
دارة الـتأ مينات واخلدمات الطبية للجامعة  الرشوط اخلاصة لعطاء ا 

ة ة واملؤسةااة م ينااا  اواملؤسةااة والشاا بلة الطبيااة املع اادة ماا    اا  الشاا للشاااة ةارفاااا الةااذلة اةاايااة ال افيااة  .1

 املؤسةات اليت اعاملت معها و مية اخلصم عىل مطالباهتا س ن اي .

عداده لهذه الغاية. الزتم الرش ة واملؤسةة بت  يع العقد .2  اةي سيمت ا 

ارفاااا مةاا دة ااةا يااة ماا    اا  الشاااةات واملؤسةااات املتقدمااة م اامل فلااا افااة اـ اةاا  املتعلقااة باادور الشاااة ة  .3

 والالزتامات املرتابة عىل اـامعة وكيةية دفعها لالطالع عللا وامل افقة أ و التعدي  عللا م      اـامعة.

مااع الالاازتام  ااا   ااد معهااا ماا    اا  الرشاا ة املتقدمااة للعطاااء ةالشاا بلة الطبيااة ايااة املتعارفاااا فشااه تـهااات الطب  .4

 .تلاكم  لصاحل اـامعة بشلك عام

لغاء هجة طبية م  الش بلة. .5 ضافة هجات طبية يف حمافظة الطةيةل أ و ا   الزتم الرش ة بطل  اـامعة ت 

دارة النةقاااات واخلااادمات الطبياااة وأ  الااازتم الشااااة ة  .6 وفقاااا  اك  ااااكم التاااأ ممل الصاااامل والتعلااا ت املع ااا    املؤسةاااة ت 

  ام يف اـامعة.

دارة النةقاااات واخلااادمات الطبياااة ةاـهاااات الطبياااة املتعا اااد معهاااا والغاااذل م عا اااد معهاااا .7   الااازتم الشااااة ة بتاااد ي  وا 

  عاااىل ة ة تحتةااااذل اةمل املاليااة لااالك معاـاااة يف ل مطالباااة ماليااة والااايت  ةاااا  عااىل املااا  ةمل  ااااواقاا م الشااا

وفاااا  ااك ةظ ااااة  فلاااااممل الصااااامل أ  رأ س معلهاااام واملاااا  ةمل املنهتيااااة ماااادماهتم يف اـامعااااة ومةاااا تةيد   ماااا  التاااا

 .والتعل ت املع     ا يف اـامعة

دارة النةقاااات واخلااادمات الطبياااة وفقاااا  لل اااد ااك دا لد  ااا ر وااك ساااعار ا اااددة مااا   وأ  الااازتم الشااااة ة  .8 املؤسةاااة ت 

 وزارة الص ة.

دماااا  البيااااكت لااالك مشااارت الاازتم ال  .9 و ةسااا  ااااا البيااااكت للجامعاااة بصااا رة منتةاااع بشااالك مةااا تق  و  شااااة ة ت 

للرتوةية  .ةعدد الزايرات، اقار ة ااك دوية املزمنة، بياكت املؤمنمل  دورية نةخة ا 

 خااةأ    ااابةل للتجديااد ملاادة هالهااة أ ًااهة بناااء  عااىل طلاا  ماا  اـامعااة وأ ي  ديااد  تا اعا اادي سااا ا  ماادة التعا ااد  .10

 ع  هذه املدة  ل   مب افقة الطةفمل.  زيد

 اـامعة غذل ملزمة تلتعا د مع الرش ة املتقدمة بأ    ااك سعار. .11

دارة النةقات واخلدمات الطبية عىل  .12  .ط ا  فرتة العقد أ  ةاط ًهةيةيمت دفع أ اعاذل بد  ا 

 واملنتةعمل اقةيبية و ابةل للزايدة والنقص ويمت حماس بة الشاة ة  ة  العدد الةعيل ًهةاي .أ عداد املشرت مل  .13

ة ة املتقدمااة أ   اباامل نةاا بة اخلصاام اةي مةاا تةيد مناالك اـامعااة وبشاالك مةصاا  لاالك ماا  املةتشااةيات اعااىل الشاا .14

اصاااة واملةا اااز عاماااة واخلواخملتااا ات ومةا اااز ااك ًاااعة والعياااادات الةادلخااا  ت، الطااا ارا، املعاـاااات اخلار ياااة  



و اااذس نةااا بة اخلصااام عاااىل املةااا تلزمات الطبياااة وبشااالك اةصاااييل لااالك ةااا ا  اخلدماااة الطبياااة والصااايدليات 

 عىل أ   اع د م  الطبي  صا   الاخ صاص. املقدمة

يف حاااا  ادلخااا  ت يف املةتشاااةيات فيوااا  أ    لااا   فااااا رة املةااا تلزمات الطبياااة  ااا  فااااا رة املةتشاااة   .15

ومبطالبااة واحاادة وم  اا نلك ا  ااةار الطبياا  املعااا   اا   اااا املةاا تلزمات املةاا تخدمة يف  عهناااوليةاات منةصااةل 

 .املعاـة

 ةبشاالك وا   ة ة بتااد ي  املطالبااات املاليااة الاا اردة ماا  اـةاام الطااىن  ةاا  ا ااد ااك دا لد  اا راالاازتم الشاا .16

نااد التااد ي  و زويااد اـامعااة تملطالبااة بعااد ومةاعاااة التطاااب  يف ااك سااامء الاايت القاات اخلدمااة الطبيااة والقميااة املاليااة ع 

  ة  ااك ص   مع اللشه التةصييل للرش ة.ور يا  و التد ي  مع ارفاا معززات الرصف 

وللجامعااة ا اا   ةللجامعااة ا اا  ودو  اخطااار الشاااة ة ملصاام  اال املطالبااات الاايت ا دااد عللااا مال ظااات اد يقياا .17

 .   قا  بمل الطةفمل ايتيف الة  ع للرش ة لتص ي  املال ظات ومع  التة 

 أ   الزتم الرش ة تس تخدام ةظام الامنذج ا  للرتوةية يف اقدمي اخلدمة الطبية. .18

ة ة واـةاام الطااىن مبااا مااص اخلدمااة اة ة  زويااد اـامعااة باةااال ماا  ا اةا يااات امل مااة مااا باامل الشاااعااىل الشاا .19

 .لهبا اـامعة يف حا  مت طل  ذس م  اـامعة واك ي هحلك اطالطبية ونة  اخلص مات 

 ي م م  اترخي الزايرة الطبية ةاملعاـة . 60عىل الرش ة  زويد املطالبات املالية للجامعة وحبد أ  ىص  .20

 املبلغ الا اميل بد  ا اعاذل ع  ل مشرت  أ و منتةع تدلينار س ن ية عدد املشرت مل واملنتةعمل التقةيىن
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