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 عامة مزايدةعوة لالشتراك في : د2رقم  دمجل
 

 
                  35/9201: ب ر م مزايدةرقم ال                  مجمع المنارةفي  تأجير المساحات الشاغرة: مزايدةالاسم 

 

معظم أعمال و انشاء هيكل البناءبعد االنتهاء من ن خططها التطويرية للمساهمة في احداث تنمية اقتصادية في المدينة وضم

 باستخدامات مختلفة غرةشاالمساحات الالمحال التجارية والعديد من ية رام هللا عن توفر تعلن بلد، مجمع المنارةلمبنى تشطيب ال

بما يتوافق وهندسي  وبإشراف تم تصميمه وانشاؤه وفقا للمعايير والمواصفات الهندسية، علما بأن المشروع في المجمع لإليجار

لالشتراك في المزايدة المذكورة  البلدية وتدعوكم ،لسالمة للعامةنقابة المهندسين، والدفاع المدني لمع متطلبات بلدية رام هللا، 

 هذهللشروط الخاصة ب لك وفقا  ذوفي مجمع المنارة المساحات الشاغرة /أو المحال التجارية وستئجار البالظرف المختوم أعاله 

في شروط يرد وكل ما ألمور التالية ا مراعاةالمذكورة أعاله مزايدة لللتقدم في الراغبين على جميع افالمزايدة وملحقاتها. 

 .ثيقة المزايدة، ولمزيد من التفصيل يرجى االطالع على والمزايدةتعليمـــات وثيقة و

لى رام هللا، وباطاللة رائعة ععلى قطعة أرض محاطة بثالثة شوارع المنارة في مركز المدينة  مجمعيقع  :مزايدةموضوع ال .أ

 "الخ ومحال تجارية أو أي استخدام اخر، مكاتبمواقف للسيارات الخاصة، "مختلفة  طابق باستخدامات 15يتكون البناء من 

 اربعةالعديد من الخدمات المشتركة منها  وجودباإلضافة الى ، في مركز المدينة متعددة لالستثمار فرصبمساحات وو

يبلغ   .بلدية رام هللا قبلارتها من والتي سيتم اد في المبنى عامةخدمات وداخلية ساحات  ،درج كهربائي، كهربائيةمصاعد 

، مختلفةثالثة طوابق بمساحات  في موزعةتجاريا محال  31 مجمع المنارةفي لاليجار  الشاغرة التجارية عدد المحال

باستخدام  موزعة في أربعة طوابق لإليجارتقريبا مساحات شاغرة  2م4,500 المبنى الى المحال التجارية يتضمن باإلضافة

 ، وذلك حسب التالي:ي استخدام اخرأمكاتب أو 

 التجارية التمحال .1
 

 نوع الحرف/المهن المقبولة مساحة المحل لإليجارعدد المحال التجارية المعروضة  الطابق

 طابق التسوية االولى  4 .2م 62-21 محال تجارية بواجهات على شارع مار يوحنا  مثال خفيفة " مهن/حرف

هدايا، ألعاب، قرطاسية، 

ت، نوفوتيه، اكسسوارا

 الكترونيات،الخ".

 الطابق االرضي  12 بواجهات مطلة  محالتمحل تجاري داخلي و

 .على شارع مار يوحنا وجورج الصاع

 2م 02-45

 الطابق االول  15  محل تجاري داخلي مرتبطة بالطابق

 .ودرج كهربائي بمصاعداالرضي 

 2م 02-38

 المكاتب أو أي استعمال اخر .2
 

 نوع الحرف/المهن المقبولة الطابقالصافية حة مساال رقم الطابق

 الطابق السادس  12602م225ترس أمامي بمساحة مع  2م  .مكاتب أو اي استعمال اخر 

  الطابق السابع  12602م 

 الطابق الثامن  10002م190ترس بمساحة  مع 2م 

 الرووف  10002م20مع ترس بمساحة  2م 

، وذلك ليتم باستثناء السقف -ا هو موضح في الشروط الخاصةحسب م- سليم المأجور مشطبتتم ي  مالحظات

 .وعلى نفقته الخاصة بناء على رغبة المستأجرللسقف تنفيذ اعمال الديكور 

 

 .  االستثمار في مركز المدينةالراغبين في  والمؤسساتوالشركات  لألفرادمفتوحة  مزايدةال .ب

التجارية  محاللل محددالسنوي  بدل االيجاريكون و ،التجارية محاللل فقط المفتاحيةتكون المزايدة على طريقة التأجير:  .ج

 حسب التالي: ،الطوابق العليافي المكاتب أو أي استعمال اخر مساحات لو
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 طريقة التأجير للمساحات المختلفة

 طريقة التأجير االستخدام

 ثالثة طوابق- المحال التجارية-.  سنويــــة لكل محلالجرة األمفتاحية وال. 

