
 

 

 

                                                                 

 
  

 االشتراطات الخاصة

تاريخ تسليم املستثمر للعقار من  نتبدأ م (مخسة سنوات هجرية)مدة العقد مدة العقد: -1
 اجلامعة.

  .يلتزم املستثمر بإقامة املشروع يف املوقع احملدد له إقامة المشروع في الموقع المحدد :-2

حيق للجامعة استبدال املوقع احملدد للمشروع مبوقعع خرعر  إستبدال الموقع بموقع بديل :-3
إجععراص اععياتة وتنلععيم للموقععع أو إقامععة أا مشععروع تععراق اجلامعععة يف املوقععع أو يف حالععة يف حالععة 

  .تعذر إيصال اخلدمات للموقع

يلتزم املسعتثمر بوععع لوحعة  لعو املوقعع مبينعا  سي عا اسعم املوقعع  وضع لوحة على الموقع :-4
املسعتثمر التنسعيق وجيع   لعو معع وععع اععار  معادة اعلوال ال ع   وتشاطه واسم املستثمر 

 مع اجلامعة سيما خيتص بتصميم اللوحة .

يلتععزم املسععتثمر بعععدم اسععتقدام املوقععع واملنععاطق احملي ععة بععه  المنطقةةة المحةطةةة بةةالموقع :-5
بغععرا الد ايععة وا  عع ال ي تمععا يلتععزم بعععدم وعععع أا معروعععات أو ا جععات أو  ععزين مععواد 

للمدرل  دارة الصياتة والتشغيل وذلع  لوجعود  مع التزام بتسليم مفتاح ومعدات رارج املوقع
 غرسة الك رباص دارل املبىن.

يلتزم املستثمر بإجراص الصياتة الدورية والنلاسة الدائمة للموقع  الصةانة والنظافة للموقع :-6
واحملاسلعععة  لعععو تلاسعععة املوقعععع واملن قعععة احملي عععة بعععه وتقعععل النفايعععات واملقلفعععات والعععتقلص من عععا 

 األسعار :-7 ارج اجلامعةر بصفة يومية



 

 

 

                                                                 

 
  

يلتزم املستثمر بأال تكوال البيع مناسبة بسعر السوق أو أقل حيث الفلة املست دسة هعم 
 ال    وال البات وجي  مرا اة ذل .

 االشتراطات الفنية

 الفنية التالية : االارتاطاتجي  أال يتوسر يف املوقع 

يلتزم املوقع با عاسات املعمارية  ند احلاجة إىل جت يز  المعمارية : اتتجهةز ال -1
بعد مواسقة وإاراف املتواسقة مع الشكل العام للجامعة  ق با عاسات تج يز املستثمر ب

  .يف اجلامعةاجل ات املقتصة 

العديكور اجلماليعة  املتناسعقة معع املنلعر الععام للمكعاال يلتزم املستثمر بعمعل الديكورات :  -2
 جتديدها سنويا . الذا يوجد به املوقع  لو أال يتم

تج يععز املوقععع با تععارة الكاسيععة واللوحععة ا   تيععة العع  يلتععزم املسععتثمر ب اإلنةةار واألضةةوا  :-3
تععدل  لععو النشععال املشععغل للموقععع  لععو أال يععتم تغيععر اللوحععة سععور   ععور أا تلعع  أو تغععر يف 

 اللوال هبا .

قعدم الوجبعات واملعواد الغذائيعة الع  تاملواقعع تج يعز يلتزم املستثمر بالتجهةزات الصحةة :  -4
باملغاسعل الكاسيعة )مغسعلة لغسعيل ا واو تكعوال معدتيعة  ومغسعلة أرعرأل لغسعل ا يعدا( ويعتم 

دواليععع  يف اسععتقدام املنلفعععات وامل  عععرات لنلاسععة املوقعععع ويفعععا يف مكعععاال بعيععد ورعععا  هبعععا 
 .للحفا

لحشعرات والعذبا  يف رتتي  مصعائد ععوئية تاسيعة ليلتزم املستثمر ب مصائد الحشرات : -5
 .  مصائد هوائية سوق مدرل املوقعمواقع الكاستريا وامل ا م )حس  مساحة املوقع ( وتذل



 

 

 

                                                                 

 
  

رتتيعع  اععفاطات لشععفء احلععواص احلععار والععروائ  بعععد يلتععزم املسععتثمر بشةةطاتات التهويةةة : -6
 أرذ ا ذال من اجل ة الفنية املقتصة .

 .االست  تيةوعع ملصق ا سعار  لو املواد يلتزم املستثمر ب تسعةر المواد المقدمة: -7

بعععد أرعععذ  الكاسيععة وال ةمعععة لتشععغل ا ةبععا ج ز واقععع املتج يعععز يلتععزم املسععتثمر باألجهةةزة : -8
ي تمععا يتحمععل مسععاولية ا ج ععزة املوجععودة يف املوقععع   املواسقععة مععن اجل ععات املقتصععة باجلامعععة

إىل حععا اتت ععاص سععرتة العقععد ومععن ل تسععليم ا لل ععرف ا ول  والعع  يععتم تسععليم ا لل ععرف الثععاو
سعععليمة غعععر تالفعععة معععع تقعععدير تسعععبة االسعععت    واالسعععتعمال اال تياديعععة واملقبولعععة  رسعععا لعععدأل 

 املقتصا .

املوقعععع بعععدوالي  الععععرا والرسعععوف تج يعععز يلتعععزم املسعععتثمر بالرفةةةود ودوالةةةةض العةةةر  : -9
 لعععو  اجل عععات املقتصعععة باجلامععععةامل ئمعععة بععععد أرعععذ املواسقعععة اخل يعععة ال ةمعععة معععن  والكعععاوترتات

 .العدد والنوع املراد ترتيبه

تج يععز املوقععع بالعععدد الكععايف مععن سعع ل يلتععزم املسععتثمر ب صةةناديو وسةةلل النظافةةة : – 11
بعد أرذ املواسقة اخل ية ال ةمة معن إدارة االسعتثمار وجي  أال تكوال مغ اة  قمامةاديق الوان

  لو العدد والنوع املراد تأمين ا 

تج يععز املوقععع بكاسععة وسععائل السعع مة مععن طفايععات يلتععزم املسععتثمر بوسةةائل السةةلمة :  -11
السععع مة  بااعععرتاطات االلتعععزام( طفايعععة وتعععذل  جيععع   لعععو املسعععتثمر  02حريعععق ال تقعععل  عععن )

 املديرية العامة للدساع املدو .و  الس مة باجلامعة إدارة الصادرة من

 


