
 

 

 

                                                                 

 
  

 العامة اإلشتراطات

 توصيل اخلدمات العامة للموقع : -1
( علززززئ ممزززز وليت  ع ) الكهلاززززاا ا ا ززززاته ا اثيززززا  يلتزززامل اثمززززتصمل اتوصززززيل اخلززززدمات العامززززة للموقززز       

ويتحمززززل  الززززة التكززززاليه واللبززززومل اثلتتحززززة اززززسله ا  مززززا يتحمززززل تكززززاليه  بززززته   الكهلاززززاا  وعلززززئ 
اإلبززتصماب اعمززائة  ز و  الحزز   إلعززدائ اخلحااززات ال  مززة ة مزع ودززد هززسا النزز  اثمزتصمل ن  يسمزز    

ويكزززو  تس يزززس ا عمزززا   وغريهزززا مزززر اإلئابات اثعسيزززة اا امعزززة إلئابة التنززز يل والنزززيادة واخلزززدماتلزززسله 
 . ئابة اثنابيع اا امعة وحتت   لالها مبوالقة 

 الربدامج الامين للتس يس : -2
يلتززامل اثمزززتصمل ن  يقززدمل للرامعزززة الدا ززان  مسيزززان للتس يززس متلزززمسان اثلادززل اث تل زززة ل دنززاا وال  يززز        

 . وقائمة ا بعاب والعيسات مر اخلدمات اليت بيقدمها والتن يل

 احلنو  علئ اثوالقات وال اخيص مر ا امعة وا هات ذات الع قة ئاخل ا امعة وخابجها : -3
   .ا امعة اث تنة ايلتامل اثمتصمل اعدمل القيامل االتس يس قتل احلنو  علئ اثوالقات وال اخيص مر       

 د  ا امعة   اإل لاف : -4
  للرامعة احل  الكامل   اإل لاف علئ التس يس جبميع ملادل  للت  د مر  لتزاامل اثمزتصمل االتس يزس

 نلوط واثواص ات .واثواص ات الوابئة اكلابة الطتقان للنلوط 
  للرامعزززززة احلززززز  الكامزززززل    جزززززلاا الت تزززززيك واثلاقتزززززة علزززززئ اثوقزززززع للت  زززززد مزززززر  لتزززززاامل اثمزززززتصمل

 .ثوقع الواج  تواللها ااااإل  اطات 
   يلتززامل اثمززتصمل اتلتيززة متحلتززات ا امعززة ليمززا يتعلزز  ازز وامل الت يززري واإلصزز ه ثززا   تل يتزز  وتس يززس

 واثواص ات واث ححات اثعتمدة مر قتل ا امعة .خمال ان للنلوط 
 ة دناا والترهيا ليقومل منلف مزر ودزديلتامل اثمتصمل اإ عاب ا امعة اعد اإلدتهاا مر نعما  اإل

ازززسله يتززز  ن  اإلبزززتصماب اعمزززائة  ززز و  الحززز   ازززالوقوف علزززئ اثوقزززع واثعايسزززة وعمزززل  لزززل 
واثواصزززززز ات واث ححززززززات  ئة اكلابززززززة النززززززلوطالتس يززززززس   طتقززززززان للمواصزززززز ات والنززززززلوط الززززززواب 

 .عتمدةاث



 

 

 

                                                                 

 
  

   نخززس موالقززة  ئابة اخلززدمات والنززيادة اا امعززة علززئ الترهيززاات والتمديززدات الكهلاائيززة ونعمززا
 المتا ة وما  اهبها .

  بت دامل العقاب لل لض اث نص ل  : -5
اثاايززدة ونخم خمال ززة لززسله  ال جيززو  للممززتصمل  بززت دامل العقززاب ل ززري ال ززلض اث نززص لزز     عزز        

 ي ت  عليها لمخ العقد تلقائيان وبح  العقاب مر اثمتصمل .