  أربعة طوابق–مكاتب او اي استعمال اخر-.  سنويةاألجرة ال. 

بلدينننة رام هللا خنننالل  -منننن مركنننز خدمنننة الجمهنننور مزايننندةال كم الحصنننول علنننى نسنننخة منننن وثيقنننةيمكنننن: مزايةةةدةال وثيقةةةة .د

بنننل فننني الصنننحف المحلينننة،  وذلنننك مقا مزايننندةسننناعات الننندوام الرسنننمي اعتبنننارا  منننن التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن دعنننوة ال

 .لكل وثيقة أو ما يعادله دينار أردني 50قيمته رسم غير مسترد 

، كتننناب عنننرض المزايننندة (:1مجلننند رقنننم ) علنننى دينار األردننننياالسنننعار بالنننعنننروض : ينننتم تقنننديم تقةةةديم عةةةرض السةةةعر .ه

  .وحسب المتطلبات الفنية للموقع ارغب باستئجارهالتي ي مساحةللمحل أو السعر عرض وبحيث يتم تقديم 

 : أكثر من محل تجاري استئجار .و

 لمزايدة لكل عرض يتم التقدم به.يتم شراء وثيقة ا 

  بشكل منفصل لكل موقع يتم التقدم باستئجاره. تقديم العروضيتم 

 ( 2يكون الحدد األقصى لعدد العطاءات التي يتم احالتها على نفس المزايد هو عطاءين .)عطاء 

وذلنننك  ، لكةةةل موقةةةع المحةةةددة النسةةةبة / القيمةةةةبكمبلةةةق مقطةةةوع  مزايننندةالتقنننديم كفالنننة  المزايننندعلنننى  :مزايةةةدةال كفالةةةة .ز

صنننندو  فننني ينننتم ايداعنننه  كمبلنننغ نقنننديأو  ينننوم منننن تننناريخ اإلقفنننال120لمننندة ال تقنننل عنننن بكفالنننة بنكينننة سنننارية المفعنننول 

 .ان تعذر ذلكبلدية رام هللا 

سننننتثناء أيننننام العطننننل الرسننننمية ظهننننرا با1:00-10:00يمكننننن زيننننارة الموقننننع  يوميننننا مننننن السنننناعة   زيةةةةارة الموقةةةةع:  .ح

 وعلنننى مسنننؤولية ولغاينننة ينننومين قبنننل جلسنننة فنننتح العطننناء، المزايننندة، ابتنننداء منننن تننناريخ االعنننالن عنننن والجمنننع واالعيننناد

 الخاصة. ونفقة المزايد

التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن  هنننويكنننون اخنننر موعننند لتسنننليم العطننناء بنننالظرف المختنننوم مكةةةان وموعةةةد تسةةةليم العطةةةا :  .ط

لنننن يقبنننل أي عطننناء بلدينننة رام هللا، و - قسنننم العطننناءات والمشنننترياتفننني الصنننحف المحلينننة،  وذلنننك لننند   مزايننندةدعنننوة ال

 بعد هذا الموعد.

فننني الصنننحف المحلينننة،  مزايننندةفننني التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن دعنننوة ال العطننناءتكنننون جلسنننة فنننتح : جلسةةةة فةةةتا العطةةةا  .ي

 ، وفي جلسة علنية.الطابق االول -ي قاعة االجتماعاتوذلك ف

 يوما  من تاريخ فتح العطاء. 90، ويبقى ساريا  لمدة دينار األردنيباليكون عرض السعر سريان عرض السعر:  .ك

 .الجهة المؤجرةاجور االعالن بالصحف على  تكون  أجور االعالن بالصحف: .ل

ة الطنننر  وإعنننادبشنننكل كامنننل أو جزئننني ولهنننا الحنننق بإلغننناء المزايننندة  بقبةةةول أعلةةةى األسةةةعارغينننر ملزمنننة  المنننؤجرةجهنننة ال .م

 بدون ابداء األسباب.ومرة أخر  

 



 

Page 5 of 20 
 

 

