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 مقدمة

 

هذا الطلب لتقديم عروض موجه إلى جميع المؤهلين من األشخاص والشركات والمؤسسات 

 لتقديم متآلفة أوية بصفة منفردة والبيئ والتعاونية السياحية لغير ربحيةوا والجمعيات الربحية

مدينة الواقعة في  حديقة البابايخدمات موقع  وتشغيل مرافقمن أجل إدارة  عروضهم الفنية والمالية

 .أريحا

 

الموقع بشكل مستمر والحفاظ على  وعلى المتقدم أن يدير الموقع بما يتناسب وبما يضمن صيانة

 وداته وحماية البيئة والخدمات العامة للموقع واإلشراف عليه.موج

 

 

 : التعريفات:األولالبند 

 

      : يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا الطلب الخاص بتقديم العروض التعريفات

 المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المعاني

 

  ربحية.جمعية غير  الزراعية(ية )اإلغاثة جمعية التنمية الزراع المؤسسة:

 اجل إدارة وتشغيل مرافق خدمات الموقع. منمؤسسة لل: العرض المقدم العرض

 والشركات والمؤسسات والجمعيات األشخاص: مقدم العرض جميع المؤهلين من المتقدم

 لتقديم عروضهم متآلفةالمحلية غير الحكومية السياحية والبيئية بصفة منفردة أو 

 خدمات الموقع. وتشغيل مرافقالفنية والمالية من أجل إدارة 

 إدارة وتشغيل مرافق أجل: المتقدم الفائز الذي تم إحالة هذا العطاء عليه من المستثمر

 خدمات الموقع.

 : خطة إدارة وتشغيل مرافق خدمات الموقع.الخطة

       وتشغيلهذا العطاء إلدارة  المزمع إبرامها مع المتقدم الذي رسى عليه االتفاقية: االتفاقية

   للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل مرافق وتسمح بموجبها، مرافق خدمات الموقع

 خدمات الموقع.

 : تاريخ بدء وسريان االتفاقية.تاريخ النفاذ

      مرافقه ومكوناته  المحدد والموصوف بجميع الباباي / مدينة أريحاموقع حديقة  :الموقع

 از في البند الثاني.ومحتوياته بإيج

 الفترة الزمنية التي يسمح خاللها للمستثمر بإدارة وتشغيل الموقع. :مدة االتفاقية

بدل إدارة وتشغيل مرافق  مؤسسةللاجب الدفع من قبل المستثمر : المبلغ وبدل االنتفاع

 الموقع. خدمات

 حق للمستثمرالتي ي والرياضية والسياحية وغيرهاهي الفعاليات الثقافية  :النشاطات

 الموقع.داخل  ممارستها

 : الشخص المنتفع من الخدمات.الزائر

 

 

 

 



 Page 3  الزراعية(ة جمعية التنمية الزراعية )اإلغاث

 :: وصف الموقعالبند الثاني

 

 (.دونم 55) األرضة وتبلغ مساحالباباي في مدينة أريحا منطقة كتف الواد تقع حديقة 

 

حيث غربية مالية الالموقع من الجهة الش إلىويتم الدخول  شبكع الحديقة محدده بمعظم أجزاء موق

كما تحده من الجهة  مقر حرس الرئيسالبوابة الرئيسية وموقف للسيارات ومن الجنوب يحده  توجد

وفندق مقبرة البلدية  ومن الشرقالشمال شارع تنظيمي  الزراعية، منربية مزرعة جمعية التنمية الغ

 .القمر

 

الموقع  واهميةلالزمة بما يتناسب مالكة الموقع( بتطوير الموقع وإنشاء المرافق ا) مؤسسةالوقد قامت 

 ليكون نقطة جذب حيوية تستهدف المجتمع المحلي وفئات والترفيهية، واألثريةللسياحة التاريخية 

حيث يحتوي الجزء المخصص لالستثمار من الموقع على العناصر والمرافق  المختلفة،السياحة 

 أدناه: والخدمات المبينة

 .نخيل وأشجار زينه وأشجارشجار معمره أ .1

مغاسل  تاوحدثالث ، و( حمامات للنساء8حمامات للرجال و) (8)وحدة صحية تتضمن  .2

 خارجية.

