إصالح وعليه وحجمها نوعها كان مهما بها يقوم التي لألعمال التنفيذية األخطاء كافة الثاني الطرف يتحمل
 .الشأن بهذا تكاليف أية األول الطرف يتحمل أن دون  الخاصة نفقته

 البند السادس
 وبالتالي الطرف األول لدى موظًفا الطرف الثاني يعد وال مستقل خارجي كمتعاقد العقد هذا بموجب الطرف الثاني مع التعاقد تم

 من أي على الحصول أو المشاركة يمكنه وال العقد لهذا استناًدا الطرف األول بموظفي خاصة مزايا بأية التمتع يمكنه ال فإنه
 .ادخار برامج أية أو اإلضافي المعاش أو االجتماعية التأمينات ذلك في بما الطرف األول بموظفي الخاصة المزايا أو البرامج

 السابعالبند 
 خلو"على الطرف الثاني االمتثال للوائح الداخلية الخاصة بالطرف األول والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر الئحة 

 ".والمخدرات الكحوليات من العمل مكان
 الثامنالبند 

 تختص العقد هذا تنفيذ أو تفسير بسب نزاع أي نشوء حالة وفي المصري، القانون  ألحكام وتنفيذه تفسيره في العقد هذا يخضع
 .فيه بالفصل درجاتها اختالف على المحاكم المصرية

 التاسع البنـــد
 .بموجبها للعمل نسخة طرف كل بيد نسختين من العقد هذا تحرر 
 

 .العقد هذا على بالتوقيع الطرفان قام تقدم، لما وإثابتاا
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 1الملحق رقم 
 األعمال

[Comments] 
 :  قسم / مكتب

 مركز التكلفه : 

 مدير القسم / رئيس القسم المفوض باالمضاء : 
 
 

 الخدمات المقدمه : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موافق بالنيابة عن القسم
 ---------------االسم : 
 --------------التوقيع :

 
 رئيس القطاع / عميد 

 
 -----------------االسم : 
 -----------------التوقيع: 