 مزايدةال تعليمات(: 3مجلد رقم )
  عام .1

الطوابق في  الشاغرة باستخدامات مختلفة المساحاتالتجارية و محالالالستئجار ون مدعوون المزايد :مزايدةوصف ال  1.1
 5حي  116قائم على القطعة رقم ا  البن علما بأن. وثيقة المزايدةدعوة وكما تم وصفها في و، المنارة مجمع من العليا

االنتها  من انشا  هيكل البنا  ومعظم أعمال  قد تم، وملك لبلدية رام هللااألميرة عالية من أراضي مدينة رام هللا وهو 
 .لمجمع المنارةالتشطيب 

 : تعريفات  1.2
 مع إثبات استالمها؛البريد(، كتابيا ،الفاكس،تعبير " خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الكتابي ) .أ
 إذا تطلب السيا  ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح؛ .ب
 ."اليوم" يقصد به  يوم تقويمي .ج
 الجهة المؤجرة/ المالك: بلدية رام هللا. .د
 : ايجار غيرخاضع للمزايدة. محددايجار  .ه
 ة بالمساحة المؤجرة.: هي المساحة المحصورة بالحدود الداخلية للجدران المحيطالمساحة الصافية .و
 الخارجية. مساحة الجدرانكامل الجدران الداخلية المشتركة و احة الصافية مضافا لها نصف مساحةهي المس المساحة: .ز
 او غير ذلك. مؤسسةفرد، شركة،  : المزايد .ح

 يحق للجنة العطا ات اتخاذ اإلجرا ات التالية: 1.3
 تمديد فترة تقديم العطاء. .أ
 قبل فتح المظاريف وبدون ابداء االسباب. الغاء المزايدة في أي وقت .ب
 رفض كافة العروض المقدمة وذلك بعد فتح المظاريف وقبل اصدار قرار االحالة ، وذلك في الحاالت التالية: .ج

 .اذا كانت معظم العطاءات غير مستوفية للشروط 
  د أدنى لكل محل تجاري.كح ةتقل عن قيمة المفتاحية المدرج تاحية المحال التجاريةلمفالمقدمة معظم العروض 
  من البناء العلياللطوابق  ةبمساحات صغيرو/أو عدد غير كاف. 

 

 : والرد على االستفسارات زيارة الموقع .2
الجهة أن يراسل  المزايديجب على  ،مزايدةال أي من المعلومات الواردة في وثيقة تفسيرعند الحاجة لتوضيح أو   2.1

 الرديتضمن لحق م بإرسال المؤجرةالجهة وتقوم  ،s.azar@ramallah.ps االلكترونيعلى البريد  كتابيا المؤجرة

 .هامصدر تحديددون وبالواردة  االستفساراتجميع على 

         اعةيوميا من الس من مجمع المنارة الطوابق العلياالمحال التجارية والمساحات الشاغرة في يمكن زيارة  2.2

ولغاية يومين قبل  زايدةابتداء من تاريخ االعالن عن المالرسمية واالعياد،  أيام العطلناء ظهرا باستث10:00-1:00

 جلسة فتح العطاء، وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة.

 :مزايدةتعديل وثائق ال .3
ئي لتسليم أو مالحق قبل الموعد النها بإصدار ملحق مزايدةال تعديل أو سحب أو استبدال وثيقة المؤجرةيمكن للجهة  3.1

 ويرسل الى كافة الحاصلين على وثيقة ،مزايدةال من وثيقةال يتجزأ ا جزءهذا الملحق صبح العطاءات إن لزم، وي

 تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات إن لزم ذلك. المؤجرةيمكن للجهة و ،المؤجرةمن الجهة  مزايدةال

  العطا :وصالحية أسعار  .4

بأي  المؤجرةكون الجهة ، ولن تعلى نفقته الخاصة زيارة وإعداد وتسليم عطائهيتحمل المزايد كافة التكاليف المتعلقة ب  4.1

 .نتيجة المزايدة مهما كانتلها  ألحوال مسؤولة عن هذه التكاليف أو متحملةحال من ا

لكل محل  االساسية المقدرة المفتاحية قيمةعن  لمفتاحية المحل التجاري المزايديتقدم بها  االسعار التي ال تقليجب أن  4.2

 .محددة الشاغرة باستخدامات مختلفةالتجارية والمساحات  محالااليجار السنوي لل، علما بان تجاري

