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 منوذج عرض استئجار )استثمار(

 
 

 السيد رئيس جلنة أتجري أموال اجلامعة/ جامعة مؤتة.
ووفقًا للشروط املرفقة به فإنين أقدم عرضي وأوافق على كافة  2019أتجري/ /2بناء على دعوة التأجري رقم  

 اتريخ إغالق التأجري. الشروط الواردة، وألتزم أبن يكون عرضي ساري املفعول ملدة تسعني يوماً اعتباراً من
وأعلم أبن اجلامعة غري ملزمة ابإلحالة على مقدم أعلى نسبة اجار يف حال عدم التزامه ابلشروط واألنظمة يف 

 اجلامعة.
 اتريخ    /     /        م.………… كما وأعلمكم أبنين قد قمت بشراء نسخة التأجري مبوجب إيصال القبض رقم              

  
 

 قيعاملفوض ابلتو 
 

 االسم:         
 التوقيع:  ……………………………..اسم املشرتك: 

 اخلامت:         
 
 

 (  ) هاتف   ………………………………… العنوان:
 (  ) ص.ب  …………………………………  
 (  ) فاكس  …………………………………  

 
 
 
 

 لألمهية/ يعبأ من قبل املشرتك.
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 2019ت//2 االستئجار رقم
 للعمل يف جامعة مؤتة نظافة مل وعاملهعا 20تقدمي وتشغيل وشراء خدمات 

 الشروط العامة

 أواًل: مـدة العطاء:

 تكون مدة العطاء سنة واحده قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني اخلطية. -1
% من القيمة السنوية للعطاء وتكون  10يلتزم املتعهد بتقدمي كفالة حسن تنفيذ ملدة سنة واحدة وبواقع  -2

 ارا من اتريخ توقيعه وقابله لتمديد عند الطلب.صاحلة طيلة سراين العقد اعتب
 اثنياً: األيدي العاملة:

 أو من يفوضه ما بينه وبني اجلامعة. ضابط ارتباط: يسمي املتعهد أحد العاملني لديه ليكون املسؤول املفوض -1
حركية أو سنة وأن يكون بصحة جيدة وال يُعاين من أي إعاقات  45: أن ال يزيد العمر عن العامالت والعمال -2

 عقلية وحسن السرية و السلوك .
 يتم حتديد العدد الالزم لكل مرفق ومن كال اجلنسني ويلتزم املتعهد بتوفري العدد الالزم واملتفق عليه ابستمرار. -3
يعترب املتعهد مسؤواًل مسؤولية كاملة عن مجيع املستخدمني لديه من حيث الصحة والسالمة العامة هلم وعن  -4

ابلنظام، وتعترب أي خمالفة أو تصّرف يصدر عن أي مستخدم هو مبثابة خمالفة  والتزامهمسلوكهم مجيع تصرفاهتم و 
 من قبل املتعهد .

وخلو  ةلشخصية، صورة شخصية( وعدم حمكومييلتزم املتعهد بتقدمي مجيع األوراق الثبوتية )صورة عن اهلوية ا -5
على كل مستخدم داخل اجلامعة على أن ال تتحمل  أمراض جلميع العاملني إىل اجلامعة، ألخذ املوافقة اخلطية

 اجلامعة أي نفقات مالية.
ساعة، إذا طلبت اجلامعة ذلك، دون  48يلتزم املتعهد إبهناء خدمات أي مستخدم مهما كانت وظيفته خالل  -6

للعمل العامل إبداء األسباب وللمتعهد الرجوع إىل جلنة التأجري للتظلم يف املوضوع ويكون قرارها قطعياً يف إعادة 
 .ةأو أتكيد طلب اجلهة املشرف

يكون تبديل أو تغيري أي من العاملني بتقدمي طلب من املتعهد مرفق فيه مجيع الواثئق املطلوبة لكل مستخدم  -7
 يقدم للجامعة، ألخذ املوافقة عليه.

يف اجلامعة ومبا ال يتعارض تطبيق األنظمة والتعليمات املعمول هبا يف قانون العمل االردين/ واألنظمة املعمول هبا  -8
 بينهما  . 

% اذا دعت احلاجه وبزايده النسبة املالية املتفق عليها 25حيق للجامعة ابلزام املتعهد زايدة عدد العمال بنسبة  -9
 ضمن املبلغ اإلمجايل املقدم ضمن عرض املتعهد  .
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 اثلثاً: ساعات العمل:
ساعة اسبوعياً،  48حًا بكامل عدد مستخدميه وبواقع يكون دوام عاملي املتعهد من الساعة السابعة صبا -1

 .  ةعمل اليومي املقدم من قبل اجلامعوحسب برانمج ال
احلاجة لذلك، ويتم  اقتضتحيق للجامعة طلب دوام مجيع أو بعض مستخدمي املتعهد أايم العطل الرمسية إذا  -2

