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كه مبنىالدور األرضي لفي  مطعم طرحالموضوع:  الجرين مول بسوق دبي المركزي للخضار والفوا  

3مطعم رقم  استغالل الموقع  

درهم 000,250  الحد األدنى للمزايدة  

كهجرين مول بسوق دبي المركزي للخضار  الموقع والفوا  

متر مربع 19.224  المساحة االجمالية  

 سنة مدة العقد

أشهر  4 الفترة التحضيرية  

 اشتراطات عامة

 شروط المشاركة في المزايدة: ثالثا

 بيع المأكوالت والمشروبات –بنشاط مطعم رخصة تجارية سارية المفعول  -1

 إليجار االسمية للقيمة ايبدأ المزاد من  -2

 قبول أو رفض أعلى مزايدة دون إبداء األسباب.للبلدية الحق في  -3

 وااللتزامات األساسية التي على المستثمر االلتزام بها: الشروطرابعا 

  من تاريخ انتهاء الفترة التحضيرية المجانية تبدأااليجار سنة واحده  عقدمدة  

  كرسوم خدمات اإليجاريةمن القيمة  %25يتم إضافة. 

 ل للتشتتتتتتتتغيفترة تحضتتتتتتتتيرية عليه  إرستتتتتتتتاء المزادثمر الذي يتم يمنح المستتتتتتتتت

من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم التشتتتتغيل في أشتتتتهر(  4مجانية مدتها )

الموعد المحدد يتم سحب المطعم منه، على أن يتم مصادرة قيمة التتتأمين، 

وإلزامه بستتتتتتتتتداد ثلا القيمة اإليجارية للعام األول )ثلا قيمة المزايدة( ن ير 

 ع عن الفترة التحضيرية.تأجير الموق

   ( أقستتاط ربع ستتنوية بموجب 4ستتدد القيمة اإليجارية الستتنوية بواقع عدد )ت

 شيكات آجلة تستحق األولى منها بتاريخ المزايدة. 

  يدة على القيمة ت حدد القيمة اإليجارية للعام التعاقدي األول من خالل المزا

االستتتتتتتتتمية لمبلم االيجار من  اإليجارية للعام األول، على أن يتم العودة للقيمة

 العام الثاني

  قيمة بدل اإليجار الستتتتنوي من  %10ستتتتداد تأمين مالي مستتتتترد نستتتتبته يتم

 لضمان االلتزام ببنود العقد وأحكامه. األساسي
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 تأجير من الباطن شريطة الحصول على موافقة البلدية ثمر اليجوز للمست

من القيمة اإليجارية  %10وستتتتتتتتداد نستتتتتتتتبة  ،الخطية المستتتتتتتتبقة على  ل 

 .البلدية علمحددة في عقد اإليجار المبرم ماالسنوية 

  االلتزام بتوقيتتتتت  عمتتتتتل المول )فتح واغالق( أمتتتتتام الجمهور والتي يتم

 .الفريق المختص ببلدية دبيتحديدها من قبل 

 الدفاع المدنيبشروط ومتطلبات  االلتزام 

 سالمة الغذاء ببلدية دبي إدارةبشروط ومتطلبات  االلتزام 

 إدارة الصيانة العامة ببلدية دبيبشروط ومتطلبات  االلتزام 

 إدارة المباني ببلدية دبيبشروط ومتطلبات  االلتزام 

 تحمل كافة االلتزامات المترتبة على تهيئة الموقع لممارسة النشاط 

 االلتزام بالن افة العامة 

  دوريبشكل االلتزام بعمليات الصيانة الوقائية. 

 االلتزام بتركيب عداد للكهرباء 

 االلتزام بعمل توصيالت الغاز للمطبخ 

  عدم إجراء أي تعديالت أو إضتتتتتتتتتتافات في البنية اإلنشتتتتتتتتتتائية أو المعمارية

 .ذل  من البلديةتصريح/ ترخيص بالمؤجرة قبل الحصول على 

 لرخص التجتتاريتتة أو النشتتتتتتتتتتتاط متتالكي افي بيتتانتتات  اتتغيير  ةعتتدم إجراء أيتت

تابية كالمصتتتترح بمزاولته في العين المؤجرة إال بعد الحصتتتتول على موافقة 

 على  ل .البلدية مسبقة من 

  المستتتتتتتثمر داخل المول يشتتتتتتترط إصتتتتتتدار بوليصتتتتتتة تأمين على موجودات

دة لدى المحدوطيلة فترة التعاقد بكافة أنواع التغطية التأمينية الالزمة 

 .ة ببلدية دبياإلدارة المختص

  على المستثمر تقديم طلب برغبته في تجديد عقد االيجار قبل انتهاء مدته

بستتتتتتتتتة أشتتتتتتتتهر، وفي حال عدم قبوله للشتتتتتتتتروط والقيمة اإليجارية الجديدة 

المطروحة من البلدية، فعليه اخالء الموقع المخصتتتص له، وتستتتليمه على 

 لتعاقد.نفس الحال التي تسلمها عليها من البلدية عند بداية ا

  االحكتتتام والقوانين الختتتاصتتتتتتتتتتتتة بقرار المجلس على المستتتتتتتتتتثمرين تطبق

بشتتتتتتتأن تن يم عمل األستتتتتتتواق التابعة  2016( لستتتتتتتنة 50التنفيذي رقم )

 لبلدية دبي

 

أحمد عبد هللافارس محمد  الشخص المعني  

 9797370 050 رقم التواصل 

 fmabdallah@dm.gov.ae البريد االلكتروني 

 