 .الممرات والجلسات الخارجية إلنارةضاءة مشكله إ .3

 منها. مع معرشات تغطي أجزاء بينها،ساحات وممرات تصل  .4

  .ساخنة والباردة والوجبات الخفيفةالمشروبات ال وكافتيريا لتقديمومطعم قاعة  .5

 .2عدد  افورة ماء وساحة محيطهن .6

 .فالترونظام  برك سباحة / لالطفال و النساء و الرجال 3 .7

 .علي البرك  سحاسيل مائيةامكانية تركيب  .8

 اقفاص للطيور و الحيوانات.دونم تشمل  2حديقة طيور وحيوانات  .9

 مجموعة العاب حديدية )مراجيح + سحاسيل(. .10

 حديقة الرئيسي .محالت صغيرة وعددها خمسة علي مدخل ال .11

 محل كبير للهدايا وااللعاب . .12

 داخل الحديقة . 3كافتيريا عدد  .13

 دونم علي البوابة الشمالية الغربية .  6علي البةابه الشمالية و  دونم 6 موقف للسيارات مساحة .14

 مكتب ادارة حديقة الباباي . .15

 

 :الموقع في تقديمها الواجب للخدمات موجز: الثالث البند

 

 :التالية للمعايير ووفقا عالية بكفاءة الموقع خدمات مرافق وتشغيل إدارة قدمالمت ىعل :أ
 .الموقع في عالية نظافة مستوى على الحفاظ- 1
 .عليه والمحافظة الموقع خصوصية بإحترام الكفيلة االجراءات جميع اتخاذ- 2
 تقديم على ادرينق مهرة عمال يتوفر ان و حديقةلل الحضاري الوجة يعكس بشكل الجمهور خدمة- 3

 .مميز بشكل الخدمة
 .المحيطة والبيئة المكان طبيعة مع تتناسب عرض طريقة- 4
 .المباعة والمنتجات المقدمة الخدمة خالل من المحلي المجتمع مع التعامل- 5
 .الحرفية المنتوجات وبيع والشراب الطعام خدمة ويشمل المباع المنتج جودة ضمان- 6
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 .المحلية التشريعات ضمن المالية والمحاسبة الشفافية- 7
 . المحلي السوق منافسة على القدرة و المنتج ابتكار في التنافسية- 8
 
 :إلى تؤدي التي للزوار الجودة عالية خدمات بتقديم يقوم أن المتقدم ىعل :ب
 B .الزوار إقامة مدة إطالة1 -

 مستوى لتحسين ليةالمح السياحة المعايير مع تتناسب التي الخدمات مستوى زيادة -

 .الزوار قبِل من اإلنفاق
 المعمارية و الطبيعية و البيئية القيمة يشمل هذا وعناصره  جميع من الموقع على الحفاظ -

 .مؤسسةال قبل من المسبقة بالموافقة وتحسينها الخدمات لجميع

  :العرض تقديم :الربع البند

 

 العنوان هذا على باليد والمالية الفنية عروضهم تسليم على العمل المتقدمين جميع على يجب

 ((2963840هاتف رقم المعاهد  هللا/شارعرام ) الزراعية(جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة )
 وتشغيل إلدارة والمالي الفني العرض) معنون مغلق رئيسي مغلف في العروض هذه تكون أن على

 على الرئيسي المغلف هذا يحتوي بحيث ،قدمالمت اسم معاريحا  –الباباي  حديقة موقع خدمات مرافق

 العرض" معنون ويكون العرض يتضمن (1) الرقم يحمل الذي األول المغلف ،منفصلين مغلفين

 العرض يتضمن (2) الرقم يحمل الذي الثاني المغلف ماأ ،العرض مقدم من ومختوم وموقع "الفني

 مفوض شخص من أو العرض ممقد من ومختوم وموقع" المالي العرض"معنون ويكون المالي

 ،العرض هذا ببنود المتقدم إلزام صفة من يكون بحيث واالنظمة القوانين حسب رسمي كتاب بموجب

 ا من تاريخ اخر موعد الستالم العطاءات.يوم (90) لمدة ساري العرض أن وبوضوح يكتب أن على
 .عروضال لتقديم الطلبهذا  بدقة يدرسوا أن المتقدمين جميع وعلى

 

المعلن في الصحف المحلية( أو  )التاريخ 26/12/2019 جب على المتقدم أن يسلم العروض فيوي

 ، وإذا لم يتم تسليم العروض خالل هذه المدة يعتبر المتقدم غير مؤهل لدخول هذهالتاريخ قبل هذا

 كما يتوجب على المتقدم أن يوضح في عروضه الفنية والمالية ما يلي: المزاد.

