
        
        
  
 
 
 
    

  
  
  
  

    
 ...................................................................................................................................................: اسم املتزايد 

  يزدادًـاف جنيهمخسة عشر ألط ـفق( – جنيه  ١٥٠٠٠: تأمني إبتدائى  •

  ) ة ـ اجللسسـ نفيف من القيمة الكلية للمزاد % )١٠ ( إىل
 بقسـم العقود:::  ً ظهرا  ١٢الساعة   :::  العلنيميعاد جلسة املزاد  •

  م٢٠١٩ / ٨   /   ٢٨ املوافـق   األربعاءتاريخ املزاد يوم  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جنيه) ٢٠٠(مثن كراسة الشروط  •

  جنيه)٢٠(مصاريف إدارية          •

  جنيه) ٢٢٠       (اإلمجايل           
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  ةــكراس
  اتـامة واملواصفـروط العـالش

  رتيا ـكافيالري ـلتأج
              واحلـديقــة البحريــة باملســاعيـد

 



)٢(  

  كافيرتيا وحديقة املساعيد البحريـهة لتأجـري ـامـروط العـالش
  "اركحديقـة مبـ"

  
أوال
ً

 :  
   . البحريـه يدـالمساع ةـحديقو كافيـتريا تأجير عن العريش مدينة مجلس تعلن ـ
   .المدينه مجلس عام بديوان العقود قسم الماليه الشئون إدارة بمقر المزاد جلسة تعقد ـ
   .سنــوات ثـالث العقد دةــم ـ
   .المجلس مع بإلتزامات تفى لم شركة أو فرد أى استبعاد فى الحق للمجلس ـ
  .أن ��ــ�ن ا����ا�� �ــ�ى ا����ــ��  ـ

  :ًثانيا 
 ولــمقب بشيك أو قداًن ددتس يرـغ ال جنيه ألف عشر خمسة طـفق) ١٥٠٠٠ (زادــالم دخول تأمين ـ

 ورـف بالكامل العقد مدة عن زادـالم عليه للراسى الكليه القيمه إجمالى من%) ١٠ (إلى وتستكمل عــالدف
 ادةــوإع تــالمؤق ينـالتأم ادرهـمص مـيت دادـالس مـدـع حالة ىــوف ادـزالم وـرس
 أى له ترد وال أخرى تعويضات أو اتــمصروف أى تحمله عـم ابهــحس نــم اًــخصم دهـزايـالم

   .تتحقق قد زياده
  :  ًثالثا 

 مساحة كامل ةسالم عن مسئوالً يكون أن على الكافيتريا تأجير عن السعر وضع العطاء مقدم على ـ
 وقيمة نوع لتحـديد المدينه لمجلس الرجوع بعد منزرعه غير مساحه أى استغالل فى الحق وله الحديقة
   .اإلشغال بهذا خاص منفصل تعاقد على بناء مراعاتها المطلوب والضوابط اإلشغال رسـم
  :  ًرابعا 

 وإنه جهاله لكل المعاينهالتامهالنافيه امبإتم منه إقراراً بإشتراكهفىالمزايده المزاد عليهالراسى يعتبر ـ
 ما على الموقــع عن مسـئوالً ويكون والمساحه الموقع حدود يبين والذى الطبيعه على الموقع عـاين

 خصمت وإال الخاصـه نفقتـه على كان ما إلى إعادته المستأجر فعلى شيئاً منه أتلف وإذا األن عليــه هو
   .أىجههحكوميه لدى أخرى مستحقات أى أو تنبيه أو إخطار دون نتهاءالمدهإ بعد تأمين من اإلتالفات قيمه

   :ًخامسا
��ـ�وط ا���ـ� / أ�  (ـ�ب )��'��&ـ�ء ا���ـ� إ#"ـ�ب  � 

 حسـب المغامره ألعاب جميع عن والبعد واألمان السالمه شروط األلعاب فـى تتوافر أن يجب ـ١
   األمن تعليمـات
   . الصناعى

