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 لجنة العطاءات المركزية

 4/2022الشروط الخاصة لعطاء رقم 

 عطاء تقديم الخدمات العامة لمباني الجامعة والمرافق التابعة لها

 
 
 

   اوالً:

 وطرق ومطاعم مداخل بما في ذلكوحمامات  وسكن طالبات مرافق وساحات الجامعة من مكاتبكافة تنظيف تلتزم الشركة ب (1

 كالتالي:وكراجات 

  .Bومبنى  Aمبنى كلية العلوم /  ( أ

 .Bومبنى  A/ مبنى كلية التجارة  ( ب

  مبنى النشاط الطالبي ،مبنى الصالة الرياضية وبركة السباحة المرافق الرياضية،  ( ت

واألرصفة جوانب الطريق، والشوارع الرئيسية والممرات وواجهات المباني ومناطق الخدمات  مواقف السيارات ( ث

 األحواض بين المباني ومرايا الطاقة الشمسية.

 .المختبراتو المستودعات ،مبنى ومرافق قسم الحركة، مباني المشاغل ( ج

 .مركز تكنولوجيا المعلومات ( ح

 عيادة الجامعة. ( خ

 .البوابة الرئيسية للجامعة ( د

واألرصفة جوانب الطريق ومناطق الخدمات  نىوالممرات وواجهات المب والشارع الرئيسي المؤدي له ن الطالباتسك ( ذ

 باالضافة الى األحواض داخل وخارج المبنى.

ً بان  ( ر  ةمساحات الجامعة موضحكافة المرافق التي قد تقوم الجامعة بإستحداثها لإلستخدام داخل الحرم الجامعي علما

 بالملحق.

 المطاعم واالكشاك. ( ز
 

وضمن المستويات الممتازة للنظافة والصحة  قرار االحالةتنفيذ كافة أعمال الخدمات حسبما هو محدد في تلتزم الشركة ب (2

 وخاصة تلك المتعلقة بمتطلبات السالمة العالميةوالسالمة وااللتزام باستعمال مواد تنظيف حسب المعايير والمواصفات 

 وزارة العمل ودائرة ضبط الجودة األردنية.المقررة من و والصحة المهنية

على سبيل  والتعقيم والمبينة في الكشف المرفق والمعدات الالزمة للتنظيف واالدوات تأمين جميع الموادتلتزم الشركة ب (3

راب او تلف اي وفي حال خ، الخاصة ها، ومواد التزويد، والمواد الكيماوية الخاصة بالتنظيف، وعلى نفقتالمثال ال الحصر

تأمين البديل لها طول فترة صيانتها او استبدالها في حالة تلفها، وعلى الشركة تأمين الشركة منها خالل االستعمال يجب على 

 أية مستلزمات ضرورية للمحافظة على نظافة الجامعة.

خة تعقيم بخارية لتعقيم المكاتب تعود ملكية منافض السجائر وحاويات القمامة المستخدمة للجامعة مع تزويد الجامعة بمض (4

سجائر وسالت نفايات لكافة دورات المياه في الجامعة تكفي لتغطية  ومنافضتزويد الجامعة في الحاويات  ووداخل المباني 

أماكن تجمع الطلبة ومخارج المباني من الخارج وسكن الطالبات والطريق الدائري داخل الجامعة مع االبقاء على الموجود 

 ً  .سابقا

الداء مختلف اعمال خدمات التدبير  ،من العمال من اصحاب الكفاءة الجامعةوظف حسب احتياجات تبأن  الشركةتعهد ت  (5

خبرة في هذا المجال  يذو من ، وتوفير ما يلزم من كوادر بشرية للعملمن الجامعةالمنزلي والنظافة كما هي محددة 
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والكفاءة واالنضباطية من مشرفين وعمال نظافة وغيرهم مما يلزم لحسن ومؤهلين تأهيالً كامالً من حيث التدريب والخبرة 

 .تقديم الخدمة وبمستوى عال من المهنية

تأخير وبحرفية  بتأمين العمالة والعدد المناسب والمالئم من العمال ألتمام كافة االعمال موضوع االتفاقية دون  تقوم الشركة  (6

 ما يلي:ة على عالية وسرعة وكفاءة، على ان تشمل العمال

 مشروع  يرمد ( أ

 (2مراقبين عمال عدد ) ( ب

 (26عدد ) عمال نظافة ( ت

 للشركة زيادة او تخفيض االعداد شريطة تقديم المبررات لذلك. ( ث

ً في هذا القرار حيث تقوم الجامعة بخصم اجرة يوم عن كل عامل يتغيب أو كافة االقسام واالماكن المذكورة تغطي ل سابقا

 عدد زيادة أو تخفيض في الشركة معارضة دون الحق تأمين عامل مكانه كبديل؛ وللجامعةيغادر مكان العمل بدون 

 أية الجامعة على واليترتب الشركة من إعتراض أي دون التعاقدية السنة خالل وقت أي وفي االحتياجات وبحسب الموظفين

 .بذلك الشركة إبالغ مادية او معنوية شريطة التزامات

ذلك توظيف  على رتبتستخدام العمال للقيام باالعمال التي تلزم عند الحاجة دون ان يإ الشركةالطلب من  للجامعةيحق  (7

الشركة فيما يخص التحميل والتنزيل وتنظيف األحواض بين المباني من قبل او زيادة إضافية على االجور عمالة اضافية 

 اخرى تطلب من ادارة الجامعة.من األعشاب الزائدة والنفايات واعمال الزراعة والري واية متطلبات 

 خالل العطل الرسمية الطويلة فانه يتعين على موظفين الشركة الدوام قبل بدء دوام الجامعة بيوم وحسب الحاجة. (8

مراعاة تعيين موظفين من الجنسية االردنية وخاضعين للضمان االجتماعي حسب األصول، وحاصلين على على الشركة  (9