 

 ني:الف أ( العرض)

ما يلي  تالف مع جهة أخرى أن يشتمل عرضة الفني علىأأو ب يجب على المتقدم سواء أكان منفردا

 أدنى:كحد 

 ، مرفقة بشهادات حديثةأو غيرها التي يمثلها لمؤسسةا أو الشركةمعلومات عن  .1

 الصدور تبين تاريخ التسجيل ورأس المال والمفوضين بالتوقيع.         

 تعزز عرضه الفني سواء عن أنومات إضافية بشكل تفصيلي يمكن إرفاق أي وثائق ومعل .2

خبرته العملية في مجال إدارة وتشغيل خدمات مشاريع سياحية مشابهة أو غيرها من           

 بحيث تتضمن المعلومات التالية: المشاريع الخدماتية

 واريخ الخبرةت -

 مكان الخبرة -

 وصف للخبرة المقدمة -

 عدد المستخدمين -

 حجم العمل -

 شهادات الخبرة -
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 لتكلفة اإلجمالية للمشاريع التي يديرها.ا -

 نوات الترويج.ق -

 -وتتضمن: خطة إدارة وتشغيل خدمات الموقع المقترحة  .3

    تتضمن بيان نظام  قديم الفكرة أو التصور لتشغيل وإدارة مرافق خدمات الموقع بحيثت -أ 

 قاته مع الجهاتإتباعها وعال ة العمل المنوياإلدارة وتطبيق أفضل التجارب ومنهجي

 األخرى من القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

التي سيتم  واإلجراءاتوالغايات والنشاطات والفعاليات  خطة العمل، وتتضمن األهداف -ب 

ضمن  وتوزيع الفعالياتمرافق إضافية  عملها في المواقع، مع تقديم مقترح أولي لتصميم

والبسطات والساحات  ويوضح التجهيزات المتوقعة للفراغات فرة،المتوالفراغات 

 الموقع.المتوفرة في  الخارجية

المهمة للعملية  ، وتتضمن المراحل بالتفصيل وخطوات التنفيذ والمفاصلالتنفيذخطة  -ت 

 فيما يتعلق بالوقت والمستخدمين وغير ذلك من األمور.

والنظافة وأسس  الموقع والسالمة العامة خطة االستدامة والصيانة والمحافظة على -ث 

 المستهلكات. استبدال

  وصف مؤهالت  خطة اختيار المستخدمين وتركيبة اإلدارة مع العمل،جهاز أو كادر  -ج           

 وخبرات المستخدمين.

      في الموقع  والفعاليات واألنشطة التي ستتم اإلدارةخطة إشراك المجتمع المحلي في  -ح 

 ائد المالية و/أو االجتماعية التي تعود عليهم.والفو

  والعالقات  خطة التسويق والترويج للموقع بحيث تتضمن إمكانية اإلعالن واإلعالم -خ 

 العامة وغيرها من النشاطات.

 الموقع. الستخدام اإلعاقةخطة التعامل مع حاالت  -د 

 أو رفضها. من ثم قبولها دراستها،ية مقترحات يتم تقديمها سيتم أ -ذ 

 

 المالي: ب( العرض) 

 

 .تقديم بيانات توضح المقدرة المالية . 1

   مؤسسةلل دل االنتفاع المقطوع من إدارة وتشغيل مرافق خدمات الموقع الذي سيتم دفعه سنويا  ب. 2

 .ة كل عامفي بداي

 أي صيغة مقترحة لالنتفاع تقدم بشكل مفصل.. 3

من  %10المتقدم فهو ملزم بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  إلى وإحالته. في حالة قبول العطاء 5

استعمال هذه الكفالة لحماية مصالحها  المؤسسةومن حق  قيمة العطاء عند التوقيع على االتفاقية.

