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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  2018أتجري/ /3بناء 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              
  

 
 يعاملفوض ابلتوق

 
 االسم:         

 التوقيع:  …………………………….. اسم املشرتك:
 اخلامت:         

 
 

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

 
 
 
 

 لألمهية/ يعبأ من قبل املشرتك.
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 دعوة دخول أتجري
  

 2019/ت/ 3  التأجري رقم
 
 

 رتك احملرتم،حضرة املش
 

 حتية طيبة وبعد،
       .مؤتة تقدمي خدمات تصوير الواثئق يف اجلامعةأماكن  تأجريترغب جامعة مؤتة ب -1
يرجى تقدمي عرضكم وفق التعليمات والشروط املرفقة هبذا التأجري، مع مراعاة تفويض شخص واحد للتوقيع نيابة عن  -2

 اصة ابلتأجري.املشرتك على كافة الواثئق واملراسالت اخل
، ويتم إيداعه يف 18/8/2019آخر موعد لقبول العرض قبل الساعة الثانية من بعد ظهر يوم األحد املوافق  -3

 صندوق جلنة العطاءات املركزية والتأجري يف موقع اجلامعة مؤتة/ الكرك )املبىن اإلداري(.
 سوف ال ينظر يف أي عرض يقدم بعد املوعد احملدد. -4
 

 فائق االحرتام واقبلوا
 
 

 رئيس جلنة أتجري أموال اجلامعة
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 2019ت//3اخلاصة ابلتأجري رقم  الشروط

 شروط تضمني أشجار الزيتون

 
الشروط العامة واخلاصة لعملية تضمني أشجار الزيتون، وأعداد األشجار املوجودة داخل حرم جامعة         

املقرتحة ووضع ودراسة شروط العطاء من مجيع اجلوانب، على النحو مؤتة اجلناح املدين، وبيان مدة العطاء 
 التايل:

عشر ألف وسبعمائة  ( إحد 11.700املدين ما يقارب )  عدد أشجار الزيتون املثمرة يف اجلامعة/ اجلناح .1
 شجرة مثمرة.

اخل حدائق شقق تضمني أشجار الزيتون يف اجلناح املدين فقط واملوقع الدائم ابستثناء األشجار املزروعة د .2
 أعضاء هيئة التدريس القاطنني داخل اجلامعة.

 ( مخسة سنوات قابلة للتجديد ابتفاق وموافقة الطرفني. 5تكون مدة العطاء )  .3

% ( من القيمة السنوية للعطاء وتكون صاحلة ملدة سراين العقد اعتباراً 10تقدمي كفالة حسن تنفيذ بنسبة )  .4
 ند الطلب .من اتريخ توقيعه وقابل لتمديد ع

حيق للجامعة إقامة املشاريع اليت تنوي أقامتها داخل احلرم اجلامعي وإزالة مجيع األشجار املثمرة وغري املثمرة  .5
اليت تعيق تنفيذ املشاريع بغض النظر عن العدد وأن ال يكون هناك من قبل املتعهد الذي يرسو عليه العطاء 

 أي اعرتاض أو مطالبة ابلتعويض.

 واملتابعة على املتعهد من قبل دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية يف اجلامعة. يكون األشراف .6

 خراج أي خملفات من التقليم خارج أسوار اجلامعة.لغري الغاية املتفق عليها وعدم ا عدم استخدام األرض .7

م أخذ موافقة يتم حتديد أعداد العمال واآلليات اليت سيتم استخدامها من قبل املتعهد داخل اجلامعة لكي يت .8
مسبقة من أجل عمل التصاريح الالزمة هلم، من قبل دائرة األمن اجلامعي ابلتنسيق مع دائرة العطاءات املركزية 

 يف اجلامعة.

التنسيق مع دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية وبشكل دوري كل عام من أجل عمل خطوط انر حلماية  .9
 األشجار من احلرائق ال مسح هللا.

دام املياه يف اجلامعة إال بعد التنسيق واالتفاق مع اجلامعة على حتديد ما يتوفر من مياه يف حمطة عدم استخ .10
 التنقية أن توفرت، وعدم استخدام املياه العذبة املوجودة داخل اجلامعة هنائياً.  
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وابلتنسيق مع دائرة يتم حراثة املواقع املتفق عليها يف العطاء مرتني سنواًي شتواًي وربيعيًا من قبل املتعهد  .11
اخلدمات اإلدارية والزراعية يف اجلامعة، وان يتم إجراء عملية رش لألشجار للوقاية من األمراض واحلشرات من 

 قبل املتعهد، وإجراء عملية التقليم سنوايً وحسب الوقت املناسب لذلك ومن قبل املتعهد.

 قبل دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية. يتم حتديد موعد االنتهاء من قطاف مثار الزيتون كل عام من .12

ومصادرة كفالة  ها. للجامعة احلق بفسخ االتفاقيةيف حال عدم التقيد من قبل املتعهد ابلشروط املتفق علي .13
 حسن التنفيذ مع االلتزام التام من قبل املتعهد بدفع كافة املبالغ املالية املرتتبة عليه.