 .دينار األردنيالعملة العطاء هي تكون   4.3

فترة صالحية أقل ، وأي عرض ذو العروض إليداعالمحدد يوما  بعد الموعد النهائي 90تكون العروض صالحة لمدة   4.4

 .مزايدةبإعتباره عرض غير مستوفي لشروط ال المؤجرةسيتم استبعاده من قبل الجهة 

ل طاءاتهم لمدة إضافية محددة. ففي حاين تمديد فترة صالحية عالمزايدمن  -بشكل كتابي- المؤجرةقد تطلب الجهة   4.5

، وبدون اجراء اي هائي لفترة صالحية العطاء بعد التمديديوما  بعد الموعد الن30لمدة  يقوم بتمديد الكفالةموافقة المزايد 

 .ائهمصادرة كفالة عطتم تبدون أن ذا الطلب واالنسحاب من المزايدة ورفض ه للمزايد. ويحق على عطاءهتعديالت 
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 . المفوض بالتوقيع وذلك بإخطار خطي موقع من قبل الشخص ،عطائه بعد تسليمه استبدال/تعديل/سحب زايديمكن للم 6.7

 خطارات يجب أن تكون:االستبدال مصحوبة باإلخطار الخطي، وجميع اإل/التعديل /يجب أن تكون إشعارات اإلنسحاب  6.8
  النهائي المحدد لتقديم العطاءات. قبل الموعد المؤجرةتم إستالمها من قبل الجهة  .أ
 ين غير مفتوحة.المزايدالعطاءات التي طلب اصحابها أن تسحب سوف تعاد إلى  .ب
عطاءات وانتهاء ال يجوز سحب أي عطاء، أو استبداله، أو تعديله في الفترة الفاصلة بين الموعد النهائي لتقديم ال .ت

 في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.صالحية العطاءات المحددة  فترة

 

 فتا العطا : .7

 ين أو ممثليهم.المزايدبحضور عطاءات المقدمة في الموعد المحدد وتتم قراءتها علنيا بفتح ال اتالعطاءتقوم لجنة   7.1

 

 :  واالحالة تقييم العطا  .8

 :حسب التاليتقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات   8.1
 .مزايدةبوثائق ال المؤجرةزودته الجهة قد  المزايدتقدم به  التأكد من أن العطاء الذي .أ
 ة.الوثائق والكفاالت المطلوباذا كانت موقعة حسب االصول وتتضمن  .ب
 .مزايدةشروط العقد المحدد في وثائق الت تستجيب بشكل جوهري للمواصفات وأن العطاءا .ت

تقوم اللجنة بتطبيق نفس  مزايدةتكلفة المعايير الواردة في وثائق ال االكثرصاحب العطاء  المزايداذا لم تلبي مؤهالت   8.2

 لكل موقع.  على العطاء الذي يليه في الترتيباجراءات الفحص 

 الطوابق العليااسبا في يتم تسكين المساحات بشكلها النهائي حسب العروض المقدمة بالشكل والمكان الذي تراه من 8.3

 ."مخطط التسكين لمساحات المأجور"

 التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة فتح المظاريف وحتى االعالن عن المزايد الفائز. لجنة تلتزم  8.4

ا  من أي مزايد للجنة التقييم أن تطلب خطيو، أو التأثير عليهمال يجوز ألي مزايد اجراء أية اتصاالت مع لجنة التقييم   8.5

 ايضاحات خطية خالل عملية التقييم، على أنه ال يجوز لها أن تطلب من أي مزايد تغيير سعره.

 :ةالتاليالمعايير على المزايدين حسب  ةديالمزاإحالة يتم  8.6

 معايير إحالة المزايدة: 9.1جدول رقم 

القيمة وبشرط اال تقل عن  المقبولة فنيا،باعلى االسعار للمفتاحية و للمزايدين الذين تقدموا  التجارية المحال .أ
 االساسية المقدرة لمفتاحية كل محل.

  ويتنافسون على نفس المستجيبة للشروط في قيمة المفتاحية،  تساوت عروض المزايديناذا
 في اي من الطوابق، يتم اتخاذ االجراءات التالية: المحل التجاري

 بينهم. ةديئز و/أو إعادة المزااجراء قرعة علنية بينهم الختيار المزايد الفا .أ
يمكن للجنة العطاءات عرض محال تجارية أخر  ان وجدت شاغرة على المزايدين  .ب

المتبقين، واتباع نفس الخطوات في االختيار وبحيث يتم استكمال االجراءات الالزمة 
 من قبل المزايد.

