
 والبضائعسكندرية لتداول الحاويات شركة األ

 محطة حاويات الدخيلة)توريدات( 96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع األعمال العام وزارة 

 شركة االسكندرية لتداول الحاويات و البضائع

حطة م 96علي رصيف احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( عملية 
 حاويات الدخيلة )توريدات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشروط العامة كرا سة

ة محط 96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش(علي رصيف عملية
  ) توريدات( حاويات الدخيلة
 

 



 والبضائعسكندرية لتداول الحاويات شركة األ

 محطة حاويات الدخيلة)توريدات( 96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 منطقة حرة خاصةمحتويات كراسة الشروط والمواصفات 

طة مح 96األوناش( علي رصيفاحالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان عملية 
 توريدات()حاويات الدخيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والبضائعسكندرية لتداول الحاويات شركة األ

 محطة حاويات الدخيلة)توريدات( 96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

 

 

 

 

 

 

 " منطقة حرة خاصة " 

 

 البيـــــــــــــــــــــــــان

ناقصة نموذج العرض الخاص بالم-1  

الشروط والمواصفات الفنية وبنود األعمال الخاصة بالعملية -2  

العامـــــــــــــــــــــةالشــــــــــــروط  -3  

نموذج خطاب الضمان االبتدائي-4  

نموذج خطاب الضمان النهائي-5  

  نموذج العقد-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 ) يرفق بالمظروف المالي ( عطاء
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 96لي رصيف عاحالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( عملية  عن طأئهاالتقدم لسيادتكم بعب   
 (توريدات)محطة حاويات الدخيلة 

والرسوم  شامل ضريبة القيمة المضافة غير ..............................................وقدرها:وذلك بقيمة إجمالية 

 الجمركية

يل أي فظ أو تعددم التحمع عبها العقد المرفق للنصوص  الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وونتعهد بالتعاقد طبقا 
 بند من بنوده 

 الحق في ئعوالبضا ألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة االسكندرية لتداول الحاوياتالعطاء وفي حالة مصاحبة 
ا لما طبق سباببداء االااألسباب كما يكون لها الحق كذلك في قبول أو رفض أي عطاء دون دون إبداء  العطاءاستبعاد 

  0تراه دون اي التزامات من ناحيتهما
اريخ يوما من ت تسعينمدة ساريا ل العطاءووشروط التوريد تنفيذ البعد تبيننا التام لظروف العطاء وقد تم تقديم هذا 

 ية . والرسوم الجمرك القيمة المضافةغير شاملة ضريبة الفنية على أن تكون األسعارفض المظاريف 
 -اآلتية:المستندات  العطاءومرفق ب

 ( لدفعانقدا أو بشيك مقبول )  قيمة التأميـن المؤقت  اجمالي قيمة العطاءمن %  2يعادل  مبلغ -1
 . البطاقة الضريبية صورة  ـ2
 صورة السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال المناقصة.ـ 3
 .بية من الجهات المطلوب منهم تقديمها بصفتهم وكالء شركات أجن س وكالء تجاريون 14استمارة  -4
 .سابقة أعمال مدعمة بالمستندات الالزمة ـ 5

 . ايصال شراء كراسة الشروط والمواصفات -6
كان  ع إما إذاول الدفداخل ) المظروف الفني ( إذا كان خطاب الضمان أو شيك مقبالمؤقت أن يتم وضع التأمين  على

 الشركة.ا يتم سدادة مباشرة إلى خزينة دنق
 

 ،،واالحتـرام،ائق التحيـة وتفضــلوا سيادتكم بقبـول ف      
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 : ........................المورد
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 ل العامامعاال عقطا وزارة
 .م.م(قالبحري والبرى ) ش.لنقل القابضة لشركة ال

 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 
 االسكندريةميناء 54-49رصيف 

 

 2022  -2021رقم )      ( لسنة  المحدودة للمناقصة الشروط العامة   
 ة حاويات محط96االوناش( علي رصيف احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان لعملية 

 (توريدات) الدخيلة 
 

 عنهةا  يعلةاالتةي المناقصةات فةي  اورديلمةالمقدمةة مةا السةادة ا تءااالعطةتسرى الشروط العامةة المبينةة بعةد علة  
ركة فةرع الشة ميناء االسةكندرية– 49/54رصيف   منطقة حرة خاصة-شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

 لخاصةةو تعتبةر الشةروط ا طاءاتهمعبحيث تعتبر هذه الشروط جزءا ال يتجزأ ما شروط  ميناء الدخيلة  96رصيف 
  .ف  شأنه الئحة الشركة للعقود و المشتريات و المخازن مكملة لهذه الشروط فيما لم يرد بها نص و
 

 العطاء : ( نموذج 1مادة )
موذج داخل مظاريف مغلقة ) المظروف الفن  والمظروف المالي ( موقعة ما أصحابها عل  ن العطاءاتتقدم 

افق له ، المر المعتمد ما الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثما وتاريخها وعل  جدول الفئات العطاءات
يا لمظروفالخارج ، ويوضع الفني والمالي نوعه ما ا العطاءويجب أن يثبت بالبنط العريض عل  كل ما مظروفي 

ف لمظروداخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله المظروف الفني وا
ضبان مالقة )قاحالل وتغيير مسارات االوناش الع بعملية الفض الفني للمناقصة المحدودة  الخاص  المالي لجلسة

 (  --/  --/ -- )الموافق ----يوم  ()توريدات(الدخيلةمحطة حاويات  96االوناش( علي رصيف 
وارد بريد الأو تسليمها إلدارة ال اما بارسالها بالبريد الموصي عليه خالصة األجرة  ويكون تقديم العطاءات

 .والصادر بالشركة بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته
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قيامه  بشرط ءالعطامقدما ما فرد أو شركة في الخارج أن يقدم عل  النموذج الخاص بمقدم  العطاءويجوز إذا كان 
 بسداد ثما كراسة الشروط والمواصفات .

 
 ( قائمة األسعار )جدول الفئات( : 2مادة )

 مراعاة ما يل  عند إعداده لقائمة األسعار ) جدول الفئات ( : العطاءعل  مقدم 
حده ما  ومحدد بها قيمة كل بند عل  العطاء األسعار مؤرخة ومختومة ما مقدميجب أن تكون قائمة -1

 .قديم أي تحفظات مصاحبه للعطاءات بنود العطاء وغير مسموح بت

 
 .والرسوم الجمركية شاملة ضريبة القيمة المضافة غير سعاراألعل  أن تكون  -2

الحروف رقام وفيها أو غيرها يجب إعادة كتابته باألال يجوز الكشط أو المحو في جدول األسعار ، وكل تصحيح -3
 . التوقيع بجانب التصحيح-وتوقيعه

لشروط راسة اشطب أي بند أو شرط ما الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في ك العطاءال يجوز لمقدم -4
 أو تعديل أي منها باإلضافة أو الكشط . 

لم يكا  فنية ماإذا قدم بعد فتح المظاريف ال عطائةبحصول خطأ في  العطاء.كما ال يلتفت إل  أي ادعاء ما صاحب 
لسلطة اد اعتماد ال بعإخطأ ماديا ،فإنه يجوز للجنة التقييم الفني والمالي والبت الفصل فيه وال يكون قرارها نهائيا 

 المختصة .
 

عها التي ان نوكوفات وااللتزامات ايا الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصر-5
ها حافظة عليوالم يتكبدها بالنسبة لكل بند ما البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد األصناف وتسليمها للشركة

 عملة وأيةق والطبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذة الفئات بصرف النظر عا  تقلبات  السو
 فات تنشأ عا ذلك.أو مصرورسوم 

 

بقائمة  نفيذهاأو تعا تحديد سعر صنف أو بند ما األصناف أو البنود المطلوب توريدها  العطاءإذا امتنع مقدم -6
ويجوز مع  .و البند أبالنسبة لهذا الصنف المناقصة ول في  ـــاألسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عا الدخ

ه أعل  يد سعرعا تحد لعطاءاأن تضع للصنف أو البند الذي امتنع مقدم  العطاءاحتفاظ الشركة بحقها في استبعاد 
يت عليه إذا أرسفاألخرى العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبيا سائر  العطاءاتسعر لهذا الصنف أو البند في 

ن أن خرى دواألالعطاءات يعتبر أنه ارتضي المحاسبة عل  أساس اقل سعر لهذا الصــنف أو البند في ف المناقصه
  .يكون له حق المنازعة في ذلك

 

 ( المقايسات و الرسومات :3مادة )
تغيير وحالل ا عمليةب عل  مقدمي العطاءات أن يحصلوا عل  مجموعة كاملة ما الشروط العامة و الخاصة المتعلقة

ركة ما مقر ش ()توريداتمحطة حاويات الدخيلة 96مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 
 و  السكندريةالدائرة الجمركية مــيناء ا49/54رصيف  منطقة حرة خاصة  حاويات والبضائعاإلسكندرية لتداول ال

ة ات المقدملعطاءا تعتبر جزءا ال يتجزأ ما اعليهم أن يقوموا باالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيث إنه
 منهم 

وط و الشر يعتبر توقيع مقدمي العطاءات عل  العطاءات قبوال منهم لشروط العملية كما تعتبر العطاءات معو 
لشروط  ةمل( مكبقدر ما تقبله منها الشركة إن وجدت الموردياكذلك الشروط المقدمة ما  المقايسات الخاصة بها )

 العملية .
م تقدي و ال يعتبر أن هناك تعديال في أي شرط وارد في المستندات المذكورة بسبب تحفظات المقاوليا عند

ء العطابعطاءاتهم ما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها و ينص عليها كتابة في العقد الخاص 
 المقبول .

