
 

 

 

 

 



 ))  المستأجر ((شروط وإلتزامات 

إستالم موجودات النادي من كراسي ومكائن وآالت وأدوات مطبخ ومواد      -1

أخرى بموجـــب محضر إستالم وتسليم أصولي موقع عليه من الطرفين ويختم 

بختم المعهد وعليه تسليم هذه المواد عند أنتهاء مدة  العقد أو أنهائه ألي سبب 

قوم بأصالحها أو كان ويكون مسؤوالً عن أي نقص أو أي ضرر يصيبها . وي

يتم تغريــــــم المتعهد قيمة المواد المفقودة أو المتضررة بسعر السوق أو سعر 

أعلى وألزامه بتعويض الطرف االول بمواد مشابهة لها وبموافقة الطرف االول 

 وبخالف ذلك  تستقطع أقيامها من مبلغ التأمينات.

 ت أو أوامر تتعلق بغلقان يلتزم بما يصدر من الجهات المختصة من تعليما     -2

النادي في أوقات محددة واليحق له الرجوع على الطرف االول بالمطالبة بأية 

 تعويضات عن ذلك .

تشغيل العدد الكافي من العمال المتخصصين في الطهي من الطباخين وما      -3

عداهم والخدميين ومساعديهم والمقدمين والعمال والمنظفين وحسب متطلبات 

ادي على أن تتوفر فيهم الشروط الصحية واللياقة وعلى أن التقل العمل في الن

 ( سنة .81أعمارهم عن )

السريعة وباسعار منافسة بحيث ال تزيد عن اسعار تقديم وجبات الطعام      -4

 . السوق المحلي 

األسععععار الخاصعععة بخدمات األسعععتنسعععا  وبيع الصعععح  والمجالت وكافة  تكونو

الغازية والعصعائر والشاي والمعجنات والحلويات أنواع القرطاسعية والمشعروبات 

والسعكائر واألدوات المنزلية والمالب  النسائية والرجالية واألكسسوارات وحسب 

 األسعار السائدة في األسواق المحلية .

 األلتزام بجميع الشروط الصحية الصادرة من قبل الجهات الرسمية الصحية .  -5

 من العاملين يثبت فيه نوع العمل المناط به . األلتزام بوضع باج خاص لكل   -6

األلتزام بوجود شعهادة صحية من دائرة الصحة قسم الوقاية الصحية لكل فرد    -7

 من العاملين في النادي تؤيد سالمته من  األمراض السارية والمعدية .

االلتزام بعدم تشععععغيل اي عامل قبل اجراء الفحوصععععات الصععععحية وتجديد هذه   -1

صععععات كل  ال ة اشععععهر وشععععمول جميع العاملين في النادي بما فيهم المتعهد الفحو

 نفسه أو من يمثله  بالفحص الصحي.

 يكون مسؤوالً بصورة مباشرة عن نظافة المكان المؤجر له . -9

( 6االلتزام بتوفير مسعععتلزمات السعععالمة واالمان وتشعععمل مطافد حريق عدد )-81

( كغم و ال ه من نوع  اني 6الجاف سعة ) ال ه منها من نوع المسحوق الكيمياوي 

( كغم وتوزع واحدة من كل نوع في المطبخ وواحدة في 6اوكسعيد الكاربون سعة )

 قاعة النادي على ان تخضع للفحص من قبل شعبة السالمة عند جلبها.



يلتزم بعالتواجد المسععععععتمر في النادي يومياً أو من يمثله في حالة انقطاعه يوماً -88

( 051111عذر مشعععروع وبدون موافقة  الطرف  االول يغرم مبلغاً ) واحداً بدون

 مائتان وخمسون ال  دينار .

( خمسععععععععة ماليين 54,114111يلتزم بتقععديم تععامينععات نهععائيععة مقععدارهععا ) -12

دينار عند توقيع العقد وقبل المباشعععرة بالعمل بضعععمان حسعععن تنفيذ واربعمائة ال  

وتودع لدى القسععععععم المالي في المعهد لقاء التزامعاتعه بموجب العقد عن كل سععععععنه  

وصعععل قبض أصعععولي التطلق طيلة مدة العقد  م تعاد اليه بعد انتهاء مدة العقد لكل 

سععنة  إن ألتزم ببنود العقد بعد خصععم المسععتحقات المترتبة عليه أما في حالة إخالله 

بأي شععععععرط من شععععععروط العقد يتم إلغاء العقد من جانب الطرف االول وتصععععععادر 

 تأمينات وتقيد إيراداً للخزينة.ال

ويعدفع مقدماً وبدفعه واحدة  مع  (1111111111مبلغ االيجعار السععععععنوي ) -13

المصععاري  كاملة عند توقيع العقد وفي حالة النكول تصععادر التامينات المقدمة من 

        قبل المستاجر وتتخذ كافة االجراءات القانونية بحقه .