 ال حي  للممتصمل التسا   عر العقد نو الت جري لل ري . -6
 موعد بدائ  ا جلة المسوية : -7
صزززسدو   –تمزززدئ نجزززلة المزززسة ا وي عسزززد توقيزززع العقزززد انزززيه منزززد  اإبززز  جامعزززة نمل القزززل         

و  دالززة عززدمل  لتززاامل اثمززتصمل االمززدائ   اثوعززد اثززس وب يززت  منززائبة اللززما  التسكزز  اثقززدمل  الحزز   ا
وحبززد اقنززئ عنززلة نيززامل  مززر اثمززتصمل ا نمززا نجززوب المززسوات التاليززة ليززت  بززدائها   ادايززة  ززل بززسة  جيابيززة

 مر اداية المسة اإلجيابية .

 متحلتات ا مر والم مة : -8
  دناا اثوقع مبا يل  :يلتامل اثمتصمل عسد 

  ختزاذ  الزة اإلجزلااات واإلدتياطزات ال  مزة ثسزع وقزو  ن زلاب نو دزوائش تنزي  ا  زز ا  نو 
 العامل  ااثوقع نو ا عما  نو اثمتلكات العامة واخلاصة .

  يكزززو  اثمزززتصمل ممززز والن ممززز ولية  املزززة عزززر  الزززة احلزززوائش وخاصزززة دزززوائش الولزززاة و صزززااات
تلحز  از خم مزر العمزا  واثزوث   نقسزاا قيزامه  االعمزل نو اثلتزائير للموقزع دتيرزة العمل اليت قزد 
نقسززززاا ت ئيززززة العمززززل اززززاثوقع ا ويتحمززززل ودززززد   الززززة اإدتياطززززات ا مززززر والمزززز مة  عززززدمل  لتاامزززز 

 التعويلات واثحالتات ا نو نخم تكاليه نخل  ا وليس علئ ا امعة نئىن مم ولية عر ذله .
 حة العامة : ل اا العقد للمنل -9
حي  للرامعة لمخ العقد للمنلحة العامة و عائة القيمزة اإلجيابيزة اثتتقيزة مزر تزابيخ  ل زاا العقزد  ي       

 تابيخ  دتهاا المسة التعاقدية .

 تملي  اثوقع واثسنآت اثقامة علي  للرامعة اعد  دتهاا مدة العقد : -11



 

 

 

                                                                 

 
  

 و  إ ززعاب اثمززتصمل مبوعززد دلززوب  لتمززلي  اثوقززع قتززل  دتهززاا مززدة العقززد انززهلير تقززومل ا امعززة ا
دالة عدمل دلوب  لتملي  اثوقع يت   بت مل اثوقع غياايان و  عاب اثمزتصمل ازسله والزتح ل علزئ 

 ئو  نئىن مم ولية علئ ا امعة .ما ا  
 مززدة العقززد للرامعززة ا وعلززئ  تززلو  ملكيززة اثسنززآت والترهيززاات اثقامززة علززئ العقززاب اعززد  دتهززاا

 اثمتصمل تمليمها حبالة جيدة .
حتزت   الزة  العزامل تن يل وتوثيه العامل  مزر المزعوئي  و   تعزسب ذلزه ليكودزوا مزر 11-

 .صاد  اثنلو 

 ندكامل عامة : -11

 . مجيع اثمتسدات ووقائ  العحاا اثتعلقة هبس  اثاايدة ه  مله للرامعة مبرلئ تقدميها 
 . التقومي ا رلخم هو اثعمو  ا    العقد 
 ة ازالتعوي  عمزا حتملز  مزر منزابيه نو ببزومل دتيرزة ليس للممتصمل احل    اللجزو   ي ا امعز

 تقدمي عحائ    دالة عدمل قتول  .
 اإلشتراطات الخاصة

 مدة العقد:  -1
 .مامل خيحل نددتتدن مر تابيخ تملي  اثمتصمل للعقاب مر ا امعة  )ق ش بسوات هرلية( مدة العقد       

  قامة اثنلو    اثوقع احملدئ : -2
 يلتامل اثمتصمل اإقامة اثنلو    اثوقع احملدئ ل  ودم  اإل  اطات ال سية .      