في حال عدم التزام المتقدم بشروط االتفاقية أو عدم قيامه باإلصالحات الالزمة للمنشات او عدم 

 اإلضرار بالمجاورين. قيامه بما يلزم لضمان عدم
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 وإجراءات التبليغ: ( االجتماعاتب) 

 حسب االجتماعاتبحقها باالجتماع على إنفراد مع المتقدمين، وستتم هذه  المؤسسةتحتفظ   -1

ن    عات على التوضيح من أجل التأكد مبرنامج مناسب للجنة التقييم وتقتصر غاية االجتما 

 المشترك لمحتويات العرض. الفهم

    بالنسبة إلحالة العطاء" إلى جميع"إشعار المؤسسة عملية التقييم ستصدر  انتهاءبعد  -2     

 المتقدمين.

 تم توقيع العرض من قبل شخص مفوض وبحيث يكون المتقدم ملتزما ببنوده ويكون مدةي -3

 العروض.يوما من تاريخ تقديم  (90)لمدة  ساريةالعرض 

 يترتب على أنعدم اإلحالة على أي من المتقدمين دون في إلغاء العطاء و الحقمؤسسة لل -4

 قانونية. أومسؤولية مالية  أيةذلك 

 

غيل مرافق خدمات الموقع بين إلدارة وتش وتضبط االتفاقيةالتعليمات التي تنظم  البند الخامس:

 منها:أ يتجزوتعتبر جزء ال  والمستثمرالمؤسسة 

 

 موجب موقع مع المستثمر ، الذي يسمح لهت الإبرام اتفاقية إدارة وتشغيل مرافق خدما -1

أحكامها إدارة وتشغيل مرافق خدمات الموقع المبينة في البند الثاني ضمن بنود شروط 

للشروط المبينة في باإلضافة والمستثمر( ،  المؤسسةنظيمها الحقا بين الطرفين ) ت يتم

ن تاريخ نفاذها ويمكن م اعتبارا   واتسن 5وستكون مدة االتفاقية لمدة  هذه المادة ،

 من الطرفين. خطي أتفاقتجديدها بموجب 

 بند من بنود أليالقانون وهو المخاطب رسميا  أمامان المستثمر هو المسؤول الوحيد  -2              

 االتفاقية. 

     عمتفق علية في موعده و تسديد جميلتزم المستثمر بااللتزام بتسديد بدل االنتفاع الي -3             

 .األخرىالمالية مع الجهات الرسمية  االلتزامات

بالحد  قوم المستثمر عند انتهاء مدة االتفاقية بتسليم الموقع بالحالة التي تسلمه بهاي -4

بأي  مشروطةالمستثمر عند توقيع هذه االتفاقية كفالة بنكية غير  يقدم أنعلى  األدنى،

قد  أعمالضمانا لعدم القيام بأية حال عليه من إجمالي العطاء الم %10بنسبة  قيد بقيمة

 من بنود هذه االتفاقية. أيمخالفة أو  مالمحهتغير من  أوتضر بالموقع 

االتفاقية أو أي  التفاقية ال تعطي للمستثمر حق البقاء في الموقع بعد انتهاء مدة هذها -5

 .إليهامدة قد تجدد 

التفاقية أو أي منها يعطي الحق تزاماته بموجب هذه امن قبل المستثمر بال إخاللأي  -6              

الموقع بموجب قرار يصدر  من المستثمر جبرا   وإخالءهذه االتفاقية  بفسخمؤسسة لل

ها حدود المحافظة الذي يتواجد في من قبل المحافظ المسؤول ضمن وينفذالمؤسسة عن 

 الموقع.

 بهذه خالف يتعلق  أوللنظر في أي نزاع  لمختصةا هي المحكم رام هللا حاكم كون مت -7              

 تنفيذها. أواالتفاقية 
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 ملكية الموقع

 