 الخاصة. اوعلى مسؤوليته الشركةلو من األمراض، ويعملون تحت اشراف شهادة عدم محكومية وشهادة خ

الجامعة  العمل في بحيث يتناسب ذلك مع ساعات ( ساعات يتخللها ساعة استراحة 9لموظفي الشركة )تكون ساعات الدوام  (11

ايام العطل  الشركةخدمي استدعاء جميع مست للجامعةطيلة ايام االسبوع بإستثناء ايام الجمع وايام العطل الرسمية ويحق 

 .الشركة ةالرسمية ان تعارضت العطلة مع مصلحة الجامعة وعلى نفق

دفع الرواتب وبدل االجازات وتأمين وسائل االتصال والمواصالت من وإلى موقع العمل، والضمان تلتزم الشركة ب (11

 ان أي تصاريح رسمية وعلى مسؤوليته، وتاميااالجتماعي والضرائب والرسوم وكافة االستحقاقات للموظفين التابعين له

وفي حال ترتب  الشركةأية التزامات مهما كانت طبيعتها أو صفتها ألي من عاملي  الجامعةالخاصة بحيث ال يترتب على 

 عن القيمة المالية للتعويض. الجامعةبتعويض  الشركةلتزم ت لقراراية مسؤولية مالية جراء هذا ا

وعمل  ابكافة الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات الالزمة لمقتضيات عمله الجامعةتزويد تلتزم الشركة ب (12

 .الجامعة للدخول لموقع الشركةبتامين كافة التصاريح الالزمة لموظفي وعمال ومركبات  الجامعةلتزم تعلى ان  ا؛موظفيه

 ةمسؤول الشركةكون تواالداب العامة وشروط التراخيص واألنظمة والتعليمات القوانين وب موظفيهاوجميع  الشركةلتزم ت (13

 .الجامعة، دون ادنى مسؤولية على ااو عن العاملين لديه اعن كل مخالفة تصدر عنه

بتشكيل فريق طوارئ للتعامل مع االزمات والمشاكل الطارئة وغير المتوقعة، سواء كانت ناجمة عن االحوال الشركة تعهد ت (14

ذا الفريق بالعمل عند الحاجة بدون تأخير طوال اوقات العام بغض النظر عن اي الجوية او اي اسباب اخرى، بحيث يلتزم ه

 اعتبارات تخص االحوال الجوية او صعوبة وخطورة العمل.

؛ وتطبيق المعايير وملحقاتها على اكمل وجه االتفاقيةهذه تنفيذ كل اعمال الخدمات حسبما هو محدد في تلتزم الشركة ب (15

 والصحة المهنية المقررة من وزارة العمل ودائرة ضبط الجودة األردنية. المتعلقة بمتطلبات السالمة

لهذه االزياء  مضمن ارتداءهتتعهد بأن ت، وا باالضافة الى فست عليه شعار الشركةبزي رسمي لكافة موظفيه تلتزم الشركة (16

هزة التبريد الخاصة بذلك ولكافة قوم بتأمين ماء الشرب واجت؛ كما الموحدة طيلة تواجدهم على راس العمل وفي موقع العمل

 الخاص. اوحسابه اوعلى مسؤوليته هاموظفي

مسؤوليه تدريب الموظف على اصول وعمل الجوالت الميدانية والتشييك ضمن اسس ومعايير الخدمة الشاملة على الشركة  (17

 الضيافة وتدريبهم على طرق واساليب التنظيف وعلى طرق استخدام المواد والماكينات.

ان يكون بحوزتهم شهادات طبية سارية المفعول من السلطات المعنية تثبت سالمتهم  موظفي الشركةيجب على جميع  (18

الصحية وان تكون التكلفة المترتبة على الكشف الطبي والحصول على الشهادات وغيرها من المستلزمات كالتطعيم على 

 .مظهرالشركة؛ كما يجب ان يكون العمال حسني الهندام وال نفقة

الجامعة وبدون ادنى مرغوب بهم من قبل الصالحين للعمل او غير الغير  انقل وابعاد ايا من مستخدميهتتعهد الشركة ب (19

 .مسؤولية على الجامعة
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الالزمة والصابون والمعقمات والمطهرات ومواد قتل  مواد التنظيفتموين ونقل وتخزين واستعمال جميع تلتزم الشركة ب (21

بودرة( والمكانس والفراشي وشفرات المسح المطاطية  أوواي مواد تنظيف أخرى )سائلة أو صلبة  والقوارض الحشرات

وجميع االدوات الالزمة العمال التدبير المنزلي وخدمات التنظيفات وكذلك المعدات  الزجاج واالثاثوالمماسح وخرق مسح 

 االخرى المساعدة في اداء ذلك العمل، وحفظها في مكان آمن.

دون ان يترتب على الجامعة  حسب طلب الجامعة ة القوارض والحشرات والقيام باعمال الزراعة والري والتعشيبمكافحب (21

 دفع اي قيمة اضافية لذلك.

