
 

 

 

                                                                 

 
  

 اإلشتراطات العامة

 توصيل اخلدمات العامة للموقع : .1
يلتزز ا اتثززتبمو يتوصززيل اخلززدمات العامززة للموقززع   التفويززاي ه ا ززاتف ه اتيززا  ه ال ززو  ال زز            

علز  مثززيوليتي حيت مزل  الززة التتزاليف حالوتززوا اتوت، زة يززحلل ه  مزا يت مززل تتزاليف ،تززتف   التفويززاي ه 
إلعزززدان اخل ايزززات ال  مزززة ة اإلتزززتبماع يعمزززانة لزززيون ال ززز   اتثزززتبمو ين ي ثزززك م  لزززل مزززع ح زززد حعلززز 
حيتزون ت ييزح امعمزاو فوال زة  حغريها مز  اإلناعات اتع يزة يامامعزة إلناعة التشغيل حال يانة حاخلدماتلحلل 

 . ،ناعة اتشاعيع يامامعة ححتت ،لوالفا

 الربنامج ال مين للت ييح : .2
يلتزز ا اتثزززتبمو ين ي ززدا للرامعزززة يونا ززان  م يزززان للت ييززح متلزززم ان اتوا ززل ات تليزززة ل نشززاي حال  يززز        

 . حقائمة امتعاع حالعي ات م  الوج،ات اليت تيتم ت دميفا حالتشغيل

 احل وو عل  اتوال ات حال اخيص م  امامعة حامفات  ات الع قة ناخل امامعة حخاعجفا : .3
امفززات ات ت ززة  يلتزز ا اتثززتبمو يعززدا ال يززاا يالت ييززح ق،ززل احل ززوو علزز  اتوال ززات حال اخززيص مزز       

 . يامامعة

  ك امامعة م اإللوا  : .4
  للرامعة احلك التامل م اإللوا  عل  الت ييح جبميع موا لي للتأ د م  ،لتز اا اتثزتبمو يالت ييزح

 الشوحط حاتواصيات .حاتواصيات الواعنة يتواتة ط، ان للشوحط 
  للرامعزززززة احلزززززك التامزززززل م ،جزززززواي التيتزززززيك حاتواق،زززززة علززززز  اتوقزززززع للتأ زززززد مززززز  ،لتززززز اا اتثزززززتبمو

 .للموقع ياإلل اطات ال  ية حالي ية 
   يلتزز ا اتثززتبمو يتل،يززة مت ل،ززات امامعززة ليمززا يتعلززك يززأحامو التغيززري حاإلصزز ه تززا   تو ي،ززي حت ييززح

 صيات حات   ات اتعتمدة م  ق،ل امامعة .خماليان للشوحط حاتوا
   يلتززز ا اتثزززتبمو يالزززعاع امامعزززة يعزززد اإلنتفزززاي مززز  يعمزززاو اإلنشزززاي حالترفيززز  لي زززوا مشزززو  مززز

يززحلل ي،زز  ين الت ييززح   يززالوقو  علزز  اتوقززع حاتعاي ززة حعمززل  لززو  امفززات ات ت ززة يامامعززة
 حاتواصيات حات   ات اتعتمدة . ط، ان للمواصيات حالشوحط الواعنة يتواتة الشوحط



 

 

 

                                                                 

 
  

  يامامعززة علزز  الترفيزز ات حالتمديززدات التفويائيززة حيعمززاو  ال ززيانة حالتشززغيليخززح موال ززة ،ناعة
 .لاهبفاالث،ا ة حما 

 ،تت داا الع اع للغوض ات  ص لي : .5
ليززة لززحلل ال جيززو  للمثززتبمو ،تززت داا الع ززاع لغززري الغززوض ات  ززص لززي م ،عزز ن ات ايززدة حي  خما      

 ي ت  عليفا لثخ الع د تل ائيان حت   الع اع م  اتثتبمو .

 ال حيك للمثتبمو الت ا و ع  الع د يح التأجري للغري . .6
 موعد تدان  امجوة الث وية : .7
صززز دح   –تثزززدن يجزززوة الثززز ة امحي ع زززد توقيزززع الع زززد يشزززيل م زززد  ياتزززم جامعزززة يا ال زززو         

اا اتثززتبمو يالثززدان م اتوعززد اتززح وع يززتم م ززانعة اللززمان ال، تزز  ات ززدا ال زز   ه حم  الززة عززدا ،لتزز  
ححبززد اق زز  عشززوة ييززاا  مزز  اتثززتبمو ه يمززا يجززوع الثزز وات التاليززة ليززتم تززدانها م يدايززة  ززل تزز ة ،جياعيززة

 م  يداية الث ة اإلجياعية .

