
 

 

 

                                                                 

 
  

 العامة االشتراطات

ملخلزماا املعااازلاعل ع ز ااسزتم ا ايلتزم املستزتر با  توصيل  لخديات ا لخم تيل خقعو:ي    -1
علززززئااتززززيععمت اايت  ززززلافاوززززلاملعتمززززاعملااملعبسززززع املسباليززززلا زززز ع ا اف ززززاايت  ززززلاامززززاعملا

 ا ززا  اوززيع ااملالسززتر ا ااحززم ملعمكب ززا،ا ااعلززئاملستززتر باق ايذتززما ا عزز اازز ااملسززتك  
ااازززززاامل  مل مل املساذمزززززلاملعيززززز اا عزززززممل املخليا زززززا املع اازززززلاعززززز ع اع زززززبفلاملعمكب زززززا،اا   ززززز

ا. اجلااال

ا باااجززاماااذمززاماعلتذتمزز ااتلزز ذاماملسبملحززلاميقززم تيلتززم املستززتر با لخبرنيي تا لخنت ييت خقذ :ليي    -2
 ااززززااملعع لززززا املعزززز اسززززمت اا ائ ززززلاملرسززززاا ااعمذززززاالتززززلاعءا ززززا،ااملعتفمزززز ااملعت زززز ململسخت

ااقمميكا.

يلتزم املستزتر با ازم ا  لخجه ا لخعدذصل  لخحصول عقى لخعولفق ا ولخذرلخلص تن  -3
 مل املعا  زززلاملجلكزززا املسختملزززلاملعقمزززا ا اعتذتمززز ا لزززلاملاملزززع اعلزززئاملسعملوقزززا ااملعتمل زززم اازززاا

ا.ا  كا مل لاملجلااالاا 

 لإلشرلف حق لخج تمل فت  -4

 املعتزززممل علجااازززلاملازززماملعماازززلا امل وزززبملذاعلزززئاملعتذتمززز ا  مززز اابملحلززز اعلت فزززماازززاا
 املسعملصتا املععمل   ا مبملسلاملع باطااملسعملصتا ا.ملستتر با اعتذتم اطلقاماعل باطا

 ملستزتر بااملعتممل علجااالاملاماملعماالا اإ بمل،املعتتتمشااملسبمل للاعلئاملسع  اعلت فماااا
 .عل ع  املعتذملاا االوتملطا 

 يلتم املستتر با تللملااتيللا املجلااالاوم اايتالما  املاباملعت م اامل ص حاساامتاابفملز ا
 ااذتم هاخماعتاماعل باطااملسعملصتا ااملسخييا املسات م اااا للاملجلااالا.



 

 

 

                                                                 

 
  

 اززززااقع ززززا امل ا ززززا،ااملعتجكمززززماعمقززززع ااملالاتكززززا،يلتززززم املستززززتر با اوززززاا املجلاااززززلا اززززما
 ا زززا  اوزززيع املعيززز اا زززاعع عذاعلزززئاملسع ززز ااملساايذزززلااملالسزززتر ا ا زززبذاازززااإ مل  ا
 ززز ع ايلزززلاق املعتذتمززز امتاطلقززاماعل عملصزززتا ااملع زززباطاملعزززعمل   ا مبملسزززلااع ززلارلزززبا

 ملع باطااملسعملصتا ااملسخييا املسات م ا.
 ا.ااااالاعلئاملعتجكمممل ملماالا املجلق  ااعملوقلاإ مل  املخلماا ااملع

ع ززز ااع ززز ملساملسزززتخممل الاجيزززعااعل تزززتر با لخمقييي ل خق يييرص لخعدصيييص خييي    لسيييذدال  -5
ملع ززبااملسخملزز اعزز ا اإعزز  املسممليززم ااقلاخماعتززلاعزز ع ايتازز اعلمكززااوتزز املعاقززماالقائمززاما

ااس  املعاقا ااااملستتر با.

قااملعت   ااعل تتر باملعتذاا اعااملعاقمالاحيما   لو لخذأجلر خق لرلخذ  زل عن لخمقا  -6
اعل  .