بذلك للجامعة  الشركةتلتزم الشركة بتأمين الجامعة ومرافقها بمصائد ومبيدات ضمن المواصفات العالمية وفي حالة عدم قيام  (22

 .الشركةالحق في اإلستعانة بشركة متخصصة يتم خصم التكاليف من فاتورة 

بجمع ونقل جميع النفايات )خالف قاذورات المجاري(  والمهمالت الصادرة عن خدمات التدبير المنزلي الشركة قوم ت (23

. ال تؤثر على بالط الممراتبحيث  حاوية ذات عجالت عريضةبواسطة  والنظافة في سالت أعدت خصيصآ لهذا الغرض

داخل الموقع )حاويات( ويتم تنظيف  الجامعةحدده مسبقآ تفي مكان معين  الشركةويجري تفريغ تلك السالت من قبل 

وتطهير السالت المستعملة في اداء خدمات التنظيف والمناطق المحيطة بها وتكون خدمات نقل النفايات خارج الموقع على 

الشركة المسموح بها قانونيا دون تحميل الجامعة ادنى مسؤولية وفي حال تحمل اية مسؤولية فعلى  ولالماكن الشركة حساب

 .والمعنوي على كامل الضرر المادي الجامعةتعويض 

بأعمال التحميل والتنزيل للوازم واالثاث داخل الحرم الجامعي وفي االماكن االخرى  الشركةتكليف مستخدمي  للجامعةيحق  (24

لكن في دون تحميل الجامعة أية تكاليف إضافية، واعادة توزيعها حسب متطلبات الجامعة )نقل االثاث البسيط(  االتابعة له

 يتم االتفاق على دفع مبلغ مقابل ذلك. خارج ساعات العمل الرسمي حال تغييرات ونقل اثاث وبشكل كبير

وفق برنامج محدد يوضع من قبل الجامعة او كل ما تلتزم الشركة بتنظيف الخاليا الشمسية الموجودة في الجامعة وذلك  (25

دعت الحاجة الى ذلك؛ على ان يتم التنظيف على مرحلتين صباحية قبل الساعة الثامنة صباحاً ومسائية بعد الساعة الرابعة 

 مساًء من قبل اشخاص مؤهلين ومدربين على تنظيف هذه الخاليا لتجنب خراب وكسر هذه الخاليا.

راب الخاليا الشمسية اثناء التنظيف الخاطيء فان الشركة تتحمل تكلفة تبديل هذه الخاليا دون ان يترتب في حال كسر او خ (26

 على الجامعة اية تكلفة مادية.

قوم بتقديم برنامج العمل مكتوب تو الطرفينببرنامج العمل اليومي واالسبوعي والشهري المتفق عليه من كال  الشركةلتزم ت (27

 يات للموافقة عليه بحيث يتضمن ما يلي:العملدائرة مدير الى 

 .النظافة بأعمال للقيام للمراقبين (Check list) نظام وضع  ( أ

 .الصيانة لقسم عنها واالبالغ اعطال اي لمتابعة (Snag list) على العمل آلية وضع ( ب

 العمل. العامة وقواعد السالمة النظافة، الخدمة، اصول على والمشرفين للعمال تدريب برامج وضع ( ت

 .اشهر ثالثة كل والنظافة الخدمة لتقييم نظام وضع  ( ث

 .التنظيف مواد واستخدام التنظيف وماكينات المعدات على العمل يجيد مدرب ان يكون العامل صفة ( ج

 .قويه شخصيه وذو ولبق النظافة وأمور باالشراف خبرة ذو يكون أن يجب المراقب صفة ( ح

 .استخدام مادة البلج االصلي لتنظيف االثاث الخشبيعالية مع  جودة ذات ومعدات تنظيف مواد استخدام ( خ

االلتزام ببرنامج تنظيف الخاليا الشمسية المقدم من الجامعة واجراء التنظيف كل ما دعت الحاجة لذلك؛ وذلك بعد  ( د

 تدريب وتاهيل عدد من موظفين الشركة.

 المستخدمة المستلزمات واالجهزة تبدل نا او الشركة حساب وعلى تشتري ان او تعدل ان اذا اقتضى االمر للجامعة يحق (28

التنظيف، وفي حالة الطلب من الشركة وعدم اإلستجابة يحق للجامعة  شراء المواد والمستلزمات وبدون موافقة  عملية في

 .الشركة

 يتضمن: لقرار االحالةمرفق ملحق  (29

 األسبوعي والشهري والتنظيف العام والشامل. وبرنامج التنظيف اليومي  ( أ

 اعمال تنظيف المرافق الصحية، والمعدات والمواد واألدوات.  ( ب

 .الية وكيفية تنظيف المرافق الصحية )كيفية العمل( ( ت

 الجهات من الكشف اعتماد يتم أن المالية، على مطالبتها مع العاملين بالموظفين شهري كشف تقديم الشركة على يتوجب (31

 .الجامعة في والصالحية االختصاص صاحبة

يحق للجامعة تمديد االتفاقية مع الشركة بعد انتهائها لمدة شهرين الى ستة شهور وبنفس الشروط الواردة فيها بدون تغيير،  (31

 . العقدعلى أن يتم ابالغ الشركة عن هذا التمديد قبل شهر من انتهاء مدة 

 



Page 4 of 11                                                              AUM    التدبير المنزلي والنظافةالشروط الخاصة لعطاء                           

          

      ثانياً:

حافظ تاوقات العمل أو بعد ذلك ان اقتضت الحاجة على ان  في الموقع اثناء الشركةغرفة غيار الستعمال موظفي  الجامعةؤمن ت

 على نظافة وسالمة األماكن ومعداتها. الشركة

 

 ً    :ثالثا

من تاريخ توقيع  اعتباراً  عاموتكون صالحة لمدة  االحالة% من اجمالي قيمة 11حسن تنفيذ بنكيه بقيمة  بتقديم كفالة الشركةقوم ت

او عدم القدرة على اكمال مدة العقد فيتم  القرارعلى القيام باالعمال المطلوبة ضمن هذا  الشركةوفي حال عدم قدرة  قرار االحالة؛

مناسباً،وتحميل الشركة فرق االسعار حسب نظام  مصادرة كفالة حسن التنفيذ واكمال ما هو مطلوب منها وحسب ما تراه الجامعة

 اللوازم في الجامعة.