 
 :ادات المطلوبة عند التوريدوالشه ( سابق الخبرة في األعمال4مادة )
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ت لمعلوماضرورة تضميا المظروف الفن  جميع البيانات الفنية وغيرها ما البيانات واالعطاءات عل  مقدمي 
ادرة ما اقصه صفي موضوع المنوالمستندات الت  تطلبها الشركة بما في ذلك المستندات الدالة عل  سابقة الخبرة 

 ،نونا جبا قا  يكون القيد فيها واالسجالت أو النقابات أو االتحادات الت والقيد في المكاتب أوجهة معتمدة 
 ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند التوريد:

حرة  منطقة–أصل فاتورة تجارية ما المورد األصلي باسم فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -1
 خاصة.

 صة.ا صادرة ألمر فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع منطقة حرة خاأصل بوليصة الشح-2
 شهادة منشأ معتمدة ما الغرفة التجارية ببلد المنشأ.-3
 الكتالوجات.-4
 شهادة ضمان.-5
 تعليمات الصيانة والتشغيل.-6
 

 : تقديم العينات( 5مادة )
دت( النموذجية والمواصفات والرسةومات المعتمةدة )ان وجةيكون العطاء عا توريد االصناف حسب عينات الشركة 

بقةا ط ي التوريد التي يجب علي مقدم العطاء  االطالع  عليها ويعتبر تقديمه للعطاء اقرار منه باطالعه عليها  ويتول
تامة ة اللمعاينلها ولو رافقت عرضة عينات أخري ، كما يعد توقيعه علي العطاء اقرار منه بمعاينته لمكان االعمال ا

 النافية للجهالة وال يعتد بأي اعتراض يقدم منه بعد ذلك.
 

 العطاء :( مدة سريان 6مادة )
ميعةاد  بغةض النظةر عةا العطةاءنافذ المفعول و غير جائز الرجوع فيه ما وقت تصةديره بمعرفةة مقةدم  العطاءيبق  

 .المرافق للشروط العطاءيوما المعينة بنموذج  تسعيا  استالمه بمعرفة الشركة حت 

   
 العطاء:( سحب 7مادة )

ركة دون قبل الميعاد المعيا لفةتح المظةاريف يصةبح التةأميا المؤقةت المةودع حقةا للشة العطاءعطائهإذا سحب مقدم 
 حاجة إل  إنذار أو االلتجاء إل  القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل عل  حصول ضرر .

 غيةاالالعطةاء يجةوز لمقدمةه اسةترداد التةأميا المؤقةت ، وفة  هةذه الحالةة يصةبح  العطةاءوعند انقضاء مةدة سةريان 
خطةار منةه إإلة  أن يصةل للشةركة  بعطائةهوغير ساري المفعول فإذا لم يطلب ذلك ، اعتبةر قةابال السةتمرار االرتبةاط 

 عطائه.بسحب التأميا المؤقت وعدوله عا 

 
 انه :و عنو العطاء( بيانات خاصة بمقدم 8مادة )

ن يبةيا أأو ان يكةون لةه وكيةل مقيمةا واال وجةب عليةه  مقيما في جمهورية مصر العربية العطاءيجب أن يكون مقدم 
عنةوان ال عطائةهوأن يبةيا فةي  في عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية لو رسةت عليةه المناقصةة 

 الذي يمكا مخابرته فيه ويعتبر إعالنه صحيحا .
لمختصةة افعليه أن يقدم معه توكيال مصدقا عليةه مةا السةلطات  العطاءمقدما ما وكيل عا صاحب العطاء وإذا كان 

 لمنظمة .باإلضافة إل  كافة البيانات والمستندات الت  يجب عليه تقديمها وفقا ألحكام القوانيا والقرارات ا
م أسيسةها ومةا نظامهةا األساسةي ، وعنةد تقةديمقدم ما شركة يجب أن ترافقه صورة رسةمية مةا عقةد ت عطاءوكل 
 ما منشأة تجارية ألكثر ما شخص واحد ، فيجب أن ترافقه صورة رسمية ما عقد المشاركة .عطاء 

و المنشةأة وف  كلتا الحالتيا يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء المصةرح لهةم بالتعاقةد لحسةاب الشةركة أ
صةات مسةئوليا عنةد تنفيةذ شةروط العقةود و إمضةاء اإليصةاالت و إعطةاء المخالومدى هذا الحق وحدوده وأسةماء ال

 ل .باسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتهم عل  أن تكون هذه النماذج عل  ذات صورة العقد أو التوكي
الح لصةوفي حالة استيراد رأسا مةا المةورد األجنبةي يراعةي أن تكةون العةروض المقدمةة بأسةمه وكةذلك الفةواتير و-

 الشركة ويتم السداد له مباشرة بتحويل بنكي أو ما خالل اعتماد مستندي وفقا لشروط التعاقد .
ا مةةوفةي حالةةة الشةراء مةةا شةركات خاضةةعة لنظةام المنةةاطق الحرة(عامة/خاصةة )فةةي نشةاط التوريةةدات يةتم التاكةةد -

سةكندرية شةركة اال فةرع  لحةرة باسةمما قبل المورد الخاضع لنظةام المنةاطق اصدور كافة المستندات وكذا الفواتير 
 ويتم السداد وفقا لشروط التعاقد. -منطقة حرة خاصة-  لتداول الحاويات والبضائع
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 محطة حاويات الدخيلة)توريدات( 96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

 وفي حالة تقديم عرض سعر ما مورد محلي مصةري فانةه يجةوز أن يتضةما العةرض تقةديم فةاتورة االسةتيراد مةا-
الشركة فة للتخليص عليها بمعر الحاويات والبضائع(المورد الخارجي باسم الشركة )فرع شركة االسكندرية لتداول 

 علي أنه في هذة الحلة يلتزم المورد المحلي باالتي:
 تقديم فاتورة محلية باسمه.-1
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 :طاء ( مستندات ترفق بالع9مادة )
ية، صةورة معتمةدة مةا بطاقتةه الضةريب العطةاء مقدم ما شخص طبيعي أو معنةوي فيجةب أن ترافةق  العطاءإذا كان 

رفةة ويرفق صورة ضوئية ما السجل التجاري للمنشةأة المةذكورة أو الشةركة مةع إحضةار األصةل للطةالع عليةه بمع
عمةال سةابقة األ  وكالء تجةاريون و 14واستمارة س  لجنة فتح المظاريف والتأشير علي الصورة بأنها طبق األصل

  .هة معتمدة ع المناقصه صادرة ما جفي موضو
 

 ( ميعاد فتح المظاريف :10مادة )
ظهةرا  شةرة عداخل المظاريف الفنية والمالية إل  الشركة في ميعةاد غايتةه السةاعة الثانيةة  العطاءات يجب أن تصل 
 المحدد باإلعالن لفتح المظاريف الفنية    ___/   ___/  __يوم   الموافق

لة  اى تعةديل عوال يسةرى ذلةك  –و تعديل فيه يرد بعةد الميعةاد المةذكور أيةا كانةت أسةباب التةأخير عطاء أباى وال يعتد
ولويةة أاألقل سعرا والمطابق للشةروط والمواصةفات طالمةا انةه ال يةؤثر فةي  العطاءلصالح الشركة مقدم ما صاحب 

 .العطاءات
 

 : العطاءات( مراجعة 11مادة )
يكةةون للشةةركة الحةةق فةةي مراجعةةة األسةةعار المقدمةةة سةةواء مةةا حيةةث مفرداتهةةا أو مجموعهةةا وإجةةراء التصةةحيحات 

فةيض نسةبة المبنة  علة  تخ  بالعطةاءالمادية إذا اقتض  األمر ذلك ، ويعول علة  السةعر المبةيا بةالحروف وال يعتةد 
 العطةاءعار االلتزام بان تكون أسة العطاءي وعل  مقدم المناقصة يقدم في  عطاءعا أقل  المناقصة  مئوية ما قيمة

 غير مشروطة بأي شرط ما شروط أو قيود و غير مرتبطة بأي أعمال أخرى .

