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 وفقاً لإلجراءات التالية: تاإلعالنا نشرن يتم أعلى       

  من خالل دائرة للوكيل الذي يرسو عليه العطاء تُرسل اإلعالنات الُمراد نشرها

 العالقات العامة في الجامعة.االعالم و

  يلتزم الوكيل اإلعالني باإلخراج والتصميم لكافة اإلعالنات التي ترغب الجامعة
افقة يتم الموأن التلفزيونية على أو بنشرها سواء كانت الصحفية منها أو االذاعية 

 اإلعالن من قبل الجامعة.أو عليها قبل النشر 
  وفقاً لما تراه الجامعة مناسباً. اإلعالمية ةالماد شرنيتم 

  العالقات العامة على االعالم وال ينشر أي اعالن في الصحف اال بعد موافقة دائرة

 .التصميم والمحتوى

  اإلعالن.يحق للجامعة تحديد الصحف وعدد النشرات التي يُنشر فيها 
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  الوسائل التي ينشر بها اإلعالن المشار اليها في البنود الثمانية  أحديحق للجامعة تحديد

 .سابقاالمذكورة 

 .يحق للجامعة تحديد موعد ومكان نشر اإلعالن في الصحف إذا تطلب األمر 

  في حال طلبت الجامعة نشر إعالن بالصحف العربية أو أي من المحطات اإلعالمية

المحلية أو الخارجية فيجب على الوكيل اإلعالمي تقديم عرض باألسعار المطلوبة 

إضافة الى تقديم نسبة الخصم الممنوحة للوكيل على أن يتم النشر  النشر،لإلعالن قبل 

 معة.السعر من قبل الجا اعتمادفقط بعد 

  على الوكيل اإلعالمي تزويد الجامعة بقائمة تفصيلية عن األسعار الرسمية المعتمدة

لدى الصحف أو وسائل اإلعالن المختلفة مع تحديد نسبة الخصم المقدمة عن جميع 

 المطالبات الخاصة باإلعالنات أيا كان نوعها إضافة الى مدة صالحية هذه األسعار.

  يم قائمة بالمساحات وأسعارها التي سيتم استخدامها لغاياتبتقديلتزم الوكيل اإلعالني 

  المبيعات.اإلعالن على أساس أن تكون األسعار شاملة للضريبة العامة على 

  في الصحف ً يراعى بيان أسعار مساحات اإلعالنات الملونة وغير الملونة أيضا

 المختلفة.

 مختلفة بالصحف وفقاً لمكان يراعى أيضاً بيان أسعار المساحات الخاصة باإلعالنات ال

 النشر في الصحيفة.

   تقدم األسعار بالدينار األردني شاملة لكافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة

 العامة على المبيعات.

  يلتزم الوكيل اإلعالني بتقديم مطالباته المالية شهريا معززة بنسخة من الجريدة المعلن

ً الفواتير األصلية ألغراض المحاسبة والصرف فيها أو المكان الُمعلن فيه  ومرفقا

المقدمة من الصحف أو من الوسائل المختلفة الناشرة لإلعالن ليتم صرفها حسب 

 األصول.

  يلتزم الوكيل اإلعالني بإعادة نشر أي إعالن يقع فيه خطأ من قبله بعد إعادة تصميمه

جة إعادة نشر اإلعالن، على على حسابه الخاص وال تلتزم الجامعة بدفع أي مبلغ نتي

أن يتم إعادة النشر في يوم العمل التالي بنفس الصحف أو الوسائل التي تم اإلعالن 

 بها.
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  من  الوكيل االعالنيتكون العالقة لكافة اإلعالنات الخاصة بالجامعة مباشرة ما بين

 جهة والجامعة من جهة أخرى وال يجوز مطالبة أي جهة أخرى بأجور اإلعالن. 

  إذا أخّل الوكيل اإلعالني بأي شرط من الشروط المتفق عليها والمبينة تفاصيلها في

 (:أو أي منها جميعها)قرار اإلحالة فإن للجامعة الحق باتخاذ اإلجراءات التالية 

 ت التي يرد بها أي خطأ.. تحميل الوكيل تكلفة اإلعالنا1

 . إلغاء العقد.2

 فرض الغرامة التي تراها لجنة العطاءات مناسبة. .3

 

 عام كامل يبدأ من تاريخ توقيع الوكيل اإلعالني على قرار اإلحالة. :مدة العطاء 

  ن أيحق للجامعة ولألسباب التي تراها مناسبة إلغاء العطاء قبل انتهاء المدة دون    

 اإلعالني حق االعتراض أو المطالبة بأي تعويضات.يكون للوكيل 

  لمدة شهر  أكثرالعطاء لمرة أو  تُمدديحق للجامعة في حال عدم رغبتها بالتجديد أن

يتجاوز التمديد سنة أخرى إال بموافقة  أالبنفس الشروط واالسعار على  أكثراو 

 والوكيل اإلعالني(. )الجامعةخطية من الطرفين 

 في الجامعة  االعالم والعالقات العامة ات الجامعة من دائرةيتم استالم إعالن

 بواسطة البريد االلكتروني أو االتصال الهاتفي.

  يلتزم الوكيل اإلعالني باألسعار المتفق عليها لمدة عام كامل وال يحق له المطالبة

 برفع األسعار خالل مدة االتفاقية.

 ديد ضابط ارتباط من قبله يتحمل يتم االتفاق بين الجامعة والوكيل اإلعالني لتح

 كامل المسؤولية وذلك من اجل تسهيل التواصل بينهما.

 .يلتزم المتعهد بأقصى درجات الدقة في التنفيذ وسرعة اإلنجاز بالنشر 

  بدفع أجور نشر هذا اإلعالن يلتزم الوكيل اإلعالني الذي يرسوا عليه هذا العطاء

 بالصحف المحلية ولمرة واحدة.

 

 