   سالمه مدى تثبت ومعتمد مسجل استشارىهندسى مكتب من ومعتمده رسميه هاداتضرورهإحضارش مع
   .أقصى بحد أشهر ستـة كل التعاقد فترة أثناء دورية بصفه الشهاده تلك تقديم يتم أن على األلعاب وأمان

 توفــير ناحيـة من يزاولها التى األلعـاب عن ومباشرة كامله مسئوليه مسئول وحدة المستأجر ـ٢
   األمـان واملعـ

   عدم مـع الحريق ومخاطر السرقة من شامالً تأميناً العقد سريان مدة خالل الموقع تأمين مسئوليه ويتحمل
 ويكون الرواد أو الموقـع تصيب التى الماديه اإلضـرار عـن القـانونيـه بالمسئوليـه اإلخـالل    

   .ذلك عن جنائيه مسئوليه مسئول



 واإلصالحـات والدوريه اليوميه هنالصيا أعمـال عـن هلكام مسئوليه مسئول وحدة المستأجر ـ٣
 فـى التشغــيل فــتره أثــناء المستأجر يحدثهـا تعديالت وأى ، العقـد مـدة ضمن وتدخـل

 ويحق التعاقد لشروط مخالفاً يعتبر المدينه مجلس من كتابيه موافقـة على الحصــول دون الموقــع
 عليه والرجوع التأمين مصادرة بجانب قضائى حكم أو إنـذار دون العقد فسخ إجراءات إتخاذ لإلدارة

   . مقتضى له كان إذا بالتعويض
 لإلشتعال قابله أو مفرقعـه مـواد أى المخصصه المواقـع فى يضع أن المزاد عليـه للراسى يجوز ال ـ٤
 فى ويـراعى ضــرر أو خطــر أى عنها يتسبب أن يمكـن مـواد أو العامه بالصحه ضارة مواد أو

   الشـروط كافـة ذلـك
   .والبيئيه والصحيه واألمنيه القانونيه

 أثناء بها والعاملين األلعاب منطقة لرواد واألمـان األمـن توفـير بضمـان وحـده المستأجر يلتزم ـ٥
   وهو التشغيل
   .تحدث قد مخاطر أى عن أخرى مسئوليه وأى وجنائيه مدنيه مسئوليه مسئول

 للوفاء ضامناً المـزاد عليه الراسـى بحـوزة التى األلعـاب تكـون سبق بما اإلخالل عدم عم ـ٦
 أو هالنق يجوز وال قضائى حكم أو إنذار دون عليـها الحجز ويجوز العقــد عـن الناشئـه بإلتزاماتـه
   .اإلدارة جهة من كتابيه بموافقه العقد إنتـهاء عنــد إال فيها التصــرف

 اـاوزهـتج يتم والالمدينـه مجلس من وتعتمد ابـاأللع وبـرك ارـأسع قائمة بإعداد ستأجرالم تزميل ـ٧
   .المدينه مجلس موافقة بعد إال اعديلهت أو
 بإنشاء الخاصه الموافقات كافة إحضار المزاد عليه الراسى على رياضيه مالعب إنشاء حالة فى/ ب

  )بذلك تصهمخ جهه وأى والرياضه الشباب مديرية (المالعب
  :ًسا ساد

 والحلـوى السـاخنهوالمثلجـه والمشـروبات الخفيفـه الوجـبات على المأكوالت نوعية تقتصر ـ
 مـع بأنواعها المخـدره المـواد أو بدرجاتهـا الكحوليه المشروبات بيع أو تقديم دون الجافـه

