
 

 

 

 

(1) 

 
 جامعة فيالدلفيا وساحات تنظيف مباني ومرافق عطاء

 معتز الشيخ سالم.األستاذ الدكتور جامعة فيالدلفيا ويمثلها رئيس الجامعة  : ق األولالفري

   :الفريق الثاني

  وان:ـــالعن

 
 :ةـمقدم

 الفريق وإنجامعة فيالدلفيا  وساحات في تنظيف مباني ومرافق راغبا   األوللما كان الفريق  
 :يلي على القيام بذلك وقد اتفق الفريقان على ما الثاني قادرا  

  .معه أمنه وتقر  يتجزأال  ا  تعتبر مقدمة هذا العقد جزء  -1
الجامعة ومواقف  وساحات تنظيف مباني ومرافق أعمالوافق الفريق الثاني على القيام بجميع   -2

 .خارج الجامعة ونقل النفاياتوالمكاتب التابعه لها خارج حرم الجامعة 
( 30بعدد ) العقدفريق الثاني على تامين المستخدمين للقيام بما هو مطلوب في هذا لوافق ا  -3

 موزعين كما يلي: ا  مستخدم
  (1) مدير مشروع عدد  -أ        
 .عند الطلب()( 1)مراقب عمال عدد    -ب        
 .(28) عمال نظافة عدد   -ـج        

الثاني شامل  للفريق دينار(         وقدره )جمالي إعلى دفع مبلغ سنوي  ألولاوافق الفريق   -4
 (           ) تدفع على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة% 16 ضريبة المبيعات والبالغة

العرض المقدم  ويعتبر ،شهريا   ( دينار         )ويكون السعر المخصص للعامل الواحد  دينارا  
 .له بجميع تفاصيله ا  لدخول العطاء ملزممن الفريق الثاني 

 .هذه االتفاقية من يتجزأال ا  جزء كون يالطرفين  من العقد توقيع بعد عليه االتفاق يتمملحق  أي  -5
 

 وافق الفريق الثاني على جميع المواد المذكورة في هذا العقد. -6 
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 لتنظيف مباني ومرافق جامعة فيالدلفيا الخاصةالشروط 
 :نهاؤهإلى: مدة العقد و المادة االو 

وتنتهي مساء  1/1/2021 صباح تبدأ من فقط واحدة ميالدية سنة مدة هذا العقد -1
31/12/2021. 

قبل انتهاء العقد  خطيا   اآلخرفي تجديد العقد يتم مخاطبة الفريق  أحد الفريقينفي حال رغبة  -2
 .للطرفين ا  بثالثة شهور وفي حال الموافقة يصبح العقد ملزم

غبة الفريق األول إنهاء هذه االتفاقية خالل مدة سريان العقد يتم إشعار الفريق في حال ر  -3
 األسباب. إبداءالثاني خطيا  قبل شهر وذلك دون 

وتكون  لعقد السنويةن قيمة ا% م10قع ايلتزم الفريق الثاني بتقديم كفالة حسن تنفيذ بو  -4
                      .دينار (     ) لبالغ قيمتهاوا 31/1/2021ولغاية  1/1/2021صالحه لمدة سنه اعتبارا  من 

دم القدرة ـعمال المطلوبة ضمن هذا العقد او عألفي حال عدم قدرة الفريق الثاني على القيام با -5
مطلوب منها وحسب ما كمال ما هو إكمال مدة العقد فيتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ و إعلى 

 .تراه الجامعة

 :يدي العاملةألا المادة الثانية: مواصفات
وخبرة ال تقل عن ثالث جامعية متوسطه كلية على شهادة  ن يكون حاصال  أمدير المشروع:  -1

 .سنوات في نفس المجال الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن خمس أو, سنوات

على الثانوية العامة وخبرة ثالث سنوات في نفس  ال  حاص المراقبة /المراقبون: أن يكون المراقب -2
 ل كمراقب أو اإلعدادية وخبرة ست سنوات.المجا

