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 االشتراطات العــامة

 

 النظافة: .1

 

المحافظة على النظافة العامة من حيث الموقع والنشـــــــــاق مما ي يق مع  -

المستوى العام وإتباع التع يمات الخاصة التي يزودها قسم الحدائق ل مستثمر 

 مهذا الشأن.

توفير حاويات ل نفايات الســـتخدام الومهور و ال المخ فات إاى الموقع   -

 المتفق ع يه مع قسم الحدائق. 

التنظيف اليومي المســـــــتمر ل موقعا المعدات المســـــــتخدمة في الموقعا  -

لوحة المحلا الكراســـــــــي و الحاوالتا الحماماتــــــــــــــــــ المكات  و المح اات التامعة 

ية مؤقتةا تأجير مؤقت لكشــــــــــ ا موقع ل مشـــــــــروعا  وقيرها مموقع إقامة فعال

ا محعما كا تينا كافتيرياا و ما شـــــامه من BOTاســـــتثمارا منظام عاد ســـــنوا  و 

 استثمارات( 

 

 العمالة: .2

 توفير العدد الكافي من العام ين في الموقع. -

التحدث مال غة العرمية واإل و يزية لتســـــــــهيل الرد على اســـــــــتفســـــــــارات  -

 الزوار.

 الحسن والنظيف. االلتزام مالمظهر الشخصي -

 اعتماد زا موحد ل عمال وتاديمه لإلدارة لالعتماد. -

 وضع البحاقة التعريفية توضح االسم والمهنة ل موظف و سم الشركة.  -

االلتزام مالاوا ين الصـــــــــادرة في إمارة دسي مشـــــــــان اســـــــــتخدام العمالة في  -

 مواقع العمل المســــتأجرة وتحمل المســــؤولية من إقامتهم إقامة مشــــروعة وفاا

 لاوا ين العمل الصادرة مهذا الخصوص. 

تدري  العام ين في الموقع على إجراءات األمن والســـالمة و اإلســـعافات  -

 األولية لعالج الحاالت البسيحة مع توفير  دوات اإلسعافات األولية في الموقع. 

 

 الدعاية واإلعالن:  .3

عدم وضــــع  ا لوحات إعال ية داول  و وارج الموقع دون الحصــــول على  -

 موافاة مسباة من اإلدارة.
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عدم التعامل مع  ا جهة وارجية كا ت مغرض الدعاية مأا شـــــــــكل من  -

األشـــــــــكال دون التنســـــــــيق المســـــــــبق مع الوهات المختصــــــــــة والحصـــــــــول على 

 الموافاات الخحية من الوهات المختصة.م وتوصي اإلدارة متوفيرها(.

مة في حالة طباعة كتيبات  و م صـــــــــاات  توضـــــــــح  وع الخدمات الماد -

ومواعيدها و ســـــــــعارها ومواقعها وصـــــــــور عنها يتحتم ضـــــــــرورة الحصـــــــــول على 

 الموافاات المسباة من اإلدارةو الوهات المهنية األورى في م دية دسي.

 

 الكهرماء والماء والخدمات العامة:  .4

ماء و  - يو   ن تكون جميع التوصـــــــــيالت الخاصـــــــــة مالخدمات مثل الكهر

و الهاتف...الخ متوفرة وفااً ل موصـــــــــفات و االشـــــــــتراطات المح ومة و يتم  المياه

 دفع جميع مستحاات التوصيل و االستهالك وفااً ل نظام و اإلجراءات المتبعة.

وضـــــــــع عـــداد وـــاص ل كهرمـــاء و المـــاء في الموقع المراد تـــأجيره و لـــ   -

 ليتسنى قراءة العداد و معرفة قيمة االستهالك الفعلي في الموقع.

عـــدم تحميـــل الحـــاقـــة الكهرمـــائيـــة المتوفرة فوأ طـــاقتهـــا  و إجراء  يـــة  -

مائية  و فنية ودون إتباع اإلجراءات الســـــــــ يمة لدى  مر م دية دسي  إضـــــــــافات كهر

 والحصول على الموافاات المسباة.

إ ارة المنحاة مشـــــــكل جيد ويتم الحصـــــــول على اعتمادات مســـــــباة عن  -

 د تأجيره. س وب و ظام اإلضاءة في الموقع المرا

تغحية المواقع المخصــــصــــة ل شــــحن مصــــندوأ  و ما شــــامه  ل  و  ل   -

 حس  إجراءات األمن و السالمة المعتمدة. 

 

 ال وحات النعريفية:  .5

 

على الشـــــــــركـــــة توفير   لوحـــــة تعريفيـــــة ل ومهور مـــــال غتين العرميـــــة  -

واإل و يزيــة عنــد مــدوــل الموقعا  و واجهــة المحــل توضـــــــــح: مســــــــــاعــات العمــل ا 

ا رقم الهـــاتف ليتم الرد على الشـــــــــكـــاوا والمالحظـــات الماـــدمـــة من  األســـــــــعـــار

 الومهور(. 

يو  الحصــــــول على الموافاة المســــــباة على شــــــكل و تصــــــميم ال وحة  -

 حتى تتناس  مع مستوى الخدمات المادمة ل ومهور في الحدياة.

