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البيت آل جامعة  

 procurement                                              الشراء دائرة
Department 

 ( 7/2023العطاء رقم )مواصفات 
 تأجير سوق مجمع القاعات مقابل مبنى قريش

 

العقد   (1 سنواتمدة  تاريخ    ثالث  العقدمن  التزام  توقيع  حسب  للتجديد  قابلة  وباتفاق    المتعهد ، 
 الطرفين. 

من تاريخ اعتبارًا  بواقع )أربع دفعات( دفعة كل ثالثة أشهر مقدمًا  السنوي    بدل اإليجاريدفع   (2
ليه العطاء، على أن يودع في الدائرة المالية شيكات أو حسب ما ينص ع  التوقيع على العقد

 . ن المدة كاملةً بنكية معتمدة عن قيمة بدل اإليجار ع 
جميع   (3 لبيع  مناسبة  تراها  التي  بالمساحات  الجامعة  تحددها  التي  المواقع   / الموقع  يستخدم 

الخ    ... والمرطبات  والغذائية  التموينية  المواد  من  الجامعة  في  والعاملين  الطلبة  احتياجات 
 لشروط.( من ا24واألمور المتعلقة بالنشاط باستثناء األمور المذكورة في البند رقم )

السلع   المتعهد على   (4 أسعار  عن  واإلعالن  والتجارة  الصناعة  وزارة  وشروط  بتعليمات  االلتزام 
 التي يبيعها بشكل واضح.  

ومستوفيًا    المتعهد يقر   (5 صالحًا  ووجده  العقد  على  التوقيع  قبل  المواقع  الموقع/  عاين  قد  بأنه 
بأنه صالح لالنتفاع فيما أُعد من  لجميع الشروط ويوافق على استئجاره بحالته الراهنة، ويقر 

بأنه استلم الموقع/ المواقع بحالٍة سليمٍة    المتعهد أجله وللغاية التي حددها هذا العقد، كما يقر  
 زم بتسليمه للجامعة عند إخالئه بالحالة التي كان عليها عند استالمه. ويلت

 عرض أو تعليق أية بضائع أو سلع خارج حدود الموقع/ المواقع المحددة له.   للمتعهد ال يحق  (6
، وللجامعة الحق في تعديل هذه األوقات بما  في الجامعةالرسمي  بأوقات الدوام    المتعهد يلتزم   (7

مصلحتها، مع  والعطل    يتناسُب  الطلبة  بدوام  المتعلق  الجامعي  التقويم  على  االطالع  مع 
 . وال يحق له االعتراض على ذلك الرسمية
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يسمح    المتعهد يتعهد   (8 بأن  المواقع  الموقع/  إخالء  و/أو  العقد  إنهاء  على  االتفاق  حال  في 
العمل   أوقات  لمعاينتها طوال  الموقع/المواقع  دخول  االستئجار  الراغبين في  خالل لألشخاص 

 المدة السابقة للموعد المحدد لإلنهاء أو اإلخالء أو انتهاء العقد.  
لموظفي    المتعهد يلتزم   (9 منه  الجامعةبالسماح  أية    االمنتدبين  إلجراء  المواقع  الموقع/  بدخول 

 آخر دون أي اعتراض أو تأخير.   متعهد ترميمات أو صيانة حتى ولو كانت متعلقة بمصلحة 
أن يعمل على تحوير األسواق وبشكٍل الئق قبل البدء في العمل وبالتنسيق مع    المتعهد على   (10

 . الجامعة
الملحقة بالموقع/ المواقع وتعتبر    ومزروعاتهابالمحافظة على ممتلكات الجامعة    المتعهد يلتزم   (11

 بضمانته ومسؤوليته. 
تو  (12 تكاليف  بدفع  المتعهد  قراءة يلتزم  حسب  للجامعة  الكهرباء  استهالك  وبدل  الكهرباء  صيل 

