عقد الزام وتلزيم
(الكافتيريا)

ُن ِّظم هذا العقد بين :جامعة الخليل ويمثلها د.نبيل حساسنة ق.أ رئيس الجامعة.
وبيـن السيد.:

حامل هوية رقم () .

حيث اتفق الفريقان على ما يلي -:
أوال  :التعاريف

-1

الموقع :ويعني منطقة الكافتيريا في الطابق األول من مبنى األنشطة الطالبية (مبنـى الشـديد سا ـر

-2

الموجودات :األجدزة واألثاث والمعدات الموجودة في الموقع والمفصلة في القائمة التـي تـتم لسـليمدا

-3

التأمين :ويشمل لأمين العمال الذي سغطي عمال المطعم .ولأمين الحريق والسرقة ولأمين

عرفات).

للملتزم كعددة.

المسؤولية المدنية الذي سغطي األضرار التي للحق بزبائن المطعم والذتن سستعملونه (إصابات،

لسمم....الخ).

-4
-5
-6

عميد شؤون الطلبة  :ويعني عميد شؤون الطلبة في الجامعة أو من تنوب عنه أو سقوم مقامه.

الضمممممان :المبلـ ــن النق ــدي المـ ــودا ف ــي صـ ــندول الجامع ــة أو الكفالـ ــة المص ــر ية المقدمـ ــة لمصـ ــلحة

الجامعة.

قيمة االلتزام :المبلن الذي لم االلفال على دفعه من قبل الملتزم إلى الجامعة بموجب هذا العقد.

ثانياً  :مدة العقد

 .لغاية

مدة هذا العقد :نة ميالدسة من تاريخ

ثالثاً :التلزيم:

.

الغاسة من التلزيم هي لشغيل الموقع على أ اس مطعم وكافتيريا للطلبة وللعاملين في الجامعة

وذلك حسب الشروط والمواصفات المذكورة في هذا العقد.

1

رابعاً :واجبات الملتزم:
-1

تتعدد الملتزم بتشغيل الموقع مطعماً وكافتيريا للطلبة والعاملين في الجامعة وذلك طيلة مدة هذا

العقد وأسة أسام توجد بدا نشاطات خاصة كالمؤلمرات والندوات حيث لستعمل مرافق الجامعة إلقامة

النشاط ويستثنى من ذلك األسام التي لغلق بدا الجامعة أمام الطلبة والعاملين وفي العطل الر مية
واال تراحات األ بوعية.

-2

تتعدد الملتزم أن سكون مسؤوالً بصفة شخصية عن لنفيذ التزاماله بموجب هذا العقد وأال سقوم

بتحويل أي مندا إلى آخرين وأال تتنازل عن حقوقه في هذا العقد جميعدا أو بعضدا لغيره وأالا

حول لغيره أي جزء من األعمال الموكلة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة خطية مسبقة من
س ا
الجامعة .وفي حال مخالفة ما ذكر اعاله سصبح عقد التلزيم الغياًـ ويتوجب عليه دفع قيمة العطاء
كامال للجامعة ودون أي اعتراض من المتضمن.

-3

لكون قيمة االلتزام () دوالر أمريكي ويتعدد الملتزم أن تدفع للجامعة قيمة االلتزام على النحو

التالي-:

• سسلم المتضمن شيكات بنكية قابلة للصرف على ت دفعات بكامل المبلن على أن ال تتجاوز لاريخ
آخر شيك تة شدور من لاريخ هذه االلفاقية على النحو التالي-:
 -شيك رقم)

) بقيمة (

)دوالر بتاريخ

 -شيك رقم)

) بقيمة (

)دوالر بتاريخ

 شيك رقم) شيك رقم) شيك رقم) شيك رقم)-4

)دوالر بتاريخ

) بقيمة (

)دوالر بتاريخ

) بقيمة (

)دوالر بتاريخ

) بقيمة (

)دوالر بتاريخ

) بقيمة (

تودا الملتزم عند لوقيع هذا العقد ضماناً مالياً شيكات بنسبة ( )%15في خزنة الدائرة المالية