 عقلية إعاقاتي أن يكون بصحة جيدة وال يعاني من أو  سنة 18فوق ن يكون العمر أ: العمال -3
 .األردني مع قانون العمل والعمال يتفقبما 

 .في الجامعة الى االناث حسب ما تقتضيه طبيعة العملتكون نسبة عدد الذكور  أن -4

الصحة  من حيث لديه جميع المستخدمينلية كاملة عن ؤو وال مسيعتبر الفريق الثاني مسؤ  -5
تصرف  أوي مخالفة أالنظام والسلوك العام وتعتبر والسالمة العامة لهم وجميع تصرفاتهم و 

 .بمثابة مخالفة من قبل الشركة ييصدر عن اي مستخدم ه

صية, صورة صورة عن الهوية الشخوراق الثبوتية )أل يلتزم الفريق الثاني بتقديم جميع ا -6
مضافا  اليه فحص لالمراض السارية   لجميع العاملين مراضأوعدم محكومية وخلو ( شخصية
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لمدير  المطلوبة شهادات الخبرةو  ،(29وعددهم )في االردن كالكورونا او أي وباء يستجد 
خذ الموافقة في ألالخدمات العامة  دائرةلى إ ، يقدم جميع ما هومطلوبلمراقبينالمشروع ول

 .بطلب توظيف من قبل الشركة يين مرفقا  التع

ذا طلبت دائرة الخدمات إمستخدم مهما كانت وظيفته  أينهاء خدمات إيلتزم الفريق الثاني ب -7
 .العامة ذلك

 بعد ذلك على يجب موافقة مدير دائرة الخدمات العامة خرعامل من مكان الى ا أيعند نقل  -8
 .خطيا  مع ابداء اسباب النقل هابالغ

عيين بأرسال كتاب من الشركة مرفق جميع الوثائق المطلوبة لكل مستخدم قبل التعيين يكون الت -9
من  إشغالهن تم أالشروط حتى و  ا  ولن يتم احتساب اي مستخدم في العدد ما لم يكن مستوفي

 .قبل الشركة

 عند رغبة الشركة بانهاء خدمات اي مستخدم يجب الكتابة المسبقة لدائرة الخدمات العامة -10
 االسباب ويحق للجامعة رفض الفصل.وذكر 

 :المادة الثالثة: ساعات العمل
وبعد بكامل عدد مستخدميه  قبل دوام الجامعة بنصف ساعةيلتزم الفريق الثاني بمباشرة العمل  -1

 .الدوام بنصف ساعة

عدد من يتم تأخير في حال وجود دوام مسائي للطلبة او مناسبة معينة للفترة المسائية  -2
شريطة ان يكونوا من سكان  اعمال النظافةدده دائرة الخدمات العامه لمتابعة المستخدمين تح

 .القرى المجاورة للجامعة
بكامل عدد المستخدمين ويكون انتهاء الدوام بانتهاء  يام السبتأيلتزم الفريق الثاني بالدوام  -3

يما يتعلق بالعطل ف أما وبالتنسيق مع دائرة الخدمات، أو لغاية الساعة الثانية بعد الظهر العمل
 وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل. يتم وضع آلية مابين دائرة الخدمات والشركةفالرسمية 

ن تعارضت إيام العطل الرسمية أمستخدمي الفريق الثاني  بعضول دوام أل يحق للفريق ا  -4
بعد  ولغاية الساعة الثانية صباحا   ويكون الدوام من الساعة الثامنة العطلة مع مصلحة الجامعة

 .ويتم تعويض الفريق الثاني حسب ما تراه الجامعة ،الظهر

او اي آلية تعتمدها الجامعة في حال تعطل  ،بصمةيكون اثبات دوام المستخدمين عن طريق ال -5
 البصمة.
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 :المادة الرابعة: نقل النفايات

ستخدام , بايوميا  الثاني  الفريقلى المكب المعتمد من قبل إيتم نقل النفايات من الجامعة  -1
على أن يتم التخلص منها في المواقع المخصصه لذلك من  غالقإلضاغطة او سيارة محكمة ا

