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 مقصف حديقة يوسف قدورة عقد إلزام وتلزيم
 

/ب( من يانون الههئات المحلهة لدام 11باالسددادال للمال)  عهاددق يادده  بلدية رام الله ويمثلها لمقاصددد ا ا الدقد رسهاددها  .1

 م.1991

  فهما يلي "الفريق األول"(

 

 وحامل اوية ريم  ( ---------------------. 2

 

 الثاني"( فهما يلي "الفريق 

 

وحهث أن الفريق األول يرغب في  بحديقة يوسف يدور)والمدروفة  حي يدور)حهث أن الفريق األول يملك الحديقة المقامة في 

 تشغهل الكافاهريا الموجول) في الحديقة.وحهث أن الفريق الثاني يدم عرضاً لاشغهل وإلار) كافاهريا الحديقة.

 

 وعليه اتفق الفريقان على ما يلي:

 االتفاقية دمةمق: 

 ء مامما لهامقدمة ا ه االتفايهة جز .1

 

 :الرسوم 

 يام لفع مبلغ الضمان نقداً حهن تويهع اتفايهة الضمان إضافة الق رسوم االعالنات .2

كفالة بدكهة سددارية لمد) عام او شددهك بدكي( يام اسددارلالاا بدد  شددهكل  0888بدفع مبلغ تامهن بقهمة  الفريق الثانييقوم  .3

 الضمان في حال االلازام بجمهع البدول المرجدهة لالزيم المقصفاناهاء فار) 

 المقصفب الخاص فرعي مابق الدفعالء عبر شحن الددال بااديد مااحقات اساهالك الكهربا الفريق الثانييلازم  .4

 ماؤوال عن لفع أو تاديد يهمة أية ضراسب أو رسوم يفرضها القانون علهه الفريق الثانييكون  .5

 

 :مدة الضمان 

حهث تغلق الحديقة والمقصف  38/11/2823وتداهي بااريخ  1/3/2823تبدأ من تاريخ  تادة شهورتكون مد) االتفايهة  .1

 2824وتداهي بدهاية شباط لدام  2823امام المواطدهن لمد) ثالث شهور تبدأ من بداية شهر كانون األول لدام 

 ريق الثانيالفالضمان ألسباب اضطرارية وذلك بدد اشدار يحق للبلدية ان تقوم بإغالق الحديقة بشكل مؤيت خالل فار)  .1

 ب لك

في حال اغالق الحديقة ألسدباب خارجة عن ارال) البلدية يام تدوي  الفريق الثاني بمبلغ مال  ويام احاادابه كدابة من  .0

 عدل أيام االتفايهة ومبلغ الضمان

 

  الفريق الثانيحدود عمل المقصف ومحددات صالحية: 

باسداخدام الماداحات المخصدصدة له ضدمن حدول المقصدف فقس وال يامع له بدرع بضاسع خار   الثاني الفريقيلازم  .9

 حدول المقصف
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لهات له عالية او صالحهة بأية أمور إلارية تخص الحديقة، ولزوار الحديقة كامل الصالحهة بإحضار ما  الفريق الثاني .18

 تدلهمات إلار) الحديقة  يرغبون من مأكوالت ومشروبات واراجهل وبما ال يادارع مع

بالشدددروط ارلارية الاي خصدددصدددت الحديقة ألجلها، علق أن تكون حديقة عامة مفاوحة لدامة الدا   الفريق الثانييلازم  .11

 لون شروط

اسددداهفاء أية رسدددوم من المواطدهن لقاء لخول الحديقة أو اسددداضدددافة أعهال المهالل او أية مداسدددبات  فريق الثانيال يحق لل .12

 أخرى.

يادهد الفريق الثاني بددم اسدادمال المويع وعدم الادماأل أل  جهة أخرى غهره باسدادمال المويع ألية أعمال أو أغراع  .13

 أو نشاطات خارجة عما تم ذكره في ا ا الدقد لون موافقة مابقة من البلدية

تضدمهده سواء بشكل علدي او عقد الضدمان ا ا خاص بالماقدم ال   يرسدو علهه الضدمان فقس و اليجول للضدامن اعال)  .14

 من الباطن. وعك  ذلك يدابر عقد الضمان الغهاً لون ان يارتب علق االلغاء اية تدويضات.

