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( وفقا للشروط 4/2023وكافة مرافقهما المدرجة في هذا العطاء رقم ) النسائية / جبل النزهة / مقابل االستقالل مول 
  -والبنود المدرجة في هذا العرض وحسب االتي :

( المقدم منه وبقرار االحالة 4/2023فريق الثاني  بالتقيد بشروط ومواصفات العطاء رقم )يلتزم الاوال  

 0وتعتبر جميعها جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية

لمباني وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات  يلتزم الفريق الثاني  )المناقص( بتقديم خدمات تنظيف ثانياً  

مباني المشتملة على المكاتب، الممرات الخارجية، المرافق الصحية، المصلى، بتنظيف الاالسالمية 

المصاعد، اماكن الوضوء، كراج السيارات، المستودعات، المداخل الخارجية الواقعة امام المداخل بما 

باختالف انواعها ولجميع الطوابق والعناصر االخرى التابعة  فيها االرصفة  الخارجية، غرف االجهزة

لهذه المباني( حيث يلتزم الفريق  الثاني بالشروط الخاصة بخدمات التنظيف للدوائر الحكومية، ويلتزم  

 بتقديم ارفع مستويات النظافة والخدمة للمباني وجميع مرافقهما المبينة اعاله .

-يلتزم الفريق الثاني بما يلي :  -ثالثا: 

 0التنظيف اليومي لكافة مرافق المباني المذكورة  -1      

/  صندوق الزكاةفي  مدير اللوازموباالشراف المباشر من  توفير العدد الكافي من العاملين االكفاء وحسب التالي

 -: قسم اللوازم في الشؤون النسائية / مديرية االنشاءات والصيانة 

للقيام باعمال التنظيف لمبنى مديرية صندوق الزكاة / شارع عمال  خمسة( 5ان ال يقل عددهم عن )  - أ

 االردن

جبل /  الشؤون النسائيةللقيام باعمال التنظيف لمبنى مديرية عمال  ثالثة( 3ان ال يقل عددهم عن ) - ب

 النزهة / مقابل االستقالل مول ) المبنى المؤجر لنادي اليرموك سابقا (

للقيام باعمال التنظيف لمبنى مديريات االنشاءات والصيانة عمال  اثنان( 2ان ال يقل عددهم عن ) - ت

 وشؤون المساجد والسياحة واالثار واالسالمية / جبل الحسين 

وا لباسا خاصا يميزهم عن غيرهم وتعليق هويه على صدر يجب ان يظهر العاملون بمظهر الئق وان يرتد  -2

 0كل واحد منهم مع ضرورة االهتمام بالنظافة الشخصية و نظافة اللباس

 0االهتمام بالمظهر الخارجي  -3

توفير الكوادر الفنية المتخصصة والمدربة وكذلك توفير المعدات الحديثة والكافية للقيام بالعمل على اكمل  -4

 وجه .

 تغطية فترات العمل اإلضافي لموظفي الفريق االول اثناء المناسبات الرسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي . -5

التقيد بساعات العمل قبل بداية دوام موظفي الفريق االول من الساعة السابعة و النصف صباحا  الى  -6

 0الساعة الثالثة و النصف مساءا

نقل وتحميل وتنزيل االثاث واللوازم الخاصة بالفريق االول داخل وخارج مباني الوزارة و المديريات  -7

ً اثناء نقل االثاث بين المكاتب او لغايات  ونقلها الى االماكن التي يحددها الفريق االول  وخصوصا

 االحتفاالت خارج مبانى الوزارة و المديريات .

رواتب العمال في نهاية كل شهر وفي حال ورود شكاوي من العاملين لديه  يلتزم الفريق الثاني بدفع -8

 بعدم دفع االجرة يحق للفريق االول دفع االجرة المستحقة لهم وحسمها من الفاتورة الشهرية .

 0لكل مجموعه .( واحد1م( خمسين متراً عدد)50يلتزم بتوفير بربيش ماء طوله ال يقل عن ) -9

 0توفير ساللم عند الحاجة باطوال مختلفه -10
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 رش ملطف جو  في المكاتب والكردورات اسبوعيا وعند الحاجة . -11

 يكون يوم السبت او أي يوم عطلة رسمية يوم عمل رسمي لعمال الشركة. -12

نات استخدام عمال لديهم الخبرة الكافية في مجال جلي وتشميع البالط مع معرفتهم باستعمال ماكي -13

التنظيف وكذلك تنظيف وتلميع الزجاج  و يحق للفريق االول اخضاع عمال الشركة المحال عليها 

 العطاء لفحص المهارات للتأكد من مدى كفاءتهم.