 

 

 ساعات العمل: .6
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وعدم إقالأ  يو  االلتزام مســـــاعات العمل حســـــ  ما يتم االتفاأ ع يه ا -

الخدمة ل ومهور تحت  ا ظرف من الظروف دون التنســــــــيق المســــــــبق مع إدارة 

 الحدائق العامةا و  ل  عن طريق تاديم رسالة ط   توضح  سباب الغ ق. 

 

ســـــــاعات التحميل محددة من قبل ادارة الحدائق العامة و الزراعة و تتم  -

ة معتمدة من مالتنســـــــيق مع مشـــــــرف الحدياة معد الحصـــــــول على موافاة وحي

ادارة الحدائق العامة و الزراعة ا ال يســـمح لت   الســـيارات مالســـير على الحرقات 

 والممرات الداو ية ل حدائق وألا سب  من األسباب. 

االلتزام مساعات العمل الرسمية مالحدائق و التي يتم تحديدها من قبل  -

 ادارة الحدائق العامة و الزراعة.  

 

 . تاارير الحوادث:7

اإللتزام متوفير ســوالت واصــة توضــح الحوادث واالقتراحات والشــكاوا المادمة  -

 وتاديمها إلدارة الحدائق العامة والزراعة عند الح  .

 

  من المع ومات:  .8

 

يو  االلتزام منظام امن و سرية المع ومات المتبع في م دية دسيا و ال يووز إفشاء  -

 مالب دية.   ا مع ومة دون الرجوع إاى األشخاص المعنيين

يوـــ  إمالل المعنيين مب ـــديـــة دسي عن  ا ورأ  و حـــادث مخصـــــــــوص  ظـــام  من  -

 المع ومات. 
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 اإلشتراطات الخاصة مالنشـاق 

 

 

االلتزام متوفير التصـــــــــميم الخاص مال وحة اإلعال ية ألوذ اإلعتمادات الخحية من  -

 المعنيين في إدارة الحدائق العامة والزراعة.

 إعداد  مو ج واص ماائمة  األسعار وعرضها لإلدارة لالعتماد.  -

إدارة الصـــــــــحة و الســـــــــالمةا   -إتباع األ ظمة وال وائح المتوفرة لدى رقامة األقذية -

 إدارة المباني ا و اإلدارات المعنية األورى في الب دية  .

 نتحديد  ســـعار معاولة تناســـ  رواد الحدائق ماامل ما يادمه المســـتثمر لهم م -

 ودمات ويكون ل ب دية حق الرقامة على هذه األسعار. 

 حظر تاديم المشرومات الروحية  و  ا مسكرات  و الشيشة. -

تزويــد رواد الحــدياــة مفــاتورة  الشـــــــــراء محــددة وواضـــــــــحــة تبين رقم التســـــــــويــل  -

 الضريبي

عدم وضــــــع األلعاب الترفيهية ألا موقع في حالة عدم وجود صــــــاالت مخصــــــصــــــة  -

 عاب ودون اوذ موافاة وحية مسباة من اإلدارة .لتركي  ووضع األل

ال يووز ل مستأجر وضع كراسي وطاوالت وارج الموقع إال مموافاة وحية مسباة  -

 من اإلدارة.

 العمل على التنظيف اليومي والمتكرر لوميع مرافق المشروع او الموقع  فسه.  -

توفير طفــايــات حريق وتــدريــ  العــام ين في اســـــــــتخــدامهــا مــالشـــــــــكــل الصـــــــــحيح  -

 مالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني. 

ألفضــــــل الممارســــــات ا في  االلتزام مإجراء جميع عم يات الصــــــيا ة المح ومة وفاا -

حـــال وجود اا تعـــديالت  و تغييرات على المعـــدات على الشـــــــــركـــة االلتزام مـــأوـــذ جميع 

 المسباة من إدارة الحدائق العامة والزراعة. الموافاات الخحية 

 المبادرة مالتغيير والتنويع في  الخدمات المادمة  لوذب كافة الزوار -

وضـــع كاميرا مراقبة في الموقع و رمحها مالوهات المعنيةا ليتم ال ووء إليها وقت  -

 الحاجة. 

 الزراعة التصميم الخاص مالمشروع يتم اعتماده من قبل إدارة الحدائق العامة و -

 و محس  المواصفات و االشتراطات المعتمدة.

على المســــــتثمر تاديم  ســــــبة معينة من الخصــــــومات لحاملي محاقات عضــــــوية  -

 الحدائقا يتم تحديدها الحاا مالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الب دية. 
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تاوم إدارة الحدائق العامة والزراعة مإجراء  ا تعديالت على الموقع متى ارتأت  -

  ل  واصة فيما يتع ق متحوير وتحسين الخدمات

 

عند إقامة  ية فعاليات او  والمرافق الترفيهيةالتنسـيق مع إدارة الحدائق العامة  -

   شحة ترويحية و ل ومهور.

 

في حالة عدم رقبة المستأجر االستمرار في التعاقد مع الدائرة يتم تس يم الموقع  -

وتحمل جميع  فاات الصــيا ة ل موقع وإصــالة  ية  عحال ان وجدت قبل  كما تم إســتالمة

 التس يم.

 

 