لجامعة الخليل وذلك كفالة حسن لنفيذ لشروط هذا العقد والمحافظة على الموجودات وهي كما
تلي:

2

-5

تتم االفراج عن الضمان أو الرصيد المتبقي منه في نداسة مدة هذا العقد بعد خصم اسة مبالن
مستحقة للجامعة ا تناداً للبنود السابقة أو لعويضاً عن أسة أضرار للموقع لم سقم الملتزم بتصليحدا
بشكل ترضى به عميد شؤون الطلبة في الجامعة.

-6
-7

عينه الجامعة
تتعدد الملتزم بالتعاون مع لجنة اإلشراف على الطعام وعميد شؤون الطلبة الذي ل ا
(منسقاً) ليكون حلقة االلصال مع الملتزم والتنسيق معه في جميع األمور ذات العالقة.
تتعدد الملتزم بالسماح للجنة اإلشراف على الطعام في الجامعة وقسم فحص األغذسة في الجامعة

بإجراء لفتيش في المطعم وأخذ عينات من األطعمة واألشربة المقدمة إلجراء الفحوصات المخبرية

لدا ،ويتعدد الملتزم بتحمل لكلفة إجراء هذه الفحوصات.
-8

تتعدد الملتزم بااللتزام بكافة التعليمات والشروط الصحية وءاً الحكومية أو التي لفرضدا الجامعة
يما تتعلق بتشغيل الموقع وحسن ير العمل يه .ويشمل ذلك إجراء الفحص الطبي الالزم لدى

طبيب معتمد من الجامعة لجميع العمال والموظفين الذتن سعملون أو يعملون في الموقع وذلك
بواقع مرلين في السنة ولقدسم التقارير الطبية الخاصة بذلك للجامعة على أن تتم ذلك قبل الشروا

بالعمل في الموقع بأ بوا على األقل .ويلتزم المتعدد باالحتفاظ بسجالت الوضع الصحي للعاملين

لدسه في الموقع لتكون لحت الطلب والمراجعة في أي وقت لطلب الجامعة االطالا عليدا أو

فحصدا.
-9

ض امن مسؤوالً مسؤولية كاملة عن نظافة الموقع وجميع المواقع الملحقة به والمؤدسة له.
سكون المتَ َ
ويشمل ذلك المحافظة على نظافة الوحدات الصحيَّة في الموقع ،ونظافة جميع المعدات واألدوات
واآلالت الم ْستَ ْخ َدمة في إعداد ولقدسم األصناف.
كما تلتزم المتضمن بالتخلص من النفاسات وإخراجدا خارج الحرم الجامعي .ويحافظ على الموقع

بالرش الدوري لمكافحة الحشرات والصراصير وغيرها.
نظيفاً من الدهون والشحوم ويقوم َّ
باإلضافة إلى لنظيف الدرج المؤدي للكافتيريا من جميع المداخل.

-10

تتعدد الملتزم بعدم ا تعمال الموقع وعدم السماح ألي جدة أخرى غيره با تعمال الموقع ألسة

أعمال أو أغراض أو نشاطات خارجة عن ما لم ذكره في هذا العقد دون موافقة مسبقة من
الجامعة.
-11

تتعدد الملتزم وجميع العاملين معه والذتن تتعامل معدم من موردتن وموظفي صيانة وغيرهم
بأنظمة وقوانين الجامعة ،ويعتبر الملتزم هو المسؤول عن لصرفالدم وجميع ما سقومون به أثناء

وجودهم داخل الجامعة.

