
 

 

Union Co-Operative Society 

 Rented Shops Unit وحدة المحالت المؤجرة 

Rented Shops Request Form                                                                                نموذج

 طلب استئجار محل

التاريخ  الفرع

BranchDate 

Type of leasing Premises   نوع العين المطلوب استئجارها 

 (Display Table)  طاولة عرض                         (Kiosk)  كشك  

General Details تفاصيل عامة 

Required Area:  المساحة المطلوبة 

Activity:  نوع النشاط 

Tenant’s  Name   أسم المستأجر 

Trade License Name    اسم الترخيص 

Authorized Person   أسم الشخص المسؤول 

Contacts Details تفاصيل االتصال 

Telephone  الهاتف 

Mobile  الهاتف المحمول 

Fax  الفاكس 

Email  البريد االلكتروني 

Do you have another Shop? هــل لــديـك محل آخـر؟ 

                           
Details: :التفاصيل 

 

Are you a Members of the Mohammed bin 
Rashid   : عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

Establishment for Small & Meduim Enterprise? 

                           
Do You have Franchise?  هل النشاط امتياز من شركة ؟ 

                           

  .Write if any..………………………………………………………………………………………………… أذكر في حالة وجود ذلك 
I am the under signed I undertake to accept the rules and أ تعهد إنا الموقع أدناه بقبول كافة شروط الجمعية وقوانينهاregulation of UCS 

  

Rental Shops Unit .............................................................................. وحدة المحالت المؤجرة 

 

Rental Shops Unit .............................................................................. المالحظات 

 ( Shop ) محل

YES ( نعم ) NO ( ال ) 

YES ( نعم ) NO ( ال ) 

YES ( نعم ) NO ( ال ) 



 

Documents required: :االوراق المطلوبة 

• Registration f 

• Trade 
Licence copy 

• Passport 
copy 

• Company 
Profile 

ees 1,000 AED cash ( not refundable) .  . (  ًغير مستردة)هم نقدا رسوم تسجيل    • 
 در1,000

من  %25تقديم  ضمان • 

 قي
صورة الرخصة  •

 التجارية
 صورة من جواز السفر •
 نبذة عن الشركة •

•  Submit a deposit equals to  25 % of Annual Rent  value   refundable upon  signing the contract  and payments collection .It isn't refundable in 

case of applicant  withdrawal from signing the contract.  

 .يم الدفعات وغير مسترد في حالة اإلنسحاب  وعدم توقيع العقد مة اإليجار السنوي نقداً  قابل لإلسترداد عند توقيع العقد وتقد

 

Union Co-operative Society - Dubai    POBOX: 294448 : ب.ص       Fax : 04-2843919: فاكس     Tel: 042371012 - 042371004:   دبي -ج مـعـيـة اإلتـحـاد التـعـاونـيـة

ب.ص : Union Co-operative Society - Dubai    POBOX: 294448هـ        Fax : 04-2843919: فاكس     Tel: 042371012 - 042371004:   جمـعـيـة اإلتـحـاد التـعـاونـيـة- 

 هـ دبي