ً وكلما دعت الحاجة بصابون سائل  -14 كما  للحمامات تواليترول  ويلتزم بتزويد جميع الحمامات يوميا

محارم ورقي ال تقل سعته عن سبعين محرمة مزدوجة و من النوع  بباكيت موظفيلتزم بتزويد كل 

 .وذلك في بداية كل شهر  ورول بشكير للمدراء والمساعدين الجيد

 -يلتزم ببرنامج التنظيف التالي وعلى مدار العام على ان يشتمل ما يلي : -15

 -برنامج التنظيف اليومي )لجميع عناصر المباني( :  -أ      

تنظيف ومسح الغبار عن المكاتب والكراسي والبرادي ومنافض السجائر واألجهزة الكهربائية   -1

 والصور وكافة قطع االثاث واالبواب والرخام لجميع عناصر المباني وبما يلزم من مواد وآالت .

 تنظيف السجاد بجميع انواعه بواسطة ماكنات شفط الغبار .  -2

 المهمالت وتغيير اكياسها بأخرى جديدة مع تنظيف السالت وتطهيرها . افراغ سالت -3

تنظيف وغسل وتطهير المرافق الصحية واماكن الوضوء على مدار اليوم بما يجعلها نظيفة ومعقمة   -4

باستمرار ويشمل ذلك بطبيعة الحال الحمامات ، االرضيات ، الجدران ، االبواب ، مقابض االبواب ، 

 . الخ .الرخام ، ..

  -ب ـ برنامج تنظيف وغسيل السجاد والموكيت :        

يلتزم الفريق الثاني بتنظيف السجاد والموكيت للمصلى ومرافقه والمباني بجميع مرافقها 

الجافه او  اسبوعيا وحين الطلب ويتم غسيل السجاد بالشامبو وباالت الخاصة وبالطريقه

بطريقة البخار او األنزيمات بما ال يقل عن مره واحده شهريا وبما يسمح استعماله مباشرة 

  0بعد الغسيل وازالة البقع

 -ج ـ برنامج التنظيف االسبوعي :      

 غسيل وتطهير المرافق الصحية وجدرانها وارضياتها وابوابها     ومقابضها والزجاج   وااللمنيوم .  -1

 غسيل وتعقيم سالت المهمالت والحاويات ان وجدت . -2

غسييل وجليي وتلمييع المسيطحات االرضييية والسياحات الخارجيية واالدراج والميداخل باسييتعمال ا الت  -3

 المناسبة والمواد الملمعة .

 تنظيف جميع االالت الكهربائية وماكنات التصوير واجهزة الهاتف والمراوح وخالفها .  -4

 ظيف وغسيل الكراجات والممرات المؤدية اليها .تن  -5

 -د ـ برنامج التنظيف كل اسبوعين :       

 مسح الغبار عن المسطحات المرتفعة وغير المنظورة كاسطح الخزائن واالبواب وغيرها . -1

 رش المبيدات الحشرية حيثما يلزم وخاصة الزوايا الخارجية واالماكن الرطبة . -2

 مرة كل شهر تنظيف الواح والخاليا الشمسية -هـ         

  -برنامج تنظيف وغسيل السجاد والموكيت : -ـ و       

  -معدات التنظيف :

  -يلتزم الفريق الثاني / بتوفير المعدات التالية في المبنى وبشكل دائم :

 .اثنتان  جالية ارضيات وسجاد: -1 
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 .واحد  شفاط مياه وغبار : -2 

 .اربعة  عربات تمسيج وتغيير : -3 

 -برنامج تنظيف سيارات الوزارة : -ز 

وبالتنسييق ميع ميدير الليوازم  مركبيات( 5المديريات وعيددها ) مركباتيلتزم الفريق الثاني  بتنظيف 

 في مديرية الزكاة

 

رابعاً: 

 

( لتير ومختيوم التيي يوافيق عليهيا  5يلتزم الفريق الثاني بتقيديم اجيود انيواع ميواد التنظييف بعبيوات ) 

الفريييق االول بحيييث يييتم اسييتخدامها حسييب خصائصييها بحيييث ال تييؤثر علييى موجييودات ولييوازم الفريييق 

ل وعلى ان يلتزم  بتقديم كشيف مبيين فييه انيواع ومواصيفات الميواد التيي سييقوم باسيتخدامها   و االو

 التي تم اعتمادها من مديرية اللوازم و الخدمات .