-12

َتتَ َع َّد ْد المْلتَازْم بتوفير ز اي منا ب للعاملين في خدمات الطعام كل حسب اختصاصه وعمله بحيث
سظدر على الزي الخاص بالعمل ا م ووظيفة الموظف/العامل والتأكد من نظافتدا ولرليبدا

-13

تتعدد الملتزم بتسليم الجامعة قائمة بأ ماء وصور هويات وعناوين ولفاصيل الموظفين العاملين

با تمرار وارلداء كفوف بال تيكية والقبعات الخاصة خالل العمل.

3

معه ،وأال تتعاقد مع أي موظف/ة قبل أخذ موافقة الجامعة المسبقة على كل واحد مندم .كذلك
تتعدد الملتزم بالحصول على التعددات الالزمة من جميع مستخدميه بالتقيد بأنظمة الجامعة

وقوانيندا بالنسبة ألنظمة الدخول والتواجد في الحرم الجامعي ،والتقيد بالقواعد المسلكية المقبولة
والدارجة في الجامعة ،ويتعدد بفصل كل من سخالف هذه األنظمة والقواعد ويرفض التقيد بدا.

-14

سقر الملتزم بأن جميع التجديزات والمعدات واألثاث التي سستلمدا والموجودة في الموقع والمدرجة

على الئحة الموجودات الموقعة عليدا من قبل الملتزم هي ملك لجامعة الخليل ,وفي عددله لمدة

التلزيم المنصوص عليدا في العقد.
-15

الحفاظ على المعدات واآلالت واألثاث الذي لوفره الجامعة بموجب الئحة الموجودات الموقع عليدا

والمرفقة مع هذا العقد ويتأكد من ا تعمالدا بالشكل السليم وعمل الصيانة الوقائية والدورية لدا على

حسابه الخاص ،ويتعدد الملتزم بشراء بدل المكسور والمعطوب والمفقود من نفس النوعية والجودة
وبنفس الكمية خالل فترة التلزيم.

-16

تتعدد الملتزم بتوفير أسة معدات أو أجدزة أو أثاث لكون الزمة وضرورية لتشغيل المطعم/الكافتيريا

ولبقى هذه المعدات واألجدزة واألثاث التي لم إصدار قائمة بدا موقعة من قبل الفريقين أمانة لدى

الجامعة إلى حين لنظيم المخالصة الندائية حسب ما ورد في البند ثامناً فقرة ( )6أدناه بحيث لعود
ملكيتدا في نداسة هذا العقد إلى الملتزم ،أما بالنسبة للموجودات التي لم لسليمدا له من قبل

الجامعة والتي وقع على قائمة ا تالمدا فيتعدد بالمحافظة عليدا وإعادلدا إلى الجامعة عند انتداء
العمل بدذا العقد .ويحق للملتزم إحضار أجدزة خاصة به ال تعمالدا في لحضير ولصنيع الطعام
على حسابه الخاص .أما بالنسبة إلى المعدات التي لحتاج إلى لثبيت في الموقع أو إجراء

لمدتدات خاصة وإضا ية فال سجوز للملتزم لركيبدا إال بإذن خطي ومسبق من الجامعة ولبقى هذه

المعدات الثابتة بعد انتداء مدة العقد بملكية الجامعة .كما ويتعدد الملتزم بعدم نقل أو إخراج أي

من الموجودات واألدوات واألجدزة واألثاث الموجود في الموقع إالا بعد الحصول على موافقة خطية

من إدارة الجامعة على ذلك.
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تتعدد الملتزم بالمحافظة على المظدر العام للموقع والمواقع األخرى وعدم إجراء أسة لغيرات دائمة
يه بدون أخذ األذن الخطي والمسبق من الجامعة ،كما تتعدد أن سحافظ على الموقع ويقوم بجميع

أعمال الصيانة والتصليحات الالزمة وءاً أكانت كدربائية ،ميكانيكية أو مدنية وذلك لحت إشراف
المكتب الدند ي التابع للجامعة.