العداد أو العدادات التي تعتمدها الجامعة التي سيتم تركيبها على نفقته وتحت إشراف الجامعة، 
بغض  الغايات  لهذه  الجامعة  قبل  من  المعتمدة  التعرفة  حسب  الكهرباء  استهالك  بدل  ويكون 

عرفة المعمول به في المملكة األردنية الهاشمية وأية  النظر عن نوع االشتراك وحسب نظام الت
تعديالت تطرأ عليه مستقباًل، وكذلك يلتزم المتعهد بدفع أثمان المياه الخاصة بالموقع/ بالمواقع 
األسعار  وحسب  الجامعة،  إشراف  وتحت  نفقته  على  تركيبه  سيتم  الذي  العداد  قراءة  حسب 

تكال بدل  دفع  وكذلك  الجامعة  في  إن المعتمدة  المركزية  التدفئة  استخدام  وبدل  الهاتف  يف 
 وجدت، وذلك حسب األسعار التي تقدرها الجامعة وأية عمليات صيانة الحقة تجري عليه.  

دون اللجوء للقضاء في أيٍ  بعد إخطاره  يجوز إخالء الموقع/ المواقع بقراٍر من رئيس الجامعة   (13
 من الحاالت التالية:  

 بأي شرٍط من الشروط الواردة في العقد/ القرار.  المتعهد إذا أخل  أ. 
الموقع/ المواقع أو قسمًا منه لشخٍص آخر )بالباطن( أو سمح له بإشغاله  المتعهد إذا أج ر  ب. 

الخطية أو أخاله لشخص آخر أو سمح بإشراك غيره معه دون تلك   الجامعةدون موافقة  
 الموافقة.  

 الخطية.   الجامعةلشريك أو شركة بإشغال الموقع/ المواقع دون موافقة  المتعهد إذا سمح  ج.
الموقع/ المواقع بال إشغال دون سبب مشروع لمدٍة تزيد على شهر بعد   المتعهد إذا ترك    د.   

 تهاء المدة.  توقيع العقد وحتى ان 
 لُمدٍة تزيد عن شهرين.  أو الكهرباء عن دفع بدل استهالك الماء المتعهد إذا تخلف  هـ. 
 عن دفع األجرة المستحقة في حينه.  المتعهد إذا تخلف  و. 

 تعتبر أنظمة وتعليمات الجامعة والتعديالت التي تطرأ عليها جزءًا ال يتجزأ من شروط العطاء.  (14
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ة وعليه    المتعهد يكون تشغيل العاملين والفنيين وغيرهم الذين سيعملون مع   (15 على نفقته الخاص 
ل من إنهاء عم  للجامعةعلى ذلك، ويحقُّ    ابأسمائهم قبل تشغيلهم، وأخذ موافقته  الجامعةإبالُغ  

 المتعهد رى أن تصرفاته أو سلوكه غير الئق أو ألي سبٍب آخر، ويلتزم جميع العاملين لدى  ت
 بأنظمة الجامعة وتعليماتها.  

أو أو العاملين لديه أو األجهزة    بالمتعهد عن أي عطٍل أو ضرٍر يلحق    ةغير مسؤول  الجامعة (16
ة بذلك.  االتي تخصه، ولهالمواد والبضائع   الحق بعمِل بوليصة تأمين خاص 

على   (17 أهداف    المتعهد يحظر  مع  تتعارض  أخرى  غايات  في  استأجره  الذي  العقار  استعمال 
جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها، أو تتعارض مع القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول  

 أية مخالفة في هذا الخصوص. ال عن مسؤو  المتعهد بها في المملكة األردنية الهاشمية ويكون 
تاريخه   (18 في  ُيدفع  ولم  اإليجار  بدل  أقساط  من  قسٍط  أي  استحقاق  حال  باقي  في  تستحقُّ 

فوراً  المجددة  المدة  أو  العقد  مدة  لنهاية  أو    األقساط  اإلنذار  أو  اإلخطار  إلى  ودون حاجٍة 
القانونية   الفائدة  المستحق  اإليجار  بدل  على  وتسري  القضاء،  إلى  تاريخ  اللجوء  من 

