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  كراسة
  واملواصفات العامة الشروط

  باملساعيد العريش حديقة كافيرتيا لتأجري



                                                          

  املزاد حمل للكافيرتيا العام الوصف

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نـــ عارةــ عبىــوه)  الترفيهية شحديقة العري(  بالمساعيد  العريشبحديقة الكافيتريا كائنة – ١

  + م ودورة مياه بلدى ............ م وملحق بها بوفيه بمساحة ..........      قاعة بمساحة 

   الذى يتم اإلرساء اء حالة اإلساء يتم تجهيزها بمعرفة العطوفى    أفرنجى وغير مجهزة بأى أثاث 

  .يه وعلى نفقتى الخاصة     عل

 درجـ بلــ م ولها مدخ٢ اعـــم بإرتف ........... احةــ صيفية بمساعةــ وتوجد بها أيضاً ق– ٢

   لمــس

  .أفرنجى +      بالرخام ومظلة خشبية بغدادى ثابتة وملحق بها حمام بلدى 

  .هالة  نافية للجة على أن تتم المعاينة من قبل المتزايد معاينة كاملة وتام– ٣

   ةــ والمنطقاقدـــ التعلــ على من يرسو عليه المزاد أن يتعهد بالمحافظة على نظافة الموقع مح– ٤

  .     المحيطة والحفاظ على المظهر العام 

        . النهائى إال بعد تسليم الموقع بحالة جيدة ن ال يصرف التأمي– ٥
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  باملساعيد العريش حديقة كافترييا لتأجري العامة الشروط
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:  املوقع


�	 دا�� ���             �� 
   .��������� ا���

  -:  الشروط

� �����م - ١   ������� ا��
�ت ا��'&�	 ����%ا!�$ ا���#	 ا"! �	 ������)�.   

  . ا����45 ا��(�4 ,%ا��	 ��� أ�� ��م و�2�
� ا����-� ��ر
0 ,$ وا��ة .'	 ا����-� ,�ة - ٢   


(�7م - ٣    �
7
� @'�4 ٥٠٠٠ ��=(> ا��7اد ���%ل ,:-9 �8,�$ ���اد ا���7ا
 	���� ١٠ % $,   


�2ر
	 ا��(�	 ا����	         Bـا��ا. ا� �D� آ�8,�$ ا��7اد �F�D! ة $ـ��ـا��� ,� �,����� Gوذ� �ً��   و


	 و4�NFO م ١٩٩٨ ��'	 ٨٩ ر-K ا���!%ن "���م         P�Q'د ا����� �� RQ! 	�)2ا�.   

   ٤ - K�

�2ر
	 ا����	 .�اد Bا �ً,��, �� 	
� ��� أ
�م VUV	 �Uل �DT آ� ��ا)� �Wا"آ ��   ���	 و

   ,$ ا���(ـ$ وا��K5 ا���FBن .ـ�� 
�ـ�دل ��%
\ً� اBدار
ـ	 �(D2	 ���N] ا��D(	 هـYP ��2وز        

        G'=ا���آ7ى ا� Gـ��ة �$ وذ�Q0 ,$ ا�
0 ��� ا��N�.Bق ��ر
  . ا���اد ��ر

   ٥ -  ��
�2ر .�اد �$ ا�����8 ���	 Bى ا�D ة ا���� $
�DT K�
 0��   �(��ء ,$ ا����8@� ��� 

         4�Q! ار دونP!ار أو إPأ� K�
   و,�5درة ا���ص ����4 �(� �D��b وإ��دة ا��aN. �N و

   .   ا��8,�$        

    ٦  -  ��
�G�P� K ا��'&�	 وا��%ا!�$ وا�(%اfF ��� �وط ا��7اد �(�4 ا��ا.� إ��7ام ��م ���	  0��     

   .أ�Pار وأ إ!Pار دون ا����          

   ٧ -  ��� ا��7اد �(�4 ا��ا.h ا��7ام ��م ���	 �   �K ,� ,�5درة 
�K ا�'hF�D ا��8,�$ -��	 .�اد 

         4��� وا���ح �8,�$ ,$ د)� 4���� �ً�=b ن%!��)�.   