)ما عدا األرض المستأجرة من منازع دون  مؤسسة أن ملكية الموقع تبقى لل -1

بحقها بمراقبة الموقع  المؤسسةوتحتفظ تعديل هذا الواقع.  أن يتم ، وال يمكناألوقاف(

 لحظة تراها مناسبة. أييتم االتفاق عليها في  اليات التيوالفع األنشطةومراقبة 

    يالت للمرافق المتوفرة في الموقعبحقها أن تستعمل جميع التسه مؤسسةحتفظ الت -2

وأن تقوم بعمل إنشاءات إضافية ترى أنها ضرورية إلدارة الموقع، على  ألغراضها

، وذلك تعطيله أواإلنشاءات على الخدمات التي يقدمها المستثمر  أن ال تؤثر هذه

 الطرفين حول آلية و خطة العمل. المشترك بين باالتفاق

على المستثمر صيانة وإصالح لجميع محتويات الموقع بما في ذالك المنشآت  -3

الممرات ، اإلشارات ، اللوحات وغيرها بشكل دوري لضمان السالمة ، وواألدوات

فورا لحين  األمرلزم  إذاذلك اتخاذ الوسائل االحتياطية والوقائية  ة للزوار ويشملالعام

 .للموظفين و الزوار أمنةجعلها  أوصيانتها 

والعاملين وممتلكات الحديقة التأمينات الالزمة للزوار جميع عمل يجب على المستثمر  -4

وي بنسخه عن رسميا وتزويد المؤسسة بشكل سنشركة تأمين مرخصة  والبرك لدى

 البوالص.

على المستثمر العمل على جميع اإلصالحات و التحسينات من خالل خطة عمل و أن  -5

 أنبطريقة مهنية واعتماد األساليب العلمية والفنية والتقنية المتعارف عليها ، على  تتم

يتحمل كامل المسؤولية  أنالكوارث و  إدارةعن مؤسسة ال أمامشخص مسؤول  يتوفر

وقت  بأسرعالعامة للمستخدمين والزوار من خالل اخذ التدابير الالزمة  المةعن الس

 ممكن.

 يليهعلى المستثمر تسليم الموقع بعد انتهاء االتفاقية بحالة يسمح للمستثمر الذي  -6

 باستخدام الموقع. بالمباشرة

ن قبل بعد الموافقة الخطية معلى المستثمر عدم إقامة منشآت دائمة في الموقع إال  -7

 أوعند انتهاء االتفاقية  المؤسسة إلى  تآالمنشتؤول ملكية هذه على أن  المؤسسة 

 إنهائها.

للموقع والتعهد بعدم  ةوالبيئيو المصادر الطبيعية  األرضعلى المستثمر حماية  -8

لة القانونية من خالل بذل أقصى جهد لحماية اءوالعبث بها تحت طائلة المس المساس

والمصادر  واالشجار والغطاء العشبي نات الموقع واألرض والمياهومكو الموجودات

عن لمؤسسة اأو بشرية ويتعهد بتعويض  الطبيعية األخرى من الخراب ألسباب طبيعية

أحكام االتفاقية أو القانون أو األنظمة  أي خراب يحصل نتيجة اإلهمال أو مخالفة

أو  موظفيهالمستثمر أو من قبِل  لوالتعليمات المطبقة على الموقع سواء تم ذلك من قبِ 

 وعليه إصالح الخراب بالكامل.أو الزائرين ءه وكال

 الطرفين. من خالل لجنة مشتركة بين ستلم المستثمر الموقع ي -9

قوم المستثمر بعمل االشتراكات المطلوبة في الموقع )كهرباء، ماء، هاتف( على ي -10

 شركته . وباسمالخاصة  نفقته

في أي من مرافق الموقع فيكون مسؤوال عن  إنشائية أضرارلمستثمر احدث ا إذا -11

له بذلك ، وإذا  مؤسسة ال إنذارمن  أسبوعينما كانت عليه خالل  إلى إعادة الحال

القيام بهذه اإلصالحات على نفقة المستثمر  مؤسسة يحق لل ذلك نالمستثمر عتأخر 

هذه الحالة الحق باقتطاع هذه  في مؤسسة ويكون لل ، إخطار أو إنذار إلىدون حاجة 
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يلتزم المستثمر بدفع أي فروقات ناتجة عن  سابقا كما إليهاالنفقات من الكفالة المشار 

فسخ  مؤسسة وبعكس ذلك يحق لل ، أعالهعملية التصليح في حال نفاذ قيمة الكفالة 

 االتفاقية . االتفاقية وبالتالي يلتزم المستثمر بإخالء الموقع فور فسخ

، يلتزم المستثمر بتقديم المستثمرباالقتطاع من قيمة كفالة لمؤسسة في حال قيام ا -12

 مؤسسة لبذلك وبعكس ذلك يكون ل إشعارهمن  أسبوعينجديدة بكامل المبلغ خالل  كفالة

 االتفاقية وإخالء الموقع ومرافقه فور ا.   الحق بفسخ

 