 إنهـاء للمجلس يحق ذلك مخالفه حال وفى صحيه شـهاده إرفــاق مع مصــدرها معلــومية
 حكم أو إنـذار دون القانونيـه اإلجــراءات إتخــاذ على عــالوة التأمــين ومصــادره التعـاقد
 إصدار المـزاد عليـه الـراسى عـاتـق على ويقــع مقتضى له كـان إذا التعـويض بجـانب قضـائى

   .نفقتــه وعلى بمعرفته النشـاط لمزاولـة الالزمه التراخيص
  :ًا بعسا
 وأن الموقـع وخــارج داخـل النظافـهالعامــه ىــيراع أنــب زادــالم هـعلي الراسى تزمـيل ـ

 أى إلقــاء يجـوز وال المخلفــات كـل بهــا توضـع للقمــامـه صناديـق بتخصـيص يقــوم
 مخالفـه أى عن مسـئول المستأجر ويعتــبر الصـناديق هـــذه ـارجخـ قـاذورات أو فضـالت

   سـداد عـن المســتأجــر إمتـناع حالــة وفى التصــرف لهـذا القبــيل هــذا من
 حكـم أو إنــذار إلى الحاجــه دون العقـــد فسخ إجــراءات إتخــاذ للمجلس يحـق الغرامـه

   .مقتضى له كان إذا بالتعويض عليــه والرجــوع قضائى
  :ًا ثامن

 أو اإلستغالل حق عقد عن للغير التنازل أو نــالباط من ريــالتأج زادـالم عليه للراسى يجوز ال ـ
   .قانونى إجراء أو تنبيه إلى الحاجه دون تلقائياً مفسوخاً العقد يعتبر المخالفه حالة وفى له الغير مشاركه

  :ًعاتاس



�  ـ*�0�ر أ-/ ا������ات ا�����( و-�رة �  ــ: ���3م ا���&�م ���3ا��ه )1
 القـومى الرقــم وبطاقــة التجـارىســارى والسجل ضريبى إقرار وأخر ساريه البطاقهالضريبيه

 إداريه وشهاده العريـش مدينـة مجلـس الجـنائيهبأسـم الحالـة صحيفـة وأصل المفعـول سـاريـه
 لصالـح للمـزاد المتقـدم على مديونـيات أى وجـود عدم تفــيد) إيرادات ـ الماليه الشئون من(

 وأصل وجــدت إن األعمـال وسابقة أخــر نشــاط أى أو النشـاط تذا بشـأن المجلــس
 صورة يقدم أن فيجب شركــة مـن مقدمــاً العـرض كــان وإذا لمـواصفاتا الشـروط كـراسـة

   .النظامى وقانونها الشركه أسيست عقد من رسميه
  :ًاعاشـر

 أنــواعها بكافــة والضرائـب والتأمينات الرسـوم كـافـة بسداد المزاد عليه الراسى يلتزم ـ
   .النشاط مزاولة نتيجة تراخيص أو تصاريح أى وإستخراج قانونــياً عليـه المستحقــه

  : احلـادى عشر 
 التأخــير حالــة وفى شهر كل من األولى أيام الثالثة فى مقدماً الشهرى اإليجار المستأجر يسدد ـ

 وبحد تأخير يوم كل عن الوقت ذلك المركزىفى البنك ائدةف بسعر المستحقه الغرامه توقع الســداد عــن
 يتم وال الطرح للهيئه ويحق قضائى حكم أو إنـذار دون العقد إنهاء إجراءات بعدها وتتخذ يوم) ١٥ (أقصى

   .مقتضى له كان إذا التعويض بجانب الزياده حالة فى فــروق إعطائه
   :الثانى عشر

  (ـوا���� ���(ـAق ا��ـ( ? ذوى ا�=ـ( و�ظ;�ـ�ر �7��ــن �:��اد )8ـ� �37( ا��ـ��م ا��ا6ـ�3 ـ
�-3ـا�'��( و? �C� ذوى ا���ا)B وأن ���ـGH =�3ھـ( وDEـ�? 37� �*�دات -'�ـ�ن  Iـ ?  

