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 مقصف حديقة االمم وتلزيم إلزامعقد 
 

/ب( 11باالسذناا  للمذا )  عهاذ  ساذه  بلدية رام الله ويمثلها لمقاصد هذاا الققذد رسهاذها  .1

 م.1991من سانون الههئات المحلهة لقام 

 "(األول فهما يلي "الفريق 

 

 وحامل هوية رسم  ( ---------------. 2

 

  فهما يلي "الفريق الثاني"(

 

 أنحهث و ماطقة الماسهون والمقرفة بحديقة االممالمقامة في يملك الحديقة  األولريق الف أنحهث 

الفريق الثاني سدم  أنيرغب في تشغهل الكافنهريا الموجو ) في الحديقة.وحهث  األولالفريق 

 كافنهريا الحديقة. وإ ار)عرضاً لنشغهل 

 

 وعليه اتفق الفريقان على ما يلي:

 ء منمما لها.مقدمة هاه االتفاسهة جز .1

إضذافة الذ  رسذوم الضمان نقداً حهن توسهذع اتفاسهذة الضذمان يقوم الفريق الثاني بدفع مبلغ  .2

 االعالنات

او عذام  كفالذة باكهذة سذارية لمذد)  شذهكل 1666فع مبلغ تامهن بقهمذة يقوم الفريق الثاني بد .3

شذذرو  اننهذذاء فنذذر) الضذذمان فذذي حذذال االلنذذزام ب مهذذع  بقذذداسذذنر ا ها  باكذذي( يذذنمشذذهك 

 االتفاسهة

اشذقاره ططهذا مذن سبذل الثذاني بذام مذن شذرو  االتفاسهذة يذنم  النذزام الفريذقفي حذال عذدم  .4

وفي حال عدم االلنزام بمضذمون االشذقار يذنم تغريمذه   األوضاع،الفريق األول لنصويب 

 أعاله. 3شهكل تخصم من مبلغ النامهن المشار له في باد رسم  266غ بمبل

 36/11/2623وتانهي بناريخ  1/3/2623تبدأ من تاريخ  قة شهورتاتكون مد) االتفاسهة  .5

حهث تغلق الحديقة والمقصف امام الموا اهن لمد) ثالث شهور تبدأ من بداية شهر كانون 

 2624وتانهي باهاية شبا  لقام  2623األول لقام 

ة يحق للبلدية ان تقوم بإغالق الحديقة بشكل مؤست طالل فنر) الضمان ألسباب اضطراري .1

 بالك الفريق الثانيوذلك بقد اشقار 

في حال اغالق الحديقة ألسباب طارجة عن ارا ) البلدية ينم تقويض الفريق الثذاني بمبلذغ  .1

 ما م وينم احناابه كاابة من عد  أيام االتفاسهة ومبلغ الضمان

 وال فقذ  و  المقصذفيلنزم الفريق الثذاني باسذنخدام الماذاحات المخصصذة لذه ضذمن حذد .8

, وال يامح باسنقمال الااحات المقابلذة لذه بقرض بضاسع طارج حدو  المقصف لهيامح 

 الم غرض كان.

 .وتكون كقهد) لديهان وجدت المقصف  الحفاظ عل  محنوياتيلنزم الفريق الثاني ب .9

جهذذد) وضذذمن مواصذذفات  الطقذذام والبهذذع ريلنذذزم الفريذذق الثذذاني بنذذوفهر مقذذدات تحضذذه .16

 وبموافقة البلدية.
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بنقذديم طذذدمات المقصذذف لذزوار الحديقذذة فذي كذذل االوسذذات النذي تقمذذل بهذذا يلنذزم الضذذامن  .11

 الحديقة. 