 مت ل،ات امم  حالث مة : .8
  ال  مزة ت زع حقزوض يرزواع يح  زوانب ت زي  املزز ا  يح  حاال تياطزات،ختزا   الزة اإلجزوايات

 العامل  ياتوقع يح امعماو يح اتمتلتات العامة حاخلاصة .
  يتزززون اتثزززتبمو مثزززيوالن مثزززيولية  املزززة عززز   الزززة احلزززوانب حخاصزززة  زززوانب الولزززاة ح،صزززايات

العمل اليت قزد تل زك يزأ  مز  العمزاو حاتزوني  يي زاي قيزامفم يالعمزل يح اتوتزاني  للموقزع نتيرزة 
حيت مززززل ح ززززد   الززززة  يي ززززاي تأنيززززة العمززززل يززززاتوقع اممزززز  حالثزززز مة  الت امززززي يا تياطززززاتعززززدا 
 ات حات ال،ات ه يح ي  تتاليف يخو  ه حليس عل  امامعة ينىن مثيولية ع   لل .التعويل

 ،لغاي الع د للم ل ة العامة : .9
حيك للرامعة لثخ الع د للم ل ة العامة ح،عانة ال يمزة اإلجياعيزة اتت، يزة مز  تزاعيخ ،لغزاي الع زد ،ي       

 تاعيخ ،نتفاي الث ة التعاقدية .

  شتت ات امة عليي للرامعة يعد ،نتفاي مدة الع د :تثليم اتوقع حات -11

  حم ق،ززل ،نتفززاي مززدة الع ززد يشززفوي  ت ززوا امامعززة يالززعاع اتثززتبمو فوعززد  لززوع  لتثززليم اتوقززع
ح،لزززعاع حم ززانعة اللزززمان ال، تزز   الززة عززدا  لزززوع  لتثززليم اتوقزززع يززتم ،تزززت ا اتوقززع غياييزززان 

 .  ينىن مثيولية عل  امامعة نحناتثتبمو يحلل حالت يظ عل  ما يي 



 

 

 

                                                                 

 
  

   تززلحو ملتيززة ات شززتت حالترفيزز ات ات امززة علزز  الع ززاع يعززد ،نتفززاي مززدة الع ززد للرامعززة ه حعلزز
 اتثتبمو تثليمفا حبالة جيدة .

حتزززت  يالزززة  مززز  العزززامل  لثزززعوني  ح،ن تعزززحع  لزززل ليتونزززواتشزززغيل حتونيزززف العزززامل  مززز  ا-11
 .صا   اتشوحض

 ي تاا عامة : -13

 . مجيع اتثت دات ححيائك الع اي اتتعل ة هبح  ات ايدة ه  ملل للرامعة فرون ت دميفا 
 . الت ومي ا رو  هو اتعموو يي م الع د 
  امامعزة يزالتعويع عمزا حتملزي مز  م زاعيف يح عتزوا نتيرزةليس للمثتبمو احلك م الوجزوض ،ي 

 ت دمي ع ائي م  الة عدا ق،ولي.

 اإلشتراطات الخاصة

 مدة الع د:  -1
 . م اتثتبمو للع اع م  امامعةت،دي م  تاعيخ تثلي  ي ب ت وات هرويةمدة الع د         
 ،قامة اتشوحض م اتوقع احملدن : -2
 يلت ا اتثتبمو ياقامة اتشوحض م اتوقع احملدن لي ح ث  اإلل اطات الي ية .      
 ،تت،داو اتوقع فوقع يديل : -3
اتوقززع احملززدن للمشززوحض فوقززع لخززو م  الززة ،جززواي صززيانة حت  ززيم للموقززع يح  حيززك للرامعززة ،تززت،داو      

 ،قامة ي  مشوحض توا  امامعة م اتوقع يح م  الة تعحع ،ي او اخلدمات للموقع .
 حرع لو ة عل  اتوقع : -4
مززع حرززع  ح،تززم اتثززتبمو يلتزز ا اتثززتبمو يورززع لو ززة علزز  اتوقززع م،ي ززان ليفززا ،تززم اتوقززع حنشززاطي       