المساحات  .ب

الطوابق في 

 العليا

  وبموجب مخطط التسكين  كبر والمقبولة فنيابالمساحات االللمزايدين الذين يتقدمون
 لمساحات المأجور.

 :وفقا للتسلسل الزمني يتم تسكين المزايدين الفائزين بنفس المساحة  عند تساوي المساحات
 .لتاريخ تسليم العروض

وثم المساحة  ابتداء من المساحة االكبر الطوابق العلياتقوم لجنة العطاءات بتسكين المزايدين الفائزين على مساحات  8.7

 ./الطوابقالكلية للطابق/المساحات التي تليها وبما يتوافق مع المساحة 

 الالزمة من قبل المزايد.المتطلبات يمكن للجنة العطاءات التفاوض مع المزايدين، وبحيث يتم استكمال  8.8

إخطار  تبريع، والعطا قبل انتها  مدة صالحية  تقوم الجهة المؤجرة بارسال قرار اإلحالة للفائزين في المزايدة 8.9

 ً  للمأجور. عقد االيجار لحين توقيع اإلحالة عقداً ملزما

موافقة الجهة دون الحصول على  ال يحق للمزايد التنازل للغير عن العقد أو أي جزء منه أو أي التزام ينشأ عن العقد 8.10

 .المؤجرة كتابيا

واستكمال جميع  ،ليه المزاد بدفع كامل بدل المزادموضوع المزاد اال بعد ان يقوم من أحيل ع المأجورال يتم تسليم  8.11

 .المتطلبات الالزمة
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 الشروط الخاصة للمزايدة(: 4مجلد رقم )
 

جدول عرض المحال  :1جدول رقم "التالي  الجدول حسبتكون مواصفات المحال التجارية والمساحات المعروضة لاليجار  .1

(: 5والمخططات المرفقة في مجلد رقم ) "المنارة مجمع من ق العلياالطوابفي  باستخدامات مختلفة والمساحاتالتجارية، 

 مخططات الطوابق.

 التجارية الجدول عرض المح 1.1

 
 رقم المحل

 
 اسم الطابق

 المساحة
 2م

  محددبدل االيجار ال
 

 الحد األدنى
 لمفتاحية المحل

كفالة دخول 
 العطا 

نوع 
 الحرفة/المهنة

 ينار األردني/محلبالد سنويا 2بالدينار األردني/م

 حرف / مهن 104,000  520,000 215 62 التسوية األولى (1) 

مثال خفيفة "

هدايا، ألعاب، 

اكسسوارات، 

نوفوتيه، 

قرطاسية، 

الكترونيات، 

".... 

 57,000 285,000 215 21 التسوية االولى (2) 

 64,000 320,000 215 29 التسوية االولى (3)

 67,000  335,000 215 34 التسوية االولى (4)

 92,000  460,000 215 34 األرضي (1)

 85,000 425,000 215 36 األرضي (2)

 85,000  425,000 215 37 األرضي (3)

 64,000 320,000 215 20 األرضي (6)

 85,000 425,000 215 36 األرضي (7)

 107,000  535,000 215 54 األرضي (9)

 57,000 285,000 215 25 األرضي (10)

 57,000 285,000 215 25 األرضي (11)

 57,000 285,000 215 25 األرضي (12)

 57,000 285,000 215 25 األرضي (13)

 57,000 285,000 215 26 األرضي (14)

 114,000 570,000 215 41 األرضي (15)

 36,000 180,000 180 20 األول (1)

 36,000  180,000 180 20 االول (2)

 38,000 190,000 180 26 االول (3)

 38,000 190,000 180 26 االول (4)

 71,000 355,000 180 83 االول (5)

 50,000 250,000 180 33 االول (6)

 50,000 250,000 180 36 االول (7)

 50,000 250,000 180 36 االول (8)

 38,000 190,000 180 22 االول (9)

 57,000 285,000 180 28 االول (10)

 50,000 250,000 180 44 االول (11)

 50,000 250,000 180 40 االول (12)

 50,000 250,000 180 41 االول (13)

 50,000 250,000 180  41 االول (14)

 50,000  250,000 180 39 األول (15)
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 ةالخدمات الملحقة بالمحال التجاريالتشطيب وجدول  1.2
 

 مواصفات المحل التجاري الموقع رقم المحل
 

  رقم  محلمن
الى محل  (1)