اتزززم اق زززب املعتزززذلاملراياعذزززمااع مززز املعاقزززما  زززم ا توعيييا سيييالر  للجييير  لخ ييي و ل   -7
ملستزتر با اعتزممل ااملعتزممل صزذماقاملعيز اا اا احاعزلاعزم اا–املمقا اس ا ااالاق املعقزب ا

 املسععماملس فع ايت ااملا   املعل ا املعلذمياملسقم ااااملستتر با اقاااق ع املعتذعمل املعتاعملا
ا.امل جيا لاحبمامل ملئاع ب اقيا اااا ممليلاملعتذلااإجيا ي ومت اسممل  اا ا ممليلافلاسذلا

 :ايلتم املستتر باعذماإا ا،املسع  امباايلي تذطقب ا للتن ولخ التل   -8

  ملع اازززلاسذززز اا زززعواقوزززبمل اقااحزززعمل  ااملزززم اااملالحتماطزززا فاوزززلامل  زززبمل،مل اااملختزززا
 ملروخاصاقااملعاااللا اسع  اقااملرع ا اقااملس تلما املعااالااملخلاصلا.

 يمزززع املستزززتر بااتزززيعالمااتزززيععملافاالزززلاعزززاافاوزززلاملازززعمل  اا اصزززلاحزززعمل  املععوزززا ا
ملسززعنيتلاقاذززا،ا مززااك ا اعا ززلاقاااإصززا ا املعا ززلاملعزز ا ززماال ززما زز لااززااملعا ززا ااا

قاذزززا،اا  يزززلاملعا زززلاملرازززاااملعتززز الااملعتمملاززز ا احتماطززا ملسباززا يااعل ع ززز ااتمجزززلاعزززم ا



 

 

 

                                                                 

 
  

 ززززاسع  ا اايت  ززززلااحززززمهافاوززززلاملعتاعيلززززا ااملسياعلززززا ا اقااقلاامززززاعملاق ززززب ا ا
 اعمساعلئاملجلااالاق ىنااتيععملاعاا ع ا.

حيزماعلجااازلاوتز املعاقزماعل ملزل لاملعااازلااإعزا  ا إخ  ء لخمقا خقعصقحل لخم تيل   -9
املعتذلاملعتاا ميلا.املاتكا،ملستلقملاااااا ي اإع ا،املعاقماإيااا ي اامل جيا لملعقم لا

 تا  لخمقا   لنذه ءت قلم لخعو:  ولخع شآا لخعق تل عقل  خقج تمل بما  -11

 اززم املعاقززما  ززكبياااقززع املجلاااززلا اوززاا املستززتر بامبععززماحلززع هاعتتززلم ااملاتكززا، لززلا
ملسع ز ا ما مزامااإوزاا املستزتر بااملسزت  ا احاعلاعم احلع هاعتتلم املسع  ايت املسع  ا

  ا اق ىنااتيععملاعلئاملجلااالا.  ع ااملعت تظاعلئاااا  ا
 عل تتر ب.الاعلئاملعاقا ملسقاا)صذا يماملراااا (ااؤا االمملاملسذ آ ااملعتجكمممل ا 

عتزاع يلات ز ملاااعنيمزلاملعازااللاازاامليلتزم املستزتر با تش ل  لخمع خيل ولخمي تقلن    -11
املعتززززممل ازززز ااا اعاززززم املعمززززا احتززززاافتاعززززلاصززززاح املس ززززباواع ززززاالماااإ ااازززز  ا عزززز اوممعاززززعمل
  .ملعااا  ا اعملاملعبمسي

 أحك   ع تل  -12

 ا ززززياالزززز اعلجاااززززلامبجززززب املستالقززززلاازززز هاملسممليززززممجمزززز املستززززتذممل ااااززززائماملعايززززا،ا 
 .اقمميكا

 .ملعتقعمياملهلجبلا عاملسا ع ا  ا املعاقما 
 عززمساعل تززتر باملاززما املعب ززعواإياملجلاااززلا ززاعتاعيناع ززااحت لزز ااززاااملززا يلاقاا

  سع ااتمجلااقممياعيائ ا احاعلاعم ا لعع ا.
 يلتززم املستززتر با زز  ايمززع اسززاباازز   اصززذا يماملراااززا ا ااتذززاا امجمزز املعياعلززا ا

اابمل اززززززلاملرسززززززاا اازززززز ااحززززززم امل سززززززتر ا ااملعت ا  ززززززاا)ملعتزززززز   املعمززززززعايا املعتزززززز   ا
 ملرسلععيا املعت   املع كبلا املعت   املعتمللي(.



 

 

 

                                                                 

 
  

 اعززززم ايلتززززم املستززززتر با تزززز الاعززززم ااززززااملعززززماالي ا)حززززلاملاا ززززل(اهلززززااا ززززبملماالا يززززا 
 ملعياعلا افلاعا .

