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    أرض رقم الموضوع: 

سنويا  درهم 000100, الحد األدنى للمزايدة   

لممارسة نشاط ميني مارت  استغالل الموقع   

 القرهود الموقع

 2140866 رقم قطعة األرض 

 ميني مارت  مضمون النشاط 

 متر مربع 52  المساحة االجمالية

 سنوي  مدة العقد

يوم 60  الفترة التحضيرية  

 اشتراطات عامة

 أصااحاب المسسااسااات أو الشااركات ولديه رخصااة  من المزايدة في المشااار  يكون أن

  دبي لالقتصاد والسياحة من صادرةتجارية 

 متجر استهالكي في نشاط  متخصصة شركات  

  موافقة الطرف االولعدم السماح بإضافة اية أنشطة أخرى في الموقع دون. 

  للتجديد باتفاق الطرفين. سنة قابلمدة العقد 

   .يتحمل المستأجر كلفة استهال  الكهرباء 

 االلتزام باشتراطات ومعايير الصحة والسالمة العامة المعتمدة من قبل بلدية دبي 

  سالمة الغذاء المعتمدة من قبل بلدية دبيااللتزام باشتراطات ومعايير 

  حسب االشتراطات والمعايير المعتمدة لدى بلدية  بتجهيز الموقعالتزام المستأجر

  التكاليف دبي مع تحمله كافة 

  قا وفعدم التنازل عن منفعة اإليجار اال بموافقة خطية مسبقة من البلدية وذلك

 للشروط المحددة

 فقا واطن اال بموافقة خطية مسبقة من البلدية وذلك السماح بالتأجير من الب عدم

 للشروط المحددة. 

  للموقع على المستأجر القيام بأعمال الصيانة الدورية 

  معايير الخاصة بنشاط الميني مارت أدناه: والااللتزام بكافة االشتراطات 

 النظافة 

  المحافظة على النظافة العامة من حيث الموقع والنشااااط بما يليق مع المساااتوى

 للنفايات.العام وإتباع التعليمات الخاصة بهذا الشأن وتوفير حاويات 

  العمااااال على التنظيف اليومي والمتكرر أثنااااااء اليوم للطااااااوالت والكراساااااااااااي

 المستخدمة.
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 :العمالة

 الموقع توفير العدد الكافي من العاملين في 

 .االلتزام بالمظهر الشخصي الحسن والنظيف 

 اعتماد زي موحد للعمال. 

  .وضع البطاقة التعريفية توضح االسم والمهنة للموظف وأسم الشركة 

  اساااااتخدام العمالة في مواقع العمل  بشاااااأنااللتزام بالقوانين الصاااااادرة في إمارة دبي

ة وفقا لقوانين العمل المسااااتأجرة وتحمل المسااااسولية من إقامتهم إقامة مشااااروع

 الصادرة بهذا الخصوص. 

 الدعاية واإلعالن: 

  عدم وضااااااااع أي لوحات إعالنية داخل أو خارج الموقع دون الحصااااااااول على موافقة

 مسبقة من اإلدارة.

  في حالة طباعة كتيبات أو بروشااااااااااورات توضااااااااااح نوع الخدمات المقدمة ومواعيدها

الحصاول على الموافقات المسابقة وأساعارها ومواقعها وصاور عنها يتحتم ضارورة 

 من اإلدارة

 الكهرباء والماء والخدمات العامة: 

  والمياااه يجااب أن تكون جميع التوصاااااااااايالت الخاااصااااااااااااة بااالخاادمااات مثاال الكهرباااء

يع جم ويتم دفع واالشاااااااتراطات المطلوبة...الخ متوفرة وفقاً للموصااااااافات والهاتف

 .ءات المتبعةواإلجراللنظام  واالستهال  وفقاً مستحقات التوصيل 

  عدم تحميل الطاقة الكهربائية المتوفرة فوق طاقتها أو إجراء أية إضااافات كهربائية

أو فنياااة ودون إتبااااع اإلجراءات السااااااااااليماااة لااادى أمر بلااادياااة دبي والحصااااااااااول على 

 الموافقات المسبقة.

  ذلك.  هما شابتغطية المواقع المخصصة للشحن بصندوق أو 

 ساعات العمل:

  والشاااااااااركة،االتفاق عليه مع اإلدارة  مما يتيجب االلتزام بسااااااااااعات العمل حساااااااااب 

وعدم إغالق تقديم الخدمة للجمهور تحت أي ظرف من الظروف دون التنساااااااااايق 

المسبق وتقديم األسباب والمبررات المسبقة مع الحصول على الموافقة الرسمية 

 بهذا الشأن من الجهات المختصة. 

 أمن المعلومات: 

 فشاااااااء إ وال يجوزالمتبع في بلدية دبي،  وساااااارية المعلوماتااللتزام بنظام امن  يجب

 أي معلومة دون الرجوع إلى األشخاص المعنيين بالبلدية. 

يجب إبالغ المعنيين ببلدية دبي عن أي خرق أو حادث بخصوص نظام أمن 

 المعلومات.

 االلتزام بتأمين الموجودات داخل العين المسجرة 
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  االشتراطات الخاصة:

  بتوفير التصميم الخاص باللوحة اإلعالنيةااللتزام. 

  .إعداد نموذج خاص بقائمة الطعام وعرضها لإلدارة لالعتماد 

  الصااااااااااحة والبيةة في إدارة إدارة-األغذيةإتباع األنظمة واللوائح المتوفرة لدى رقابة 

 البلدية.

  لهم من خدمات  هما يقدمتحديد أسااااااااااعار معقولة تناسااااااااااب رواد المطعم مقابل

 ويكون للبلدية حق الرقابة على هذه األسعار. 

  كد من نوعية المأكوالت المطروحة للخدمة ومدى جودتها وتوافقها مع أذواق التأ

 وطلبات الجمهور.

 للمسااااااااااتأجر وضااااااااااع كراسااااااااااي وطاوالت خارج الكافتيريا إال بموافقة خطية  زال يجو

 مسبقة من اإلدارة.

 اليومي والمتكرر أثنااااااء اليوم للطااااااوالت والكراساااااااااااي  العمااااال على التنظيف

 المستخدمة.

  توفير طفايات حريق وتدريب العاملين في استخدامها بالشكل الصحيح بالتنسيق

 مع إدارة الدفاع المدني. 

  .المحافظة على رائحة زكية للمطعم خالل العمل اليومي 

  المبادرة بالتغيير والتنويع في الوجبات الرئيسية 

 

محمد حاجي  الشخص المعني  

04-6066139  رقم التواصل   

 MHMOHAMAD@DM.GOV.AE البريد االلكتروني 

 
 
 
 
 


