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وأدوات تدريب تجارة االكسسوارات وتجهيزات خياطة البسة انشاء كشك زجاجي إلقامة نشاط الموضوع: 

 الحيوانات االليفة

الحد األدنى 

 للمزايدة 
 درهم 25,000

استغالل 

 الموقع 

وأدوات تجارة االكسسوارات وتجهيزات خياطة البسة انشاء كشك زجاجي إلقامة نشاط 

 الحيوانات االليفةتدريب 

  2مبنى  – األليفة سوق الطيور والحيوانات الموقع

رقم قطعة 

 األرض 
8118155 

مضمون 

 النشاط 
 الحيوانات االليفةوأدوات تدريب تجارة االكسسوارات وتجهيزات خياطة البسة 

المساحة 

 االجمالية
 متر 6متر *  4

 سنة واحدة قابلة للتجديد مدة العقد

الفترة 

 التحضيرية
 شهر

اشتراطات 

 عامة

 
 

  أن يكوووووون المشوووووار  مووووون أصوووووحاب الميسسوووووات أو الشوووووركات ولديوووووه رخصوووووة لمزاولوووووة

)ممارسووووووة  ، أو موافقوووووة مبدئيوووووة لفوووووتي فووووورع أو اسوووووم جديووووودلوووووذم تقووووودم لوووووهنشووووواط الل

 سابقة بالنشاط( 

  للتجديد باتفاق الطرفين. قابل،  سنة: مدة العقد 

  مووووودة شووووواملة الفتووووورة التحضووووويرية : شوووووهر ) للبنووووواء والتجهيوووووز لفوووووتي وتشوووووغيل المحووووول

 (الحصول على التراخيص الالزمة

  جططططططارة اكسسططططططوارات وتج يططططططزات ت : 2مبنطططططط   – األنشططططططسة المسططططططمو ة  ططططططي المو طططططط

 الحيوانات االليفة. وأدوات تدريب وخياطة البسة السيور 

 رح به بالعقد او الرخصة التجارية.االلتزام بممارسة النشاط المص 

  أطوووووورا     4المخصصووووووة )بنووووواء زجوووووواجي يتحمووووول المسووووووتأجر تكووووواليف بنوووووواء المسووووواحة

 ادناهت الخاصة بالماجور الموضحة سقف المنيوم عازل( حسب المواصفا

 301973 – رقم الموضوع: تكليف شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة 
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 قبوووووول الالزمووووووة موووووون كافووووووة الجهووووووات والموافقووووووات الحصووووووول علووووووى التووووووراخيص االلتووووووزام ب

البووووودء بأعموووووال البنووووواء والوووووديكور وتجهيوووووز المحووووول وتوصووووويل الكهربووووواء والميووووواه وخطووووووط 

 الهاتف.

  ومعوووووووودات الوووووووودفاع الموووووووودني التووووووووي توصووووووووي بهووووووووا إدارة الوووووووودفاع الموووووووودني توووووووووفير أجهووووووووزة

 ومكافحة الحريق بشرطة دبي وذلك توفيرا لدواعي األمن والسالمة.

  واعموووووووال الوووووووديكور والمعووووووودات الالئقوووووووة  باألثوووووووا المحووووووول  يتحمووووووول المسوووووووتأجر تأثيووووووو

 حسب النشاط المعتمد بالمزايدة.

  والميووووووواه طيلوووووووةكهربووووووواء اسوووووووتهال  التوصووووووويل ويتحمووووووول المسوووووووتأجر سوووووووداد تكووووووواليف 

تقررهووووووا التشووووووريعات الصووووووادرة  ضوووووورائب أخوووووور  أومصوووووواريف    فتوووووورة التعاقوووووود أو أيووووووة 

 المستقبلية.الحالية او 

   االلتزام بالتعليمات واالشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها في إمارة دبي 

  إلوووووى  صوووووباحا 9:00بالسووووووق مووووون السووووواعة فوووووتي وتشوووووغيل المحوووووالت -العمووووول مواعيووووود

وتكوووووون هنوووووا  سووووواعة قبلهوووووا لتجهيوووووز وتن يوووووف المحووووول قبووووول  مسووووواءا، 10:00عة السوووووا

 الفتي.

  المحاف وووووة علوووووى القواعووووود العاموووووة لوووووبداب وعووووودم اإلتيوووووان بموووووا يخووووول بالوووووذوق العوووووام أو

 التقاليد واألعرا  السائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  علوووووى المبووووواني القائموووووة إال يمنوووووع إحووووودا  أم تغييووووور أو هووووودم أو بنووووواء أو إزالوووووة أو تعوووووديل

 بموافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة بالبلدية.

  عوووووودم التنووووووازل عوووووون منفعووووووة اإليجووووووار اال بموافقووووووة خطيووووووة مسووووووبقة موووووون البلديووووووة وذلووووووك

 وفقا للشروط المحددة

 السوووووماح بالتوووووأجير مووووون البووووواطن اال بموافقوووووة خطيوووووة مسوووووبقة مووووون البلديوووووة وذلوووووك  عوووودم

 وفقا للشروط المحددة. .

  توووووووووزام بالتعليموووووووووات والتوجيهوووووووووات الصوووووووووادرة بموووووووووا يخوووووووووص الن وووووووووام واالشوووووووووتراطات االل

 والتعليمات الصادرة من إدارة السوق.

  وخارجها.غير مسموح بالتدخين داخل المحالت 

  والن افووووووووة اليوميووووووووة علووووووووى المسووووووووتأجر القيووووووووام بأعمووووووووال الصوووووووويانة الدوريووووووووة والوقائيووووووووة

 ..للمحل

  بوليصووووووة تووووووأمين شووووووامل تغطووووووي أيووووووة مسوووووويلية تنشووووووأ عوووووون مزاولووووووة يوووووووفر المسووووووت مر

 ةمسوووويوليبلديووووة دبووووي كطوووور  موووويمن عليووووه إضووووافي وتشوووومل علووووى ان تشوووومل النشوووواط 

 المستأجر تجاه المالك .

  توووووفير خوووودمات منفصوووولة وتشوووومل : خوووودمات الموووواء والكهربوووواء    ن ووووام انووووذار الحريووووق

   ن ام إطفاء الحريق .

 صوووووحية والسوووووالمة العاموووووة واشوووووتراطات الووووودفاع المووووودني االلتوووووزام بالشوووووروط البيئيوووووة وال

. 

  بعوووووووود نهايووووووووة العقوووووووود او انهائووووووووه للبلديووووووووة الحووووووووق الكاموووووووول بمطالبووووووووة المسووووووووتأجر ب زالووووووووة

االكشووووووا  وإعووووووادة المووووووأجور الووووووى وضووووووعه الطبيعووووووي او االحتفووووووا  باألكشووووووا  للزجاجيووووووة 

 لصالي البلدية.
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 مواصفات المأجور: 

  1م ( وسط مباني المحالت التجارية بلو  6عرض × م 4مساحة فارغة )طول 

  جهوووووووات وسوووووووقف مووووووون االلمنيووووووووم  4مواصوووووووفات البنووووووواء جووووووودار زجووووووواجي مقوووووووو  مووووووون

 سم متر مربع  15العازل للحرارة. مع ارتفاع عن مستو  األرض 

 

 
 مووووع السوووويدل جووووابر الصووووفار رئووووي  الشووووعبة  يووووتم التنسوووويقموقووووع المسوووواحة عاينووووة لم

  050-6590904على هاتف رقم 

 

الشخص 

 جابر الصفار  المعني

 0506590904 رقم التواصل 

البريد 

 jmsaffar@dm.gov.ae االلكتروني 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


