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ستثماري ارض مواقف سيارات موقع االموضوع:   

درهم 500,126 الحد األدنى للمزايدة   

 مواقف سيارات  استغالل الموقع 

 الخبيصي  الموقع

 1280833 رقم قطعة األرض 

 تأجير مواقف السيارات وادارتها  مضمون النشاط 

  2م 1118.65 المساحة االجمالية

 سنة ميالدية  مدة العقد

 شهرين  الفترة التحضيرية

 اشتراطات عامة

 أصااحاب المسسااسااات أو الشااركات ولديه رخصااة  من المزايدة في المشااار  يكون أن

الساااااااايارات تأجير مواقف في مجال  دبي لالقتصاااااااااد والسااااااااياحة من صااااااااادرةتجارية 

 وادارتها

 في نشاط تأجير مواقف السيارات وادارتها متخصصة شركات 

 .عدم السماح بإضافة اية أنشطة أخرى في الموقع دون المذكور أعاله 

  للتجديد باتفاق الطرفين. سنة قابلمدة العقد 

  التزام المستأجر بتهيئة األرض حسب االشتراطات والمعايير المعتمدة لدى بلدية

تحمله كافة تكاليف تهيئة األرض باإلضافة الى تكاليف الموافقات ذات دبي مع 

 الصلة 

  قا وفعدم التنازل عن منفعة اإليجار اال بموافقة خطية مسبقة من البلدية وذلك

 للشروط المحددة

 فقا والسماح بالتأجير من الباطن اال بموافقة خطية مسبقة من البلدية وذلك  عدم

 للشروط المحددة. 

  للموقع على المستأجر القيام بأعمال الصيانة الدورية 

  االلتزام بكافة االشتراطات الخاصة بتشغيل الموقع من جميع الجهات ذات الصلة

 باإلمارة

 عادل الزرعوني  الشخص المعني

 0506245565 رقم التواصل 

  amazarooni@dm.gov.ae البريد االلكتروني 

 
 
 
 

 327947 – رقم الموضوع: تكليف شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة 
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REVISED SITE PLAN
COORDINATES SHOWN FOR PROVISIONAL DEMARCATION USE ONLY

OWNER OF TITLE:

All dimensions in Meter .>-ll.,. f'~l U"'4i--J1

EASTING NORTHING

499979448 2795166844

499980252 2795165996

499985244 2795160913

500009 62 2795136.893

5 50002313 2795123.911

6 500035819 2795137.293
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DUBAI MUNICIPALITY - PROPERTIES DEPARTMENT

REF: DM &128-833 AL KHABAISI DATED 23-03-2016 :p'~1 ~J 4.,!Jl,>

sq.m. 1118.65 ~.)O;-
OWNER TllU :Granted

DUBAI MUNICIPALITY
TOTA1AREA

•....... , •••• :&..lIij4.

~JAUy~""'",.n. 12041 ~...•.•
SCAlf: 1 : 1000 DATE: 17-05-2016 SITE PLAN

"'.~ NIL ~..•.• ;- •....... , COMMUNITY
AFFECTl:D AREA ••••••"'.n. NIL ~...•.• FIRST PlAN DATE :

SIKKA $ETU.CK "'.~ NIL ~,J";- "'~ PARCEL ID. Wou,.lJ

AREA .Il")1 PREPARED BY : ••••••• 1280833",.n. NIL ~...•.• •....•
sq. m. 1118.65 f:I"';- •..•..• OLD PLOT NO. (FOR OM USE ONLY)

IVBALANCE AREA
12041 •••••• www.makani.ae",.n. ~...•.•

http://www.makani.ae
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