 الموقع إدارة

و جودة  بكفاءة خطته المقدمةوقع حسب على المستثمر أن يدير مرافق خدمات الم -1

 مستوى اإلنفاق من قبِلهم. عالية إلطالة مدة إقامة الزوار و زيادة رضاهم و تحسين

يلتزم المستثمر بكافة التشريعات الخاصة بالشؤون الصحية واإلدارية والتقيد  -2

 والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والرسمية األخرى ، وذلك بالتعليمات

العمل وتقديم الخدمات والمحافظة على السالمة العامة والتقيد  فيما يتعلق بحسن سير

والسالمة العامة ، وعدم اإلضرار بمصالح  باالستمرار بكافة شروط الوقاية

وبالتشريعات النافذة والتعليمات التي  عام التقيد للموقع وبشكلالمجتمعات المجاورة 

المختصة بما في ذلك  أو الجهات الرسميةتصدر عن وزارة السياحة واآلثار 

 البدءقبل  تصاريح لتشغيل أي من مرافق الموقع أوالحصول على رخصة مهن 

 .بتشغيله

الالزمة  اإلجراءاتعلى المستثمر عمل الصيانة الدورية لكافة المرافق واخذ كافة  -3

 لضمان كفائتة. هعلى الموقع و على جميع مرافق للمحافظة

لعامة والحراسة والنظافة ثمر بالقيام أو تكليف من يقوم بأعمال الصيانة التزم المستي -4

للموقع ودفع إثمان الكهرباء والماء والمحروقات و الخدمات الصحية  هوالبستن

 من تاريخ سريان االتفاقية . الخاصة بالموقع ابتداء  

الخطية  مؤسسة المباني الموصوفة أال بموافقة ال يحق للمستثمر تغيير استعماالت ال -5

المسبقة ،ويلتزم بأن ال تخل هذه االستعماالت بحرمة أي مسجد أو دار عبادة قريب 

 .و تقيد المستثمر بعدم تقديم المشروبات الروحيةمن الموقع 

 للتأكد من تطبيق االتفاقية بالشكل المطلوب ميدانيا.  الميداني شرافاإلمؤسسة يحق لل -6

وقع إلى المستثمر خالي من أية التزامات و/أو عوائق من بتسليم الم المؤسسة تلتزم  -7

 كان وغير مترتب عليه أية رسوم أو ضرائب أو غرامات. أي نوع

 -من أي نوع كانت  -والمستثمر على أن أي التزامات  المؤسسة من المتفق عليه بين -8

لمستثمر سوف تكون من مسؤولية على الموقع قبل تاريخ تسليمه ل قد ترتبت

يحق لها مطالبة المستثمر باتخاذ أي إجراء لمواجهة هذه  منفرد، دون أنسسة المؤ

امات . ومن من أي نوع كان نتيجة لهذه االلتز االلتزامات و/أو مطالبته بأي تعويض

 قد-كانمن أي نوع  –التزامات  على أن أي والمستثمرالمؤسسة المتفق عليه بين 

تثمر، من مسؤولية المس تثمر سوف تكونتترتب على الموقع بعد تاريخ تسليمه للمس

االلتزامات و/أو  أي إجراء لمواجهة هذه باتخاذالمؤسسة دون أن يحق له مطالبة 

 مطالبته بأي تعويض من أي نوع كان نتيجة لهذه االلتزامات.

 

 

 



 Page 9  الزراعية(ة جمعية التنمية الزراعية )اإلغاث

 الكادر البشري

 

 إرضاءو  هبالتزاماتلتزم المستثمر بتوفير كادر كامل من الموظفين بعدد كافي للوفاء ي -1

 الزوار.

  .لتزم المستثمر بتعيين شخص ذو خبرة في هذا المجال إلدارة الموقعي -2

وصا على التعامل مع الزوار بود خصوالموظفين  تأهيليلتزم المستثمر بتدريب و   -3

وان يكون  فلسطينالحضاري لالوجه تقديم الخدمة لهم بشكل يعكس و احترام و

 مسؤوال عن موظفيه بشكل مباشر.

