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الفهيديفي سوق  2بلوك  /110 محلتأجير  استغالل الموقع  

  درهم  000,02 الحد األدنى للمزايدة

  الفهيديسوق  الموقع

 119.87 المساحة االجمالية

 سنوي  مدة العقد

يوم  30 الفترة التحضيرية  

 اشتراطات عامة

أن يكووووووووووووووون المشووووووووووووووارك موووووووووووووون أصووووووووووووووحاب الم سسووووووووووووووات أو  .1

سوووووارية المفعوووووول رخصوووووة لمزاولوووووة النشووووواط  ولديوووووهالشوووووركات 

بووووووودإي او باحووووووودة اموووووووارات الدولوووووووة، ولديوووووووه ممارسوووووووة اعموووووووال 

 سابقة، 

ت العالقة المحددة من ضوومن األنشووطة  اأن يكون االسووتخدام  .2

 :بالجدول

 األنشطة م
 تجارة المالبس الجاهزة 1

 تجارة لعب األطفال والهدايا 2

 تجارة اإللكترونيات الخفيفة والساعات والكهربائيات 3

 تجارة العطور والبخور ومستحضرات التجميل 4

 تجارة األقمشة والمنسوجات 5

 تجارة األدوات المنزلية واألواني 6

 تجارة العبايا والشيل والجالبيات 7

 األحذية والحقائب واإلكسسواراتتجارة  8

 تجارة األدوات المكتبية والحقائب المدرسية 9

 تجارة التحف والهدايا 10

 تجارة السجاد 11

 تجارة الحاسبات 12

 تجارة الهواتف المتحركة ومستلزماتها 13

 صرافة 14

 الحلويات ، المكسرات، المثلجات، الذرة والعسل 15

 الذهب 16

 والورودالزهور  17

 125361 –رقم شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة  تكليفالموضوع: 
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 الهدايا التراثية والمنتجات الشعبية 18

 خياطة وتطريز 19

 

المحل من الباطن كليا أو جزئيا إال  تأجيريلتزم المسوووتأجر بعدم  .3

 بموافقة خطية من الم جر)البلدية(.

مدة رة لعنها أج يال تسووووووووتوف يمنح المسووووووووتأجر فترة تحضوووووووويرية  .4

الديكور  تاريخ تسووووووووووليمه المحل ألغرا ( يوم اعتبارا من 45)

 وتجهيز المحل.

يتحمل المسووتأجر سووداد تكاليف اسووتهالك الكهرباء طيلة فترة  .5

مصوواريف أخرة أو ضوورائب تقررها التشووريعات    التعاقد أو أية

 الصادرة الحالية او المستقبلية.

يتعهد المستأجر بعدم القيام بأي تعديالت أو استحداثات على  .6

تعليقات حائطية/  العين المسوووتأجرة )إضوووافة/إزالة/ دهانات/

فتح أبواب أو نوافوووذ/ تركيوووب لوحوووات إعالنيوووة/..الخ( سووووووووووواء  

داخل الفراغ المعماري للعين المسووتأجرة أو محيطها  العمراني 

اال بعد الرجوع والحصووووووووووول على إعتماد االدارة المشوووووووووورفة على 

التنفيووذ والجهووات ا خرة  ات االختصووووووووووووا  ومن ثم يتحموول 

 ريف .مايقابل  لك من تكاليف ومصا

يلتزم من يرسوووووووووووا عليوووه المزاد بووواإللتزام تجهيز المحووول وعمووول  .7

 السوق.الديكور حسب النما ج المحددة لمحالت 

 تكووووون المزايوووودة علووووى إيجووووار السوووونة التعاقديووووة األولووووى فقوووو  .8

بعووووود إنتهووووواء السووووونة األولوووووى مووووون العقووووود يوووووتم تعوووووديل وت بيووووو  

القيمووووة اإليجاريووووة وفقووووا للقيمووووة التووووي يووووتم تحديوووودها موووون قبوووول 

 الدائرة ولمدة ثالث سنوات.
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