 حجي  عل  اتثتبمو الت ثيك مع امامعة ليما خيتص يت ميم اللو ة .لعاع عمانة ليون ال    
 ات   ة احملي ة ياتوقع : -5
يلت ا اتثزتبمو يعزدا ،تزت داا اتوقزع حات زاطك احملي زة يزي يغزوض الدعايزة حاإلعز ن ه  مزا يلتز ا يعزدا       

 ن حمعدات خاعج اتوقع .حرع ي  معوحرات يح ي جات يح خت ي  موا
 ال يانة حال  الة للموقع : -6



 

 

 

                                                                 

 
  

اتثززتبمو يززاجواي ال ززيانة الدحعيززة حال  الززة الدائمززة للموقززع حاحملال ززة علزز  ن الززة اتوقززع حات   ززة يلتزز ا       
 . خاعج امامعة احملي ة يي حن ل ال يايات حات ليات حالت لص م فا ي ية يومية

 امتعاع : -7
تتزون ال،يزع م اتز،ة يثزعو الثزو  يح يقزل  يز  الييزة اتثزتفدلة هزم ال ز   يلت ا اتثتبمو يأن 

 حال ال،ات حجي  مواعاة  لل.

 اإلشتراطات الفنية

 جي  ين يتولو م اتوقع اإلل اطات الي ية التالية :

جتفي  اتوقع ياإلرالات اتعماعية حاممالية   الزديتوع   اتت اتز ة مزع ات  زو العزاا للمتزان الزح   -1
 .عل  ين يتم جتديدها ت ويان يوجد يي اتوقع 

اتوقزع  جيف  اتوقع ياإلنزاعة حامرزواي التاليزة حاللو زة اإلع نيزة الزيت تزدو علز  ال شزاط اتشزغل لزي -2
 . نفوع ي  تلف يح تغري م اللون هباعل  ين يتم تغيري اللو ة لوع 

يززتم جتفيزز  اتواقزززع الززيت ت ززدا الوج،زززات حاتززوان الغحائيززة ياتغاتزززل التاليززة  مغثززلة لغثزززيل امحا   -3
حيززتم ،تزت داا ات  يززات  ح ززحلل نحاليز  لل يزظ تتزون معدنيزة  حمغثززلة يخزو  لغثزل اميد 

 .حات فوات ل  الة اتوقع ححتيظ م متان يعيد حخا  هبا 
    ثزززز  د رززززوئية  اليززززة لل شززززوات حالززززحيائم ززززال، ززززاالت حا التالترييززززات يو زززز  م مواقززززع -4

 .ن هوائية لو  مدخل اتوقع مثا ة اتوقع   ح حلل م ا
 .يعد يخح اإل ن م  امفة الي ية ات ت ة تو ي  لياطات لشيط ا واي احلاع حالوحائح  -5
 ة م اتواقع ات   ة لل، االت.حرع مل ك امتعاع عل  اتوان الغحائية حاإلتتف  ي -6
 ثززز  مثزززا ة جتفيزز  مواقزززع التالترييزززات حال، زززاالت يالعزززدن التزززام مززز  الب جزززات حاليويززز عات  -7

 .اتوقع
 جتفي  مواقع ال، االت يولو  عوض لل،لاعة م  امت يوا حتتون جديدة . -8
 يتاحن  عوض م  ال جاج ات  ص لحلل . جتفي  التالترييات -9
 حجي  ين تتون مغ اة .  مامةاتوقع يالعدن التام م  ت و حص انيك الجتفي   - 11
  طيايزة ح زحلل جيز  علز  2 جتفي  اتوقع يتالزة حتزائل الثز مة مز  طيايزات  ويزك ال ت زل عز   -11

 اتديوية العامة للدلاض اتد  .،ناعة الث مة يامامعة ح يال اطات الث مة ال انعة م   اتثتبمو اإللت اا



 

 

 

                                                                 

 
  

 تو ي  قائمة امتعاع يعد ،عتمانها ناخل التالترييا.-12
 ام،ري. 21تو ي  قاطع لوع  -13
 تو ي  الياش ي يية مع التأ د م  تو ي  تلل التأعيع.-14
 ملم مع حو مع حرع مجيع التوصي ت حاالت   م توانتات. 4تلل -15