تكذذون  أن، علذذ  ألجلهذذاالنذذي طصصذذت الحديقذذة  ةيذذاإل اريلنذذزم الفريذذق الثذذاني بالشذذرو   .12

 .حديقة عامة مفنوحة لقامة الااس  ون شرو  

اسنضذافة  أو رسذوم مذن المذوا اهن لقذاء  طذول الحديقذة أيةال يحق للفريق الثاني اسنهفاء  .13

 .أطرىمااسبات  أيةالمهال  او  أعها 

حالة مخالفة الفريذق الثذاني "الملنذزم" أم شذر  مذن شذرو  هذاا الققذد وبقذد مراجقذة في  .14

وعذدم النذذزام الفريذق الثذاني بنصذذويب  ةالمخالفذفرصذذة لنصذحهح  وإعطاسذهالفريذق الثذاني 

 .األول والثاني كنابها بقد توجهه اإلناارهاا الققد  إلغاءفانه ي وز للبلدية وضقه، 

ينقهد الفريق الثاني بااللنزام بكافة النقلهمات والشرو  الصذحهة سذواًء الحكومهذة او النذي  .15

 تفرضها البلدية فهما ينقلق بنشغهل الموسع وحان سهر القمل فهه.

الطذذبخ  أوانذذيوفذذي علذذ  الا افذذة القامذذة فذذي الكفنهريذذا  ةيلنذذزم الفريذذق الثذذاني بالمحاف ذذ .11

النخلص من الافايات والذدهون والشذحومات وبقايذا  أيضا، ويشمل ذلك آلالتواوالمقدات 

الطرق الممكاذة والذرا الذدورم لمكافحذة الحشذرات والصراصذهر  بأفضلموا  النا هف 

 وغهرها.

 الا افة القامة في الحديقةالحفاظ عل  يلنزم الفريق الثاني ب .11

غهذره باسذنقمال  أطذرىجهة  ألمينقهد الفريق الثاني بقدم اسنقمال الموسع وعدم الاماح  .18

نشذا ات طارجذة عذن مذا تذم ذكذره فذي هذاا الققذد  ون  أو أغذراض أو أعمذال أليةالموسع 

 موافقة مابقة من البلدية.

عقد الضمان هاا طاص بالمنقدم الام يرسو علهه الضمان فق  و الي ذوز للضذامن اعذا )  .19

تضمهاه سواء بشكل علاي او من البا ن. وعك  ذلك يقنبر عقذد الضذمان الغهذاً  ون ان 

 ينرتب عل  االلغاء اية تقويضات.

ي او يوجذذد لهذذا بذذديل فلاذذطها إسذذراسهلهةنقهذذد الفريذذق الثذذاني بقذذدم بهذذع أم سذذلع وبضذذاسع ي .26

 عربي.

ينقهد الفريذق الثذاني بذالنزام باألسذقار المحذد ) مذن سبذل البلديذة وبموافقذة البلديذة علذ  ام  .21

 باو  غهر ماقر)

تغههرات، كما  أية إجراءوعدم كفنهريا للينقهد الفريق الثاني بالمحاف ة عل  الم هر القام  .22

ت الالزمذة وذلذك الصذهانة والنصذلهحا أعمذاليحافظ علذ  الموسذع ويقذوم ب مهذع  أننقهد ي

 . األولالفريق  إشرافتحت 

في مكان واضح  المنفق علهها الطقام وأسقار بأصااف إعالنينقهد الفريق الثاني بوضع  .23

 المانههة مدتها. المأكوالتلل مهع واالمنااع عن بهع 

 وأصذااف األسذقارالمغاية والصحهة وبنقديم السحذة  المأكوالتينقهد الفريق الثاني بنقديم  .24

 الني سهقدمها لالسنهالك في الموسع. التالمأكو

فرعذي ماذبق الء عبر شحن القذدا  بناديد مانحقات اسنهالك الكهربا الفريق الثانييلنزم  .25

 بالمقصف الخاص الدفع

 أو األثاثغهرها عل   أوأم نوع من الاشرات  إلصاقينقهد الفريق الثاني بقدم وضع او  .21

