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٥٠مثن الكراسة      

٥مصاريف إداريه    

      ٥٥اإلمجايل         

   

  مدير الشئون املالية                                                  وكيل الوزارة

  مدينة العريش                                                                         رئيس مركز و

  حممد فهمي البيك\                                                                          م



  :.الشروط العامة بتأجري كازينو بساطة 

  الكازينو غري مزود بأي أثاث أو جتهيزات والكازينو يقع يف شارع الفاتح- ١

  العني للراسي عليه املزادمدة التعاقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ تسليم - ٢

من القيمة الكلية % ١٠رسم تامني دخول املزاد يزداد ايل )ج١٥٠٠٠(علي املتزايد سداد تامني ابتدائي - ٣

االجياريه الراسي ا املزاد كتأمني ائي عن مدة العقد بالكامل  وذلك فور رسو املزاد وطبقا إلحكام القانون 

  .يف نفس اجللسةم والئحته التنفيذية ١٩٩٨ لسنه ٨٩

علي من يرسو عليه املزاد سداد إجيار شهر مقدما باالضافه إيل ضريبة الدخل وذلك خالل أسبوع من تاريخ - ٤

 أيام عمل ٣إخطاره برسو املزاد قبل التعاقد ويتم سداد اإلجيار الشهري وضريبة الدخل أول كل شهر خالل 

عادل سعر اخلصم املعلن من البنك املركزي من تاريخ ويف حالة جتاوز املدة حيق للجهة االداريه تعويضا ي

  االستحقاق حىت السداد

يف حالة التأخري عن سداد اإلجيار الشهري ملدة شهرين متتاليني يتم فسخ العقد من املستأجر من تلقاء نفسه - ٥

  .دون إنذار أو أعذار ويتم سحب هذا الكازينو وإعادة طرحه علي حسابه اخلاص ومصادرة التأمني 

يف حالة عدم التزام الراسي عليه املزاد يف سداد قيمة التأمني النهائي يتم مصادرة ما مت دفعه من تأمني - ٦

  .والطرح علي حسابه طبقا للقانون 

 يف حالة عدم التزام الراسي عليه املزاد بالشروط واللوائح والقوانني املنظمة لذلك يتم فسخ العقد دون - ٧

  .إنذار أو أعذار 

 الراسي عليه املزاد أن حيافظ علي النظافة العامة للمكان وااللتزام جبميع القوانني واللوائح املعمول ا يلتزم- ٨

  .ذا الشأن

  .يلتزم بتعليمات اجلهات املختصة باإلشراف والرقابة وفقا للقرارات واللوائح املعمول ا- ٩

يلتزم املتزايد بعمل اإلصالحات والترميمات الالزمة علي نفقته اخلاصة وحتت إشراف االداره اهلندسية -١٠

  وعدم إجراء إي تعديل إال بعد موافقة الس

  .يلتزم املستأجر بتسليم الكازينو للمجلس باحلالة اليت استلمها عليها وحباله جيده-١١

ينه التامة النافية للجهالة قبل دخول املزاد ويعد دخوله املزاد إقرار منه علي املتزايد معاينة الكازينواملعا-١٢

  .مبعاينته



يلتزم من يرسو عليه املزاد باستخراج التصاريح والتراخيص واملوافقات الالزمة ملزاوله النشاط وعليه -١٣

  سداد كافه الضرائب والرسوم وأي مستحقات ماليه أخري

  لتزام باملساحة اليت يصرح بإشغاهلا وعدم جتاوزهاعلي من يرسو عليه املزاد اال-١٤

  .ان يكون املتزايد مصري اجلنسية-١٥

 من قانون ضريبة ٥٩من اإلجيار ضريبة دخل ماده % ٣حيصل من املستأجر باالضافه لإلجيار الشهري -١٦

  .الدخل

  ال يتم تركيب أي كامريات داخل العني إال مبوافقة اجلهات االمنيه -١٧

  . للمستأجر تأجري الكازينو موضوع املزاد من الباطن ال جيوز-١٨

حيظر علي الراسي عليه املزاد إجراء أي تعديالت يف الكازينو سواء يف املباين أو املنافع املشترك أو إشغال -١٩

أي مساحات خارج املكان  أو ارتكاب إي أعمال خملة بالنظام العام أو اآلداب أو االحتفاظ مبواد مضره 

  .و قابله لالشتعال بالصحة أ

يلتزم الراسي عليه املزاد احلضور للتعاقد خالل أسبوع من تاريخ إخطاره باعتماد املزاد وسداد مقدم -٢٠

   قبل التعاقد٢٢اإلجيار وإحضار وثيقة التأمني املذكورة يف بند 

  ٢٠١٦/  ٥/ ٥  املوافق  اخلميسجلسة املزاد العلين احمللي يوم  -٢١

يه املزاد بالتأمني علي الكازينو وحمتوياته ضد احلريق والسرقة لصاحل جملس مدينة العريش يلتزم الراسي عل-٢٢

لدي احدي شركات التأمني يف حدود املبلغ الذي حيدده شركات التأمني أو الس وفقا للقوانني املعمول ا يف 

  شركات التأمني طول مدة العقد

   التنفيذية مكمال هلذه الشروط وتعديالته والئحته١٩٩٨لسنه ) ٨٩(القانون-٢٣

  

  

  اللجنة                                             رئيس اللجنة