االخاصة االشتراطات
املسع زز تزلم املستزتر باالزمقاازاااززا ي ااا(از  اسزذعمل ا جبيززلاززم املعاقزما)اتيا  لخمقيا   -1
اااا.ملجلااالااا

يلتم املستتر با ا اازلاملس زباوا املسع ز امل زم اعز ا إ: تل لخعشروع فت لخعو:  لخعحار   -3
املعتذملا.املالوتملطا احت ا

ملسع زز امل ززم اعل  ززباوامبع زز ااملسززتلممل حيززماعلجاااززلا لخعو:يي  بعو:يي  بييا     لسييذبالل -4
آ ززبا احاعززلاإ ززبمل،اصززماالاااذ ززم اعل ع زز اقااإ ااززلاقلاا ززباوااززبملهاملجلاااززلا املسع زز اقاا ا

احاعلااا  اإيملا املخلماا اعل ع  ا

ملسع ز ااملسز لمذزاماومكزاايلتم املستتر با عو اععحلاعلئاملسع  اا وض  خوحل عقى لخعو:    -5
ملستتر بااجي اعلئاملستتر باملعتذتممااز املجلااازلاوم زاا زت ا تملز م املعلعحزلاااملس اا اط ا

ا.

ملسع زز ااملسذززاطمامل ميززلا زز ااملسززتخممل يلتززم املستززتر با اززم ا لخع طقييل لخعحلطييل بيي خعو:    -6
  ززبااملعمعايززلاامل عزز  ا اف ززاايلتززم ا اززم ااوزز اقلاااباوززا اقااا  ززا اقااختززمياااززعمل ا

ااااممل ا ا جاملسع  ا.

ملستزززتر با زززا بمل،املعملزززماالاملعما يزززلااملعذ اوزززلاملعمملئ زززلايلتزززم ا لخصيييل نل ولخ ة فيييل خقعو:ييي    -7
ميززلا زز اااقززلاملعذتايززا ااملسخلتززا ااملعززتخل اعل ع زز اامل او ززلاعلززئاا اوززلاملسع زز ااملسذيقززلامل 

 اذكاا ملتلايعاملا.



 

 

 

                                                                 

 
  

 االشتراطات الفنية

املعتذملاملعتاعملا:املالوتملطا جي اق ايتعوبا املسع  ا

يلتززم املستززتر با ا وززاوا املسا ا يززلاملسع زز اعذززماملاا ززلاإيا كمززماالخعمع ل ييل  ذجهليين لخ -1
ملع ملاملعاا اعلجااالا امااعملوقلااإوبملذاإ مل  املس ا ي ا املستعملوقلاا ااها ا واوا اتجكمما 

املجلااالا

ملستذاسزقلااز املسذ زباملعازا اعل مزا ااملعزميمع املجل اعمزلاا زلايلتم املستتر با لخا كوللا    -2
املع لايع ما  املسع  .

ال ع  اعلئاق ايت مل ع املاملع اام اعلئاملعذ اطاملس  لاعا عو املعلعحليلتم املستتر با -3
ا.اا ااو ا ائ لاعألساا ااا م املعلعحلاوع انيكع اقلااللاقااا  ا املعلع ااا

ا.ملعماوملااملع االاعت  لكاااا  ار كماعمل  املساتجكمميلتم املستتر با للجهن     -4

ملعزز احتتززعلاعلززئاصززذا يماماملعم ااعززملسع زز ا اتجكمززميلتززم املستززتر با   صيي  ر ق للت نيي ا -5
ا.علئاملعام ااملعذعواملسبمل اابفمل ااحم امل ستر ا  اماق  املسعملوقلاملخليملاملع االاااااملراااا 

جيززز اق اامزززع اصزززذا يماملرااازززا ارم زززلامل  ززز قااالاا  ل::ييي ل صييي  ر ق للت نييي ا – 6
ملستزاام ااميمااوت كااملالاااا للاملعياعللاملستت  ب اعلملذماقاقاااتؤاعلاملسع  اا ع ا اعت ا 

اااالايت  ا اعملذا يما مل ااملر  ا املعتبيل.

تجكمزززماملسع ززز ا ماوزززلااسزززائلاملعتززز الاازززااطتايزززا ايلتزززم املستزززتر با وسييي ا  لخ يييالتل    -7
ا اوتملطا املالعتممل اف ع اجي اعلئاملستتر با املسع  املععملحما(اطتايلا2)حبيماالااقلاعاا

 .اإ مل  املعت الا اجلااالملعت الاملعملا   اااا