-18

لأمين جميع المرافق المشمولة في عقد التلزيم وموجودالدا ضد السرقة والحريق في نفس شركة

التأمين التي لتعامل معدا الجامعة أو شركة لوافق عليدا إدارة الجامعة ويتم لسليم الجامعة صورة
عن بوالص التأمين قبل أ بوا من الشروا بالعمل في الموقع.

-19

عمل لأمين عمال سغطي يه كل عمال المطعم ولأمين مسؤولية مدنية سغطى يه أي ضرر تلحق
برواد المطعم أو زواره من إصابات أو حوادث أو لسمم وذلك لدى شركة لأمين لوافق عليدا
4

الجامعة ،وأن سقوم الملتزم بتسليم صورة عن بوالص التأمين إلدارة الجامعة قبل أ بوا من شروعه
بالعمل في الموقع.
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تتعدد الملتزم مع مراعاة ما ورد في البند أوالً من حيث لعريف كلمة "التأمين" بتسدتد أسة مطالبات
تتقدم بدا أي شخص لضرر نتيجة ا تعمال الموقع وءاً قدمت المطالبة إلى الملتزم مباشرة أو

إلى الجامعة ،كما تتعدد بتعويض الجامعة عن أسة أضرار تتقدم بدا أي متضرر نتيجة ا تعمال

الموقع وللزم الجامعة بدا وفي حالة رفضه بدون مبرر شرعي سحق للجامعة خصم مبلن المطالبة
من قيمة الضمان.
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أ -تتعدد الملتزم بعدم زيادة أو لغيير األ عار أو أنواا الطعام أو اإلعالن عندا خالل الفصل

الد ار ي دون الحصول على موافقة خطية من لجنة خدمات الطعام وعميد شؤون الطلبة

ويتم بحث الموضوا قبل بداسة الفصل الد ار ي الذي تليه مع عميد شؤون الطلبة .ويتعدد

الملتزم بوضع الئحة أ عار وأصناف الطعام للزبائن في مكان ظاهر للعيان.

ب -تتعدد الملتزم بتقدسم المأكوالت المغذسة والصحية وبتقدسم الئحة األ عار وأصناف المأكوالت التي

يقدمدا لال تدالك في الموقع بشكل مسبق للحصول على الموافقة الخطية بذلك من عميد شؤون

الطلبة في الجامعة.

ت -تتعدد الملتزم بالدفع الفوري لفوالير الدالف والكدرباء والغاز والتدفئة التي لوفرها الجامعة في
موعدها وذلك حسب عدادات اال تدالك أو حسب لقدترات المكتب الدند ي في الجامعة في حالة
عدم وجود عدادات وذلك حتى نداسة مدة االلتزام.

ث -تتعدد الملتزم بالموافقة على العمل إن طلب منه ذلك ر مياً خالل العطل الر مية واالجازات إذا

اقتضت الضرورة بتواجد طلبة بصورة ا تثنائية وذلك لوجود امتحانات او لعويض أو نشاط للطلبة

أو غيرها.

ج -تتعدد الملتزم بعدم وضع أو إلصال أي نوا من النشرات أو غيرها على األثاث أو في أي مكان
آخر في الموقع.

ح -تتعدد الملتزم بالمحافظة على الددوء الالزم وعدم إثارة ضجة من شأندا التأثير على ير التدريس
أو التأثير لبياً على أي من نشاطات الجامعة في القاعات والمكالب والصفوف المجاورة أو أسة

مرافق أخرى.

خ -تتعدد الملتزم بالتقيد وااللتزام باألوقات التي لحددها الجامعة للعمل في الموقع وأوقات لواجد الملتزم
في الموقع قبل اعات العمل وبعد انتدائدا.

د -تتعدد الملتزم أن سسمح للجامعة أو ألي شخص لعينه الدخول إلى المطعم ومعاتنة ير العمل يه
والتأكد من التزام الملتزم ببنود وشروط هذه االلفاقية وذلك بدون ابق إنذار.