 ( 4) رقم
 

 .طابق التسوية 
بواجهات على شارع  

 .مار يوحنا

 .لكل محل سيارة تخصيص موقف .1

 حسب التالي: على الموقع مشطبالمحل  .2

االعمال  

 المدنية
أرضيات مبلطة ببالط بورسالن، طراشة للجدران الداخلية،  .أ

 رضي. مصرف أ

واجهات زجاحية مع باب زجاجي واباجور معدني "تحكم  .ب

 يدوي وعن بعد"

االعمال 

 الكهربائية

 ، "2"، اباريز مزدوجة "عدد4-2مفردة "عدد اباريز .ج

ابريز للتلفون، ابريز للتلفزيون، علبة جهد منخفض،  .د

Module switch .للشبك على نظام الحريق 

 لوحة كهرباء   .ه

ا فاز، وتسجيله باسم  –لمحل تركيب عداد كهرباء داخل ا .و

 المستأجر.
 

االعمال 

الميكانكية 

والصرف 

 الصحي

 تأسيس لحمام ومطبخ داخل المحل.  .ز

 تأسيس للتكييف "خط تصريف وابريز كهرباء".  .ح

 تأسيس لكاشف حريق بحيث يتم الشبك على نظام المبنى. .ط

تأسيس لمرشات حريق حيث أن خط شبكة اطفاء الحريق  .ي

 واصل لداخل المحل. 

 تركيب عداد المياه وتسجيله باسم المستأجر.  .ك
  

  محل رقم من
(   الى 1)

 (3محل رقم )

  الطابق األرضي

بواجهات  على 

شارع جورج 

 .الصاع

 

 . لكل محل  تخصيص موقف سيارة .1

 حسب التالي: على الموقعالمحل مشطب  .2

االعمال  
 المدنية

أرضيات مبلطة ببالط بورسالن، وبالط رخام لمحل رقم  .أ

 ط، طراشة للجدران الداخلية. فق15

أبواب 3" و2أو1واجهات زجاجية مع أبواب زجاجية "عدد .ب

 . 15زجاجية للمحل رقم 

اباجور معدني على الواجهات الزجاجية "تحكم يدوي وعن  .ج

 2،3،6،7،9،15 للمحال التجارية رقم «بعد

 
 

االعمال 
 الكهربائية

ز ، ابري"2-1"، اباريز مزدوجة "عدد2مفردة"عدد اباريز .د

  Module للتلفون، ابريز للتلفزيون، علبة جهد منخفض ،

switch.للشبك على نظام الحريق 

 لوحة كهرباء داخل المحل.  .ه

في غرفة الكهرباء وتسجيله فاز  1 - تركيب عداد كهرباء .و

 باسم المستأجر.
 

االعمال 
الميكانكية 
والصرف 
 الصحي

 تأسيس للتكييف "خط تصريف وابريز كهرباء".  .ز

 اشف حريق بحيث يتم الشبك على نظام المبنى.تأسيس لك .ح

تأسيس لمرشات حريق حيث أن خط شبكة اطفاء الحريق  .ط

 .واصل لداخل المحل
 

  

 ( 6محل رقم )
محل رقم و
ومحل  7))

 (9رقم )

  الطابق األرضي

بواجهات مطلة 

على شارع مار 

 يوحنا.

 من محل رقم 
( الى 10)

 محل رقم
(14) 

 الطابق االرضي 

 .ليةمحالت داخ

  محل رقم
(15) 

 الطابق األرضي 

بواجهات على شارع 
 .جورج الصاع

 
وله مدخل خاص من 

 الشارع أيضا.
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 تابع -  جدول التشطيب والخدمات الملحقة بالمحال التجارية 1.2
 

 مواصفات المحل التجاري الموقع رقم المحل

  محل رقم من
( الى محل 1)

 (15رقم)

 الطابق االول 
محالت داخلية مطلة 

ى ساحة داخلية عل
مكيفة ومجهزة بكامل 
الخدمات، ومرتبطة 
مع الطابق األرض 

كهربائي  بدرج
مصاعد ومكررين 4و

 .درج
 

      رقممن  المحالت
م له (9( الى )6)

واجهة زجاجية مطلة 
على شارع مار 

 يوحنا.
 

