
 
 

 

 

   

 

 

 مجمع المنارة 
 

 

 

 

ال الستئجار المحالخاصة مزايدة اللالشتراك في  وتدعوكممجمع المنارة، من المحال التجارية باستخدامات مختلفة لإليجار في  عددعن توفر  هللا رام بلديـة تعلن

 الراغبين في من يرجى وعليه زايدة،للم والعامة الخاصة للشروط وفقا   وذلك RamMun/RM/2021/028 رقمبموجب نظام المزايدة بالظرف المغلق التجارية 

 :التالية الشروط مراعاةلهذه المزايدة،  التقدم

 

 

 

 
 

 المنارة مجمعفي  المحال التجارية الشاغرةتأجير مزايدة  النــعا

 RamMun/RM/2021/028 مزايدة رقم

 2م 25,000طابق بمساحة اجمالية تعادل  15من مجمع المنارة تألف ي

 مفتوحة لألفراد والشركات الراغبين في االستثمار في مركز المدينة. وهي  ، التجارية في المجمع فقط ال تخص المحالمزايدة  .1

بناءاً على مساحة وموقع دينار،  370,000دينار و  120,000فقط والتي تتراوح ما بين مبلغ  لمحال التجاريةاطريقة التأجير: تكون المزايدة على مفتاحية  .2

   وفق ما هو موضح في وثيقة المزايدة. جار السنوي محدد للمحال التجارية، ويكون بدل االيالمحل التجاري

ق يوم الثالثاء الموافرام هللا خالل ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من  بلدية-الجمهورن مركز خدمة مجاناً ميمكنكم الحصول على نسخة من وثيقة المزايدة  .3

تحت عنوان وحدة العطاءات   www.ramallah.ps كما ويمكنكم االطالع على وثيقة المزايدة من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام هللا  6/4/2021

 والمشتريات.

 .المزايدةيوماً من تاريخ فتح  90يكون عرض السعر بالدينار األردني، ويبقى سارياً لمدة  .4

 . يوم من تاريخ اإلقفال 120بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  وذلك دينار  5000بقيمة تقديم كفالة المزايدة كمبلغ مقطوع يتم  .5

العطل الرسمية واالعياد، ابتداء من تاريخ االعالن عن المزايدة ولغاية  الجمع و هرا باستثناء أيامظ1:00-10:00الساعة من  الموقع يوميازيارة  يمكن .6

 .المزايدةيومين قبل جلسة فتح 

قسم العطاءات والمشتريات لدى  ، وذلك5/5/2021هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم األربعاء الموافق بالظرف المختوم  المزايداتاخر موعد لتسليم  .7

 بعد هذا الموعد. عرضرام هللا، ولن يقبل أي  بلدية-الطابق االول  –

 االول، وفي جلسة علنية. الطابق-االجتماعات، وذلك في قاعة 5/5/2021الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم األربعاء الموافق  المزايداتتكون جلسة فتح  .8

 .ية رام هللا بلداجور االعالن بالصحف على  تكون .9

 غير ملزمة بقبول أعلى األسعار ولها الحق بإلغاء المزايدة بشكل كامل أو جزئي وإعادة الطرح مرة أخرى وبدون ابداء األسباب.بلدية رام هللا  .10
 

   م. موسى حديد

الموقع هو الساعة العاشرة من صباح يوم موعد  االجتماع التمهيدي وزيارة  .8  رئيس بلدية رام هللا
، بحيث يكون التجمع  في قاعة اجتماعات بلدية 2015-11-4االربعاء الموافق 

 الطابق االول. –رام هللا 
 
اخر موعد لتسليم العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة  من  .9

, حيث يتم تسليم المغلفات لقسم 18/11/2015ظهر يوم االربعاء الموافق 

قبل أنه لن يب علمابلدية رام هللا،  -الطابق االرضي  –العطاءات والمشتريات 

 

جزء من في   31عدد محالت تجارية 
 ولواال  واألرضيالتسوية االولى  يطابق

 

 طوابق 4في  2م4500بمساحة  مكاتب

مواقف للسيارات الخصوصية 
 401بعدد  طوابق 9موزعة في 

 موقف
 

 وبمساحات وفرص متعددة لالستثماروبإطاللة مميزة  المنارةبالقرب من ميدان  مجمع المنارة يقع في مركز المدينة،

 

 موزعة في 37محالت تجارية عدد 
 طوابق بمساحات مختلفة 3 

 

  2م4,500مكاتب او أي استعمال اخر بمساحة 
 طوابق 4موزعة في 

 

http://www.ramallah.ps/

