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 2021( لسنة 181قرار إداري رقم )
 اإليجـاريـة والبدالت واألثمان الخاصة  ةالقيـم تحديـدب

 بالغرف في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بالقصيص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدير عام البلدية
 

دارف الكواةن      وك   2020( لسننننننننننن  12بعد االطالع على القانون رقم ) بشننننننننننون العقود واا
 دب ، 

 ،1961وعلى أكر توسيس كجلس بلدي  دب  لسن  
 األسننواا التابع  لبلدي  دب  بشننون تنميم 2016( لسننن  50وعلى قرار الكجلس التنفيذي رقم )

 ،وتعديالته
بت نديند القيكن  اإليجنارلن  لليرم    كجك   2011( لسننننننننننننننننننن  354وعلى القرار اإلداري رقم )

 س ن العكال بسوا الكواش  بالقصيص،
بت كيل كستوجري أعيان البلدي  أثكان استهالك  2016( لسن  411وعلى القرار اإلداري رقم )

 الكهرباء والكياه،
لجن  توجير  ( الصنننننننننادرف عن14/2017التوصننننننننني  الواردف    ك عنننننننننر االجتكاع رقم )وعلى 

 ككتلكات البلدي ،
 DOF/OUT/2020/0002945وبنناء  على كوا قن  داةرف الكنالين  بكوجنب  تنابهنا كرج  رقم 

 ، 29/11/2020الكؤرخ    
 

 قررنا ما يلي:
 

 القيمة اإليجارية السنوية
 (1المادة )

 

رل  السنننننننننننننننننننننننننوي  للير   الوا دف    كجك  سننن ن العكال    سنننوا الكواشنن  ُت دد القيك  اإليجا
 ( سبع  آالم وكةتا درهم.7,200بكنطق  القصيص بكبلغ كقداره )
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 البدالت واألثمان
 (2المادة )

 

( كن هذا القرار، ُيسننننننننننتو ى 1باإلعننننننننننا    لى القيك  اإليجارل  الكنصننننننننننوص عليها    الكادف )
سنننننننويا  عن  ل ؤر   كؤجرف    كجك  سنننننن ن العكال    سننننننوا الكواشنننننن  بكنطق  القصننننننيص 

 البدالت واألثكان التالي : 
 ( ألف وثكانون درهم.1,080بدل ودكات كقداره ) .1
 ( تسع  آالم درهم.9,000ثكن استهالك  هرباء وكياه كقداره ) .2

 

 التكليف بالتنفيذ
 ( 3المادة )

 

 اتواذ اإلجراءات الالةك  لتنفيذ أ  ام هذا القرار. كدير  دارف االستثكارعلى 
 

 اإللغاءات
 (4المادة )

 

الكشنننننننار  ليه،  كا ُيليى أي نص    أي قرار  2011( لسنننننننن  354ُيليى القرار اإلداري رقم )
  داري آور  لى الكدى الذي يتعارض  يه وأ  ام هذا القرار. 

 

 السريان والنشر
 (5المادة )

 

 ُيعكل بهذا القرار كن تارلخ صدوره، وُلنشر    الجرلدف الرسكي . 
 

 
 

 داوود عبدالرحمن الهاجري 
 المــديـــــــــر العـــــــــام                                                                  

 
 م2021يوليو  14 صدر في دبي بتاريخ
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