 
 ( جلسة فتح المظاريف :12مادة )

ي بتةوكيالت أو خطابةات معتمةدة مةنهم حضةور جلسةة فةتح المظةاريف فة همأو ما ينةوب عةن العطاءاتيجوز لمقدمي 
 المقدمة . العطاءاتالموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار 

 
 ( االئتمان: 13مادة) 

ك فةي صةالح تساوت االئتمان بيا عطاءيا او أكثةر جةاز تجزئتةه المقةادير المعلةا عنهةا بةيا مقةدميها اذا كةان ذلة اذا
جةة العمةل العمل ويجةوز ذلةك ايضةا اذا كةان مقةدم العطةاء االقةل سةعرا يشةترط مةددا بعيةدة للتوريةد ال تتناسةب مةع حا

رة الواقعةة أقل كميةة تلةزم لتمةويا المخةازن فةي الفتةبالشركة وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية علي 
ت فةةي بةيا تةاريخي التوريةةد مةع صةاحب العطةةاء االقةل عةةا بةاقي الكميةات وعلةةي لجنةة البةةت  فةي هةذه الحالةةة ان تثبة

 ما الصنف بالمخزن ومتوسط االستهالك.تقريرها الباقي 
 

 ( التأميا المؤقت : 14مادة )
عملةة فةي أو مةا يعادلةه بال ما اجمةالي قيمةة العطةاء (%2)مبلغ يعادل نسبة  مؤقت يجب أن يقدم مع كل عطاء تأميا

غيةر ء عطةاو ال يلتفةت ألي   العطةاءفةي حالةة رسةو مةا قيمةة العمليةة % ( 10)نسـةـبة اد إلة  ـزوية هذة المناقصةة 
شةهر الحةق مصحوب بالتأميا المؤقت المطلوب و يكون ذلك إمةا بخطةاب ضةمان بنكةي غيةر مشةروط وسةاري حتة  

يةةرد  و العطةةاءأو بشةةيك مقبةول الةةدفع مةا أحةةد البنةوك أو نقةةدا و ذلةك ضةةمانا لحسةا نيةةة مقةدم  العطةاءلمةدة سةةريان 
 .المقبول  العرضو ذلك بعد تعييا  العطاءما لم يرس  عليه  موردالتأميا المؤقت لل

 
 ( التأميا النهائي :15مادة )

المقبول إن يودع في فترة ال تجاوز عشرة أيةام مةا تةاريخ اليةوم التةالي إلخطةاره بكتةاب موصة   العطاءعل  صاحب 
% (  ما قيمة إجمالي العمليةة التةي 10ما يكمل التأميا المؤقت إل  ما يساوى  )  طائهعليه بعلم الوصول بقبول ع
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قد في الخةارج يكةون إيةداع هةذا التةأميا و بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعا )وهي قيمة التأميا النهائي(رست علي
في فترة ال تجاوز عشريا يومـا  و يكون التأميا النهائي ضمانا لتنفيةذ العقةد  ويسةدد نقةدا أو بخطةاب ضةمان بنكةي 

 غير مشروط أو بشيك مقبول الدفع .
 

 ( إلغاء العقد و مصادرة التأميا المؤقت :16مادة )
ز للشةةركة التةةأميا النهةةائي الواجةةب إيداعةةه فةةي المةةدة المحةةددة لةةه فيجةةو المقبةةول بةةأداءلعطةةاء إذا لةةم يقةةم صةةاحب ا

أن  بموجب إخطاره بخطاب موص  عليه بعلم الوصول دون حاجةة التخةاذ إجةراءات أخةرى أو االلتجةاء إلة  القضةاء
حةد طة أتلغ  العقد و تصادر التأميا المؤقت أو تنفيذه كله أو بعضةه علة  حسةاب صةاحبه بمعرفةة الشةركة أو بواسة

ا مي أن تخصم فر و يكون لها الحق ـأو بالمناقصة أو الممارسة أو باالتفاق المباش طائهالتالية لع لعطاءاتمقدمي ا
إلخةالل أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيا كان سةبب االسةتحقاق لةدى الشةركة ألي خسةارة ألحقهةا مةع عةدم ا

 فائه ما حقوق .بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكا ما استي
 

 ( التأمينات :17مادة )
ادر مةا تؤدى التأمينات نقدا أو بشيك مقبول الدفع ما احد البنوك المعتمدة أو بخطاب ضمان بنكةي غيةر مشةروط صة

ددة بكراسةةة وسةةاري المفعةةول فةةي المةةدة المحةة  أو مةةا يعادلهمةةا بالعملةةة المعتمةةدة بةةذات القيمةةة المحليةةة  احةد البنةةوك
أن  طلب خصم قيمة التأميا مةا مبةالغ مسةتحقة لةه لةدى الشةركة بشةرط العطاءالشروط والمواصفات ويجوز لمقدم 
مقةةدم  ،علةةي أن يقةةومطلةةب بالنسةةبة للتأمينةةات النهائيةةة أو وقةةت تقةةديم ال العطةةاءتكةةون صةةالحة للصةةرف وقةةت تقةةديم 

 ستحقة له لدي الشركة واستكمال التأميا النهائي لهذة العملية.العطاء بصرف المبالغ الم
 

 ( خطابات الضمان :18مادة )
ريديةة بكان التأميا نقدا فيؤدي مقابل ايصال رسمي يثبةت فةي العطةاء رقمةه وتاريخةه ويجةوز أن تسةحب حوالةه اذا 

ان مؤشةرا بقيمته ترافق العطاء وال تحسب فائدة علي هذة المبةالغ ، وتقبةل الشةيكات علةي المصةارف المحليةة اذا كة
ر بة علةي مصةارف بالخةارج بشةرط التأشةيعليها بالقبول ما المصرف المسحوب عليةه كمةا تقبةل الشةيكات المسةحو

 عليها بالقبول ما احد المصارف المعتمدة بجمهورية مصر العربية 
يقةر  التأميا خطاب ضمان وجب أن يصدر ما أحةد المصةارف المحليةة المعتمةدة و ال يقتةرن بةأي قيةد أو شةرط و أن

ب سريان خطا ألدائه بأكمله أو تجديد مدة فيه المصرف أن يدفع تحت أمر الشركة مبلغا يوازى التأميا و انه مستعد
 العطاء.الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون االلتفات إل  أي معارضة ما مقدم 

 
 :توريد االصناف( 19مادة )
وقبلتهةةا  التةأميا النهةةائي اذا قةام صةةاحب العطةاء المقبةول بتوريةةد جميةع االصةةناف التةي رسةي عليةةه توريةدها ردال ية

لمشار االصناف ا ماالشركة نهائيا خالل المدة المحددة اليداع التأميا النهائي اما اذا كان التوريد المقبول عا جزء 
ا مةا التةأميا خصم ما ثما الجزء المورد مةا يعةادل قيمةة هةذاليها وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة التأميا النهائي  في

ء فتةرة بةه لةدي الشةركة بمثابةة تةأميا نهةائي حتةي تمةام تنفيةذ العقةد وشةروطه وانتهةامجموع قيمة العطاء ويحةتف  
 الضمان.

 
 ( رد التأميا المؤقت :20مادة )

شةيك أو بغير المقبولة بغير توقف عل  طلب مةنهم سةواء كانةت نقةدا أو  العطاءاتيرد التأميا المؤقت إل  أصحاب 
 . المناقصه المحدودهبخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت في 

لعامةة ا للشةروط اوال ترد التأمينات النهائية إال بعد أن يتم تنفيذ العقد بصةفة نهائيةة أو انقضةاء فتةرة الضةمان وطبقة
توقةف علة   أميا بكاملة أو ماتبق  منة لصاحبة أو إلة  البنةك إذا كةان خطةاب ضةمان بغيةربالمناقصه وحالئذ يرد الت

 طلب ما أي منهما . 

 
 ( رفض األصناف  :21مادة )

إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثةر مةا األصةناف المةوردة  أو وجةدت فيهةا نقةص أو مخالفةات للمواصةفات أو مخالفةا 
بعلم الوصول بأسباب الرفض و  بالفاكس مصحوب بخطاب موصي عليه  بذلك كتابة الموردللعينات المعتمدة يخطر 

و توريد بدال منها و يجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صةدور قةرار وكذلك األعمال بوجوب سحب األصناف المرفوضة  
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ام عل  األكثةر مةا بسحب األصناف المرفوضة  خالل سبعة أيالمورد الشركة أو في اليوم التالي عل  األكثر و يلتزم 
) رفض وإزالة ا ـتاريخ اليوم التالي إلخطاره فإذا تأخر في سحبها يكون للشركة الحق في تحصيل مصروفات تخزي

( عا كل أسبوع أو جزء منه ما قيمة األصناف لمةدة أقصةاها أربعةة أسةابيع  و  %2بواقع )األعمال والتوريدات ( 
ي أن تتخذ إجراءات بيعها فورا و أن تخصم ما الثما مةا يكةون مسةتحقا بعد انتهاء هذه المدة يكون للشركة الحق ف

 لها ويجوز التجاوز عا مصاريف التخزيا في حاالت خاصة مت  قدرت السلطة المختصة ذلك . 
 