�  : ��SH  � ا��7�ل ا����3Q( وN�OPا��اض وأن ��Eن �L# I*�(A;( و�*I زى =�ص أ�6ة )�
   .التعاقد فترة خالل إضافتها يتم عماله وأى الرسو حالة فى بالمشروع العاملين األفراد بأسماء كشف ـ١ 
   .الرسو حالة فى العاملين لألفراد) قومى رقم (ساريه البطاقهالشخصيه صورة ـ٢ 
 حتى الرسو حالة فى العريش مدينة مجلس بأسم العاملين لألفراد الجنائـيه الحالـة صحيفة أصل ـ٣ 

   .عنهم منىاأل اإلستعالم للمجلس يتثـنى
 المستغل وعلـى إستشـارى مكتب إشراف تحـت تتم الكهربائيه لأللعاب التركيبات أعمال جميع ـ  

 علـى والحصـول التشغـيل بدء قبل األلعاب على اإلشراف على القائم المكتب هذا من أمان شهادة تقديـم
   .التشغيل على المجلس موافقـه

  : عشرثالثال
 الفعليه القيمه حدود فى المتعاقد يرتكبها مخالفه كل عن الالزمه الغرامه توقيع ىف الحق المدينه لمجلس ـ

 بذلك إخطاره اريخـت من أسبوع خالل الغرامه عـبدف المستأجر ويلتزم اإلدارة نـم مذكره تحرير بمجرد
 فسخ إجراءات إتخاذ مع الغرامه عـدف نـيلح اطـالنش قـغل للمجلـس يحق عـالدف دمـع ةـحال وفى
   .مقتضى له كان إذا بالتعويض عوالرج بجانب قضائى حكم أو إنذار دون العقد

  : عشررابعال
�م ا���Hد ا���)&( ���ن �3ــ ��S �7م اA=Tل )8U3��&ا�� V�  �  B'ـ�  ـ ا��  �ال ا�����(ــ� ا�

�ل و��U ا�'�� Dا�� /�H6 �37 �وھ:  
   ماسه المدينه مجلس يراها بكيفيه ستعملهوا له المخصص الغرض غير فى المكان أستغل إذا ـ١  



   .العامه باآلداب     
   .إفالسه أعلن إذا ـ٢  
   .الشروط كراسة أو العقد شروط بأحد أخل أو المستأجر خالف إذا ـ٣  
 إجراءات إتخاذ أو قضائى حكم أو إنذار أو تنبيه إلى الحاجه ودون فورى الحاالت هذه فى اإللغاء يكون ـ   

   .الترخيص إلغاء عن تعويضات بأى اإلدارة جهة مطالبه للمستأجر يحق ال الحاله هذه فىو قانونيه
  :عشر امس اخل
 دون المستأجر من المودع التأمين مصادرة الشروط من شرط أى مخالفة بسبب العقد فسخ على يترتب ـ

 بطلب أجرالمست على الرجوع فى المدينه مجلس بحق المساس ودون ضرر وقوع إثبات إلى الحاجه
 إال  األخرى األحوال فى التأمين يرد وال العقد بشروط إخالله نتيجة إلحاقها تم التى األضرار عن التعويض

   .حقوقها جميع المدينه مجلس تستوفى أن بعد
  :    عشرسادسال
 نفقته على الالزمه والغاز والمياه الكهرباء عدادات بتركيب الموقع بتغذية زادمال عليـه الراسى يلتزم ـ

   .لسدادها المجلس على الرجوع يجوز وال الجهات تلك مستحقات كافة بسداد واإللتزام
  : عشرسابعال
 أحد أو هو ستأجرالم نشاط جراء من تنشأ قد التى والتعويضات المطالبات عن مسئوله غير المجلس ـ