سييعملون  وافية عين جمييع االشيخاص اليذينيلتزم الفريق الثاني بتقديم قائمة تتضمن معلومات  -1خامساً: 

 في تنظيف مباني الفريق االول  للغايات االمنية ومنحهم تصاريح عمل في الوزارة.

 يلتزم  الفريق الثاني بان يكون جميع العّمال من المسلمين وذوي االخالق الحسنة .  -2

يلتزم الفريق الثاني بتعيين مراقبين )مشرفين( من ضمن العيدد المطليوب فيي الميادة ثالثيا يمثالنيه يتوليوا   -3

مييع ممثييل الفريييق االول  ويتلقييوا التعليمييات والمالحظييات منييه  االشييراف علييى اعمييال النظافيية والتنسيييق

وميؤهالت هيذان المشيرفان ويلتزم الفرييق الثياني بيمعالم الفرييق األول باسيم  بخصوص االعمال المطلوبة

شريطة أن يكون ليديهم خبيرة ال تقيل عين سينتين فيي هيذا المجيال وأن يتواجيدوا فيي اليوزارة والميديريات 

 طيلة ساعات العمل.  المعنيه

والالزمة للمستخدمين وشهادات صيحية )خليو مين  يلتزم الفريق الثاني  بالحصول على الموافقات األمنيه  -4

 . ومطعوم كورونا االمراض السارية والمعدية(

 يلتزم الفريق الثاني بتقديم وثيقة اثبات الشخصية لكل عامل يتم استخدامه تسلّم لممثل الفريق األول .05    

يلتزم الفريق الثاني بتقديم زي موحد ) المالبس المعدة ( للعمال المقيمين في المبنى على ان يحمل شيارة 06    

 الفريق الثاني وبطاقته الشخصية  وان يظهر العامل بمظهر الئق طيلة ساعات العمل .

باعمال التنظيف وال يقبل أي نقص على الفريق الثاني االلتزام باثبات تواجد العاملين في موقع العمل للقيام 07    

 في عدد العمال طيلة االوقات المطلوبة في االتفاقية .

 على الفريق الثاني تقديم شهادات عدم محكومية من الجهات المختصة لجميع العاملين .08   

باالنظميية يكييون الفريييق الثيياني مسييؤوالً مسييؤولية تاميية عيين تصييرفات مسييتخدميه اثنيياء العمييل وتقيييدهم 09   

والقييوانين النافييذة وبيياالداب واالخييالق العاميية ويحييق للفريييق االول الطلييب منييه  اسييتبدال أي مسييتخدم غييير 

 مرغوب فيه دون إبداء األسباب .
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 %( من قيمة العطاء األجماليه عند األحاله .10يلتزم الفريق الثاني بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة )سادساً: 

ا والييدفعات المسييتحقة دينييار                                   (                           قيميية األتفاقيييه  )سابعاً: 

 دينار             (           للفريق الثاني تدفع موزعة على اثني عشر قسطاً متساوياً  قيمة كل قسط )

مقابل تنفيذ االعمال المطلوبة منه تدفع في نهاية الشهر وتكون األسعار  شياملة للضيريبة العامية عليى 

جيزات تسيدد فيي نهايية السينة العقديية شيريطة %( كمحت5المبيعات ويحسم من كل دفعة شهرية نسبة)

تقديم شهادة موقعة من مدير اللوازم والخدمات ممثل الفريق االول  تتضمن قيام الفريق الثياني بجمييع 

 التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

تزم الفريق الثاني باسيتخدام عميال اردنييين وعيدم اسيتخدام  العمالية الوافيدة اسيتنادا اليى كتياب دولية يلثامناً :   

  0م4/8/2016تاريخ  18/11/1/33332رئيس الوزراء األفخم رقم 

 

تاسعاً : 

 

  -يغرم الفريق الثاني عند وقوع التقصير او االخالل بشروط هذه االتفاقية على النحو التالي : -أ