 
 

 ( التنازل عا العقد :22مادة )
زل عةا تلةك النزول عا العقد أو عا المبالغ المستحقة لةه كلهةا أو بعضةها و مةع ذلةك يجةوز أن يتنةا لموردلال يجوز 

 ال يخةل قبةول ومسةئوال عةا تنفيةذ العقةد المقةاول المبالغ ألحد البنوك و يكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك و يبق  
 نزوله عا المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله ما حقوق .

 
 ( حاالت فسخ العقد :23ة )ماد

ة لسةماح للورثةأو االمةورد  جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأميا إذا لم يكا للشركة مطالبات قبل المورد  إذا توف 
يةه السةلطة باالستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيال بتوكيةل مصةدق علة  التوقيعةات فيةه و توافةق عل

 المختصة بالشركة .
التةأميا أو  و توف  أحدهم فيكون للشركة الحق في إنهاء العقد مع مصةادرة مورد وإذا كان العقد مبرم مع اكثر ما 

 باالستمرار في تنفيذ العقد . المورديا مطالبة باقي 
ن كتاب موصة  عليةه بعلةم الوصةول دواخطاره بالفاكس مصحوب ب و يحصل اإلنهاء في جميع هذه الحاالت بموجب

 ل  اتخاذ إجراءات أخرى أو االلتجاء إل  القضاء .الحاجة إ

 
 :  األصناففي توريد   الموردتأخير(  24مادة ) 
 إعطائه مهلةة ركةفيجوز للش  يعاد المحدد بالعقدالمطلوبة أو جزء منها في الميد  االصناف في تور المورد إذا تأخر

وع بحةد عا كل أسبوع تةأخير أو جةزء مةا األسةب% (  1عل  أن توقع عليه غرامة تأخير بواقع  )  إضافية للتوريد
ريةةد بتو المةةوردو فةةي حالةةة عةةدم قيةةام   هاتةةي يكةةون المةةورد قةةد تةةأخر فةةي توريةةدمةةا قيمةةة الكميةةة ال ( %3أقصةة  ) 

 -الييا:األصناف في الميعاد المحدد للعقد أو خالل المهلة اإٌلضافية يكون للشركة اتخاذ أحد اإلجراءيا الت
 وردالمة  حسةابه و يخصةم مةا التةأميا المةودع مةا ـمةا غيةره علة مةورد بتوريةدهالم يقةم ال التي شراء االصناف-1

حسةابه و  ( ما قيمة األصناف المشتراة  علة  %10قيمة الزيادة في الثما مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع ) 
 فرق في أي حالة . المطالبة بأي موردال يحق للو ما يستحق ما غرامة عا مدة التأخير في التوريد 

سةتحقات % مةا قيمةة التعاقةد و الحصةول علة  جميةع الم10إنهاء التعاقد و مصادرة التأميا النهائي بما يوازى -2
 االلتجاء إل  القضاء .أو  دون الحاجة إل  اتخاذ إجراءات أخرى

 
 
 
 
 

 : وآثاره( فسخ العقد 25مادة )
ع فةي إصةالح بأي شرط ما شروط العقد أو أهمل أو اغفل القيام بأحد التزاماتةه المقةررة و لةم يشةر ورد إذا أخل الم

ن للشركة اثر ذلك خالل أسبوع ما تاريخ إخطاره بخطاب موص  عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا اإلصالح كا
 -لحة الشركة :ظروف العقد ومص هالحق في اتخاذ أحد اإلجراءيا التالييا وفقا لما تقتضي

 الشةركة هفسخ العقد مع مصادرة التأميا النهائي المستحق وقت الفسةخ و الحصةول علة  جميةع مةا تسةتحق -1
 ما غرامات أو تعويضات عما يلحق بها ما أضرار .

للمورد   مع مصادرة التأميا النهائي المستحق بأي طريقة ما طرق التعاقد ورد تنفيذ العقد عل  حساب الم -2
ئر ات و تعويضات و استرداد جميع ما تكبدتةه مةا مصةروفات و خسةامـما تستحقه الشركة ما غرا و الحصول عل 

 .لذلك قد نتيجة ـــزيادة عل  قيمة الع
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 :   طاءات( مدة االرتباط بالع26مادة )

روف يومةا مةا تةاريخ جلسةة فةتح المظة 90(  تسةعونقائمة ال يمكا سحبها لمدة ) روضتشترط الشركة أن تبق  الع
قت تأميا المؤيصل للشركة اخطار منه بسحب ال الفني و يستمر العطاء قائما حت  بعد نهاية الميعاد المذكور إل  أن

اره بقبةول يوما المذكورة و قبةل إخطة التسعيا قبل انتهاء مدة ة، و إذا سحب مقدم العطاء عطائ وعدوله عا عطائه
لةدليل علة  ا المؤقت الذي دفعه حقا للشركة دون حاجةة التخةاذ أي إجةراءات قانونيةة أو إقامةة ايصبح التأمي طائهع

 حصول ضرر لها .
 

 قبول العطاء و تجزئته : (27مادة )
ه فةي تعتبةر طةاءأو أي عطةاء آخةر و تحةتف  لنفسةها بةالحق فةي قبةول أي ع طاءاتالشركة غير ملزمة بقبول اقل الع

لمقةةدمي  أو جزئيةةا دون إبةةداء األسةةباب و ال يجةةوز يةةاكل العامةةةذلك لهةةا الحةةق فةةي أن تلغةة  المناقصةةه كةةمصةةلحتها و 
 المطالبة بأي تعويض عا ذلك . طاءاتالع
 

 ( فسخ العقد و مصادرة التأميا النهائي : 28مادة )
 -يفسخ العقد و يصادر التأميا النهائي في الحاالت اآلتية :

 مع الشركة . تعامله أو التالعب فيإذا استعمل المتعاقد الغش  -1

ظفي إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشةر فةي رشةوة أحةد مةو -2
 الشركة .

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر . -3

 حةةقب( يشةةطب اسةةم المتعاقةةد مةةا سةةجل المةةورديا و ال يخةةل فسةةخ العقةةد و مصةةادرة التةةأميا  2، 1وفةة  الحةةالتيا ) 
 الشركة في الرجوع عل  المتعاقد بالتعويضات الالزمة .

 

 ( تعديل العقد بالزيادة أو النقص :29مادة )
خالل مةدة  و ذلك حجم األعمال المنفذة( ما  %50يكون للشركة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود ) 
 دة المحةددةأو فروق أسعار و يجوز للشركة مد الم التوريد دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويضات

 . بحيث ال تتجاوز نسبة الزيادة في المدة نسبة الزيادة في الكمية إذا استدع  األمر ذلك للتوريد
 

 : شروط التوريد( 30)مادة 
الشةروط  يلتزم المورد عنةد قيامةه بالتوريةد بكافةة االوراق والمسةتندات والشةهادات المطلوبةة والموضةحة بكراسةة

تةداول االسةكندرية ل والمواصفات الفنيةة الخاصةة بالعمليةة علةي أن تكةون جميةع هةذة المسةتندات باسةم /فةرع شةركة
 .بضائع منطقة حرة خاصة الحاويات وال

 وأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل صنف ما األصناف الموردة .
 بمخازن الشركة بمحطة االسكندرية والدخيلة.كما يلتزم المورد أن يكون التسليم 

 
 ( طريقة السداد:44مادة )
 .و القبول بعد الفحص واالستالم% 100

 
 ( مدة ضمان العملية:45مادة )

م االبتدائي شهرا ما تاريخ االستال 12علي المورد أن يضما التوريدات وحسا تنفيذها علي الوجه االكمل لمدة 
نص يلالصناف الموردة بدون مالحظات وذلك بخطاب ضمان صادر ما احد المصارف المحلية المعتمدة عل أن 

م أو أثناء مدة الضمان غير سليعلي الضمان صراحة بالعرض الفني وان وجد أي جزء ما االصناف الموردة 
الحة صضمان مدة المعيب فعلي المورد أن يصلح أو يجدد هذا الجزء علي حسابه لكي تكون جميع التوريدات أثناء 

ه عد التنبيذلك بلالستعمال فاذا قصر في ذلك فللشركة أن تقوم بتنفيذه بالنيابة عنه علي حسابه وتحت مسئوليته و
 ني.المد بكتاب مسجل وذلك دون االخالل بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون عليه باجراء هذا التغيير

  
 ( االستالم االبتدائي :46مادة )



 والبضائعسكندرية لتداول الحاويات شركة األ

 محطة حاويات الدخيلة)توريدات( 96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

ي االبتدائ ستالمفيحصل اال اذا اتضح ما المعاينة أنه تم تنفيذ  التوريدات  طبقا للشروط والمواصفات والرسومات 
ك في بت ذله وفي حالة تخلفه أو مندوبه أثناء المعاينة يثويحرر محضر رسمي بذلك في وجود المورد أو مندوب

 كمل فيؤجلم يستلالمحضر المذكور واذا ظهر ما المعاينة أن التوريدات لم تنفذ علي الوجه األكمل أو أن التوريد 
س بنف ا ذلكم فيهاالستالم  المؤقت الي أن يتضح أن التوريدات قد تمت مطابقة للشروط مع اثبات التواريخ التي يت

 المحضر.
 
