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  التنمية احمللية باملساعيد كشك تأجري 

   يقع الكشك جبوار اخلزان القدمي ـ :املوقع 

  ـ :الشروط 

  ـ يستخدم الكشك يف أي نشاط يرغبه الراسي على املزاد ١

  مدة التعاقد ثالث سنوات من تاريخ التعاقد ـ ٢

من القيمة % ١٠ألف جنية يزاد اىل )  ج ١٠٠٠( يلتزم املتزايد بسداد تأمني مؤقت لدخول املزاد مببلغـ ٣

كامل  وذلك فور رسو املزاد وفقا ألحكام القانون الكلية  االجيارية الراسي ا املزاد كتأمني ائي عن مدة العقد بال

   والئحته التنفيذية تسدد يف نفس اجللسة ٩٨ لسنة ٨٩رقم 

ضريبة الدخل على ان يتم سداد ثالث شهور مقدما  قبل %٣يتم سداد القيمة االجيارية  شهريا باإلضافة إيل ـ ٤

ابع ىف خالل ثالثة أيام ىف اول كل شهر وىف حالة التعاقد على ان يتم سداد االجيار الشهرى من بداية الشهر الر

جتاوز هذة املهلة حيق للجهة االدارية تعويضا يعادل سعر االئتمان واخلصم املعلن من البنك املركزى وذلك عن 

  الفترة من تاريخ االستحقاق وحىت تاريخ السداد 

عقد مع املستأجر من تلقاء نفسة دون انذار ىف حالة التأخري عن سداد االجيار الشهرى ملدة  شهرين يتم فسخ ال ـ٥

  او اعذار ويتم سحب احملل واعادة طرحة على حساب املتزايد ومصادرة التأمني 

ىف حالة عدم ا لتزام الراسى علية املزاد ىف سداد قيمة التأمني النهائى يتم مصادرة مامت دفعة من تأمني والطرح ـ ٦

  على حسابة طبقا للقانون 

م التزام الراسى علية املزاد بالشروط واللوائح والقوانني املنظمة لذلك يتم فسخ العقد دون انذار ىف حالة عدـ ٧

  او اعذار 

  يلتزم الراسى علية املزاد باحملافظة على النظافة العامة للمكان وجبميع القوانني واللوائح املعمول ا ذا الشأن ـ ٨

ـ يلتزم الراسى علية املزاد بتعليمات ادارة االسواق واجلهات املختصة باالشراف والرقابة وفقا للقرارات ٩

  واللوائح املعمول ا 

ـ  يتحمل الراسى علية املزاد كافة انواع الضرائب والرسوم الىت تستحق للدولة وفقا للتشريعات املعمول ا ١٠

  ة وكذلك استهالك املياة والكهرباء والصرف الصحى وخالفة ويلتزم بسدادها  اىل اجلهات املختص

  ـ على املتزايد معاينة الكشك املعاينة التامة النافية للجهالة قبل دخول املزاد ويعد هذا اقرارا منة مبعاينة احملل ١١

  اد ـ يلتزم الراسى علية املزاد احلضور للتعاقد خالل اسبوع من تاريخ اخطارة باعتماد نتيجة املز١١



ـ يلتزم الراسى عليه املزاد بعمل االصالحات والترميمات الالزمه على نفقته اخلاصه وحتت اشراف االداره ١٢

  اهلندسيه بالس 

  الساعة الثانية عشر ظهرا بقسم ٢٠١٦/   ٥ /   ٢٩ جلسة املزاد العلىن احمللى يوم        املوافق     -١٣

  العقود 

   والئحته التنفيذية وتعديالته ٩٨ لسنة ٨٩ علين حملى طبقا إلحكام القانون رقم ـ التأجري يف مزاد١٤

  . أن يكون املتزايد مصري اجلنسية -١٥

 من قانون ضريبة الدخل ٥٩من اإلجيار ضريبة دخل مادة %٣ حيصل من املستأجر باإلضافة لإلجيار الشهري -١٦

.  

  .قة اجلهات األمنية  اليتم تركيب أي كامريات داخل العني األمبواف-١٧

  .ال جيوز للمستأجر تأجري الكشك موضوع املزاد من الباطن – ١٨

 حيظر علي الراسي عليه املزاد أجراء أي تعديالت يف الكشك سواء يف املباين أو املنافع املشترك أو أشغال أي -١٩

حتفاظ مبواد مضرة بالصحة أو مساحات خارج  الدار أو ارتكاب أي أعمال خملة بالنظام العام أو اآلداب أو اال

  .قابلة لالشتعال 

  

  

                                                 

  

 