 .وط الصحة العامه والسالمة البيئيةشر  ومراعاة الرسميهقبل الجهات 

عن كل يوم متفق ار ( دين200في حال عدم قيام الفريق الثاني بنقل النفايات يتم حسم مبلغ ) -2
 .على النقل فيه

الجامعة بنقل النفايات بشكل كامل فيتم حسم مبلغ التكلفة من فاتورة الشركة الشهرية  إذا قامت -3
 .وبشكل دوري 

 أن تكون جميع المعدات جديدة وغير مستعملة(.) :دواتألوا المادة الخامسة: المعدات والمواد
 .ةتكون جديدة وذات كفاءة عالي أنعلى دناه أيتم توفير جميع المعدات واالدوات المبينة  -أ

  توفير مواد لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض ورش مرافق الجامعة بمعدل
 مرة اسبوعيا .

  يتم توفير خمس ماكنات جلي وتلميع ذات سرعة عالية مع ثالث دسكات لكل ماكنة
 ، وان تكون جديدة وغير مستعملة.لكل ماكنة ا  ووصلة كهربائية بطول خمسين متر 

 جديدة. غبار وماء عدد سبعة يتم تامين ماكنة شفط 

  رضية المطاطية( للصالة ل ماكنة جلي وشفط عدد واحد ذات كفاءة عالية )لتوفير يتم
وفي حال استخدام ماكنة الصالة التابعة للجامعة فإن الشركة ملزمة بعمل ، الرياضية

 .الصيانة الكاملة لها خالل فترة سريان العقد

 عربة  وعشرون  خمسةعدد  جديدة ن ورفوفطليسمين عربة تغبير ومسح بأن يتم تأ
مجهزة بجميع متطلبات هذه العربة من مجرود وقشاطة وشرشابة ولماعة مع كل عربة 

 .اربع عبوات سعة واحد لتر للمواد وكل عربة عليها

 عربة ولماعة مع كل  واحد وثالثون عدد  جديدة طلينسمين عربة مسح بأان يتم ت
 .عربة

 ستخدام الطرق الحديثةتنظيف الزجاج بشكل دوري با. 

  جديدة. (2عدد) ضخ ماء ماكنةان يتم تأمين 
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 مين جميع المواد التالية التي يستدعي استخدامها في مجال النظافة حسب أيتم ت أن
تكون هذه المواد ذات جوده  ان علىدائرة الخدمات العامة ما تراه و  حاجة الجامعة

 .عاليه

 :المواد المطلوبة 

 رضياتأقشاطة  -رضيات حجم كبيرأقشاطة  -شنةمكانس خ -مكانس ناعمة -
تلسكوبات  -منافض غبار -مجاريد حديد -مجاريد بالستيك -حجم صغير

 .ملمع اثاث اسبري  –ارضيات لباد –خريس –)عسافة(
      .فراشي بالستيك ) مكوى( - شفرات للزجاج جحاف حديدم -

الزمة من جميع القياسات ال كياسأ –بيض للسالتأكياس أ -جلفزات جلد -
 .مماسح ارضيات –للعمل

بربيش ماء طول  –المنيومساللم  -غيار لماعة –شراشيب –قطنيةفوط غبرة  -
عدة  –ضاغطة حمام مع عصا –حمام مع قاعدة فرشاية –ثعدد ثال ا  متر  50

 .حاجة(حسب الزجاج ) تنظيف

 لنقلبعجالت وغطاء عدد اربعة  ا  ( لتر 250ن يتم تامين حاوية بالستيكية سعة )أ 
 .الى موقع الحاويات الرئيسي المبانيمن  نفاياتال

من المطالبة الشهرية للشركة/  ثالثمائة دينار ( دينار300باقتطاع مبلغ )تقوم الجامعة  -ب
من قبل دائرة اللوازم )وهذا المبلغ شراء مواد التنظيف السائلة والغازية والمساحيق المؤسسة ل

 وحسب االصولقابل للزيادة او النقصان(  يتناسب تناسب طردي مع اعداد العمال بمعنى
من قبل  المواد هذه استالميتم و ، وبموجب فاتورة معتمدة ومفصلة بالكم والنوع والعدد والسعر