 مصلحة العمل  . هتضياجلامعة واملتعهد وحسب ما تق وضع آلية للدوام يُتفق عليها ما بني
 رابعاً: املعدات واملواد واألدوات:

 تلتزم اجلامعة بتوفري كافة مستلزمات عمليات التنظيف من مواد ومعدات. •
 خامساً: العقوابت والغياب:

 ( دينار من املتعهد عن كل يوم يتغيب فيه العامل .20تقوم اجلامعة حبسم مبلغ وقدره) -1
اليهم  ةملتعهد القيام ابلواجبات املوكول( دينار يف حال عدم التزام عمال ا125تفرض غرامة على املتعهد قيمتها) -2

 وحسب برانمج العمل اليومي .
تقوم اجلامعة بتحرير املخالفة املالية ضمن منوذج معتمد ويوثق فيها التاريخ واملوقع واملخالفة وترفع للشؤون املالية،  -3

 حلسمها من مستحقات املتعهد  .
( داننري عن كل عامل غري ملتزم ابرتداء الزي 5ابلزي املوحد حيق للجامعة تغرمي املتعهد مبلغ) تزاماالليف حال عدم  -4

 أو نظافته  .
يف حال استمرار املخالفات وتكرارها من قبل املتعهد سواء خمالفات العاملني أو خمالفات اإلخالل بشروط العطاء  -5

 ات التالية جمتمعة أو منفردة دون احلاجة إىل أي إخطار عديل :حيق للجامعة ومن خالل جلنة التأجري اختاذ اإلجراء
 استئجار عمال النظافة على نفقة املتعهد مهما بلغت التكاليف. (أ

 مصادرة كفالة حسن التنفيذ املقدمة من املتعهد . (ب
 ج( فسخ العقد دون إخطار أو إشعار املتعهد ومطالبته ابلعطل والضرر الذي يلحق ابجلامعة، وال حيق له

 االعرتاض على ذلك .
 سادساً: برانمج التنظيف:

 األعمال املطلوبة يومياً : (أ
 تفريغ سالت املهمالت أينما وجدت وتنظيفها ووضع أكياس بالستيكية فيها . -1
 تنظيف منافض السجائر وغسلها ابملاء والصابون وتنشيفها . -2
 نفض الغبار عن األاثث. -3
 والقاعات واملختربات ومراعاة عدم تعطيلها أو إتالفها . تنظيف األجهزة املكتبية املوجودة يف املكاتب -4
 مسح الزجاج واملرااي أينما وجدت . -5
 نفض الغبار عن الكتب ورفوف اخلزائن أينما وجدت . -6
 شفط الغبار عن السجاد و املوكيت . -7
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 تنظيف املكاتب وقاعات التدريس واملمرات واألدراج والدربزينات . -8
 بالستيكية حمكمة اإلغالق ووضعها يف األماكن املخصصة هلا . مجع النفاايت ووضعها أبكياس -9

 تنظيف وتعقيم مقاعد احلمامات واملباول واملغاسل واحلنفيات وعلى مدار اليوم . -10
 تنظيف أرضيات املرافق الصحية وشطفها ومسحها مبواد مطهرة ومعطره على مدار اليوم . -11
 شمولة ابلعطاء .تنظيف الساحات اخلارجية واألرصفة حول املباين امل -12
 وضع منع التكلس يف مقاعد احلمامات . -13
 تنظيف الصور واملعلقات ولوحات اإلعالانت . -14
 إبالغ دائرة اخلدمات عن أي عطل يف التمديدات واملرافق الصحية . -15
 تنظيف األلواح الدراسية ابملادة املناسبة . -16
 لشبابيك والسجاد واملوكيت أينما وجدت .إزالة مجيع امللصقات عن اجلدران واالرضيات واملمرات واالبواب وا -17
 تنظيف كوالرات املاء املوجودة وتلميعها . -18
 تنظيف الشوارع املؤدية إىل املباين والكليات املشمولة يف العطاء واليت يتم االتفاق عليها . -19
 أي أعمال أخرى يتم الطلب من املتعهد اجنازها من دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية .  -20

 إضافة أو تعديل أية أعمال يومية يراها مناسبة ضمن عرضه .للمتعهد  •
 األعمال املطلوبة أسبوعيًا: ب(

 شطف القاعات أسبوعياً وكلما دعت احلاجة لذلك .  -1
 غسل وفرك األدراج والدربزينات ابملاء والصابون . -2 

 تلميع البالط و األرضيات . -1
 ابملاء والصابون واملواد املعطره والالزمة . شطف وتنظيف املكاتب واملمرات والساحات الداخلية -2
 شطف الساحات السماوية . -3
 تنظيف األبواب والشبابيك واألابجورات ومناخل الشبابيك . -4
 تنظيف األاثث يف القاعات واملكاتب . -5
 أي اعمال يتم حتديدها من قبل دائرة اخلدمات للمتعهد لتنفيذها . -6