(�7م - ٨    h.ا��7اد �(�4 ا��ا 	&��N���� �)� 	�   و�(%اfF ا��%ا!�$ و����2 �(���ن ا���,	 ا�'&�

   .ا� 8ن �PDا ��D ا����%ل         


(�7م - ٩    �    �(��ارات و��ً� وا��-��	 ���TBاف ا����5	 ا��D2ت ���(���ت ا��7اد �(�4 ا��ا.

        fFا����%ل وا�(%ا �D� 7م�)
   وا�����Dء ا����Y إ.�UDك وآG�P ا����5	 ا��D2ت إ�� ���اده� و

� وا��5ف        N5وإ.���اج ا� mت ا���ا��U2وا�� 	ز,Uا� 	7او��� 	'Dا��.   

١٠  - �)� �

'	 ا���7ا��, �
������
'	 ا���, 	���', 	��D2)� �=- 4�%ا��7اد د� ��
         ,'4 إ-�ارًا ا��7اد د�%�4 و

        	'
������ �
������   .�7�D2ات أو أ�Vث �8ى ,7ودة ��n وا�


(�7م - ١١ �   .ا��7اد !��2	 �����qد إ���رY ��ر
0 ,$ أ.=%ع �Uل �(���-� ا�N\%ر ا��7اد �(�4 ا��ا.

� ا��('� ا��7اد @(�	 - ١٢)Nم ا��%
 ........... [�   � � ا��W!�	 ا����	 م ٢٠١٧     /     / ا��%ا

   .ا���%د ����Ds Kًا       



  

  


(�7م - ١٣ �� ا�Uز,	 وا���,���ت اU#B��ت ���� ا��7اد �(�4 ا��ا.)� 4��Q! 	#9 ا���Nو�   

   .ا�D'�.�	 اBدارة إ�Tاف       

� ا��8@�� - ١٤�� ,7اد ')� �)N, �ً�=b م��
	 و4�NFO م ١٩٩٨ ��'	 ٨٩ ر-K ا���!%ن "�P�Q'ا��   

       4�U
   .و���

١٥ - �&N
 �)� �
Uت أى إ@�اء ���م ا��7اد �(�4 ا��ا.��� ��� .%اء ا��:@�ة ا���$ � �   ا��=�!

   ���'&�م ,�(	 أ���ل أى إر���ب أو ا���$ ��رج ,����ت أى إ�tTل أو ا�� ��آ	 ا��'��� أو       

   .����Twل -��(	 أو ���N5	 ,\�ة ��%اد ا�Q��Bظ أو ا"داب أو ا���م       

١٦ - O 2%ز
   .ا�=�b$ ,$ ا��7اد ,%x%ع ا���$ �8���)� ��@8@� 


	 و4�NFO م ١٩٩٨ ��'	 ٨٩ ر-K ا���!%ن - ١٧P�Q'4 ا���U
   .ا� �وطو �U�wن ,��Uً و���

�%ن أن - ١٨
 �
   .ا�2'��	 ,�5ى ا���7ا


(�7م - ١٩ �� ����8,�$ ا��7اد �(�4 ا��ا.)� �
������
���D ا�%�N,و �x [
�Nا� 	وا���- f��5�   

       R)2, 	'
�, 
� ا���T $�,8آ�ت إ��ى ��ى ا����   ا���T $�,8آ�ت �N�دY ا�Pى ا��=(> ��ود 

� ��D ا����%ل �(�%ا!�$ و��ً� ا��R)2 أو       �   .ا����-� ,�b Y%ال ا���T $�,8آ�ت 

٢٠ - �
� ��(�K ا����8@� �(������� @��ة �4��N ا�� 	
�D! ة�, �ا����-.   

   

  

  اللجنة رئيس                                                                        اللجنة أعضاء      
  

  

  

  

  

  

  



   باملساعيد العريش حديقة كافترييا تأجري عند توافرها الواجب اخلاصة الشروط
  ) الرتفيهية العريش حديقة ( 

  - : للحديقة العام الوصف

• 	�
�Nا� ��� �N� �ا������ �)� �N=ة ا��T�=, 2%ار� yb�T ط !�دى�=x ات%Qا�� 	N)ا���.  