 ( االستالم االبتدائي :47 )مادة 

لتزامات طبقا المورد قد قام بكل ما عليه ما اشهرا(  أن  12اذا اتضح ما المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان )
وضة مات المفرلتزالشروط العملية فيحصل االستالم النهائي  ويرد اليه التأميا النهائي واال تؤجل حتي تنفذ كل اال

 عليه ما  موقع علي المورد بمقتضي العملية وال يعتبر االستالم النهائي قد تم اال اذا حصل اثباته بمحضر رسمي
تالم االس الشركة وتعطي صورة للمورد وتستمر مسئولية المورد طبقا الحكام هذة الشروط الي حيا تحرير محضر

 النهائي المشار اليه.

 



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان األوناش( علي رصيف 
 حاويات الدخيلة )توريدات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج عقد
محطة  96احال ل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان األوناش( علي رصيف

 حاويات الدخيلة )توريدات(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان األوناش( علي رصيف 
 حاويات الدخيلة )توريدات(

 

 

 

 نموذج عقد
ة دخيلاحالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان األوناش ( علي محطة حاويات ال

 )توريدات(
 

 -هذا العقد بين كل من: 2021انه في يوم                 الموافق     /    /  
ممدوح /.حأ للواءاشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع شركة تابعة مساهمة مصرية ويمثلها قانوناً السيد   فرع-1

 . ة البحرياالسكندريميناء   54/   49ومقرها محطة الحاويات ـ رصيف التنفيذي  المنتدب العضوبصفته توفيق دراز   
 ) طرف أول (

   /شركة -2
                   ومقرها           

 ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /           
       /  بموجب التفويض الصادر بتاريخ    /                       توقيع السيد/  وينوب عنه في ال          
 ) طرف ثان (          

 
 تمهيد

وناش سارات األماحالل وتغيير عمليةلبين مجموعة من الشركات المتخصصه   محدودة ةبتاريخ  /     /       أجريت مناقص-
لعطاء المقدم االتي أسفرت نتيجتها عن قبول   محطة حاويات الدخيلة )توريدات( 96العمالقة)قضبان األوناش( علي رصيف 

 من شركة                        
شاملة  غير نيه الغير (ج ) الطرف الثاني ( بقيمة إجمالية قدرها             جنية ) فقط وقدرة                             

 . والرسوم الجمركية القيمة المضافةضريبة
صفتة ب                                           مجلس ادارة الشركة ) الطرف االول ( باالجماع  وافق  2021وبتاريخ     /    / -

ألوناش( علي احالل وتغيير مسارات األوناش العمالقة )قضبان ا عمليةسلطة االعتماد المالي على محضر إجراءات لجنة 
  محطة حاويات الدخيلة )توريدات(. 96رصيف 

 لمضافة اضريبة القيمة  املةش  غير جنيه الغير (                بقيمة إجمالية قدرها             جنية ) فقط وقدرة             
 والرسوم الجمركية.

 
  

عن  المقدم منها  ابقبول عطائه رقم     بأمر االسناد تم اخطار الشركة )الطرف الثاني (  2021وبتاريخ     /    / -
  محطة حاويات الدخيلة 96احالل وتغيير مسارات األوناش العمالقة )قضبان األوناش(علي رصيف  عملية

      مبلغ وقدره       بو بتاريخ     /    /       قدمت الشركة الطرف الثاني خطاب ضمان بنكى تحت رقم               -
صادر من  العقديمة % من ق10فرع وذلك بما يمثل             جنية ) فقط وقدره           جنيها الغير ( صادر من بنك

 .   تحت رقم            ساري المفعول لمدة عام-بنك         فرع    
 
 

 -ومن ثم فقد تالقت إرادة الطرفين على مايلى :
 

 البند األول
كافة ووعرض الشركة)الطرف الثاني( وأمر االسناد  يعتبر التمهيد سالف الذكر وكراسة الشروط والمواصفات

 زأ من هذا يتججزء ال االوراق والمستندات والمراسالت المتبادلة بين الطرفين المقبولة من الشركة )الطرف األول(
 .ومكملة ومتممه لجميع بنودهالعقد 

 



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان األوناش( علي رصيف 
 حاويات الدخيلة )توريدات(

 

 البند الثاني
لعمالقة االوناش احالل وتغيير مسارات اعملية يذ اسند الطرف األول بموجب هذا العقد الي الطرف الثاني مهمة تنف 

فنية طبقا  لالشتراطات والمواصفات ال محطة حاويات الدخيلة )توريدات( 96)قضبان االوناش ( علي رصيف 
 .والرسومات الهندسية 

 ضريبة ةشامل  ير غ غير (وقدره             جنية ) فقط وقدره             جنيها الوالقيمة اإلجمالية لهذا العقد مبلغ 
ة ا بالزيادعديلهت, واسعار الفئات المقدمه نهائية وال يجوز للطرف الثاني طلب  والرسوم الجمركية القيمة المضافة

د قيام الطرف يمة العقد وذلك  بع% من ق100، ويتم الوفاء بقيمة هذا العقد بموجب مستقبال ألي سبب من األسباب
ف الطر األول بفحص وقبول واستالم األصناف المتعاقد عليها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمخازن الشركة

 .األول
 

 البند الثالث
 را  ا وسع( بتوريد األصناف موضوع  هذا العقد فى موعد والمحددة كمالطرف الثاني شركة            ) يلتزم

افة كتسليم بأشهرميالدية من تاريخ استالم بموجب محضر تسليم مشترك بين طرفى العقد ويلتزم الطرف الثاني  3 
 ية.ات الهندسمواصفاألعمال موضوع هذا العقد بالكيفية والحالة الواردة بالمقايسة الكمية التثمينية والرسومات وال

لشروط % من األعمال المنفذة بنفس ا50ص في حدود كما يحق للطرف األول تعديل العقد بالزيادة أو النق -
و فروق ضات أوالمواصفات وذلك خالل مدة تنفيذ األعمال دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعوي

 .خالل فترة سريان العقد أسعار
 

 البند الرابع
ادر من بنك      صهذا العقد كتأمين نهائي % من قيمة 10قدمت شركة         )الطرف الثاني( خطاب ضمان بنكي قيمته 

دة عام ول لمفرع       خال من أي شروط أو تحفظات  ومقبول الدفع لصالح الطرف األول عند أول طلب ساري المفع
 من تاريخ تنفيذ العقد وانهاء فترة الضمان.

 
 البند الخامس

لي نتج اصمومطابقة الحدث تصميم وان تكون يضمن الطرف الثاني ان تكون جميع االصناف المتعاقد عليها جديدة 
وجية تكنولوليست منتجة بترخيص وتتفق مع المستوي والمواصفات الفنية المتعاقد عليها  طبقا الحدث النظم ال

الل فترة خفاءة العالمية وانه لن يظهر بها اي عيب يرجع الي خطأ في التصميم او المواد او الصناعة وان تعمل بك
ان تعلقة بضمني المعام يبدأ من تاريخ الفحص والقبول واالستالم ودون االخالل باحكام القانون المد الضمان ومدتها 
 العيوب الخفية.

 
 البند السادس

 المطلوبة اصفاتتلتزم شركة       )الطرف الثاني( بتسليم االصناف المتعاقد عليها جديدة ومطابقة للشروط والمو 
قص نب أو أو وجد بها عي طرف االول وجود أي مخالفة في الشروط والمواصفاتوصالحة للعمل بها، فاذا تبين لل

سباب وجب عليه اخطار الطرف الثاني أو من ينوب عنه بالفاكس وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول مقرونا بأ
كون مدة يالرفض بوجوب سحب األصناف المرفوضة عن كل أسبوع ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذة ال

 مستحقا للطرف األول.
 