ذ -سكون الملتزم مسؤوالً عن دفع أو لسدتد قيمة أسة ضرائب أو ر وم سفرضدا القانون عليه.
ض امن
 -22في حال التأخر في دفع أي دفعة م ْستَ َحَّقة لصبح جميع األقساط مستَ َحَّقة ومْل َزم المتَ َ
5

َبد ْفعدا َفو اًر.
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ُّ
ض ام ْن
ويتَ َح َّمل المتَ َ
في حال التَ َخل ْ
العْقد الغي َ
ف أو التأخر عن دفع أي دفعة م ْستَ َحَقة س ْعتََب ْر َ
باشرة َح َس ْب ما لَراه منا باً.
ضميندا م َ
الح اق بتَ ْ
أي َخسائر وللجامعة َ

خامساً :التزامات الجامعة-:
-1

لتعدد الجامعة بتسليم الموقع للملتزم وذلك حال التوقيع على هذا العقد وا تالم القسط األول من

-2

لتعدد الجامعة بتزويد الموقع بالتيار الكدربائي والماء الالزم لحاجة المطعم وذلك على نفقة الملتزم.

-3

-4
-5

-6
-7

مبلن االلتزام وقيمة الضمان من الملتزم.

لتعدد الجامعة بالقيام بجميع ما أمكن إلسصال الماء والكدرباء في حالة انقطاعدما وذلك بعد

ا تالم التبلين عن انقطاعدما وأال سكون من حق الملتزم مطالبة الجامعة بأي لعويض عن أسة

أضرار أو خسارة قد لنشأ عن ذلك في حال كان المتسبب شركة الكدرباء او مصلحة المياه.

لتعدد الجامعة بتكليف موظف للتنسيق مع الملتزم ويكون حلقة الوصل بين الملتزم والجامعة في

جميع األمور التي لتطلب التنسيق.

لتعدد الجامعة بالقيام بأ را وقت ممكن بأعمال الصيانة الرئيسية التي سطلبدا المقصف مثل

الدلف أو انقطاا التيار الكدربائي....الخ والتي سقوم بدا المالك عادة شريطة ان لكون غير نالجة
عن وء ا تعمال من قبل الملتزم أو أي من العاملين معه.

اء
لتعدد الجامعة بتقدسم المشورة الفنية الالزمة للملتزم والمتعلقة بإدارة الموقع حسب إمكانيالدا و ً
من النواحي الفنية أو الدند ية –إذا لزم األمر.-

لوافق الجامعة على لعويض المتعدد بأسام بدل أسام االغالل التي لغلق فيدا الجامعة بقرار من

إدارة الجامعة ،والجامعة غير ملزمة بالتعويض عن االسام التي تتم اغالل الجامعة من قبل الطالب

او ألسة ظروف أخرى.

سادساً :ال سعتبر هذا العقد إسجا اًر للموقع من قبل الجامعة ولذلك ال لسري عليه أي قوانين خاصة أو
عامة لتعلق بإسجار العقارات أو بحماسة القانون للمستأجرين.
سابعاً :شروط فسخ العقد :
-1
-2

تؤكد الملتزم على مبدأ ا تمرار لقدسم خدمات الطعام للطلبة والعاملين في المطعم طيلة أسام الدوام

وعدم لوقفدا ألي بب كان.

سحق للجامعة فسخ العقد في الحاالت التالية-:

أ-

لك ارر المخالفات ألي من شروط العقد وبعد ان لكون الجامعة قد نبدت الملتزم لدذه

ب-

إ اءة التصرف والسلوك لوكاً شائناً من قبل العاملين أو المستخدمين أو الذتن تتعامل

المخالفات شفدياً وخطياً.
معدم.
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ت-
ث-

عدم لسدتد قيمة الضمان في األوقات المحددة مع احتفاظ الجامعة بحقدا في مالحقة
الملتزم قضائياً وعشائرياً ال تيفاء حقدا.