والحماية والحراسة والخدمات الالزمة للموقع  األمنلتزم المستثمر بتأمين كوادر ي -4

 و على مدار الساعة. األسبوع أيام طيلة

يلتزم المستثمر بالحفاظ على النظافة العامة داخل الموقع و محيطة خالل مدة االتفاقية   -5

 منظم ودائم لضمان جودة الخدمات. بشكل

 استعمال مالبس نظيفة والئقة تميزهم عن باقي مستخدمي الموقع على موظفي الموقع -6

 وزواره.

 

 والتقارير الدوريةاإلخبار عن الحوادث 

 أوبأية حوادث بشرية  فورا و الجهات الرسمية المؤسسة على المستثمر أن يعلم   -1

، و يتولى و خسارة أدوات ومعداتأضرار جسمانية أو تهديد أ غيرها ينتج عنها

 مر مسؤولية متابعتها و إنهائها.المستث

الموقع  أحوالعن عدد الزوار و  مؤسسةتقرير شهري لل إرسالعلى المستثمر  -2

اليوم الخامس من كل شهر عن الشهر السابق من خالل نموذج  وإدارته يقدم في

 الطرفين. سوف يتم االتفاق علية من قبل

 

 الموقع من قبِل مشغلين خاصين آخرين استعمال

 

باستخدام الموقع ألية فعاليات رسمية دون  األولويةالمؤسسة المستثمر بإعطاء  يلتزم -1

 على أن يتم ذلك بموجب حجز مسبق وال يتعارض مع أي نشاط أخر بالموقع. مقابل

 أليعن حقوقه في هذه االتفاقية أو أي جزء منها  والتنازل إشراكلمستثمر ال يحق ل -2

شر أو غير مباشر دون نوعه وبشكل مبامهما كان  األشكالبأي شكل من  أخر شخص

الموقع من  إخالء مؤسسةوبعكس ذلك يحق لل المسبقة،الخطية المؤسسة موافقة 

عقود  أيةهناك  أنوفي حال ثبوت  مباشرة، واستالمه الشواغل وفسخ االتفاقية

الحق بفسخ االتفاقية فورا  لمؤسسةفل االتفاقية،هذه  على الموقعة الشركةلشركات غير 

الفقرة الرابعة من البند الخامس من هذه  في إليهادرة الكفالة البنكية المشار ومصا

 االتفاقية.

 

 تطبيق أحكام القوانين

على المستثمر أن يقوم بما يلزم في الموقع لضمان استعمال مستخدميه لجميع مرافق  -1

في  بسالمة وعليه إعالم الزوار بجميع األنظمة والقواعد والتعليمات المطبقة الموقع

 الموقع.
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 التعاون المشترك

، فظة على مستوى الخدمات في الموقعللمحاالمؤسسة ون مع على المستثمر أن يتعا -1

بدخول الموقع من أجل التفتيش ومتابعة األداء المؤسسة يسمح لموظفي  وعليه أن

 بشروط االتفاقية وللتأكد من سالمة مستخدمي الموقع.التزامه للتأكد من 

 التعاون مع الجهات الرسمية المختصة والتقيد بجميع تعليماتهملتزم المستثمر بي -2

وزارة  إلى باإلضافةومتطلباتهم وتشمل الدوائر الرسمية من جملة من تشملهم 

 الدوائر التالية:واآلثار السياحة 

 .البيئة سلطة -أ

 .وزارة األشغال العامة واإلسكان -ب

 .وزارة الصحة -ت

 الحكم المحلي.وزارة  -ث

 رطة.الش -ج

 .لدفاع المدنيا -ح

 .واألغوارمحافظة أريحا  -خ

 وغيرها من الدوائر الحكومية ذات العالقة.