سععلوا العمال العاملين لديه في النادي ومراقبتهم يكون مسععؤوالً عن سععلوكه و -,8

ويتحمل تبعة أي سععععلوا مخال  للقانون وا دال والنظام العام صععععادر من قبله أو 

من العاملين وكذلك يكون مسعععؤوالً عن االضعععرار التي يسعععببها عماله ببناية النادي  

ن وملحقععاتععه والمطعم وموجوداتععه من أدوات وأجهزة وأ ععا  وايرهععا سععععععواء كععا

بحسعن نية أو بدونها  ويغرم قيمة هذه االضرار وتستقطع من تأميناته وإن لم تكفي 

 8977لسععععنة  56فيتم أسععععتحصععععالها وفقاً لقانون تحصععععيل الديون الحكومية  رقم 

 المعدل .

تجهيز النادي بجميع االحتياجات من االدوات الخاصة بالنادي بما في ذلك من  -11

كين والمالعق واالكوال واقداح الشععاي والسععالل ا ا  واالواني والصععحون والسععكا

 والنفاضات .

 اليحق تشغيل أو االستعانة بمنتسبي المعهد . -11    

 يكون مسؤوالً عن ضمان عماله أمام دائرة العمل والضمان االجتماعي .-11

يلتزم بكسوة العمال العاملين في النادي بمالب  الوقاية الخاصة ) الكفوف -11

 بيضاء أو أي تجهيزات اخرى (.  ي البيضاء قبعات الجزم الصدار

يقوم بتجهيز قناني الملح والخل والفلفل والصاص وتوزيعها على المناضد -11

تعويض عنها وتعتبر من   بصورة مستمرة ومجاناً واليحق له المطالبة بأي

 متممات وجبات الطعام اليومية .

عهدنا تتعلق بالصحة تنفيذ أي توصيات تصدرها السلطات الصحية أو م-22

العامة وصحة الطلبة بصورة خاصة وعليه إتالف االطعمة الفاسدة والتالفة ونقل 



النفايات خارج )المعهد ( واليجوز تقديمها مهما كان  منها أو درجة تعفنها 

 واليحق مطالبته بأي تعويض عنها  وبتقرير صادر من شعبة الطبابة المشرفة .

)المسععتاجر( بالعمل وفق الشععروط التعاقدية المتفق عليه يسععتمر الطرف الثاني  - -21

عندة انتهاء مدة العقد لحين احالة العقد على مسععععتاجر اخر وتوقيع العقد الجديد معه او 

(من مبلغ اليجععار %81لحين اي مععدة يحععددهععا الطرف االول )المؤجر(. مع زيععادة )

 للسنة السابقة للتمديد .

 

أو من أحد مستخدميه في األبنية والمنشآت  يتحمل األضرار الناجمة منه -22

وموجوداتها األخرى من أدوات أو أجهزة أو  أ ا  ككسر الزجاج أو الكراسي أو 

 إحدا  حرائق وايرها وتكون على نفقة المستأجر .

يمتثل ألوامر الجهة المشرفة على النادي بصدد فرض العقوبات المناسبة  -23      

 التي ترتأيها مناسبة وتكون 

 قراراتها باته في حالة مخالفة المستأجر الي شرط من شروط العقد.            

من  %51يلتزم الطرف الثاني _المنفذ للعقد_ بأن يشغل ما ال يقل عن  -24   

مراكز التشغيل في بغداد     الة الوطنية عن طريقعماله وموظفيه من العم

والمحافظات اال في حالة اعتذار المركز عن توفير االعداد واالختصاصات 

يوماً من تاريخ استالم المركز  01مباشر وخالل مدة  المطلوبة وبكتال رسمي

 للطلب(

اتفاق للتمديد بسنة واحدة تبدا من تاريخ توقيع العقد قابلة االيجار عقد مدة  -21

ر وعلى المستاج (من مبلغ اليجار للسنة السابقة للتمديد%81مع زيادة ) الطرفين

اشهر(  ال ة اشهر من  0تقديم طلب تحريري عندة رابته في التمديد قبل )

 انتهاء مدة االيجار االصلي وبخالفه يسقط حقه في طلب التمديد .

طلبة بدخولها وفي حالة دخول توفير صالة خاصة بالموظفين وال يسمح لل – 21

( خمسون ال  51111الطلبة الى صالة الموظفين يغرم المستاجر مبلغ قدره )

 دينار عن كل مخالفة بهذا الصدد .

ال يسمح باالشتراا في المزايدة او تشغيل عاملين ممن لديهم قيود جنائية  -21

 تتعلق بالجرائم المخلة بالشرف .
 