 

 ً    :رابعا

دون انذار مسبق  اوالعاملين لديه الشركةاخرى مختصة المراقبة والتفتيش الدوري والمستمر على عمل  وألي جهة رسمية للجامعة

 .الشركةلعملية التفتيش ودون ابداء اي اعتراض من 

 

 ً  :خامسا

 الدورية والمتابعة والتفتيش باإلشراف القيام عن المسؤول الشخص هو او من يكلفه بذلك في الجامعة العمليات دائرة مدير

 .وجه أكمل على الشروط هذه بنود تنفيذ ضمان على والمستمرة

 

 ً       :سادسا

األولى فورا  االى حالته اعن إعادته لهكون مسؤوت ااو توابعه الجامعةاية أضرار في موقع  ااو اياً من موظفيهصدر عن الشركة إذا 

دون حاجة الى إنذار او  الشركةالقيام بهذه اإلصالحات على نفقة  للجامعةعن ذلك يحق الشركة  تن تأخرإوضمان الضرر و

تقاضى تفي هذه الحالة ان  للجامعةه من اجل ذلك وال يطعن بقيوده بأي شكل من اإلشكال وتبما أنفق ةمصدق الجامعةكون تإخطار و

او  الشركةوان قيام % بدل نفقات ادارية، 15ه مظافاً اليالفائدة القانونية عن هذه األموال من تاريخ صرفها الى سدادها  الشركةمن 

 في طلب الفسخ او إالخالء وفقا ألحكام القانون. الجامعةباإلصالحات ال يخل بحق  الجامعة

 

 ً      :سابعا

أو اي أذى يقع على هذا  اأو أحد موظفيه الشركةتسبب به تمن اي أذى يقع على الغير  للجامعة  تهابإخالء مسؤولي الشركةقوم ت

الفعل سواء للشخص المتضرر أو  المسؤولية المدنية والجزائية جراء هذا ابتحمله الشركةقر ت  الموظف خالل اداء مهماته وبذلك 

 المتسبب.

 

 ً     :ثامنا

تحمل التعويض عن كافة األضرار الالحقة تو اعن أية أضرار ناتجة عن اإلهمال أو تقاعس موظفيه لةً مسؤو الشركةعتبر ت

، ااو أي موظف لديه الشركةرتكبها تأمام الجهات الرسمية عن أي مخالفات أو تجاوزات قد  ةغير ملزم الجامعةعتبر ت، وبالجامعة

سؤولية فيترتب وفي حال تحمل اية م اوحده الشركةتحملها تأي التزامات معنوية أو مالية جراء هذا العمل بل  الجامعةتحمل توال 

 بمقدار الضرر المادي. الجامعةتعويض  الشركةعلى 

 

 ً   :تاسعا

بواسطة رافعة مخصصة لهذا  تنظيف الواجهات الزجاجية للمباني موضوع اإلتفاقية اربع مرات بالسنة الواحدةتقوم الشركة ب

؛ وفي حالة عدم التزام الشركة باجراء اول() أذار ، حزيران ، ايلول ، كانون الغرض حيث يتم التنظيف في االشهر التالية: 

 . دينار عن كل مرة لم يتم التنظيف بها  ي( الف2111التنظيف الي من االشهر المذكورة يحق للجامعة خصم ما قيمته )

 

    :عاشراً 

ً فقط ال غير، للشركة (--------)ما مقداره  الجامعةدفع ت قرار االحالةبموجب  موظف من  29) اجور الموظفينشاملة  شهريا

التزويد والمواد الكيماوية وتنظيف الواجهات التنظيف ومواد مواد و ،كافة الضرائب والرسومضمنهم مدير المشروع ومراقبين( و

 .بحسب الحاجة أيام في األسبوع ستة، ويكون برنامج التنظيف لمرات في السنة اربعالزجاجية للمباني المذكورة 
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  عشر: أحد

الشهر المنصرم بما فيها المبالغ االضافية المطلوبة  عنللخدمات المقدمة  افي اليوم السابع من كل شهر بتقديم فواتيره الشركةقوم ت

مرفقة بها كافة الوثائق الضرورية، وسيتم محاسبة الشركة شهرياً، وبناء على  الجامعةطلبها رسميآ تعن الخدمات االستثنائية التي 

موزعين  ( موظف29بلغ )علما بان مجموع موظفين الشركة العاملين في الجامعة  لعاملين خالل الشهرأعداد الموظفين الفعليين ا

، وسيتم حسم الفروقات الناتجة عن نقصان األعداد عن ما هو كما يلي: مدير مشروع ومشرفين عدد اثنان وسبعة عشر عامل نظافة

 وبحسب تصنيف الموظفين المذكور أدناه:مقرر 

 دينار. 18الخصم عن كل يوم غياب  Aيف مدير موقع تصن -1

 دينار. 13كل يوم غياب الخصم عن  Bمراقب موقع  -2

 دينار. 10الخصم عن كل يوم غياب  Cعامل نظافة  -3

 

  عشر: إثنا

( 1.113استالم فواتير المطالبات الشهرية مدموغة بطوابع واردات بقيمة ) عندالفواتير بواسطة شيك او حوالة بنكية  الجامعةسدد ت

جزء الذي ال نزاع عليه وأما الجزء البسداد الجامعة قوم ت ،وفي حال وجود اي نزاع بشأن فاتورة ما من اجمالي قيمة المطالبة؛

 .ريثما يتم الوصول الى تسوية بشأنه بأتفاق متبادل هيجري توقيففموضوع النزاع 
 

  عشر: ثالث

ويتم مناقشة وتوقيع تقرير  التي تقدمها الشركة خدماتال ىالحق في تعيين مراقبين واختصاصين للمراقبة والتفتيش ع للجامعة

 .في هذا القرار الكشف من قبل مندوبي الطرفين قبل اعتماده والتقرير نفسه من الممكن اعتماده لغايات المخالفات المنصوص عليها
 

   عشر:رابع 

باإلنهاء بفترة ثالثين يوماً،  اوذلك بعد إبالغه الشركةوذلك بموجب إشعار يرسل على عنوان  الشركةخدمات  الحق بإنهاء للجامعة

و أو/أو في حال التقصير  االحالةبأي شرط أو بند من بنود هذه  الشركة إخاللإذا تم توجيه ثالثة إنذارات خطية في حال وذلك 

أية التزامات تجاه  الجامعةمنتهية حكماً دون أن يترتب على  االحالةبحيث تعتبر  ،االحالةاإلهمال في تقديم الخدمات المبينة في هذه 

ً كانت ودون الحاجة إلى إنذار عدلي أو حكما قضائيا ويسقط حق  الشركة ً ال  الشركةنتيجة اإلنهاء ايا باالعتراض إسقاطا نهائيا

 رجعة فيه.
 