الحق بفرض فوائد على األقساط المتأخرِة    للجامعةاالستحقاق وحتى السداد النقدي التام، و 
 %( عن كل شهر تأخير. 9بنسبة )

يجوز   (19 إال    للمتعهد ال  الخارجية  المواقع  الموقع/  واجهات  على  يافطات  أو  آرمات  أي ة  وضع 
 . اوافق عليهوبالمواصفات والمقاييس التي ت الجامعةبموافقة 

من بيع أي ة مواد )مرئية أو مسموعة أو مسجلة أو مطبوعة أو مصورة وغيرها(   المتعهد ُيمنع   (20
اإلسالمي واألخالقي والعقائدي بما في بما ال يتعارُض مع سياسة الجامعة من حيُث االلتزام  

وقوانين   أنظمة  أو  للجامعة  اإلساءة  شأنها  من  التي  المنشورات  أو  والمجالت  الصحُف  ذلك 
 المملكة األردنية الهاشمية. 

يجوز   (21 بسالمة    للمتعهد ال  تكون مخلة  أشياء  أي ة  أو  المواقع  الموقع/  أية ممنوعات في  وضع 
 الموقع/ المواقع أو بالصحِة العامة أو أية أشياء أخرى يمكن أن يضر ثقلها بالبناء. 

نقل أو تغيير مكان أي من توابع الموقع/ المواقع أو تمديدات الكهرباء أو   للمتعهد ال يجوز   (22
 . االخطية وتحت إشرافه الجامعةالمياه دون موافقة 

منه    المتعهد يقدم   (23 جزء  أي  أو  الموقع  عليه  تنفيذالُمحال  ُحْسن  من   %(10)بنسبة    كفالة 
 .التوقيع على قرار اإلحالة / العقد من تاريخ  ثالث سنواتلمدة إجمالي اإلحالة 
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 من تقديم الخدمات التالية:  المتعهد  ُيمنع  (24
اقتناء  أ. أو   )... محاضرات،  )كتب،  أنواعها  بجميع  استنساخها  أو  الوثائَق  تصوير 

 ماكينات تصوير وثائق داخل الموقع/ المواقع التي استأجرها.  
)الدوسيهات  ب.  التدريسية  والمقررات  الكتب  أو    بيع  الجامعة  عن  الصادرة  والمذكرات( 

 الخطي ة الُمْسبقة.   الجامعةالمعتمدة من قبلها إال بموافقِة 
بيع القرطاسية واألقالم والدفاتر واألدوات الهندسية والدسكات واألقراص المدمجة الخام   ج.

 وجميع مستلزمات القرطاسية. 
 اقتناء جهاز حاسوب لهذه الغاية. طباعة األبحاث للطلبة أو المدرسين في الجامعة أو  د. 

بيع جميع أنواع الساندويشات والمعجنات والمشروبات الساخنة بما فيها مسبقة التجهيز  هـ. 
إال بموافقة   –ال تباع هذه المادة    –التي تقدم من قبل جهات أخرى وكذلك مادة الخبز  

 الخطية المسبقة.   الجامعة
 لعصائر)السالش( غير مسبقة التصنيع.  بيع الذرة والبوظة والكوكتيل وا و. 
 تقديم خدمات بيع المشروبات الساخنة التي تقدم آليًا.   ز. 
 أية مواد أخرى تحدد الجامعة حصريتها لها أو لجهة أخرى. ح.

* وذلك كون هذه الخدمات ُمحالة على جهاٍت أخرى بموجب اتفاقيات رسمية أو تقدمها 
 الجامعة مباشرة. 