 له (15)رقمومحل 
واجهتين زجاجيات 

شارع مطلتين على 
 .جورج الصاع

 ل محللك  تخصيص موقف سيارة .1

 : حسب التالي الموقع على المحل مشطب  .2

االعمال  
 المدنية

أرضيات مبلطة ببالط بورسالن، وبالط رخام لمحل رقم  .أ
فقط ، طراشة للجدران الداخلية، واجهات زجاجية مع 15

  .باب زجاجي
 .1،11،12،13،14مصرف ارضي للمحال رقم  .ب

االعمال 
 الكهربائية

للمحل  7" وعدد 5-3مفرد، اباريز مزدوجة "عددابريز  .ج
 ، ابريز للتلفون، ابريز للتلفزيون، علبة جهد منخفض، 5رقم

Module switch للشبك على نظام الحريق، ونقاط شبكات
Data 

 داخل المحل.لوحة كهربائية  .د

وتسجيله  في غرفة الكهرباءفاز  1 -عداد كهرباءتركيب  .ه

 باسم المستأجر.

االعمال 
الميكانكية 
والصرف 
 الصحي

 يف معلقة للتكييف في الساحة الداخلية.شبكة تصر .و

 لخط مياه في الساحة الداخلية.تأسيس   .ز
 تأسيس لكاشف حريق بحيث يتم الشبك على نظام المبنى. .ح

تأسيس لمرشات حريق حيث أن خط شبكة اطفاء الحريق  .ط

 .واصل لداخل المحل
 

 

 جدول عرض المساحات في الطابق الطوابق العليا 2.1

 

 الطابق

 بقمساحة الطا

 الصافية
 )*(المساحة الصافية

 المساحة  مواصفات
 كفالة دخول العطا  (***)محددبدل االيجار ال

 بالدينار االردني سنويا 2بالدينار األردني/م بالمتر المربع

 الطابق 
 السادس

من  %20بنسبة  100 واجهات خارجية بدون 2م300أقل من  1260

قيمة األجرة 

السنوية للمساحة 

مضافا " المقترحة

لها تكلفة الخدمات 

 .المشتركة"

 

 110 واجهة/ات خارجية مع 2م300أقل من 

 100 واجهة/ات خارجية مع 2م600-300من

 90 واجهة/ات خارجية مع 2م600أكثر من 

 الطابق 
 السابع

 100 واجهات خارجية بدون 2م300أقل من  1260

 110 واجهة/ات خارجية مع 2م300أقل من 

 100 واجهة/ات خارجية مع 2م600-300نم

 90 واجهة/ات خارجية مع 2م600أكثر من 

 الطابق 
 الثامن

مع  1000

ترس بمساحة 

 2م190

 100 واجهات خارجية بدون 2م300أقل من 

 110 واجهة/ات خارجية مع 2م300أقل من 

 100 واجهة/ات خارجية مع 2م600-300من

 90 /ات خارجيةواجهة مع 2م600أكثر من 

 الطابق 
 الرووف

مع  1000

ترس بمساحة 

 2م20

 100 واجهات خارجية بدون 2م300أقل من 

 110 واجهة/ات خارجية مع 2م300أقل من 

 100 واجهة/ات خارجية مع 2م600-300من

 90 واجهة/ات خارجية مع 2م600أكثر من 

 دود الداخلية للجدران المحيطة بالمساحة المؤجرة.: هي المساحة المحصورة بالح المساحة الصافية(*)
من  اذا كان ،سنويا -للمساحة المؤجره له-من سعر المتر المربع  %40 ترسلمساحة  ال يكون بدل االيجار الترسات:** 

 ضمن المساحة المؤجرة له.
 ربع.من قيمة األجرة السنوية للمتر الم %10تكلفة الخدمات المشتركة بواقع  لهيضاف  (***)
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 .الطوابق العلياجدول التشطيب والخدمات الملحقة بالمساحات في  2.2

 مواصفات المساحات الطابق

  ،الطابق السادس
السابع، الثامن 

 والرووف

لكل مساحة يتم لعدد مواقف السيارات والحد األعلى  2م70تخصيص موقف سيارة/ .1

 تحديدها من قبل اللجنة.