 ابملتعهد سواء كان ابلعمالة أو املعدات.اجلامعة غري مسؤولة عن أي ضرر يلحق  .14

ال حيق للمتعهد التنازل عن العطاء للغري أو التأجري يف الباطن إال مبوافقة خطية من قبل جلنة العطاءات  .15
 املركزية يف اجلامعة، ويكون التعامل فقط مع من يرسو عليه العطاء.

اجلامعة ابألنظمة والتعليمات املعمول هبا يف اجلامعة وحتت  االلتزام التام من قبل املتعهد والعاملني معه يف .16
 طائلة املسؤولية.

 يتم دفع قيمة العطاء السنوي بداية كل عام ويتم دفع قيمة العطاء للسنة األوىل عند توقيع االتفاقية. .17

منه عند  يقدم املتعهد كمبيالة ) غب الطلب ( بكامل املبلغ احملال عليه لكامل املدة مخسة سنوات موقعة .18
 توقيع االتفاقية.

 يسمي املتعهد احد العاملني لديه ويكون ضابط ارتباط او مفوض بينه وبني اجلامعة. .19

يعترب املتعهد مسؤواًل مسؤولية كامله عن مجيع املستخدمني لدية من حيث الصحة والسالمة العامة له وعن  .20
و تصرف يصدر عن أي مستخدم هو مبثابة مجيع تصرفاهتم وسلوكهم والتزامهم ابلنظام وتعترب أي خمالفة ا

 خمالفة من قبل املتعهد .

يلتزم املتعد بتقدمي مجيع األوراق الثبوتية ) صورة عن اهلوية الشخصية، صورة شخصية ( وعدم حمكومية  .21
وخلو امراض جلميع العمال ، ألخذ املوافقة اخلطية على كل مستخدم داخل اجلامعة على أن ال تتحمل 

 قات مالية .اجلامعة أي نف

املتعهد القيام ابلواجبات دينار سنواًي يف حال عدم التزام  500تفرض غرامة مالية على املتعهد قيمتها   .22
اليه وحسب تقرير يقدم من قبل اخلدمات االدارية والزراعية ومبوجب حترير خمالفة ماليه ضمن منوذج  املوكلة

 وحدة الشؤون املالية ألخذ االجراء املايل الالزم بذلك .معتمد يوثق فيه التاريخ واملوقع واملخالفة وترفع ل

يف حال استمرار املخالفات وتكرارها من قبل املتعهد سواء خمالفات العاملني او خمالفات األخالل بشروط   .23
تضمني العطاء حيق للجامعة من خالل جلنة التأجري اختاذ اإلجراءات التالية منفرده او جمتمعة دون احلاجة اىل 

 اخطار عديل:أي 
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 على أشجار الزيتون مهما بلغت ابألعمال املطلوبة للمحافظةا. استئجار عمال على نفقة املتعهد للقيام 
 التكلفة .

 ب. مصادرة كفالة حسن التنفيذ املقدمة من املتعهد .
له ج. فسخ العقد دون اخطار او اشعار املتعهد ومطالبته ابلعطل والضرر الذي يلحق ابجلامعة وال حيق 

 االعرتاض على ذلك .
اجلامعة غري مسؤولة عن أية أمور مالية أو إدارية أو قانونية أو أتمينية أو صحية تتعلق ابلعاملني لدى  .24

 املتعهد وغري ملزمة ابلقيام أبية مراسالت تتعلق ابستخدام العمالة أو تصاريح العمل .
ما مت  استبداليتم إصالح أو  مالاستعأو سوء  استخدامأي ختريب أو تلف أو تعطيل ينشأ عن سوء  .25

 إتالفه على حساب املتعهد .
للمتعهد تقدمي أية إضافات أو شروط ختص العطاء وغري واردة ضمن الشروط العامة أو اخلاصة يراها  .26

 املوافقة الالزمة من اجلامعة على ذلك. ألخذمناسبة ضمن عرض السعر املقدم منه 
ة من خالل دائرة اخلدمات اإلدارية والزراعية وتقدمي التقارير تكون مسؤولية األشراف من قبل اجلامع   .27

 الالزمة عن سري العمل ورفعها إىل جلنة التأجري.

احملافظة على ممتلكات اجلامعة وموجوداهتا واملمتلكات اخلاصة للموظفني والطلبة من أي عبث أو خراب  .28
دي عن أي ضرر ينتج عن املستخدمني لديه أو عطل أو سرقة ويكون املتعهد مسؤواًل عن تقدمي التعويض املا

 ويتحمل كافة املسؤوليات القانونية النامجة عن ذلك .

تسلم املفقودات اليت يعثر عليها أي من املستخدمني إىل دائرة األمن اجلامعي ، وخالف ذلك يتحمل  .29
 املتعهد املسؤولية القانونية واملالية .

العطاء داخل احلرم اجلامعي أو مداخل اجلامعة الرئيسية ألي عدم التجمع أو االعتصام من قبل العمال يف  .30
 سبب من األسباب وحتت طائلة املسؤولية.

 يتم تنظيم اتفاقية بني اجلامعة و املتعهد . .31

يف حال وجود منازعات حول تطبيق العقد يصعب الفصل فيها بني الطرفني حتال للمحاكم األردنية  .32
 ذة، وينعقد االختصاص القضائي حملاكم الكرك.املختصة حسب القوانني واألنظمة الناف

 