 د السابعالبن
عقد أو لمحدد بالعاد ااذا أخل الطرف الثاني بالتزامه بتوريد وتسليم االصناف المتعاقد عليها كلها او بعضها في المي 

تخذ احد ي  ة أنخالل المهلة االضافية يجوز للطرف اااااااألول دون تنبيه أو انذار أو اتخاذ ايه اجراءات قضائي
نوانه ععلي  االجرائين التالين وذلك بعد اخطار الطرف الثاني أو وكيله التجاري بجمهورية مصر العربية بفاكس

 المبين في هذا العقد  
ة ا محدودشراء األصناف التي لم يقم الطرف الثاني بتوريدها من غيره علي حسابه سواء بطريق المناقصة ال-1

 شر بذات الشروط الفنية الممارسة أو باألمر المبا



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان األوناش( علي رصيف 
 حاويات الدخيلة )توريدات(

 

رف االول ي الطوالمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويخصم من قيمة التأمين المودع أو ايه  مستحقات له لد
لطرف ايكون  اخري قيمة الفروق الناتجة عن الزيادة في الثمن مضافا اليها المصروفات التيأو أيه جهة حكومية 

ض وال تعوي ي حساب الطرف الثاني وما يستحق للطرف االول من غرامات تأخير أواالول قد تكبدها في التنفيذ عل
ي هذا ليه فعيحق للطرف الثاني المطالبة بفروق االسعار اذا كان سعر الشراء علي حسابه أقل من الثمن المتفق 

 العقد
( بما ألولالشركة)الطرف انهاء التعاقد فيما يختص باالصناف التي لم تورد ويصبح التأمين النهائي من حق ا -2

دم له مع ع% من قيمة العقد ودون االخالل بما يستحقه الطرف االول من غرامات تأخير وتعويض وذلك ك10يوازي 
 ق.االخالل بحق الطرف االول في الرجوع علي الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقو

 
   

 الثامنالبند 
لها أو كستحقة له للغير جزئيا أو كليا أو عن المبالغ الم  عن العقد ( أن يتنازل المورد للطرف الثاني ) زال يجو
 . بعضها

 
 البند التاسع

لعقد احرير تخارجة عن ادارة المورد وال يمكن التنبؤ بها عند  يتم تطبيق شرط القوة القاهرة عند حدوث أحداث
لكوارث أو ا والتي تعني أعمال الشغب واالضرابات المدنية والحرب األهلية والفيضان والزالزل وانهيار التربة
د ن الموركووال يالطبيعية المشابه علي ان يقوم المورد باالبالغ عن وقوع القوة القاهرة فور حدوثها وفي كل االح

 مسئوال أمام الشركة عن اثبات القوة القاهرة.
 

 البند العاشر
 

 2017لسنة  72وقانون االستثمار رقم  1999لسنة  17الصادر بالقانون رقم  قانون التجارة الصادر  أحكام تطبق 
ون اء بالقانه ما جعامع مرا في أحكام الئحة العقود والمشتريات والمخازن فيما لم يرد بشانة نص حته التنفيذيه والئ

 بشأن المكون الصناعي المصري. 2015رقم  لسنة 
 

 عشرالحادي البند 
 قد.تختص محاكم اإلسكندرية على اختالف أنواعها ودرجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الع

 
 

 البند الثاني عشر
قطاع بعة للوالنسخة الثالثة لالجراءات والرا نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها أربع  تحرر هذا العقد من

  القانوني.
 

 

 
 الطرف األول                                                     الطرف الثاني

 
 شركة /              /   بحري أ.ح لواء

 ممدوح توفيق دراز                                      
 التنفيذي المنتدب العضو             

 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 التركيبات(محطة حاويات الدخيلة)أعمال  96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع األعمال العام وزارة 

 شركة االسكندرية لتداول الحاويات و البضائع

حطة م 96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف عملية 
 االعمال المدنية(-التركيبات)أعمال حاويات الدخيلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشروط العامة كرا سة

ة محط 96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش(علي رصيف عملية
   االعمال المدنية(-)أعمال التركيباتحاويات الدخيلة

 
 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

---------------- 

 ) يرفق بالمظروف المالي ( عطاء
 ................................................................. شركة:نتشرف نحن 

 وعنوانهـ ـــا  : ................................................................. 
 ..................  فاكـــس:تليفــــــون : .............................    

 ................................................................. الســيد:ويمثلها 
 ...................................................................بصفتــــــه:

ش العمالقة)قضبان احالل وتغيير مسارات االوناعملية  الممارسة العامة عن عن طأئهاالتقدم لسيادتكم بعب          
 (األعمال المدنية – محطة حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات 96يف االوناش( علي رص
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شامل ضريبة القيمة ( غيرالغير امصريا جنيه .........فقط وقدره مصري )جنيه  .........وقدرها:وذلك بقيمة إجمالية 
 المضافة

يل أي فظ أو تعددم التحمع عبها العقد المرفق للنصوص  الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وونتعهد بالتعاقد طبقا 
 بند من بنوده 

 الحق في ئعوالبضا ألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة االسكندرية لتداول الحاوياتالعطاء وفي حالة مصاحبة 
  0سباببداء االااألسباب كما يكون لها الحق كذلك في قبول أو رفض أي عطاء دون دون إبداء  العطاءاستبعاد 

ريخ وما من تايمدة ستون ساريا ل العطاءووشروط التوريد تنفيذ البعد تبيننا التام لظروف العطاء وقد تم تقديم هذا 
 ية . والرسوم الجمرك القيمة المضافةغير شاملة ضريبة الفنية على أن تكون األسعارفض المظاريف 

 -اآلتية:المستندات  العطاءومرفق ب
طبقا ( مشروط  نقدا أو بخطاب ضمان بنكي غير)  قيمة التأميـن المؤقت % من قيمة العطاء 1 مبلغ وقدره -1

 للنموذج المرفق بالكراسة 
 .أعمال مدعمة بالمستندات الالزمة ـ سابقة 2
 ـ البطاقة الضريبية 3
 .اإلتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناءشهادة القيد بسجل  -4
 المناقصة.ـ السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال 5

 . للشركة المتناقصة صورة رسمية من عقد التأسيس و النظام االساسى -6
 دهداا يتم سدقنكان  إذا اما  الفني ( إذا كان خطاب الضمان أن يتم وضع التأمين االبتدائي داخل ) المظروف على

 الشركة.مباشرة إلى خزينة 
 

 ،،واالحتـرام،وتفضــلوا سيادتكم بقبـول فائق التحيـة       
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 : ........................لمقاولا
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 ل العامامعاال عوزارة قطا
 .م.م(قالبحري والبرى ) ش.لنقل القابضة لشركة ال

 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 
 االسكندريةميناء 54-49رصيف 

 

 2022  -2021رقم )      ( لسنة  للممارسة العامة الشروط العامة   
 ة حاويات محط96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف لعملية 

 "منطقة حرة خاصة")أعمال التركيبات( الدخيلة 
 

 ا عنهةا يعلةالتةي المناقصةات فةي  لمقةاولياالمقدمةة مةا السةادة ا تءااالعطةتسرى الشروط العامة المبينةة بعةد علة  
ءا ال مينةاء االسةكندرية بحيةع تعتبةر هةشه الشةروط جة – 23شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضةائع  رصةيف 

لهةشه  الئحة الشركة للعقود و المشةتريات و المخةازن مكملةة و و تعتبر الشروط الخاصة عروضهميتج أ ما شروط 
 . ف  شأنه الشروط فيما لم يرد بها نص

 
 العطاء : ( نموذج 1مادة )
موذج داخل مظاريف مغلقة ) المظروف الفن  والمظروف المالي ( موقعة ما أصحابها عل  ن العطاءاتتقدم 

افق له ، المر المعتمد ما الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثما وتاريخها وعل  جدول الفئات العطاءات
ا لمظروفياالفني والمالي نوعه ما الخارج ، ويوضع  العطاءويجب أن يثبت بالبنط العريض عل  كل ما مظروفي 

ف لمظروداخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله المظروف الفني وا
حاويات  محطة 96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف عملية  المالي لجلسة

 (  --/  --/ -- )الموافق ----يوم  كيبات(الدخيلة)أعمال التر
 خ التسليمه تاريأو تسليمها إلدارة البريد الوارد والصادر بالشركة بموجب إيصال يثبت في ويكون تقديم العطاءات

 .وساعته
قيامه  بشرط ءالعطامقدما ما فرد أو شركة في الخارج أن يقدم عل  النموذج الخاص بمقدم  العطاءويجوز إذا كان 

 بسداد ثما كراسة الشروط والمواصفات .
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 ( قائمة األسعار )جدول الفئات( : 2مادة )

 مراعاة ما يل  عند إعداده لقائمة األسعار ) جدول الفئات ( : العطاءعل  مقدم 
ا بنود مومحدد بها قيمة كل بند عل  حده  العطاء يجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة ومختومة ما مقدم -1

ة القيم شاملة ضريبة غير سعاراألالعطاء وغير مسموح بتقديم أي تحفظات مصاحبه للعطاءات ، عل  أن تكون 
 .لة ل مرحوأن يتم السداد بموجب مستخلصات يقدمها المقاول للشركة بقيمة األعمال التي أنج ها لك المضافة

الحروف ورقام في جدول األسعار ، وكل تصحيح فيها أو غيرها يجب إعادة كتابته باألال يجوز الكشط أو المحو  -2
 وتوقيعه .

راسة كشطب أي بند أو شرط ما الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في  العطاءال يجوز لمقدم  -3
 الشروط أو تعديل أي منها باإلضافة أو الكشط . 

لم يكا  فنية ماإذا قدم بعد فتح المظاريف ال عطائةبحصول خطأ في  العطاء.كما ال يلتفت إل  أي ادعاء ما صاحب 
لسلطة اد اعتماد ال بعإخطأ ماديا ،فإنه يجوز للجنة التقييم الفني والمالي والبت الفصل فيه وال يكون قرارها نهائيا 

 المختصة .