أخل   (25 دعوة    المتعهد إذا  مواصفات  أو  ة  الخاص  أو  العام ة  روط  الشُّ من  شرط  أو بأي  العطاء 
اتخاذ   شروط للجامعة  يحقُّ  العام ة،  المة  والس  حة  الص  لشروط  مخالفة  ارتكب  أو  العقد 

 ودون أن يكون ملزمًا باللجوء إلى القضاء  –اإلجراءات التالية  
 توجيـه إنــذار  أ.

 وحسب اآلتي:   ،الجامعةقدرها المالية التي تالقيمة  المتعهد تغريم  ب. 
 .  مائــــــة دينار. 1
 . خمسمائة دينار.  2
 .  ألف دينار.  3

حسن  د.   كفالة  ومصادرة  الجامعة  في  به  المعمول  واألشغال  اللوازم  نظام  تطبيق 
 التنفيذ فورًا. 
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الحصول   هـ.  بعد  إال  الفتح  إعادة  تكون  وال  المخالفات  تصويب  لحين  الموقع  إغالق 
 .  الجامعةعلى موافقة 

 إخالء الموقع والحجُز على الموجودات.   و.  
 ز.    إنهـــــــاء العقـــــــد. 

د مع المتعهدين الُمحال عليهم االستثمار إقامة مشاريع خدمية  حق للجامعة وخالل سريان العقي (26
للطالب وخدمات أسواق تجارية وأية خدمات أخرى يراها مناسبة كقريٍة طالبيٍة مثال دون أن  

 يحق ألي من الُمحال عليهم هذا المشروع االعتراض على ذلك. 
ة والمواصفات   للعطاءتعتبر كافة الوثائق المقدمة   (27 والمراسالت الالحقة والشروط العام ة والخاص 

 . جزءًا ال يتجزأ من قرار اإلحالةالفنية 
اإلحالة    المتعهد على   (28 لقرار  الرسمي  التبليغ  تاريخ  من  أيام  اإلحالة خالل عشرة  رسوم  دفع 

 . وقبل توقيع العقد
فيه  المتعهد على   (29 بما  الحكومية  والرسوم  الضرائب  جميع  والدخل  دفع  المبيعات  ضريبة  ا 

 وللجامعة الحقُّ بتزويد الجهات الحكومية ذات العالقة بالمعلومات الالزمة.  
في حال الخالف حول تفسير بنود االتفاقية التي تبرم مع المتعهد أو تطبيقها يصار إلى حلها  (30

ب محكمة  تكون  ذلك  وبعكس  الطرفين،  بين  الودية  صاحبة  بالطرق  المفرق  الصالحية  داية 
 بنظره. 

( وتعليماتــه علــى هــذا العطــاء 2022( لســنة )8تســري أحكــام نظــام المشــتريات الحكوميــة رقــم ) (31
 ولها صفة األولوية.

( مــن نظــام المشــتريات 1( مــن الملحــق رقــم )14/1( والمــادة )29يــتم تطبيــق نــص المــادة رقــم ) (32
( والمعمــول بــه فــي الجامعــة فــي حــال اخــالل المتقــدم للعطــاء 2022( لســنة )8الحكوميــة رقــم )

 .االحالةلشروط دعوة العطاء أو استكمال إجراءات 
 : على املتعهد تعبئة منوذج األسعار أدانه وكما يلي  (33

 كان / املوقع امل
 

 بدل األجرة
 اجملموع 

 للسنة الثالثة  للسنة الثانية  للسنة األول 
 دينار  فلس  دينار  فلس  دينار  فلس  دينار  فلس 

 
 سوق جممع القاعات مقابل بين قريش.

        
        

   اإلمجال 
 

 ......................................................................................أان املوقع أدانه 
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 ............................صاحب مؤسسة / مكتب / شركة )من واقع رخصة املهن( ................
 ه أوقع،،،أقر أبنين اطلعت على شروط هذا العطاء، وملتزم هبا واألسعار املقدمة من قبلي، وعلي

 
 : ........................................  اإلسم التجاري
 : ........................................  إسـم املـالك    

 : ........................................  التوقيـــع
 : ........................................  التاريـــخ 

 

  