     0%( من قيمة الفاتورة الشهرية10)                -المخالفة االولـى: -1

    0%( من قيمة الفاتورة الشهرية 20)            -المخالفة الثانية : -2

    0%( من قيمة الفاتورة الشهرية 30)    -المخالفة الثالثة : -3

 في حال غياب أي عامل ليوم كامل أو جزء من هذا اليوم يتم حسم أجرة العامل  -ب

( سيتة دنيانير عين كيل ييوم باإلضيافة إليى الغرامية 6وبمعدل ) عن اليوم الذي تغيبه ويعتبر جزء اليوم يوماً كامالً 

 المنصوص عليها في الفقرة )أ( من نفس المادة .

في حيال تقصيير الفرييق الثياني بالواجبيات وااللتزاميات المطلوبية منيه بميا يجياوز المخالفيات االوليى والثانيية  -ج

طة الكاتب العدل ويكتفى بالكتيب الرسيمية التيي والثالثة في البند )أ(  فانه يسقط حقه في توجيه إنذار بواس

توجه من الفريق االول الى الفريق الثاني ويحق للفريق االول او من يمثله مصادرة الكفالة وفسخ االتفاقية 

دون الحاجة الى توجيه اشعار او اخطيار ويحيق للفرييق االول شيراء الخدمية المطلوبية مين الفرييق الثياني 

على حسابه بالغاً ما بلغيت القيمية دون الحاجية اليى اشيعار او اخطيار مهميا بلغيت فوراً من أي جهة كانت و

 التكاليف .

عاشراً: 

 

 

 

احدى 

 عشر :

 

 

 

 

 اثنى

 عشر

 

وتكون  م28/2/2024وتنتهي بتاريخ م1/3/2023 ة ميالدية واحدة تبدا من تاريخمدة االتفاقية سن

بنفس االسعار والشروط والمواصفات بقرار من لجنة العطاءات  ( شهور3)قابلة للتجديد لمدة 

 0بموافقة الطرفين  ( شهور اخرى3)المركزية و قابلة للتمديد 

 

في حال تقصير الفريق الثاني بالواجبات وااللتزامات المطلوبة منه بما يجاوز المخالفات االولى 

( فانه يسقط حقه في توجيه انذارا عدليا ويحق للفريق االول مصادرة 9والثانية والثالثة في البند)

رسمية التي توجه الكفالة وفسخ العقد دون الحاجة الى توجيه اخطار او انذار عدلي ويكتفى بالكتب ال

من الفريق االول الى الفريق الثاني  ويحق للفريق االول شراء الخدمة المطلوبة من الفريق الثاني 

 فوراً من أي جهة كانت وعلى حسابه بالغاً ما بلغت القيمة دون الحاجة الى اذن قضائي 

 

ب هذه االتفاقية، يحق في حال تقصير الفريق الثاني باداء أي عمل من االعمال المطلوبة منه بموج

للفريق االول ان يقوم بتنفيذ هذا العمل وعلى نفقة الفريق الثاني ويتم حسم المبلغ من قيمة الفاتورة 

 الشهرية للفريق الثاني دون الحاجة الشعاره او اخطاره بذلك.
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ثالث 

 عشر

 

رابع 

 عشر

 

خامس 

 عشر

 

 

 

 

 

سادس 

 عشر

 

 سابع

 عشر

 

ثامن 

 عشر

 

 

 

ان المبين في أية كتب رسمية او مراسالت او تعليمات يتم تسليمها لمراقب العمال أو ارسالها الى العنو

 هذه االتفاقية تعتبر مسلمة رسمياً وقانونياً للفريق الثاني وغير قابلة للطعن بطريقة تسليمها .

 

يقر الفريق الثاني بان العنوان المذكور ادناه هو العنوان الصحيح الذي اختاره الستقبال المراسالت 

ليغا قانونيا لجميع غايات هذا العرض وان أي تبليغ او كتاب رسمي يرسل له على هذا العنوان يعتبر تب

0 

في حالة تحقق اية اموال على الفريق الثاني يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل االموال العامية رقيم 

او أي قانون يحل مكانه في الحاالت التى يرى الطرف االول ذليك وال يمنيع هيذا البنيد  1952لسنة  6

 من تحويل النزاع الى المحاكم المختصة .