   عشر: خامس

في تجديد العقد يتم مخاطبة  الشركة، وفي حال رغبة ---------- وتنتهي بتاريخ  ----------تبدأ من تاريخ  سنة واحدة مدة االتفاقية

يصبح العقد ملزم للطرفين.  وفي حال  على التجديد من قبل الجامعة خطياً قبل انتهاء العقد بثالثة شهور وفي حال الموافقة الجامعة

 ذلك دون ابداء االسباب.بخطياً  لشركةاانهاء العقد يتم اشعار  الجامعةرغبه 
 

   عشر: سادس

 .الجامعة والشركةهي الجهة التي تبت في النزاعات إن وجدت بين  المملكة االردنية الهاشمية تكون المحاكم االردنية في
 

  عشر: سابع

تعقيم مختلفة، ...الخ(  لسكن تامين كافة مستلزمات النظافة والتدبير المنزلي بمختلف انواعها ) سيترس، كلور، جيف، مواد 

 الطالبات وبكميات وافية باالضافة الى تعقيم كافة مرافق السكن شهريا بالتنسيق مع مسؤولة السكن.

 

 :ثامن عشر
 

 والكتب الواردة من الجامعة وباالحكام والقوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ه الشروطتلتزم الشركة بهذ 
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 ملحق للشروط الخاصة

 

 

 برنامج العمل اليومي : .1

 

 مكاتب االدارة العامة. وتعقيم مسح وتنظيف .1

 كافة االرضيات اينما وجدت.وتعقيم تنظيف ومسح  .2

 تنظيف الغبار عن االثاث الصفي والمكتبي بكافة انواعه واثاث المختبرات والمشاغل وترتيبها. .3

 تنظيف اجهزة الهاتف وتعقيمها. .4

 (.،....والحنفيات المغاسل االبواب، المرايا، وحدات االنارة،المباول، كامل للحمامات )مقاعد الحمامات،تنظيف وتعقيم  .5

 تفقد الصابون وورق الحمام والمحارم وسالت المهمالت يومياً. .6

 االدراج. اتكافة ادراج الجامعة وحمايوتعقيم مسح وتنظيف  .7

 فيها المجرى والمناخل بمختلف انواعها الداخلية والخارجية.كافة االبواب والشبابيك بما وتعقيم مسح وتنظيف  .8

 تنظيف الزجاج والمرايا اينما وجدت. .9

 تعشيب االحواض الموجودة بين المباني وتنظيفها من النفايات واعقاب السجائر. .11

 شفط الغبار عن السجاد والموكيت. .11

 .ومعقمة تنظيف ارضيات المرافق الصحية وشطفها ومسحها بمواد مطهرة .12

 ضع مادة التكلس في مقعد الحمامات.و .13

 تنظيف الصور والمعلقات ولوحات االعالنات. .14

 نفض الغبار عن الكتب ورفوف الخزائن اينما وجدت. .15

 تفريغ كافة سالت المهمالت اينما وجدت )الداخلية والخارجية( وتنظيفها ووضع اكياس بالستيكية فيها. .16

 التام بتعليمات نظافتها يوميا.تنظيف االلواح الدراسية بمادة االيزي والتقيد  .17

 ازالة جميع الملصقات عن الجدران وكذلك ازالة العلكة عن االرضيات اينما وجدت . .18

 تنظيف كوالرات الماء وازالة التكلسات الموجودة وتلميعها . .19

 جمع النفايات ووضعها باكياس بالستيكية محكمة االغالق ووضعها في االماكن المخصصة. .21

 االمن.تنظيف كافة مداخل  .21

 مسح وتنظيف كافة الجدران واباريز والمفاتيح الكهربائية. .22

 تنظيف المجسمات الخارجية. ،كافة المجسمات والمعلقات الداخليةوتعقيم مسح وتنظيف  .23

 المدخل الخارجي والساحات الخارجية. وتعقيم كنس وتنظيف .24

 المصاعد الكهربائية والمنطقة المحيطة بها. وتعقيم  مسح وتنظيف .25

 

 برنامج العمل االسبوعي : . 2

 كافة االرضيات اينما وجدت.وتعقيم كنس وشطف ومسح  .1

 مسح وتنظيف وتلييف الحمامات وتعقيمها. .2

 ازالة البقع عن الجدران اينما وجدت. .3

 مسح وتنظيف وتلميع الزجاج العالي حسب متناول يد العامل. .4

ثالث مرات اسبوعيا؛ وعند الحاجة باستخدام ضاغطة  الشركةيتم نقل النفايات من الجامعة الى المكب المعتمد من قبل  .5

 ةاو سيارة محكمة االغالق على أن يتم التخلص منها في المواقع المخصصه لذلك من قبل الجهات الرسميه ومراعا

 شروط الصحة العامه والسالمة البيئيه.