  بتتدا  اثوقع مبوقع اديل : -3
حيزز  للرامعززة  بززتتدا  اثوقززع احملززدئ للمنززلو  مبوقززع اخززل   دالززة  جززلاا صززيادة وتس ززي  للموقززع نو       

 ب  ينا  اخلدمات للموقع . قامة نخم منلو  تلا  ا امعة   اثوقع نو   دالة تعس

 

 



 

 

 

                                                                 

 
  

 و ع لودة علئ اثوقع : -4
مززع و ززع  ززعاب عمززائة  زز و  يلتززامل اثمززتصمل او ززع لودززة علززئ اثوقززع متيسززان ليهززا  بزز  اثوقززع ودنززاط      

 و ب  اثمتصمل وجي  علئ اثمتصمل التسمي  مع ا امعة ليما خيتص اتنمي  اللودة .الح   

 اثسحقة احمليحة ااثوقع : -5
يلتامل اثمزتصمل اعزدمل  بزت دامل اثوقزع واثسزاط  احمليحزة از  ا زلض الدعايزة واإلعز   ا  مزا يلتزامل اعزدمل       

 و ع نخم معلو ات نو ختاير موائ ومعدات خابج اثوقع .

 النيادة والس الة للموقع : -6
د الززة اثوقززع واثسحقززة اثمززتصمل اززإجلاا النززيادة الدوبيززة والس الززة الدائمززة للموقززع واحملال ززة علززئ يلتززامل       

 . خابج ا امعة احمليحة ا  ودقل الس ايات واث ل ات والت لص مسها ان ة يومية

 اإلشتراطات الفنية

 جي  ن  يتولل   اثوقع اإل  اطات ال سية التالية :

جتهيا اثوقع ااإل الات اثعمابية وا مالية ) الزديكوب ( اثتسابزقة مزع اثس زل العزامل للمكزا  الزسخم  -1
 .علئ ن  يت  جتديدها بسويان يوجد ا  اثوقع 

اثوقزع  جيها اثوقع ااإلدزابة وا  زواا الكاليزة واللودزة اإلع ديزة الزيت تزد  علزئ السنزاط اثنز ل لز  -2
 . علئ ن  يت  ت يري اللودة لوب ثهوب نخم تله نو ت ري   اللو  هبا

 . النساع  ل بت مل والتملي   بتقتا  مر اللخامل الحتيع  نو جتهيا اثوقع اكاود   -3

( ط ايززة و ززسله جيزز  علززئ 2جتهيززا اثوقززع اكالززة وبززائل المزز مة مززر ط ايززات دليزز  ال تقززل عززر ) -4
 اثديلية العامة للدلا  اثدين . ئابة الم مة اا امعة و  اإ  اطات الم مة النائبة مراثمتصمل اإللتاامل 

ن  تكزو  نب ززي   ززل ال مززيل متلحززة مبسمززو  ميززل مسابزز  ليمززمر انززلف اثيززا  اثتمززلاة صززللان  -5
 .صحيان وعدمل تلا م 



 

 

 

                                                                 

 
  

  عمليززززة  ا  تكززززو  موابززززري النززززلف ااحملززززل مززززر الت بززززتيه دزززز  ال تتزززز قل اززززاثوائ اثمززززت دمة-6
 .التس يه

 امتري. 21تل ي  قاطع للع   -7
 تل ي  الياش ق قية مع الت  د مر تل ي  بله الت بي . -8
 مل  معاو  مع و ع مجيع التوصي ت واالب     تلادكات. 4بله  -9
 ن  يكو   ل ال ميل مس ن ن عر مكا  اإلبتقتا . -11
 التسنيه اآليل ادالن مر السنل. تو يع ا ئوات وال ماالت انكل مساب  و بت دمل -11
 قتل غملها. اثتم ةختنيص مكا  للم اس  -12
 و ع اثحهلات واثس  ات   ممتوئ  خا . -13
 عدمل الكتااة االقل  علئ اث اس. -14
  بت دامل المري الكهلاائ  لتعلي  اث اس. -15
لززئ احملال ززة علززئ د الززة اثكززا  وعززدمل بززك  الززديا    النززلف نو علززئ ا ب ززيات واحلال ززة ع -16

 د الة اثكا  واثسحقة احمليحة ا .
  بت دامل اثكتس الت ابخم للكوخم. -17
  بت دامل ال ميل ا اف . -18
 ال يممر اإقامة نو بكر العما  ئاخل اث ملة. -19
 ) خم مودد(. امل تولري م اس خاصة للع -21
 احلنو  علئ موالقة  ئابة الم مة اا امعة.  -21
 اإللتاامل امعل المو  احملل . -22
 .ئاخل اثوقع  ببعاو ع قائمة اا  -23

 