 يلازم الفريق الثاني باوفهر مددات تحضهر الطدام والبهع وضمن مواصفات جهد) وبموافقة البلدية .15

 الاي تدمل بها الحديقة. يلازم الضامن باقديم خدمات المقصف لزوار الحديقة في كل االويات  .11

 
 

 :نظافة المقصف 

بااللازام بكافة الادلهمات والشددددروط الصددددحهة سددددواًء الحكومهة او الاي تفرضددددها البلدية فهما يادلق  الفريق الثانييادهد  .11

 باشغهل المويع وحان سهر الدمل فهه

بالمحافظة علق الدظافة الدامة في المقصف وفي أواني الطبخ والمددات واآلالت، ويشمل ذلك أيضا  الفريق الثانييلازم  .10

الاخلص من الدفدايدات والدداون والشددددددحومدات وبقدايدا موال الادظهف بأفضددددددل الطرق الممكدة والر  الدور  لمكافحة 

 الحشرات والصراصهر وغهراا

 دامة في الحديقةبددم االخالل بالدظافة ال الفريق الثانييلازم  .19

بالمحافظة علق المظهر الدام للمقصدددف وعدم إجراء أية تغههرات، كما يادهد أن يحافل علق المويع  الفريق الثانييادهد  .28

 ويقوم بجمهع أعمال الصهانة والاصلهحات الاللمة وذلك تحت إشراف البلدية

 فهه والاأكد من الازام الملازم ببدول وشروط يحق للبلدية أو أل  شدخص يدهده الدخول إلق المقصدف ومدايدة سهر الدمل .21

 ا ه االتفايهة وذلك بدون سابق إن ار

 

 :مقتنيات المقصف 

 تالهم المويع كما اسالمه وبحالة جهد) جداً  الفريق الثانيعلق  .22

قاددددم ل بأخ  جمهع المددات الاي تم توفهراا خالل فار) الدقد من يبله وتاددددلهم المقصددددف مع مفاتهحه الفريق الثانييلازم  .23

الدطداءات والمشدددددداريات الاابع للبلدية وذلك خالل أسددددددبوت من تاريخ اناهاء فار) الضددددددمان، وخالفا ل لك تقوم البلدية 

 فريق الثانيبالاصرف به ه المددات ولون الرجوت لل

او في  (خ.... ال تيمنع وضع شعارات دعائية للشركات التجارية على اثاث المقصف )طاوالت، مقاعد، مظالت، لوحا  .42

 اي موقع اخر من الحديقة 

 

 :االصناف المسموح بيعها في المقصف 

 باقديم السحة بأسدار االصداف الاي سهام بهدها وتقديمها من يبله واعامالاا من البلدية الفريق الثانييلازم  .25

 بددم بهع أ  سلع وبضاسع إسراسهلهة  الفريق الثانييادهد  .21

بوضدددع إعالن بأصدددداف وأسددددار الطدام المافق علهها في مكان واضدددع للجمهع واالمادات عن بهع  الفريق الثانييادهد  .21

 المأكوالت المداههة مدتها

 لزباسن المقصف  تقديم االراجهل فريق الثانييحق للال  .20

 بددم وضع او إلصاق أ  نوت من الدشرات أو غهراا علق األثاث أو في أ  مكان آخر في المويع الفريق الثانييادهد  .29

 

 

 :انهاء االتفاقية 
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في حال عدم الازام الفريق الثاني با  من شددروط االتفايهة يام اشددداره خطها من يبل الفريق األول لاصددويب األوضددات،  .38

 3شهكل تخصم من مبلغ الاامهن المشار له في بدد ريم  288بمبلغ  وفي حال عدم االلازام بمضدمون االشدار يام تغريمه

 أعاله.

 يحق للفريق األول فاخ الدقد في الحاالت الاالهة: .31

a. خطهاً الكثر من يكون يدد نبده الفريق الثداني له ه المخالفات  تكرار المخدالفدات أل  من شددددددروط الدقدد وبددد أن

 ولم يلازم باصويب وضده. مرتهن

b.  والالوك سلوكاً شاسداً من يبل الداملهن او المااخدمهن أو ال ين يادامل مدهم.إساء) الاصرف 

 

 

 عامة: ماحكا 

في حال نشدوب أ  خالف بهن الفريقهن، تكون المحاكم المخاصة الاابدة لجهال القضاء الفلاطهدي اي جهة الفصل بهن   .32

 الفريقهن.

بأ  شددددكل من األشددددكال وال يخضددددع ألحكامه وبالاالي فان من المافق علهه صددددراحة بأن ا ا الدقد ال يدابر عقد إيجار  .33

 الفريق الثاني ال ياماع بأ  نوت من الحماية القانونهة بارضافة إلق ذلك فان الفريق الثاني يلازم بالمااحة المخصصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 وعلق ذلك تم تويهع ا ه االتفايهة باالتفاق والرضا.

 

 4242وعليه تم االتفاق في هذا اليوم          من شهر        الموافق من العام  

 

 

 

 الفريق الثاني      الفريق األول
 

 

 

 

 

 

 
 