 تفق على النقل فيه .دينار عن كل يوم م( 100)بنقل النفايات يتم حسم مبلغ  الشركةفي حال عدم قيام  .6

 .وتعقيمهاغسل وفرك االدراج والدرابزينات بالماء والصابون  .7

 غسل قواطع األلمنيوم وروديترات التدفئة. .8

 تنظيف وتلميع الزجاج من الداخل والخارج . .9

 جلي وتلميع البالط. .11
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 تنظيف لمبات االنارة واغطيتها الخارجية.  .11

 والمالعب .تنظيف وكنس الشوارع الداخلية والساحات  .12

 داخل حرم الجامعة. الخارجية )حول المباني(عملية الشطف للساحات  .13

 

 برنامج العمل الشهري : . 3

 .البالط المخصصة لذلككنس وشطف وجلي االرضيات بجالية  .1

 .وتعقيمها اينما وجدت مسح وتنظيف وتلييف الكراسي وارجل الكراسي .2

 المكاتب والطاوالت والستائر المعدنية وارفف المكاتب. وتعقيم مسح وتنظيف .3

 .خاصة لهذه االغراضمداخل الجامعة وممرات الساحات الخارجية بماكينة  وتعقيمها كنس وشطف وجلي .4

 مسح وتنظبف حواف وسكك الشبابيك. .5

 تنظيف وتلييف وتعقيم كافة الحمامات. .6

 مسح وتغبير االسقف ووحدات االنارة.  .7

 موكيت بالماكينات الخاصة.غسيل السجاد وال .8

 في القاعات والمكاتب. وتعقيمه تنظيف االثاث .9

 تنظيف رفوف المكتبة. .11

 .واينما وجدت تنظيف فتحات التهوية في المختبرات والمرافق الصحية .11
 

 التنظيف الشامل : .4

لكامل لمرافق وساحات الجامعة بواسطة سيارة رش من اربع الى  باستخدام المبيدات المناسبة القيام بعمليات الرش .1

 خمس مرات في العام وحيثما طلبت الجامعة ذلك.

القيام بعملية الرش الدوري االسبوعي بواسطة المضخات المحمولة واستخدام المبيدات السائلة الصحية المطابقة  .2

حشرات الطائرة والزاحفة واالفاعي والقوارض العامة وحيثما دعت الحاجة لذلك ومكافحة الوالسالمة للصحة 

 والحيوانات الضالة داخل حرم الجامعة.

 تنظيف سقف مبنى الصالة الرياضية من الداخل بواسطة الرافعات الكهربائية. .3

 تنظيف زجاج المباني من الخارج بواسطة الرافعات . .4

 المواد والمعدات المخصصة لذلك.تنظيف الخاليا الشمسية الموجودة بكافة مرافق الجامعة بواسطة  .5

 جلي البالط بحيث يخصص يوم السبت من كل اسبوع لجلي طابق واحد من كل مبنى . .6

صقل وتلميع وتنظيف جميع االرضيات الرخامية والجرانيت والسيراميك والباركيه واالرضيات المطاطية  .7

  .واالرضيات الحجرية

استعمال أحدث اآلت  وهذا يتطلب - و سيراميك وأدراج داخليةيوجد سجاد  -صيانة األرضيات في مباني الجامعة  .8

 ومن أجل السالمة يجب عدم ترك المياه الزائدة ومواد التنظيف على األرضيات. ،التنظيف

استعمال أقل كمية ممكنة من الماء أو السوائل األخرى حيثما كان التنظيف بالطريقة المبللة وأخذ الحيطة  الشركةعلى  .9

 ار بقع في أي مكان ويجب إزالتها عند حدوثها فوراً.ضد أن تكون آث

 يجب مراعاة عدم وجود مناطق منزلقة على البالط من أثر استعمال مواد التنظيف. .11

ال تضر بالموجودات التي يتم  الشركةستعملها تيجب أخذ الحيطة لضمان أن جميع وسائل التنظيف والتلميع التي  .11

 تنظيفها بها.

ويشمل التنظيف إزالة الغبار واألوساخ بالمسح بأدوات مناسبة عن جميع أسطح األثاث  وتعقيمه تنظيف األثاث  .12

 وقواعد وأرجل األثاث ويجب أن تكون نظيفة من البقع وخاصة تلك الناجمة عن أعمال التنظيف وتستعمل مواد تلميع

 خاصة باألسطح المكونة لألثاث. وتعقيم

المستعملة وعدم تأثيرها على والمعقمات يجب أخذ الحيطة والحذر لضمان عدم تأثر أوجه األثاث بالمواد الكيماوية  .13

 وضع األثاث بحيث ال تسبب أي ضرر أو تخريب لألثاث.

 .بالمواد المناسبة وإعادة تركيبها حسب طلب الجامعة وتنظيفهابفك الستائر  الشركةقوم بحيث ت تنظيف الستائر .14

 تنظيف الشبابيك واألبواب الزجاجية والفواصل الزجاجية : .15
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تكون في االول من االشهر  تنظيف الواجهات الزجاجية للمباني موضوع اإلتفاقية اربع مرات بالسنة الواحدة . أ

؛ وفي حالة عدم التزام الشركة باجراء التنظيف الي من االشهر ) أذار ، حزيران ، ايلول ، كانون اول(التالية: 

 . ( دينار عن كل مرة لم يتم التنظيف بها 1111ذكورة يحق للجامعة خصم ما قيمته )الم

 يجب أن يكون تنظيف زجاج الشبابيك واألبواب الزجاجية والفواصل من الجهتين. . ب

 مناسبة وتلمع باستعمال قطع قماش جافة ومناسبة.الالزجاج ينظف باستعمال مواد التنظيف  . ت

الشبابيك والبراطيش واألعمدة والجدران المحيطة بالشبابيك وشبك المنخل  يجب إزالة الغبار واألوساخ عن . ث

 وإعادة تركيبه في موقعه.

 

 تنظيف الجدران و القواطع: .16

 جميع الجدران وما يتعلق بها من أبواب وآرمات وأنابيب ودرابزين يجب أن تنظف بأفضل الطرق. . أ

 يجب أن تنظف القواطع من كال الجهتين. . ب

ظيف الجدران وما يتبعها من تراكيب بالوسائل والمواد المناسبة بحيث ال يكون لها أي ضرر أو أثر يجب أن يتم تن . ت

 على تلك الجدران.