 أيه عن اجمهـالن هـنيالقانو ئوليهـالمس هـيـتبع يهـعل ويقع دائمه بصفه معه المتعاملين أو تابعيه
   .هـنشاط جراء من تحدث دـق أضرار

  : عشر ثامنال
   .العقد سريان مدة طوال فوائد دون النهائى بالتأمين المدينه مجلس تحتفظ ـ
  :ع عشر تاسال
 من سـبب ألى إلغاءه عنـد أو العقد فى له المحده المدة انتهاء عـن المزاد عليـه الراسى يلتزم ـ

 بحالـة أصلـه إلى الشـئ إعــادة بعد المدينه مجلس من المشكله للجنه الموقع سلمي بأن األسـبـاب
   .جــيده

  : العشـرون 
 الحديقه مرتادى على دخول رسـوم أى فرض بعدم اإللـزام المزاد عليه يرسو من على ـ

 التى دماتالخ من غيرها أو مشروبات تناول على أىمرتادىللحديقه إجبار وعدم عامه بإعتبارهـاحديقـه
   .للكافتيريا تقدمها

   :الواحد والعشـرون 
 اإللتزام عليه وكذلـك اإلدارة تحددهـا التى الحديقـه وغلـق فتح بمواعيد المزاد عليه الراسى يلتزم ـ

 ، العامـه المصلحه أو أمنيه الحديقهلدواعى غلق ضرورة الهيئه رأت ما إذا النشاط مزاولة عن بالتوقف
   .بتعويض المطالبه أو األعتراض فى لحقا للمستأجر ولـيس

  :الثانى والعشرون 
 الكهرباء شركـة مع بأسـمه بالتعاقد بالكهربـاء الموقـع بتغذيـة المـزاد عليه الراسى يلتزم كما ـ

 عمـل مع باعمالـه الخاصه الكهربـاء استهـالك على بمعرفتهـا لمحاسبـته عـداد بتركيب المختصه
 النشـاط مزاولـة قبـل الخاصه نفقته وعلى بمعرفته الالزمه واللوحات   ربائيـهالكه التوصيالت تركيب



 بتغذيــة يقـوم أو الكهربــاء توصـيل عـن النـاتج التـلـف من ألصـله الشـئ إعــادة وتكاليف
 المطالبه أو الحديقه كهرباء بمصادر المسـاس عـدم مع الخاصـه نفقتـه على كهربـاء بمـولد الموقـع

   .فرز عداد ركيببت
  :العشرونالثالث و

   .نهائياً للحديقه مستقله بوابه بفتح المطالبه بعدم المزاد عليه الراسى يلتزم ـ
  :الرابـع والعشرون

 ضـرر أى عن أخـرى مسئوليه جنائيهوأى أو مدنيه سواء كامله مسئوليه مسئول المزاد عليه الراسى ـ
   .النشاط اولةمز نتيجة الحديقه الزوار أو تابعيه يصيب

  : والعشرون امساخل
 ةـمزاول دون هرـش دةـلم المكان يزـلتجه هـمهل هـاعطائ مع الموقع استالم من العقد سريان يبدأ ـ

 للتجديدات يومـاً عشـر خمسـة المهلـه يكون الموقع لذات المستأجر على الترسيه حالة وفى اطــالنش
 الطـرح إعادة ويتم مفسوخاً العقد يعتبر الموقع إستالم معد حالة وفى أقرب أيهما النشـاط بداية وحسب

   .أخرى مره المزاد بدخول لـه يسمـح وال حسـابه على
  :  والعشرونسـادسال
 الجهات تبرمها ىـالت داتــالتعاق أنـبش م٢٠١٨ ةـلسن) ١٨٢ (مـرق ونـللقان هـمليعال تخضع ـ

   تهـوالئح هيـاإلدار
   .منها يتجزء ال وجزء طالشرو لهذه ومكمالت التنفيذيه

  : والعشرون سابعال
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  :الثامن والعشرون 
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  -: الوصف العام للحديقة 
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