عدم االلتزام بما سطلب منه من قبل عميد شؤون الطلبة خاصة بما تتعلق بأ عار الطعام

ونظافته ونوعيته وجودله والنظافة العامة في الموقع.

-3

إذا لم فسخ العقد من قبل إدارة الجامعة ألي بب من األ باب المبينة في البند أعاله ،فال سحق

-4

في حالة رغبة الملتزم عدم ا تكمال العقد في أي وقت من األوقات سجب مراعاة ما تلي-:

للملتزم المطالبة بأسة لعويضات بما في ذلك قيمة الضمان المدفوا.
أ-

التقدم بطلب خطي لفسخ العقد سمنح بموجبه الجامعة مدلة ال لقل عن  ( 60تين) توماً.

ب-

اال تمرار بالعمل بنفس الطريقة وااللتزام بشروط العقد التزاماً كامالً إلى حين انتداء

ت-

لسدتد جميع االلتزامات المالية بما فيدا قيمة الضمان ولعويض التالف والمكسور كما

ث-

المدلة.

لنص عليه شروط العقد ،وكذلك بدل ا تدالك الماء والكدرباء والدالف وغيرها.

القيام بعمل صيانة شاملة لآلالت والمعدات قبل فسخ العقد.

-5

ال تترلب على الجامعة أسة مسؤولية لتعلق بأسة أمور مالية قد لنجم عن فسخ الملتزم للعقد مثل

-6

تتم طرح مزاودة جدتدة خالل هذه الفترة ويتم إحالة العطاء على مزاود/ملتزم جدتد ويتحمل الملتزم

لعويضات للعمال ،دتون أو ضرائب وغيرها.

الذي ترغب بفسخ العقد أسة خسائر مالية قد لتكبدها الجامعة نتيجة فسخ العقد وإحالته إلى ملتزم
جدتد.

ثامناً :إجراءات وشروط انتهاء فترة الضمان:

عند انتداء فترة الضمان وعدم رغبة أي من الطرفين بتجدتده فيتم عمل التالي-:

-1

اال تمرار بتقدسم خدمات الطعام كالمعتاد حتى نداسة اليوم األخير من فترة الضمان.

-2

لسليم الجامعة الموقع والمعدات واألجدزة واألثاث المملوكة لدا نظيفة وعلى أحسن حال بعد إجراء

-3

لعويض الجامعة عن المكسور والمفقود من أسة موجودات أدرجت على قائمة الموجودات وبنفس

-4

لسدتد جميع قيمة الضمان وأسة التزامات أخرى مثل بدل ا تدالك الماء والكدرباء والدالف وغيرها.

-5

االلتزام بإخالء الموقع/المواقع في الوقت المحدد.

-6

الصيانة الالزمة عليدا.

الجودة والنوعية والكمية.

الحصول على وثيقة مخالصة خالل مدة أقصاها أ بوعين من لاريخ انتداء العقد موقعة من

الجامعة لبين أن الملتزم قد دد جميع االلتزامات المالية المترلبة عليه وأنه لم جميع الموجودات

المملوكة للجامعة بحالة جيدة ومقبولة .وبعد لنظيم ند المخالصة لسلم الجامعة الملتزم األدوات
واألجدزة واألثاث العائد للملتزم.
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-7

لوقيع إقرار حسب نص لجدزه الجامعة أنه ال لوجد للجامعة عالقة بأسة أمور مالية نالجة عن

-8

تتم االعالن عن طرح عطاء جدتد للموقع موضوا الضمان قبل شدرين من انتداء فترة الضمان وال

إنداء االلتزام بما في ذلك لعويضات العمال أو الدتون أو الضرائب أو غيرها.
سحق للمتضمن االعتراض على ذلك.
وإشعا اًر بذلك تم تحريره في هذا اليوم:

.............................

............................

الملتزم ويمثله السيد:

الجامعة ويمثلدا:
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