على ان يتم  ،وذلك بداية كل شهرالعامة  الخدمات دائرةومندوب من  دائرة اللوازم مندوب من
 :حسب االصولو  ات العامةمن خالل دائرة الخدم الثانيللفريق  صرف هذه المواد

ديتول  –صابون سائل ارضياتسبيرتو ومواد تعقيم –هايجين المواد تشمل:  -
ملمع  –مزيل كلس –ارضيات سائل معطر –فم  –هايبكس –فالش –مطهر عام()

زيت القط  –رضياتأل مزيل صدأ عن ا –مزيل بقع ودهون  –ايزي  –ستيل استانلس
 –ترانوفا  – ايدي سائل صابون  -لسائ فونيك –حب فونيك –حجر حمام –للغبار

وان تكون  وأي مواد أخرى تحددها الجامعة ،سبري أملطف جو  -شمع ارضيات
 .ذات مواصفات عاليه
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 العامة لموافقة دائرة الخدمات التنظيفالمستعملة لغايات  واآلالتدوات ألتخضع جميع المواد وا -ج
 .ويحق لها رفض اي مادهوالتأكد من صالحيتها وجاهزيتها قبل توريدها للجامعة 

 :العقوبات والغيابالمادة السادسة: 
واذا  يوميا عن كل عامل يتغيب دنانير( 10) هبحسم مبلغ وقدر  العامة دائرة الخدماتتقوم   -1

  ،يحق للجامعة مضاعفة الحسم  %10العمال عن عندالغياب  نسبةزادت 

ذا زادت إو  يوميا   مراقب يتغيبعن كل  دنانير( 10حسم مبلغ )ب دائرة الخدمات العامةتقوم   -2
 .يحق للجامعة مضاعفة الحسم واحد الغياب عن مراقب نسبة

يام الغياب أعدد  ذا زادإعن كل يوم يتغيب فيه مدير المشروع و  دينار( 15يتم حسم مبلغ )  -3
 .يام خالل الشهر تضاعف قيمة الحسمأة عن ثالث

بكتاب لتسمية مدير  العامةيتم مخاطبة دائرة الخدمات  مدير المشروعاو غياب  إجازةفي حال   -4
 .ةساع 24 ـب اإلجازةبدال  عنه من المراقبين وذلك قبل 

 دل المراقب.تسمية عامل ب في حال اجازة احد المراقبين يتم  -5

  :جراءات التاليةإلنه يتم التسلسل في اإف ي من شروط العقدألفي حال مخالفة الفريق الثاني   -6

 ا  لخدمات العامة في الجامعة بتحرير مخالفة مالية قيمتها خمسون دينار يقوم مدير ا -أ
و النوعية أي من شروط العقد المتعلقة بالنظافة أ لفةلدى قيام الفريق الثاني بمخا

 .عد ان يتم تنبيهه شفويا  بالمقدمة 

 ليا  أو نذارا خطيا إول للفريق الثاني أل ذا تكررت المخالفة للمرة الثانية يوجه الفريق اإ -ب
  .( دينارا  100ومخالفة قيمتها )

ثانيا  وتكون قيمة  خطيا إنذاراللفريق الثاني األول اذا تكررت المخالفة يوجه الفريق  -ت
 .( دينارا  200)المخالفة 

 إنذارتوجيه األول يحق للفريق  والحسومات نذاراتإل في حال استمرار المخالفات رغم ا -ث
 :خطار عدليإدون  او منفرده جراءات التالية مجتمعةإلنهائي واتخاذ ا

 .تشغيل النظافة على نفقة الفريق الثاني مهما بلغت التكاليف -1
 .من هذا العقداألولى ليها في المادة إمصادرة الكفالة البنكية المشار  -2

الفريق الثاني وال يحق للفريق الثاني إشعار و إخطار أفسخ العقد دون  -3
 .العطل والضرراالعتراض على ذلك ومطالبة الفريق الثاني ب
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 :: برنامج التنظيفالسابعة المادة
 :ا  المطلوبة يومي عمالألا -أ

