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 ورسان الثالثة -البناء سوق مواد  الموقع

  سنوي مدة العقد

 االشتراطات

 للبناء والتجهيز لفتح وتشغيل المحل  فقط ( أشهر6)التحضيرية  الفترة

سارية المفعول رخصة لمزاولة النشاط  ولديهأن يكون المشارك من أصحاب المؤسسات أو الشركات  .1

 بدبي او بإحدى امارات الدولة، ولديه ممارسة اعمال سابقة، 

 راقسم تنمية االستثم –قسم إدارة األسواق  –سيتم تقييم واختيار الشركة من قبل إدارة االستثمار  .2

 بعد الترسية للتأكد من استيفاء الشركة لالشتراطات

 للتجديد باتفاق الطرفين. سنة قابلمدة العقد  .3

 االلتزام بممارسة النشاط المصرح به بالعقد او الرخصة التجارية  .4

قبل البدء بأعمال البناء والديكور المطلوبة الحصول على التراخيص الالزمة من كافة الجهات االلتزام ب .5

 إدارة السوق وتجهيز المحل وتوصيل الكهرباء وخطوط الهاتف. حسب نظام

وضع ملصق بالواجهة االمامية بشعار الشركة امام الواجهة االمامية للمحل قبل البدء بأعمال الديكور  .6

 والبناء.

إدارة الدفاع المدني ومكافحة الحريق بشرطة دبي  المعتمدة لديتوفير أجهزة ومعدات الدفاع المدني  .7

 فيرا لدواعي األمن والسالمة.وذلك تو

 رائبأخرى أوضمصاريف   فترة التعاقد أو أية  طيلةيتحمل المستأجر سداد تكاليف استهالك الكهرباء  .8

 المستقبلية.تقررها التشريعات الصادرة الحالية او 
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 يدب والبيئية المعمول بها في إمارة الصحة والسالمة المهنية االلتزام بالتعليمات واالشتراطات    .9

 ( أشهر فقط للبناء والتجهيز لفتح وتشغيل المحل 6)التحضيرية  الفترة .10

 9:00إلى الساعة  صباحا 9:00بالسوق من الساعة فتح وتشغيل المحالت -العمل مواعيد االلتزام ب .11

 وحسب النظام المتبع بإدارة السوق في حالة التغيير. مساءا،

اإلتيان بما يخل بالذوق العام أو التقاليد واألعراف السائدة المحافظة على القواعد العامة لألداب وعدم  .12

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يمنع إحداث أي تغيير أو هدم أو بناء أو إزالة أو تعديل على المباني القائمة إال بموافقة خطية مسبقة من  .13

 الجهات المختصة بالبلدية.

 وفقا للشروط المحددةالتنازل عن منفعة اإليجار اال بموافقة خطية مسبقة من البلدية وذلك  . عدم14

 السماح بالتأجير من الباطن عدم .15

  للمحل.والنظافة اليومية . على المستأجر القيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية 16

 .اتمن القيمة اإليجارية رسوم خدم %10سداد ما نسبته . 17

تكون المزايدة على إيجار السنة التعاقدية األولى فقط، بعد إنتهاء السنة األولى من العقد يتم تعديل . 18

 ( درهم75,000وتثبيت القيمة اإليجارية )
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