 وجود ترس. .2

 حسب الحاجة لكل طابق.مشترك  ومطبخ وحدات حمامات .3

الذي يتم  بموجب مخطط التسكينحسب التالي، وذلك مشطبة يتم تسليم المساحات المؤجرة  .4

 :طوابق المحال التجارية بشكل رئيسمواصفات وبنفس ماده، تاع

االعمال  
 المدنية

جدران محطية بالمساحة المؤجرة أرضيات مبلطة ببالط بورسالن،  .أ
 ..multilock، باب رئيسي وطراشتها

االعمال 
 الكهربائية

، ابريز للتلفون، ابريز للتلفزيون، علبة جهد  اباريز مفردة ومزدوجة .ب
للشبك على نظام الحريق، ونقاط شبكات Module switch   منخفض، 

Data الجدران المحيطة بالمساحة المؤجرة. على، وذلك 
 لوحة كهربائية داخل المأجور. .ج

 جيله باسم المستأجر.عداد كهرباء في غرفة الكهرباء وتس .د

االعمال 
الميكانكية 
والصرف 
 الصحي

 .للتكييف شبكة تصريف .ه

 لعداد مياه مركزي.تأسيس   .و
 تأسيس لكاشف حريق بحيث يتم الشبك على نظام المبنى. .ز

تأسيس لمرشات حريق حيث أن خط شبكة اطفاء الحريق واصل لداخل  .ح

 .المساحة المؤجرة
 

 

تسديد القيمة االيجارية بحيث يتم و ،المرسل للفائزين الل المدة المحددة في خطاب اإلحالةخللمأجور توقيع عقد االيجار يتم  .2

 :حسب التاليللمأجور لمدة عام وبشكل مسبق 

 نسبة الدفعات من القيمة االيجارية الدفعات للتسديد المأجور/الدفعات

 الدفعة األولى: عند توقيع عقد االيجار. المحال التجارية
 .ية: عند استالم المأجورالدفعة الثان

 من قيمة المفتاحية واالجرة السنوية للمحل. 50%
 من قيمة المفتاحية واالجرة السنوية للمحل. 50%

المساحات المؤجرة 
 في الطوابق العليا*

 الدفعة األولى: عند توقيع عقد االيجار.
 **الدفعة الثانية: عند استالم المأجور

 ساحة المؤجرة.من قيمة االجرة السنوية للم 50%
 من قيمة االجرة السنوية للمساحة المؤجرة. 50%

 "جدول عرض المساحات وبدل االيجار". 2.1*يتم تسديد قيمة االيجار حسب القيم المحددة في جدول  مالحظات

 .تحسب قيمة كفالة دخول العطاء كجزء من القيمة االيجارية المستحقة 
 

 حقات المالية المطلوبة أو انسحب ألي سبب كان، يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:المزايد عن تسديد المست استنكففي حال  .3

  من قيمة الدفعة األولى لحساب الجهة المؤجرة وارجاع المبلغ المتبقي للمزايد. %30مصادرة 

 : األمور الرئيسية-بدل االيجار .4

  تاريخ استالم المأجور مضافا اليها مدة سما  عقد سنوي قابل للتجديد، وتبدأ مدة االيجار اعتبارا من  االيجاريكون عقد

 من قبل المستأجر. ومهما بلغت المدة الزمنية بين توقيع عقد االيجار واستالم المأجوريوم،  45

 االيجارية القيمة زيادة سنوية اعتبار من  عليهيطبق ، وبداية كل سنة ايجاريةفي السنوي مقدما  االيجار يستحق بدل

 تبدأ بعد خمس سنوات من تاريخ استالم المأجور. ،يا تراكميةسنو %5الثابتة بنسبة 

 :باألمور الرئيسية التاليةيلتزم المستأجر التزامات المستأجر:  .5

  تشطيب السقف بالديكورات الالزمة للمحال التجارية.استكمال 

 .استكمال التشطيب الداخلي للمساحة المؤجرة بناءا على احتياجات المستأجر 

 اخيص الالزمة للتشغيل من الجهات المعنية.الحصول على التر 

  القانون و/أو العرف على المستأجرعن المأجور، وأية ضرائب أخر  يفرضها بلدية ال ضرائب ورسومدفع. 

  الهاتف، واالنترنتالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، و استهالك الدورية مثال فواتيرالدفع. 
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 الطوابق تمخططا( 5مجلد رقم )

 االولى طابق التسوية-الشاغرة  المحال التجارية مخطط 15.
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 الطابق األرضي-الشاغرة  مخطط المحال التجارية 25.
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 ألولالطابق ا-مخطط المحال التجارية الشاغرة  35.
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 السادسالطابق  -المساحات الشاغرة مخطط  45. 
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 مخطط المساحات الشاغرة في الطابق الثامن 5.6 .
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 طابق الرووفمخطط المساحات الشاغرة في  7.5
 

 
 


