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 مقصف حديقة رام الله عقد إلزام وتلزيم
 

/ب( ما  قاان ا الهيتاال المةلياة لعاام 11باالستناد للمااد   عيسى قسيس بلدية رام الله ويمثلها لمقاصد هذا العقد رئيسها  .1

 م.1991

  فيما يلي "الفريق األول"(

 

 وحامل ه ية رقم  ( ----------------------------. 2

 

 لثاني"( فيما يلي "الفريق ا

 

  بةديقة رام اللهوالمعروفة  الجهيرحيث أا الفريق األول يملك الةديقة المقامة في منطقة 

 وحيث أا الفريق األول يرغب في تشغيل الكافتيريا الم ج د  في الةديقة.

 وحيث أا الفريق الثاني قدم عرضاً لتشغيل وإدار  كافتيريا الةديقة.

 

 وعليه اتفق الفريقان على ما يلي:

 االتفاقية مقدمة: 

 ء متمما لهامقدمة هذه االتفاقية جز .1

 

 :الرسوم 

 إضافة الى رس م االعالنالالضماا نقداً حي  ت قيع اتفاقية الضماا دفع مبلغ يتم  .2

 بعاداساتردادها  بنكاي( ياتماو شايك عاام  كفالة بنكية سارية لماد  شيكل  1777فع مبلغ تامي  بقيمة بد الفريق الثانييق م  .3

 البن د المرجعية لتلزيم المقصفر  الضماا في حال االلتزام بجميع انتهاء فت

 بالمقصف الخاص فرعي مسبق الدفعالء عبر شة  العداد بتسديد مستةقال استهالك الكهربا الفريق الثانييلتزم  .4

 ئب أو رس م يفرضها القان ا عليهمسؤوال ع  دفع أو تسديد قيمة أية ضرا الفريق الثانييك ا  .5

 

 ن:الضما مدة 

تغلق الةديقة والمقصف حيث  37/11/2723وتنتهي بتاريخ  1/3/2723تبدأ م  تاريخ  تسعة شه راالتفاقية تك ا مد   .1

 2724لعام  وتنتهي بنهاية شباط 2723لعام  امام الم اطني  لمد  ثالث شه ر تبدأ م  بداية شهر كان ا األول

 الفريق الثانياضطرارية وذلك بعد اشعار  ألسبابر  الضماا الةديقة بشكل مؤقت خالل فت بإغالقيةق للبلدية اا تق م  .1

 بذلك

البلدية يتم تع يض الفريق الثاني بمبلغ مادي ويتم احتسابه كنسابة ما   اراد في حال اغالق الةديقة ألسباب خارجة ع   .8

 عدد أيام االتفاقية ومبلغ الضماا

 

 الفريق الثانيومحددات صالحية  حدود عمل المقصف: 

بعار  بضاائع خاار  لاه يسام   وال فقا  ود المقصفباستخدام المساحال المخصصة له ضم  حد ريق الثانيالفيلتزم  .9

 المقصفحدود 
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إضافة الى الساحة العل ية ف ق سط  المقصف ألغرا  وضاع  المقابلة للمقصفباستعمال الساحة  فريق الثانيلليسم   .17

 المقصف فريق الثانيخدمال ضيافة مدف عة االجر ل ومظالل لتقديم مقاعد وطاوالل

في السااحة المقابلاة للمقصاف إضاافة الاى السااحة فير المقاعد والطاوالل والمظالل التي ست ضع بت  فريق الثانييق م  .11

 البلديةوذلك بعد اعتمادها م   العل ية ف ق سط  المقصف

قة كامل الصالحية بإحضار ما ولزوار الةديالةديقة، ية بأية أم ر إدارية تخص ليست له عالقة او صالح الفريق الثاني .12

 يرغب ا م  مأك الل ومشروبال واراجيل وبما ال يتعار  مع تعليمال إدار  الةديقة 

اماة مفت حاة لعاماة الناا  بالشروط اإلدارية التي خصصت الةديقة ألجلها، علاى أا تكا ا حديقاة ع الفريق الثانييلتزم  .13

 دوا شروط

  الما اطني  لقااء دخا ل الةديقاة أو استضاافة أعيااد المايالد او أياة مناسابال استيفاء أية رسا م ما فريق الثانيال يةق لل .14

 أخرى.

بعدم استعمال الم قع وعدم السماح ألي جهة أخرى غيره باستعمال الم قع ألية أعماال أو أغارا   الفريق الثانييتعهد  .15

 عقد دوا م افقة مسبقة م  البلديةأو نشاطال خارجة عما تم ذكره في هذا ال

 الضام  بتقديم خدمال المقصف لزوار الةديقة في كل االوقال التي تعمل بها الةديقة.  يلتزم .1

   م اصفال جيد  وبم افقة البلديةبت فير معدال تةضير الطعام والبيع وضم الفريق الثانييلتزم  .2

بشاكل علناي او عقد الضماا هذا خاص بالمتقدم الذي يرس  عليه الضماا فق  و اليج ز للضام  اعااد  تضامينه سا اء  .3

 م  الباط . وعكس ذلك يعتبر عقد الضماا الغياً دوا اا يترتب على االلغاء اية تع يضال.