 في الموسع. آطرفي أم مكان 
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المطقذذم  إلذذ الذذدطول قهاذذه يشذذخص  ألم أو األولياذذمح للفريذذق  أن يلثذذانينقهذذد الفريذذق ا .21

من النزام الملنزم بباو  وشرو  هاه االتفاسهة وذلذك بذدون  والنأكدومقاياة سهر القمل فهه 

 .إناارسابق 

رسذذوم يفرضذذها  أوضذذراسب  أيذذةتاذذديد سهمذذة  أويكذذون الفريذذق الثذذاني ماذذؤوال عذذن  فذذع  .28

 القانون علهه. 

وال  األشذكالبذأم شذكل مذن  إي ذارلهه صراحة بذأن هذاا الققذد ال يقنبذر عقذد من المنفق ع .29

نذذوع مذذن الحمايذذة القانونهذذة  بذذأموبالنذذالي فذذان الفريذذق الثذذاني ال ينمنذذع  ألحكامذذهيخضذذع 

 ذلك فان الفريق الثاني يلنزم بالمااحة المخصصة.  إل  باإلضافة

يا وان الضامن للكفنهريا لهاذت لذه كفنهرالمن المفهوم أن هاه اإلتفاسهة منقلقة فق  بضمان  .36

 عالسة او صالحهة بأية أمور إ ارية تخص الحديقة.

 

 :النالهةفاخ الققد في الحاالت  األوليحق للفريق  .31

a.  ني لهذاه كون سذد نبذه الفريذق الثذاي أنمن شرو  الققد وبقد  ألمتكرار المخالفات

 المخالفات شفههاً وططهاً ولم يلنزم الفريق الثاني بنصويبها.

b. (الذاين  أوالنصرف والالوك سلوكاً شاسااً من سبذل القذاملهن او الماذنخدمهن  إساء

 ينقامل مقهم.

 

 . عل  الفريق الثاني تالهم الموسع كما اسنلمه وبحالة جهد) جداً.36

. في حال وجو  أية أ وات او مقدات أو أثاث في الكفنهريا ينم تالهمها للضامن بموجب كشذف 31

ة الضامن لحهن إننهاء فنر) الضمان وينقهذد الضذامن بإعا تهذا للفريذق األول وتقنبر كقهد) في ذم

 عاد إننهاء فنر) الضمان كما إسنلمها أو بإسنبدال اية أ وات تالفة عل  نفقنه الخاصة

 

يلنزم الفريق الثاني باطا جمهع المقذدات النذي تذم توفهرهذا طذالل فنذر) الققذد مذن سبلذه وتاذلهم . 32

 لقاذم القطذاءات والمشذنريات النذابع للفريذق األول وذلذك طذالل أسذبوع مذن المقصف مذع مفاتهحذه

فذذا لذذالك يقذذوم الفريذذق األول بالنصذذرف بهذذاه المقذذدات و ون تذذاريخ اننهذذاء فنذذر) الضذذمان, وطال

 الرجوع للفريق الثاني

 

 .الحديقة. يماع الفريق الثاني من بهع االرجهلة  اطل حدو  33

شععرتاي الاراايععة علععى امععا  المقصععف اعععاوالي  مقاعععد  . يمنععو و ععو اععداااي  عا يععة لل43

 او في اي موقو اخر من الحديقة  (خ.... ال يمظالي  لوحا

 

فذذي حذذال نشذذوب أم طذذالف بذذهن الفذذريقهن، تكذذون المحذذاكم المخنصذذه النابقذذة ل هذذاز القضذذاء . 35

 الفلاطهاي هي جهة الفصل بهن الفريقهن.

 
 

 .والرضاتفاق هاه االتفاسهة باال عوعل  ذلك تم توسه

 

 0204دام من الالموافق       من اهر                وعليه تم االتفاق في هذا اليوم  
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 الفريق الثاني             األولالفريق 
 

 