�	 اB@���	 ا�����	 •�N)� ���| ٢م ) ٢٨٠٠٠           ( �%ا�    	�!��V أ�{   و� �ون ��, ���,.  


�	 ا��'7ر�	 ا�����	 •�N��� �  .,��� ,�� أOف    .=�    ��| ٢م ) ٧٠٠٠        (   �%ا�


�	 ,'7ر�	 ا���t ا�����	 •�N��� �  .,��� ,�� أOف   أر��    ��| ٢م ) ٤٠٠٠   (   �%ا�


�	 ,�%رY ا���t ا�����	 •�N��� � ا��� وه� .,��� ,�� أ�{ � � .=�	    ��| ٢م ) ١٧٠٠٠    ( �%ا�
��� ��
�	 ,$ ا����t	 ا�'���	 �Nا� �DQ5!و �ً=
��� |)=, 	!�.��� 	N)�, �@%
 أ���ب أ�Vر ��~ ��D و


�	 أ�Qbل�-.   
• 	�
�Nا� �D� �
����  .و���,�ت آ�

• �@%
 ����ن ا�=%ا�	 �(�n اه���إ� $�),��)� 	�
�N��� رس وا"��ى�N)�.  

• 	�
�Nا� �D� ر�أ��ر ٣ �$ �=�رة رى ,5 	�N�. 	
 ��5ن ١ -�ر�4 ر�� ,��%ر �(��D ,�آa إر�%از

�� أ�� و,��%ر     �� Yا����.   
  - : اخلاصة الشروط

   ا�����Nت �(� أ�� yT أى أو ����Tت أو آ�ا.� أو ��ا��7ات أى و�x ���م ا����8@� 
(�7م  - ١

   .ا��'7ر�	 وا������ت ا��\�اء      

�&	 ا����8@� 
(�7م  - ٢�N���� �)� 	�
�Nا� �D�
   وا��=� ا���-	 ,$ و���
��D زرا��ت ,$ ��D ,� ورى ور��

�&	 ا"n'�م و.�وح      �Nوا�� �)� �D��!%�   وا�=%ا��ت وا�� �
�ت وا".%ار ا�7را��	 أو ا���F���D	 .%اء ,

��ت ,$ ��ا�(�D ا����,	 وا��' 8ت ا��ى و,%ا���      =T ن ا��ى%�

�U#q� �, Kح ,(7,ً� و 4�Uإ� K�)و��   

       	�
�ت آ�%�Nا�� 	��). 	��Nة و���@ �� 	
�D! �ا���.   


�	 إ.���ام ��م - ٣�Nا� �� ��n ض�tا� 	وأن أ@(4 ,$ ا���55 �&� 	�
�� 	,�� 	���� R)2�� 	'
   ا���

� ��D وا�2(%س وا���%ل      !�2, ����
� ��ا ������   .ا����8@�ة ا�


�	 ��ى ا����8@� 
(�7م - ٤�Nو,� ا� �D� $, 4 زرا��تQ5� 	�&�', �D�!��#و 	&��Nوا�� �D�)� 9N� اف�Tإ   

� ا���
'	 ��R)2 ا�N�اF] إدارة      �� ��د��Dإ و
�K ا�7را��ت �({ ���	 و)� 4����.   

� ا�' �ط ��7او�	 ا����8@� 
(�7م - ٥�
� ( ��D ا���5ح ا�N�ود ������	 ا�tTBل و,���	 ) آ��xBا�%اردة ا   


N] وO ا� �وط ���ا.	       4� 	��xأى إ 	�أ��ى أ!  Oإ �ا��@%ع �� R)2�� 	'
   إ.���اج و
�K ا���

      f
��4 ا�Uز,	 ا���5ر���� �   .ا���#	 !4��Q و�(


(�7م  - ٦ $, %.�
�&	 ا��7اد �(�4 �N���� �)� 	�   ,�(] ه% ,� إ.���ام و��م ا���,	 وا"داب ا���,	 ا�'&�

   .ا��'��	 ����ن و,��7 �(�ا�	      


�	 ,���دى �(� د�%ل ر.%م أى ��ض ���م ا���م ا7��Bام - ٧�Nا� ��� �D!أ 	�
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