 

 النشاطات والخدمات المسموح بها

 

النشاطات  إلى باإلضافةالتي تم من اجلها استثمار الموقع  لخدماتواكل النشاطات  -1

 الحصر: ال المثالبيل الفعاليات التي يتم االتفاق عليها خطيا بين الطرفين وعلى سو

 .لمشروبات الساخنة والباردةا -

 .الوجبات الخفيفة -

 لنشاطات السياحية والثقافية الخاصة ببرامج التوعية.ا -

 .والمائية واأللعاب الهوائية، لعاب األطفال والتي تنطبق مع شروط السالمة العامةأ -

 مؤسسة.ال وخطيا معتفاق عليها مسبقا يتم اال أخرىية نشاطات أ -

 الحفالت والنشاطات الترفيهية المرخصة قانونياَ. -

 

 األسعارقائمة 

  .لجميع الخدمات التي ينوي تقديمها للزائر أسعارعلى المستثمر تقديم الئحة  -1

 

 عدم تقييد زيارة مستخدمي الموقع

 

 واستعمالهمعلى المستثمر ومستخدميه ووكالؤه أن ال يمنعوا دخول الزوار للموقع  -2

 .االتفاقيةالممرات باستثناء ما تنص عليه أحكام و للطرق

 

 اللوحات والمواد التعريفية

 

اتفاقية على المستثمر وضع الفته في الموقع بالقرب من مدخله تبين أن الموقع يدار بموجب  -1

 ووضع اسم المستثمر وعنوانه. المؤسسةمرافق الخدمات في الموقع مع إدارة وتشغيل 
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 الموقع بما يتضمن في ذلك والخاصة لزيارةر بالتعليمات العامة على المستثمر إعالم الزوا -2

وأينما وأن تكون مكتوبة بشكل واضح لهم على لوحة عند المدخل الرئيسي  األسعارقوائم 

 بكافة الوسائل لمنع موظفيه و/أو الزوار وااللتزام بهاالحاجة والحرص على تطبيقها  اقتضت

 ستخدام وتمتع زوار الموقع.من إحداث إزعاجات ومشاكل تؤثر على ا

 .والتفسيرية اإلرشاديةعلى المستثمر تزويد الموقع بكافة االحتياجات من اللوحات  -3

 

 التسويق والترويج

 

 يلتزم المستثمر بتقديم خطة تسويق وترويج سنوية في الموقع تتضمن برامج الترويج -1

كل أو نوع في الموقع أو بالموقع وإمكانية اإلعالن واإلعالم من أي ش والنشرات التعريفية

 الموقع وغيرها من النشاطات. عن

 يتم عليها الموافقة أنغيرها عن الموقع قبل  أومادة مطبوعة  أيةلتزم المستثمر بعدم نشر ي -2

 .مؤسسةمن قبل ال

 لتزم المستثمر بعدم وضع إشارات أو لوحات دعاية في الموقع أو في أي طريق تؤدي إلىي -3

لمكان وضعها وتصميمها  بالنسبة سواءالمؤسسة عليها خطيا من قبل  الموقع إال بعد الموافقة

 وحجمها ولونها ويتوجب صيانة هذه اإلشارات وتجديدها بشكل دائم.

 

 البند الرابع:

 إنهاء االتفاقية

 

الموقع في  المبكر إلدارة وتشغيل مرافق خدمات شروط لإلنهاءستتضمن االتفاقية مع المستثمر 

 جسيمة، أو في حاالت اإلنهاء للموائمة:حاالت المخالفات ال

 حاالت المخالفات الجسيمة: -أ

 

حالة مخالفة المستثمر  حق إنهاء االتفاقية قبل موعدها في مؤسسةالنص في االتفاقية على أن لل سيتم

ويدخل في مفهوم المخالفة على سبيل المثال  لدرئها،وذلك بعد إخطاره  االتفاقية؛للتعليمات المدرجة 

وعدم  عليها،وعدم االلتزام بتنفيذ االتفاقية وفق الشروط المتفق  عليه، ة بدل االنتفاع المتفقعدم تأدي

وعدم  اإلشعار، بخطط اإلدامة والصيانة وعدم مراعاة النظام العام باآلداب العامة رغم االلتزام

التي تم  أومن الشروط المنصوص عليها  العامة وغيرها وشروط السالمةااللتزام بالشروط الصحية 

المؤسسة الة المخالفات الجسيمة فإن وفي حالة إز المؤسسة،مع  االتفاق عليها بموجب أحكام االتفاقية

وعلى نفقة  ة الحق بإزالة جميع المخالفاتلمؤسسر كما أن لمسؤولة عن تعويض المستثم تكون لن

 الخاصة. المستثمر

 

 

 انتهى

 