  ا.كياس بالستيكية فيهأتفريغ سالت المهمالت اينما وجدت وتنظيفها ووضع  -1
 .تنظيف منافض السجائر -2

 .نواعهأ ةثاث الصفي والمكتبي بكافأل نفض الغبار عن ا -3

 .جهزة الهاتفأتنظيف  -4

والشبابيك والسجاد  واألبوابوالممرات  واألرضياتدران الج والبقع عن الغبار إزالة -5
 .كيتو والم

 .والمناخلالمجرى بواب والشبابيك بما فيها ألتنظيف ا -6

 .ينما وجدتأتنظيف الزجاج والمرايا  -7

 .وجدتأينما نفض الغبار عن الكتب ورفوف الخزائن  -8

 .كيتو شفط الغبار عن السجاد والم -9

 .دراج والدربزيناتألرات واتنظيف المكاتب وقاعات التدريس والمم -10

غالق ووضعها في االماكن إلكياس بالستيكية محكمة اأا بهجمع النفايات ووضع -11
 .المخصصة

 .اتتنظيف وتعقيم مقاعد الحمامات والمباول والمغاسل والحنفي -12

 .تنظيف ارضيات المرافق الصحية وشطفها ومسحها بمواد مطهرة -13

 .ي الجامعةرصفة حول مبانأل تنظيف الساحات الخارجية وا -14

 .ادة منع التكلس في مقعد الحماماتوضع م -15

 .ات االعالناتحتنظيف الصور والمعلقات ولو  -16

 طل في التمديدات والمرافق الصحيه.ع أيبالغ عن إلا -17

 .لواح الدراسية بمادة االيزي والتقيد التام بتعليمات نظافتها يوميا  أل تنظيف ا -18

 .وجدت أينمارضيات أل لعلكة عن ازالة جميع الملصقات عن الجدران وكذلك ازالة اإ -19

 .زالة التكلسات الموجودة وتلميعهاإرات الماء و تنظيف كول -20
 :المطلوبة اسبوعيا   االعمال -ب

 .شطف القاعات الصفية -1
 .والدربزينات بالماء والصابون األدراج غسل وفرك  -2
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 .ديترات التدفئةور  أللمنيومغسل قواطع ا -3

 .تنظيف وتلميع الزجاج من الداخل والخارج -4

 .ي وتلميع البالطجل -5

  .الخارجية وأغطيتهانارة إل تنظيف لمبات ا -6

 .تنظيف وكنس الشوارع الداخلية والساحات والمالعب -7

 .كنس الشارع الموازي لحرم الجامعةتنظيف و  -8

 .عملية الشطف للساحات السماوية داخل حرم الجامعة -9

 :ا  المطلوبة شهرياالعمال  -ت

 .فهيغسيل السجاد والموكيت وتنظ -1
 .اجورات ومناخل الشبابيكبألتنظيف ا -2

 .تنظيف رفوف المكتبة -3

                                           في القاعات والمكاتب. ثاثأل تنظيف ا -4

 المعدنية. تنظيف البرادي -5

 .تنظيف فتحات التهوية في المختبرات والمرافق الصحية -6

 :التنظيف الشامل

طلبت  كلماعة بواسطة سيارة رش الجام وساحات القيام بعمليات الرش الكامل لمرافق -1
 .الجامعة ذلك

المبيدات واستخدام  المحمولة المضخات بواسطة سبوعيألا الدوري  الرشالقيام بعملية  -2
ومكافحة الحشرات  ثما دعت الحاجة لذلكيالسائلة الصحية المطابقة للصحة العامة وح

 .داخل المباني

 .الخارجو  الداخل  تنظيف زجاج المباني من -3

 .سبوع لجلي طابق واحد من كل مبنىأط بحيث يخصص يوم السبت من كل جلي البال -4

صقل وتلميع وتنظيف جميع االرضيات الرخامية والجرانيت والسيراميك والباركيه  -5
                                                  .حسب الطلب الحجريةواألرضيات رضيات المطاطية أل وا

الفريقين بوعي والشهري المتفق عليه من كال مج العمل اليومي واالسيلتزم الفريق الثاني ببرنا -ث
 .ويقوم بتقديم برنامج العمل مكتوب الى دائرة الخدمات العامة
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يلتزم الفريق الثاني بتعقيم كافة المباني في الجامعة ضد فايروس كورونا او أي  -ج
 وباء ستجد في االردن بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة.