 

 

 :نظافة المقصف 

باااللتزام بكافاة التعليماال والشاروط الصاةية سا اًء الةك مياة او التاي تفرضاها البلدياة فيماا يتعلاق  الفريق الثاانييتعهد  .4

 تشغيل الم قع وحس  سير العمل فيهب

 أيضا، ويشمل ذلك واآلاللالطبخ والمعدال  أوانيوفي  مقصفعلى النظافة العامة في ال ةبالمةافظ الفريق الثانييلتزم  .5

مكافةااة الطاارق الممكنااة والاارر الاادوري ل بأفضاالالااتخلص ماا  النفايااال والااده ا والشااة مال وبقايااا ماا اد التنظيااف 

 الةشرال والصراصير وغيرها

 االخالل بالنظافة العامة في الةديقةبعدم  الفريق الثانييلتزم  .1

وعدم إجراء أية تغييرال، كما يتعهد أا يةافظ علاى الم قاع  مقصفبالمةافظة على المظهر العام لل الفريق الثانييتعهد  .1

 البلديةويق م بجميع أعمال الصيانة والتصليةال الالزمة وذلك تةت إشراف 

ومعاينة سير العمل فيه والتأكد م  التزام الملتزم ببنا د وشاروط  فالمقصأو ألي شخص يعينه الدخ ل إلى  بلديةلل يةق .8

 االتفاقية وذلك بدوا سابق إنذار هذه

 

 :مقتنيات المقصف 

  قع كما استلمه وبةالة جيد  جداً تسليم الم الفريق الثانيعلى  .9

م المقصاف ماع مفاتيةاه لقسام جميع المعدال التي تم ت فيرهاا خاالل فتار  العقاد ما  قبلاه وتسالي بأخذ الفريق الثانييلتزم  .17

العطاااءال والمشااتريال التااابع للبلديااة وذلااك خااالل أسااب ه ماا  تاااريخ انتهاااء فتاار  الضااماا، وخالفااا لااذلك تقاا م البلديااة 

 فريق الثانيبالتصرف بهذه المعدال ودوا الرج ه لل

او في  (خ.... ال تلوحا يمنع وضع شعارات دعائية للشركات التجارية على اثاث المقصف )طاوالت، مقاعد، مظالت،  .11

 اي مكان اخر في الحديقة 

 

 :االصناف المسموح بيعها في المقصف 

 البلديةبتقديم الئةة بأسعار االصناف التي سيتم بيعها وتقديمها م  قبله واعتمادها م   الفريق الثانييلتزم  .12

 ة بعدم بيع أي سلع وبضائع إسرائيلي الفريق الثانييتعهد  .13

ب ضع إعالا بأصناف وأساعار الطعاام المتفاق عليهاا فاي مكااا واضا  للجمياع واالمتنااه عا  بياع  الفريق الثانييتعهد  .14

 ل المنتهية مدتهاالمأك ال

 لزبائ  المقصف  تقديم االراجيل فريق الثانييةق لل .15
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  قعفي الم آخرفي أي مكاا  أو األثاثغيرها على  أوأي ن ه م  النشرال  إلصاقبعدم وضع او  الفريق الثانييتعهد  .11

 

 

 

 :انهاء االتفاقية 

في حال عدم التزام الفريق الثاني باي م  شروط االتفاقية يتم اشعاره خطيا ما  قبال الفرياق األول لتصا يب األوضااه،  .11

 3شيكل تخصم م  مبلغ التامي  المشار له في بند رقام  277وفي حال عدم االلتزام بمضم ا االشعار يتم تغريمه بمبلغ 

 أعاله.

 ول فسخ العقد في الةاالل التالية يةق للفريق األ .18

a. خطيااً الكثار ما  يكا ا قاد نباه الفرياق الثااني لهاذه المخالفاال  تكرار المخالفال ألي ما  شاروط العقاد وبعاد أا

 مرتي 

b. .إساء  التصرف والسل ك سل كاً شائناً م  قبل العاملي  او المستخدمي  أو الذي  يتعامل معهم 

 

 عامة: ماحكا 

ف بي  الفريقي ، تك ا المةاكم المختصة التابعة لجهاز القضاء الفلسطيني هي جهة الفصل باي  في حال نش ب أي خال  .19

 الفريقي .

م  المتفق عليه صراحة بأا هاذا العقاد ال يعتبار عقاد إيجاار باأي شاكل ما  األشاكال وال يخضاع ألحكاماه وبالتاالي فااا  .27

 افة إلى ذلك فاا الفريق الثاني يلتزم بالمساحة المخصصة. الفريق الثاني ال يتمتع بأي ن ه م  الةماية القان نية باإلض

 

 

 

 

 

 

 

 وعلى ذلك تم ت قيع هذه االتفاقية باالتفاق والرضا.

 

 0202وعليه تم االتفاق في هذا اليوم          من شهر        الموافق من العام  

 

 

 

 الفريق الثاني      الفريق األول
 

 

 

 

 

 

 