بقائمة  نفيشهاتأو ر صنف أو بند ما األصناف أو البنود المطلوب توريدها عا تحديد سع العطاءإذا امتنع مقدم  -4
ويجوز مع  .و البند أبالنسبة لهشا الصنف المناقصة ول في  ـــاألسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عا الدخ

ه أعل  يد سعرعا تحد لعطاءاأن تضع للصنف أو البند الشي امتنع مقدم  العطاءاحتفاظ الشركة بحقها في استبعاد 
يت عليه إذا أرسفاألخرى العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبيا سائر  العطاءاتسعر لهشا الصنف أو البند في 

ن أن خرى دواألالعطاءات فيعتبر أنه ارتضي المحاسبة عل  أساس اقل سعر لهشا الصــنف أو البند في  المناقصه
  يكون له حق المنازعة في ذلك

فئات كلي للالمقاوليا هو المجموع ال عطاءاتالقيمة النهائية للعطاءات التي تعتبر أساسا للمقارنة بيا  -5
قيمة لنسبة للوجد أي اختالف بيا مجموع هشه البنود وما هو مدون باو إذا  –اإلجمالية لبنود مقايسة العملية 

 وع بنود المقايسة . فان المرجع لهشه هو القيمة الناتجة ما مجم –النهائية للعطاء

ه يش أحد هشل بتنفالحق المطلق في تكليف المقاو للشركةفي األحوال التي توجد فيها بنود اختيارية أو بديلة يكون  -6
الحق  ليس لهو –في هشه األحوال أن يتمسك بتنفيش بنود خاصة منها  مقاولالبنود أو بعضها دون االخري وليس لل

 ويض أو مدة إضافية . في االعتراض أو المطالبة بأي تع

يا حد الطرفليس ألواألسعار المتفق عليها والموضحة بالمقايسة الملحقة بهشا العقد تعتبر ثابتة طوال مدة التنفيش  -7
 يريق في تغكما أنه ليس ألحد الطرفيا الح –والمواصفات  وماتالحق في تغييرها مادامت األعمال مطابقة للرس

اع ميع أنوشاملة ج  ويجب أن تكون األسعار –األسعار بسبب أية صعوبة غير منظورة أو تغيير في أسعار السوق 
 .القيمة المضافة الضرائب بما فيها ضريبة

َ كان نوعها التي يقتضيها العقد ما توريد المه -8 لالزمه مات ااألسعار المتفق عليها تشمل جميع المصروفات أيا
ت ألدوانعية كما تشمل جميع النفقات ما شراء ونقل وصيانة وتصليح واستهالك وتأميا اوجميع مصاريف المص

لمصروفات ميع اجواآلالت التي تستعمل بمكان العمل أياَ كان نوعها وكشلك للمواد والمهمات الالزمة لشلك وتشمل 
 وااللت امات ايا كان نوعها الت  يتكبدها بالنسبه لكل بند ما البنود  .

 

 ( المقايسات و الرسومات :3مادة )
تغيير وحالل ا عمليةب عل  مقدمي العطاءات أن يحصلوا عل  مجموعة كاملة ما الشروط العامة و الخاصة المتعلقة

ما مقر  (محطة حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات 96مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 
ليهم أن يقوموا ع و  الدائرة الجمركية مــيناء االسكندرية23ف رصي حاويات والبضائع شركة اإلسكندرية لتداول ال

 ونهم مباالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيع إنها تعتبر ج ءا ال يتج أ ما العطاءات المقدمة 
و  شروطت مع اليعتبر توقيع مقدمي العطاءات عل  العطاءات قبوال منهم لشروط العملية كما تعتبر العطاءا

كونة كة( مالمقايسات الخاصة بها )و كشلك الشروط المقدمة ما المقاوليا إن وجدت بقدر ما تقبله منها الشر
قاوليا ت الملشروط العملية .و ال يعتبر أن هناك تعديال في أي شرط وارد في المستندات المشكورة بسبب تحفظا

لخاص عقد اشه التحفظات أو بعضها و ينص عليها كتابة في العند تقديم عطاءاتهم ما لم تقبل الشركة صراحة ه
 بالعطاء المقبول .
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 ( سابق الخبرة في األعمال:4مادة )
ت لمعلوماضرورة تضميا المظروف الفن  جميع البيانات الفنية وغيرها ما البيانات واالعطاءات عل  مقدمي 

ادرة ما اقصه صفي موضوع المنوالمستندات الت  تطلبها الشركة بما في ذلك المستندات الدالة عل  سابقة الخبرة 
 نونا .با قاقيد فيها واجوالقيد في المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات الت  يكون الجهة معتمدة 

 

 ( تقديم العينات :5مادة )
 تمدة ــــعا توريد األصناف حسب عينات الشركة النموذجية والمواصفات والرسومات المع العطاءيكون 

ليهةا ويتةول  إقرار منةه بإطالعةه ع للعطاءاإلطالع عليها ويعتبر تقديمه  العطاء) إن وجدت ( التي يجب عل  مقدم 
كةان معاينتةه لمإقرار منه ب العطاءطبقا لها ولو رافقت عطاءه عينات أخرى ، كما يعد توقيعه عل   تنفيشو ال التوريد

مةال راجعةة االع. وعلة  المقةاول ماألعمال المعاينة التامة النافية للجهالة وال يعتد بأي اعتةراض يقةدم منةه بعةد ذلةك
 االعمال المطلوبة .المطلوب تنفيشها والمواصفات الفنية قبل الشروع ف  تنفيش 

 
 العطاء :( مدة سريان 6مادة )
ميعةاد  بغةض النظةر عةا العطةاءنافش المفعول و غير جائ  الرجوع فيه ما وقت تصةديره بمعرفةة مقةدم  العطاءيبق  

 المرافق للشروط العطاءاستالمه بمعرفة الشركة حت  ستون يوما المعينة بنموذج 

   
 العطاء:( سحب 7مادة )

ركة دون قبل الميعاد المعيا لفةتح المظةاريف يصةبح التةأميا المؤقةت المةودع حقةا للشة العطاءعطائهإذا سحب مقدم 
 حاجة إل  إنشار أو االلتجاء إل  القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل عل  حصول ضرر .

 غيةاالالعطةاء وفة  هةشه الحالةة يصةبح يجةوز لمقدمةه اسةترداد التةأميا المؤقةت ،  العطةاءوعند انقضاء مةدة سةريان 
خطةار منةه إإلة  أن يصةل للشةركة  بعطائةهوغير ساري المفعول فإذا لم يطلب ذلك ، اعتبةر قةابال السةتمرار االرتبةاط 

 عطائه.بسحب التأميا المؤقت وعدوله عا 

 

 

 
 و عنوانه : العطاء( بيانات خاصة بمقدم 8مادة )

برتةه فيةه العنوان الشي يمكا مخا عطائهمقيما في جمهورية مصر العربية وأن يبيا في  العطاءيجب أن يكون مقدم 
 ويعتبر إعالنه صحيحا .

لمختصةة افعليه أن يقدم معه توكيال مصدقا عليةه مةا السةلطات  العطاءمقدما ما وكيل عا صاحب العطاء وإذا كان 
 لمنظمة .مها وفقا ألحكام القوانيا والقرارات اباإلضافة إل  كافة البيانات والمستندات الت  يجب عليه تقدي

م مقدم ما شركة يجب أن ترافقه صورة رسةمية مةا عقةد تأسيسةها ومةا نظامهةا األساسةي ، وعنةد تقةدي عطاءوكل 
 ما منشأة تجارية ألكثر ما شخص واحد ، فيجب أن ترافقه صورة رسمية ما عقد المشاركة .عطاء 

و المنشةأة لصورة المقدمة بيان بأسماء المصةرح لهةم بالتعاقةد لحسةاب الشةركة أوف  كلتا الحالتيا يجب أن ترافق ا
صةات ومدى هشا الحق وحدوده وأسةماء المسةئوليا عنةد تنفيةش شةروط العقةود و إمضةاء اإليصةاالت و إعطةاء المخال

 . كيلباسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتهم عل  أن تكون هشه النماذج عل  ذات صورة العقد أو التو
 

 :طاء ( مستندات ترفق بالع9مادة )
ية، صةورة معتمةدة مةا بطاقتةه الضةريب العطةاء مقدم ما شخص طبيعي أو معنةوي فيجةب أن ترافةق  العطاءإذا كان 

رفةة ويرفق صورة ضوئية ما السجل التجاري للمنشةأة المةشكورة أو الشةركة مةع إحضةار األصةل للطةالع عليةه بمع
ة مةا فةي موضةوع المناقصةه صةادرلجنة فتح المظاريف والتأشير علي الصورة بأنها طبق األصل ، سابقة األعمةال 

 .االتحاد المصري للتشييد و البناء  ما سارية جهة معتمدة , بطاقة عضوية
 

 ( ميعاد فتح المظاريف :10مادة )
ظهةرا  شةرة عداخل المظاريف الفنية والمالية إل  الشركة في ميعةاد غايتةه السةاعة الثانيةة  العطاءات يجب أن تصل 
 المحدد باإلعالن لفتح المظاريف الفنية    ___/   ___/  __يوم   الموافق
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لة  اى تعةديل عوال يسةرى ذلةك  –و تعديل فيه يرد بعةد الميعةاد المةشكور أيةا كانةت أسةباب التةأخير عطاء أباى وال يعتد
ولويةة أاألقل سعرا والمطابق للشةروط والمواصةفات طالمةا انةه ال يةؤثر فةي  العطاءلصالح الشركة مقدم ما صاحب 

 .العطاءات

 

 : العطاءات( مراجعة 11مادة )
يكةةون للشةةركة الحةةق فةةي مراجعةةة األسةةعار المقدمةةة سةةواء مةةا حيةةع مفرداتهةةا أو مجموعهةةا وإجةةراء التصةةحيحات 

فةيض نسةبة المبنة  علة  تخ  بالعطةاءالمادية إذا اقتض  األمر ذلك ، ويعول علة  السةعر المبةيا بةالحروف وال يعتةد 
 العطةاءار االلت ام بان تكةون أسةع العطاءوعل  مقدمي  الممارسةيقدم في   عطاءعا أقل  الممارسةمئوية ما قيمة 

 غير مشروطة بأي شرط ما شروط أو قيود و غير مرتبطة بأي أعمال أخرى .