 سابعاً: شروط ُأخرى:
ي موّحد خاص جلميع   املستخدمني ، وأن يكون نظيفًا إبستمرار، وعليه شعار وابجات على املتعهد أتمني ز  -1

 الشركة بشكل واضح عليها االسم واملهنة والصورة الشخصية للمستخدم وأن يتم االلتزام إبرتدائه دائماً . 
ق ابلعاملني لدى املتعهد وغري اجلامعة غري مسؤولة عن أية أمور مالية أو إدارية أو قانونية أو أتمينية أو صحية تتعل -2

 ملزمة ابلقيام أبية مراسالت تتعلق ابستخدام العمالة أو تصاريح العمل .
يلتزم املتعهد بقرارات وبالغات رائسة الوزراء وقرارات اجلامعة الصادرة خبصوص تعطيل الدوام يف األعياد واملناسبات  -3

 الرمسية .



 

 V 

 جامعة مؤتة    
 

 

 دائرة العطاءات املركزية والتأجري

 
              Mu’tah University    

 Mu’tah-Karak- JORDAN                                                              (   Karak)الكرك /  Tel: 2372380-99                              األردن  -الكرك-مؤتة
 Fax: 2375706                                                                           (7: )P. O. Box                                (7ص. ب: )

  Extension /4049                                                    Email :tenders@mutah.edu.jo 
 
 

خدام مواد التنظيف أو سوء إستعمال األدوات واملواد يتم إصالح أي ختريب أو تلف أو تعطيل ينشأ عن سوء إست -4
 أو إستبدال ما مت إتالفه على حساب املتعهد .

تقدم اجلامعة املاء والكهرابء الالزمني لعملية التنظيف جماانً للمتعهد وتوفر له األماكن أو الغرف الالزمة يف كل مبىن  -5
 ب األمكانيات املتوفرة .لغاايت وضع املواد أو أستخدام العاملني وحس

يتم دفع املستحقات للمتعهد مبوجب مطالبة شهرية وبتنسيب من اجلهة املشرفة يف اجلامعة، ترفع إىل وحدة الشؤون  -6
 املالية للصرف .

للمتعهد تقدمي أية إضافات أو شروط ختص العطاء وغري واردة ضمن الشروط العامة أو اخلاصة يراها مناسبة    -7
 ملقدم منه .ضمن عرض السعر ا

تكون مسؤولية األشراف من قبل اجلامعة من خالل دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية شعبة النظافة وتقدمي التقارير  -8
 الالزمة عن سري العمل ورفعها إىل جلنة التأجري.

أو عطل  احملافظة على ممتلكات اجلامعة وموجوداهتا واملمتلكات اخلاصة للموظفني والطلبة من أي عبث أو خراب -9
أو سرقة ويكون املتعهد مسؤواًل عن تقدمي التعويض املادي عن أي ضرر ينتج عن املستخدمني لديه ويتحمل كافة 

 املسؤوليات القانونية النامجة عن ذلك .
تسلم املفقودات اليت يعثر عليها أي من املستخدمني إىل دائرة األمن اجلامعي ، وخالف ذلك يتحمل املتعهد  -10

 قانونية واملالية .املسؤولية ال
عدم التجمع أو االعتصام من قبل العمال/ العامالت يف العطاء داخل احلرم اجلامعي أو مداخل اجلامعة الرئيسية  -11

 ألي سبب من األسباب وحتت طائلة املسؤولية.
إىل احلرم يقوم املتعهد ابستصدار تصاريح مؤقته من األمن اجلامعي للسيارات واملركبات اليت يستخدموهنا للدخول  -12

 اجلامعي.
ال تتحمل اجلامعة أي مسؤولية أو تعويض مايل يف حالة إصابة أي من املستخدمني إبصابة عمل وتكون املسؤولية   -13

 كاملة على املتعهد .
 بني اجلامعة واملتعهد . اتفاقيةيتم تنظيم  -14
اجلامعي موضحًا عليه االسم على املتعهد عمل تصاريح خاصة جلميع العاملني لديه يف اجلامعة للدخول إىل احلرم  -15

 الرابعي والصورة الشخصية والوظيفة، وخالفاً لذلك لن يتم إدخاله احلرم اجلامعي.
احملافظة على ممتلكات اجلامعة وموجوداهتا واملمتلكات اخلاصة للموظفني والطلبة من أي عبث أو خراب أو    -16

 ي عن أي ضرر ينتج عن املستخدمني لديه.عطل أو سرقة ويكون املتعهد مسؤوالً عن تقدمي التعويض املاد
 

  اثمنًا: املرافق املشمولة بعطاء التنظيف:
 يتم توزيع العمال حسب احلاجة وابلتنسيق ما بني  املتعهد و دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية.

 