 :أخرى : شروط لثامنةاالمادة 
شعار الشركة بشكل واضح  عليه لديه على الشركة تامين زي خاص لجميع المستخدمين -1

ويتم  نظيفة وان تكون دائما  وباجات للشركة موضح عليها االسم والمهنة وصورة شخصية 
 .تجديدها كل ستة اشهر

ت ـاو اذا كان شهريا   توفيرها من الشركة/ الموسسةالمواد المتفق على  اذا كان هناك نقص في -2
للجامعة الحق باستيفاء النقص الحاصل من اي مصدر فتفي بالغرض دوات المستعملة ال ألا

ية المستحقة للفريق الثاني ي جهة وتحسم قيمة المشتريات من الفاتورة الشهر ألدون الرجوع 
 .% من الثمن25 تهقيم ما ومضافا  

عند انتهاء العقد ويتم حجز آخر مطالبة  يهلثاني بتصفية حقوق العاملين لديلتزم الفريق ا -3
موقع من قبل العاملين  حضار آخر كشف راتب للعاملين لديهإلحين   التنفيذ مالية وكفالة حسن

 .صولألحسب ا

من  األول األسبوعقصاها نهاية أوفي مدة  جور العاملين لديه شهريا  أيلتزم الفريق الثاني بدفع  -4
في حال و  ،الى دائرة الخدمات الرواتب موقع من العمالرسال نسخة من كشف إويتم  كل شهر

جور العمال في هذا التاريخ تقوم الجامعة بصرف رواتب العاملين لديها أعدم االلتزام بدفع 
ليها غرامة مالية إ ا  العامل في العطاء وحسمها من مخصصات الشركة المالية مضافحسب أجرة 

 .( من الفاتورة الشهرية%10بقيمة )

للتنظيف وكذلك المعدات الالزمة ويحق للفريق منه  المطلوبالفريق الثاني بتوفير المواد يلتزم  -5
 .هذه المواد والمعدات وجاهزية التأكد من صالحية ولأل ا

, وفي حال عدم االلتزام والمراقبين بشكل الئق وموحد يلتزم الفريق الثاني االهتمام بزي العمال -6
 .تزم بذلككل عامل او مراقب غير مل عن دنانير (10بلغ )ني مايحق للجامعة تغريم الفريق الث

ال في الحاالت إيلتزم الفريق الثاني بعدم السماح بالمغادرات خالل ساعات الدوام الرسمي  -7
 .بعد موافقة دائرة الخدمات العامة الطارئة
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جازات إلدائرة الخدمات العامة بالجامعة من حيث امدير وع مباشرة مع ر يكون ارتباط مدير المش -8
و كتب  بالتوقيع على أي مخاطبات أوأن يكون مخوال   أخرى  إدارية أمور أي أووالمغادرات 

 .للفريق الثاني رسمية موجهة

يلتزم الفربق الثاني بإشراك جميع العاملين لديه بالضمان اإلجتماعي وكذلك يلتزم بدفع جميع  -9
 ةق األول مخاطبة الدوائر المعنيعليه حيال هذا العطاء ويحق للفري ةالضرائب والرسوم المترتب

 . وال تتحمل الجامعة أية مسؤولية في حال عدم التزامهللتأكد من مدى إلتزام الفريق الثاني بذلك 

 لعاملين لديه.ا بخصوصقانون العمل والعمال االردني ب كل ما ورد يلتزم الفريق الثاني بتطبيق  -10

 حسب قانون العمل والعمال االردني.و م السنوية يلتزم الفريق الثاني بمنح العاملين لديه اجازاته -11

يلتزم الفريق الثاني بالسماح للعاملين لديه باستعمال اجازاتهم المرضيه الممنوحة لهم من  -12
 الجهات الطبية المختصة وحسب قانون العمل والعمال االردني.