 األجزاء المعدنية: .17

المناطق المنظفة يجب أن تترك بدون مواد عالقة ويجب أن تكون نظيفة والمعة بالتساوي وأن تزال مواد التنظيف  . أ

 عن األجزاء القريبة.

 (.Stainlessاستعمال مواد التنظيف الضارة بالمعادن واستعمال المناسب منها لطبيعة المعدن مثل )عدم  . ب

 إزالة الغبار: .18

ويعني إزالة جميع الغبار واألوساخ .... الخ باستعمال قطعة قماش رطبة لتنظيف أعلى األثاث في المكاتب وغيرها  

 اإلضاءة وباقي المناطق العالية بالطريقة التي تحافظ على السالمة العامة للعمال. واألماكن المرتفعة مثل الجدران واألسقف ولمبات

 سالل المهمالت ومنافض السجائر:  .19

 وتطرح في األماكن المخصصة لها. منها يجب تفريغها بشكل دائم وتنظف وتلمع من الداخل والخارج وتزال األوساخ

 دورات المياه والمرافق الصحية: .21

كون جميع الحمامات وباستمرار في حالة نظافة وتعقيم على أعلى مستوى وحسب ما يراه مشرف يجب أن ت . أ

 الجامعة.

لمرايا والقطع المعدنية باستعمال اتنظف المغاسل من الداخل والخارج والبطاريات والمرافق الصحية الظاهرة و  . ب

 وائل تنظيف خاصة.مواد تنظيف مطهرة ومناسبة لكل منها سواء أكان بالماء والصابون أو س

 إزالة الكلس المترسب وحامض البوريك المترسب في وصالت المباول وداخل مقاعد الحمامات. . ت

 إزالة األوساخ المترسبة في أكواع وسيفونات المغاسل وتنظيف وتطهير جميع األجزاء التي يصعب الوصول إليها. . ث

الكيميائية يجب أن ال تكون ضارة بالمجاري تنظيف أنابيب المجاري بالطرق الكيميائية وجميع مواد التنظيف  . ج

 واألدوات الصحية.

 توفير الصابون السائل ومناشف األيدي الورقية ومحارم تواليت وفرشاة تنظيف لجميع الحمامات. . ح

 إشراف مندوب الجامعة المختص لهذا العمل.بإزالة الغبار من داخل المكيفات وتنظف الرديترات على الشركة  .21

 عمل تنظيف دوري لألبواب واألرضيات والجوانب واألسقف والمصاعد بالمواد المناسبة. كةالشرعلى  .21

 . على الشركة القيام باعمال التعشيب والري والزراعة واية اعمال اخرى تطلب من ادارة الجامعة.22

 جمع ونقل  النفايات: . 23

بجمع ونقل النفايات من الجامعة الى المكب المعتمد ثالث مرات اسبوعياً وعند الحاجة باستخدام ضاغطة  تقوم الشركة . أ

او سيارة محكمة اإلغالق على ان يتم التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك من قبل الجهات الرسمية ومراعاة 

 .هذا القرارفي شروط الصحة العامة والسالمة البيئية ومن جميع المناطق المذكورة 

 .فان الجامعة ستقوم بنقلها وعلى نفقة الشركة الخاصة بنقل النفايات الشركة في حال عدم قيام  . ب
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 غلقها بشكل جيد.إتستعمل أكياس خاصة لجمع النفايات ويجب  . ت
 

 اعمال تنظيف المرافق الصحية )اعمال يومية( .5
 

 .باستخدام افضل مواد التنظيف تنظيف وتعقيم المغاسل والمراحيض .1

 تنظيف وتعقيم االرضيات. .2

 تنظيف وتعقيم المرايا والقواطع والجدران. .3

 تنظيف وتعقيم مقابض النيجارات والحنفيات وكراسي المراحيض. .4

 مسح وتنظيف وتلييف االبواب ومقابض االبواب. .5

 تنظيف البانيل وازالة اي اثار موجودة. .6

 االنارة ووحدات االنارة الموجودة بالحمامات. مفاتيحتنظيف  .7

 تعقيم كافة المرافق الصحية. .8

 ازالة اثار التعقيم وتعطير كافة المرافق الصحية. .9

 تأمين تزويد الصابون السائل لليدين وورق التواليت على النحو التالي: .11

 الواحد. لالسبوع مرات، تزويد مستمر بأقصى حد ثالثة مكاتب الموظفين بفاين مكتب: تزويد والمختبرات المكاتب - 

 ثالثة روالت لليوم الواحد. المرافق الصحية: تزويد مستمر لصابون األيدي السائل، وتزويد مستمر بأقصى حد -

ثالثة روالت لليوم الواحد،  المرافق الرياضية: تزويد مستمر لصابون األيدي السائل ، وتزويد مستمر بأقصى حد -

 باإلضافة الى المواد الكيماوية لتنظيف الشورات حسب البرنامج.