 

ي حالة نشوب نزاع بين الفريقين حول تنفييذ بنيود هيذه االتفاقيية وميا قيد ينشيأ عنهيا وبأيية منازعية ف

 0تتصل بالعالقة بين الفريقين تكون المحاكم االردنية هي المختصة للنظر في هذا النزاع والفصل فيه 

 

ة منهم خالل مدة سريان يلتزم الفريق الثاني ) المتعهد ( ومستخدميه بمتابعة االعمال والمهام المطلوب

 0العطاء وعلى إن تبقى المباني و ملحقاتها على اعلى مستوى من النظافة 

 

 تتكون هذه االتفاقية من مقدمة وثمانية عشر بندا بما فيها هذا البند 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مديرية العطاءات

 عطاء شراء خدمة التنظيف الخاصة

 مبانى الوزارة و المديريات / محافظة العاصمة
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 ترغب وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات األسالمية بشراء خدمة نظافة الوزارة التالية :

 مبنى المديرية العامة لصندوق الزكاة/ شارع االردن -1

 مبنى مديريات االنشاءات والصيانة وشؤون المساجد /جبل الحسين -2

 مبنى مديرية الشؤون النسائية/مقابل االستقالل مول -3

 والواردة في جدول عرض المناقصة وحسب الشروط التالية :

 %( من قيمة العطاء السنوية .3تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق لدخول العطاء بقيمة ) -1

 %( من القيمة اإلجمالية للعطاء وبعد اإلحالة .10حسن تنفيذ بنسبة ) بنكية او شيك مصدق تقديم كفالة -2

 ى المبيعاتاالسعار شاملة للضريبة العامة عل -3

تقديم كشف يبين فيه اسماء الجهات التي قمت المؤسسة بالعمل لديها مع ما يثبت ذلك من شهادة الخبرة في هذا المجال  -4

 ويحق للجنة استبعاد اي عرض ال يوجد معه شهادات خبرة عملية 

 عرض.تقديم الشهادات الثبوتية مع السجل التجاري و رخصة المهن للمؤسسة سارية المفعول مع ال -5

 المؤسسات التي اتخذ بحقها مخالفات او غرامات يحق للجنة استبعادها وال يحق لمقدمه االعتراض . -6

 .2022االلتزام بنظام المشتريات الحكومية لسنة  -7

 كل عرض غير مستوف الشروط اعاله ال ينظر فيه وال يحق لمقدمه االعتراض . -8

 الوزارة غير ملزمة باإلحالة على أقل االسعار . -9

 للوزارة الغاء العطاء دون ابداء االسباب .يحق  -10

يشمل اجور العمال ، اقتطاع الضمان االجتماعي ، مواد  يجب تقديم كشف منفصل لتحليل االسعار المقدمة مع العرض -11

 . التنظيف، نسبة الربح ، ضريبة المبيعات ، اي مصاريف اخرى

 تحديد الحقوق الوظيفية للعمال وضمانات تحصيليا . -12

  ، العطل الرسمية ،  بدل االجازات،  مواعيد تسليم الرواتبالضمان االجتماعي 

تقديم كشف باسماء المستخدمين قبل المباشرة بتنفيذ العقد وعلى ان ال يزيد عدد المستخدمين تحت التجربة عن   -13

 %( من عدد المستخدمين 10)

العاملين والذين تم تقديم كشف باسمائهم عند تنفيذ  تقديم براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي باسماء  -14

 ( شهور 3العقد كل )

 تقديم براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات   -15

 ض ، مطعوم كوروناتقديم شهادات عدم محكومية ، قيد امني ، وخلو امرا  -16

 مالحظات المبلغ اإلجمالي القسط الشهري  الرقم

 دينار فلس  دينار فلس 

      تنفيذ كامل االعمال المطلوبة -1

 المجموع اإلجمالي كتابة .............................................................. دينار

الرقم الضريبي )..................( واذا لم يكتب يكون خاضع للضريبة علما ان السعر شامال للضريبة اذا استحقت الحقا وال 

 المطالبة بهايحق له 

 اسم الشركة :............................

 اسم المفوض بالتوقيع ................                          رقم الخلوي )                           (

 (      التوقيع والختم :                                                  رقم الفاكس )                     

  رقم الهاتف : ...........................                         العنوان     

 