عة حسب ساعات يلتزم الفريق الثاني بتوفير وسائط نقل لتأمين العاملين لديه من والى الجام  -13
 الدوام المتفق عليها.

( خطوط هاتف خلوي على شبكة الجامعة المعمول بها لمدير 5)يلتزم الفريق الثاني بتوفير   -14
للفريق الثاني  تحسم من الفاتورة الشهرية وال يحقراقبين المشروع وعلى نفقة الشركة، و وم

 االعتراض او رفضها.

العامل  أجرة وان يكون بنفس رهعمال اذا دعت الضرو عدد ال او انقاص يحق للفريق االول زيادة -15
ولغاية نهاية العطاء وذلك بالتنسيق المسبق مع مدير دائرة  ا العقدالمتفق علية ضمن هذ

 .الخدمات العامة واخذ موافقة الجامعة

واي قرارات صادرة عن الحكومة فيما يتعلق بحقوق  بقرارات رئاسة الوزراء الفريقانيلتزم  -16
وبالغات الجامعة الصادرة  الرواتب( وكذلك العطل واالعياد والمناسبات الرسميةالعاملين )

 .لمناسبات الرسميةعياد واألبخصوص تعطيل الدوام في ا

دوات ألعن سوء استخدام مواد التنظيف او سوء استعمال اينشأ تعطيل  أوتلف  أوي تخريب أ -17
 .لفريق الثانياستبدال ما تم اتالفه على حساب ا أوصالح إوالمواد يتم 

ومناسبات الجامعة وكما تراه  ونشاطات يساهم الفريق الثاني بأعمال النقل والترتيب في حفالت -18
خالل  ن ووفي حال تأخر المستخدم المؤسسة، /دائرة الخدمات وبالتنسيق مع إدارة الشركة

ركة عمال الشلوقت أكثر من ساعات العمل المطلوبة يتم تعويض  طلبة الجامعةتخريج حفالت 
 .بالكيفية التي تراها الجامعة مناسبة بدل ساعات الدوام االضافي
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بالغ دائرة الخدمات العامة وفي حال عدم إيتم  ةمن المعدات المطلوب ةي معدأ لفي حال تعط -19
 ةفي هذه الحال ةالمعدات معطله ألي سبب تعتبر الشرك إحدىن أوتم اكتشاف  ةالدائر إبالغ 
 .خالفات والعقوباتق عليها بند المويطب ةمخالف

وغير ذلك  العاملينيتم إحضار براءة ذمة من الضمان االجتماعي كل ثالثة أشهر لجميع  أن -20
 .لدى الشركة العاملينتراه مناسبا  لحفظ حقوق  إجراءبأي ستقوم الجامعة 

التعاقد مع شركة رش ومكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض واالفاعي والحيوانات  -21
تكون مطابقة للصحة العامة ومرخصة وحاصلة على شهادة مزاولة مهنة في هذا الضالة و 

( زيارة سنويا  وعند الطلب، ويتم تزويد دائرة 20-18)المجال وان يكون العقد سنوي وبمعدل 
 الخدمات العامة بنسخة من العقد.

 صباحا   6.30توفير عامل متخصص لنظافة مكاتب رئاسة الجامعة ويكون دوامه الساعة  -22
 ( دينار.25مساءا  وان يكون راتبه اكثر من الحد االدنى بـ ) 4.00ولغاية الساعة

 تعتبر الجامعة مكانا  مختارا  لغايات التبلغ والتبليغ بالنسبة للفريقين. -23

 .كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل من اختصاص المحاكم األردنية المختصة -24

من نسختين واحتفظ كل منهما بنسخة أصلية للعمل  صفحات عشرةعلى حررت هذه األتفاقية  -25
 .م 2019/    الموافق       /           يوم بموجبها وجرى التوقيع عليها 

 الفريق األول              
 جامعة فيالدلفيــــــــا

 الفريق الثاني 
 
 

 