 

 الية وكيفية تنظيف المرافق الصحية )كيفية العمل(: .6

(، اجاكس، صابون 2تجهيز العدة الالزمة والمواد الخاصة بالحمام مثل سلة يوجد بها فوط تنظيف، سفنجه عدد ) .1

 سكواجه، شرشابه.سائل، ملطف جو، فرشاة حمام، فالش، سطل صغير، 

 تفريغ سلة المهمالت ووضع كيس جديد. .2

 وضع قليل من الصابون في سطل ماء مع أسفنجه. .3

 وضع قليل من الفالش في التواليت من الداخل وتركه ليتفاعل. .4

 البدء في تلييف حيطان الحمام السيراميك بالماء والصابون وتنشيفه. .5

 فرك التواليت من الداخل وتنشيفه. .6

 ت من الخارج وتنشيفة.تلييف التوالي .7

 تلييف المغسلة. .8

 تنظيف المرايا وتلميعها. .9

 مسح باب الحمام من الداخل والخارج بفوطه رطبه. .11

 التشييك على ورق التواليت والفاين واحجار الرائحة. .11

 مسح ارضية الحمام بالشرشابه من االجاكس والماء. .12

 رش خفيف من ملطف الجو. .13

 -من:نظرة اخيرة للحمام بشكل عام للتأكد  .14

 .على الموظف متابعة نظافة الحمام وذلك بالتشييك على الحمام كل ربع ساعة 

 .تزويد الحمام بكل نقص 

 .رش ملطف جو وضغط فالش للتواليت ليمنع تراكم الكلس داخل التواليت 

 

 المواد والمعدات واالدوات :

 

 المواد واالدوات:

 صابون سائل تنظيف ارضيات. .1

 صابون سائل لاليدي. .2

 تعطير.مواد  .3
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 مواد تعقيم وتطهير. .4

 الورق الصحي وورق تواليت حمام فقط. .5

 فونيك حب. .6

 فونيك سائل. .7

 حجر حمام. .8

 مواد مبيدات زراعية. .9

 سائل تنظيف زجاج. .11

 مزيل كلس. .11

 مزيل بقع ودهون. .12

 مزيل صدأ عن األرضيات. .13

 زيت القط للغبار. .14

 ملمع ستانلس ستيل. .15

 .بليدج ملمع خشب واثاث .16

 وقوارض.مواد مبيدات حشرية  .17

مجاريد بالستيك   مجاريد  -قشاطة ارضيات حجم صغير  -قشاطة ارضيات حجم كبير  - مكانس خشنة -مكانس ناعمة  .18

ملمع اثاث  –فم  –لباد ارضيات  –خريس  –ترانوفا  –تلسكوبات ) عسافة( شمع ارضيات   -حديد، منافض غبار 

 اسبري.      

 فراشي بالستيك ) مكوى(.  -مجحاف حديد شفرات للزجاج  .19

 مماسح ارضيات. –اكياس من جميع القياسات الالزمة للعمل –اكياس ابيض للسالت -جلفزات جلد  .21

بربيش ماء طول  –براميل نفايات بغطاء –سالت نفايات  –سالل المنيوم -غيار لماعة   -شراشيب  -فوط غبرة قطنية  .21

 عدة تنظيف زجاج ) حسب الحاجة (. –ضاغطة حمام مع عصا  –رشات حمام مع قاعدة ف –متر عدد ثالث  51

غطاء لنقل النفايات من المباني الى موقع ذات و عريضة بحيث ال تؤثر على االرضيات بعجالت عربةان يتم تامين  .22

 الحاويات الرئيسي.

قبل توريدها للجامعة ويحق لها  العملياتة دائرة تخضع جميع المواد واالدوات واألالت المستعملة لغايات التنظيف لموافق .23

 رفض اي ماده.

 

 

 :المعدات

 هوفر ماء وغبره. .1

 جالية تنظيف ارضيات وموكيت مع مجفف. .2

ماكينات جلي وتلميع ذات سرعة عالية مع ثالث دسكات لكل ماكينة ووصلة كهرباء بطول خمسين متر لك ماكنة، وتوفير  .3

 المطاطية( للصالة الرياضية.واحدة ذات كفاءة عالية )لالرضية 

 ِعدد يدوية ومستهلكات تنظيف. .4

عربات تنظيف وتغبير مجهزة بجميع متطلبات هذه العربة من مجرود وقشاطة وشرشابة ولماعة مع كل عربة وكل عربة  .5

 عليها اربع عبوات سعة واحد لتر للمواد.

 ماكينة شفط جاف ورطب. .6

 ماكينة رش مبيدات حشرية وقوارض. .7

 م.سيب المنيو .8

 فوط قطنية. .9

 عدة زجاج. .11

 عربات مسح بسطلين ورفوف. .11

 .اليةكانسة شوارع  .12

 ماكينة رش مبيدات زراعية. .13

 ماكنة ضخ ماء. .14

 رافعة لتنظيف زجاج المباني ومرايا الطاقة الشمسية. .15
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يث عربة ذات عجالت عريض لنقل النفايات من مرافق الجامعة الى نقطة تجميع النفايات لنقلها خارج حرم الجامعة؛ بح .16

 ال تؤثر عاى الممرات المبلطة داخل المباني. 

 

 مساحات الجامعة

م المساحات   البيان
2
 

 )37151 مباني عامة )قاعات، مكاتب وساحات داخلية 

 36111 ارصفة خارجية وساحات للطلبة  

 5811 مالعب رياضية جاهزة 

 14956 ساحات داخل الحرم الجامعي مزروعة اشجار ونجيل ونباتات زينة 

  5351 ساحات داخل الحرم الجامعي مزروعة نجيل 

 )11951 ساحات داخل الحرم الجامعي مزروعة وهي اماكن للتوسيع المستقبلي)مباني 

 78856 ساحات داخل الحرم الجامعي غير مزروعة 

  146163 مزروعة  -اراضي زراعية خارج الطريق الدائري 

  53312 غير مزروعة  -اراضي زراعية خارج الطريق الدائري 

 55254 طرق ومواقف سيارات مؤقته 

 وحدة 127 عدد الوحدات الصحية 

  حمام 213   عدد الحمامات 

 سكن الطالبات 

 االحواض الموجودة داخل حرم الجامعة 

 

 الجامعة االميركية في مادبا  --------------------------------شركة  

 

 ويمثلها رئيس الجامعة ويمثلها المفوض بالتوقيع:

  

 التوقيع : _____________ التوقيع : ________________
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