 
 ( جلسة فتح المظاريف :12مادة )

ي بتةوكيالت أو خطابةات معتمةدة مةنهم حضةور جلسةة فةتح المظةاريف فة همأو ما ينةوب عةن العطاءاتيجوز لمقدمي 
 المقدمة . العطاءاتلك لسماع قراءة أسعار الموعد المحدد لش

 
 ( التأميا المؤقت : 13مادة )

و  اءالعطةفةي حالةة رسةو ما قيمة العملية % ( 5)نســبة اد إل  ـ وي( %1)مؤقت يجب أن يقدم مع كل عطاء تأميا
ط غير مصحوب بالتأميا المؤقةت المطلةوب و يكةون ذلةك إمةا بخطةاب ضةمان بنكةي غيةر مشةروعطاء ال يلتفت ألي  

لمؤقةت او يةرد التةأميا  العطةاءو نقدا و ذلك ضةمانا لحسةا نيةة مقةدم أ العطاءوساري حت  شهر الحق لمدة سريان 
 .المقبول  العرضو ذلك بعد تعييا  العطاءما لم يرس  عليه  قاولللم
 

 النهائي :( التأميا 14مادة )
ب موصة  المقبول إن يودع في فترة ال تجاوز عشرة أيةام مةا تةاريخ اليةوم التةالي إلخطةاره بكتةا العطاءعل  صاحب 

مليةة التةي % (  مةا قيمةة إجمةالي الع5ما يكمل التأميا المؤقت إل  ما يسةاوى  )  طائهعليه بعلم الوصول بقبول ع
اوز عشةريا د في الخةارج يكةون إيةداع هةشا التةأميا فةي فتةرة ال تجةرست عليه و بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاق

ل بشيك مقبو يومـا  و يكون التأميا النهائي ضمانا لتنفيش العقد  ويسدد نقدا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو
 الدفع .

 
 ( إلغاء العقد و مصادرة التأميا المؤقت :15مادة )

ز للشةةركة التةةأميا النهةةائي الواجةةب إيداعةةه فةةي المةةدة المحةةددة لةةه فيجةةوالمقبةةول بةةأداء لعطةةاء إذا لةةم يقةةم صةةاحب ا
أن  بموجب إخطاره بخطاب موص  عليه بعلم الوصول دون حاجةة التخةاذ إجةراءات أخةرى أو االلتجةاء إلة  القضةاء

د طة أحةتلغ  العقد و تصادر التأميا المؤقت أو تنفيشه كله أو بعضةه علة  حسةاب صةاحبه بمعرفةة الشةركة أو بواسة
ا مي أن تخصم فر و يكون لها الحق ـأو بالمناقصة أو الممارسة أو باالتفاق المباش طائهالتالية لع لعطاءاتمقدمي ا

إلخةالل أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيا كان سةبب االسةتحقاق لةدى الشةركة ألي خسةارة ألحقهةا مةع عةدم ا
 ائه ما حقوق .بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكا ما استيف

 
 
 
 

 ( التأمينات :16مادة )
ملةةة تةةؤدى التأمينةةات نقةةدا أو بخطةةاب ضةةمان بنكةةي غيةةر مشةةروط صةةادر مةةا احةةد البنةةوك المعتمةةدة بةةشات القيمةةة والع

ميا ما طلب خصم قيمة التأ العطاءوساري المفعول في المدة المحددة بكراسة الشروط والمواصفات ويجوز لمقدم 
سةبة أو وقةت تقةديم الطلةب بالن العطةاءمبالغ مستحقة له لدى الشةركة بشةرط أن تكةون صةالحة للصةرف وقةت تقةديم 

 للتأمينات النهائية .
 

 ( خطابات الضمان :17مادة )
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ة بريديةة رقمه و تاريخةه و يجةوز أن تسةحب حوالة العطاءإذا كان التأميا نقدا فيؤدى مقابل إيصال رسمي يثبت في 
 و ال تحسب فائدة عل  هشه المبالغ . العطاءبقيمته ترافق 

و شةرط و و إذا كان التأميا خطاب ضمان وجب أن يصدر ما أحد المصارف المحلية المعتمدة و ال يقترن بأي قيةد أ
ديةةد مةةدة ا و انةةه مسةةتعد ألدائةه بأكملةةه أو تجأن يقةر فيةةه المصةةرف أن يةةدفع تحةت أمةةر الشةةركة مبلغةةا يةوازى التةةأمي

قةدم سريان خطاب الضمان لمدد أخرى حسبما تةراه الشةركة عنةد الطلةب منهةا دون االلتفةات إلة  أي معارضةة مةا م
 العطاء.

 
 ( تسليم الموقع :18مادة )

ليةه مةا عيم موقةع باسةتالم الموقةع بموجةب محضةر تسةل يقوم المقاول – الشركة و المقاولبمجرد أتمام التعاقد بيا 
 ا وما المقاول نفسه أو ما مندوبه المعتمد منه أو ما ينوب عنه شركةال
 

 ( رد التأميا المؤقت :19مادة )
شةيك أو بغير المقبولة بغير توقف عل  طلب مةنهم سةواء كانةت نقةدا أو  العطاءاتيرد التأميا المؤقت إل  أصحاب 

 . مناقصه المحدودهالبخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت في 
لعامةة ا للشةروط اوال ترد التأمينات النهائية إال بعد أن يتم تنفيش العقد بصةفة نهائيةة أو انقضةاء فتةرة الضةمان وطبقة

توقةف علة   بالمناقصه وحالئش يرد التأميا بكاملة أو ماتبق  منة لصاحبة أو إلة  البنةك إذا كةان خطةاب ضةمان بغيةر
 طلب ما أي منهما . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : أو األعمال المنفشة( رفض األصناف 20مادة )
الفةا إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثةر مةا األصةناف المةوردة  أو وجةدت فيهةا نقةص أو مخالفةات للمواصةفات أو مخ

ب سةحب بشلك كتابة بالبريد الموص  عليةه بعلةم الوصةول بأسةباب الةرفض و بوجةو قاولللعينات المعتمدة يخطر الم
ركة أو فةي و توريد بدال منها و يجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور قرار الشةوكشلك األعمال األصناف المرفوضة  

اريخ اليةوم تةبسحب األصناف المرفوضة  خالل سبعة أيةام علة  األكثةر مةا  المقاولاليوم التالي عل  األكثر و يلت م 
مةال ) رفةض وإزالةة األعا ـتخ يةالتالي إلخطاره فإذا تأخر في سحبها يكةون للشةركة الحةق فةي تحصةيل مصةروفات 

عةةد ب( عةةا كةل أسةةبوع أو جة ء منةةه مةا قيمةةة األصةناف لمةةدة أقصةاها أربعةةة أسةابيع  و  %2بواقةع )والتوريةدات ( 
سةتحقا لهةا انتهاء هشه المدة يكون للشركة الحق في أن تتخش إجراءات بيعها فورا و أن تخصم ما الثما ما يكةون م

 ا في حاالت خاصة مت  قدرت السلطة المختصة ذلك . ويجوز التجاوز عا مصاريف التخ ي
 

 ( التنازل عا العقد :21مادة )
ازل عةا تلةك الن ول عا العقد أو عا المبالغ المستحقة له كلها أو بعضةها و مةع ذلةك يجةوز أن يتنة للمقاولال يجوز 

 ال يخةل قبةول وعةا تنفيةش العقةد  مسةئوالالمقةاول المبالغ ألحد البنوك و يكتفي في هشه الحالة بتصديق البنك و يبق  
 ن وله عا المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله ما حقوق .

 
 ( حاالت فسخ العقد :22مادة )

رثة السماح للو أو  المقاولجاز للشركة فسخ العقد مع رد التأميا إذا لم يكا للشركة مطالبات قبل  المقاولإذا توف  
يةه السةلطة باالستمرار في تنفيش العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيال بتوكيةل مصةدق علة  التوقيعةات فيةه و توافةق عل

 المختصة بالشركة .
و التةأميا أ و توف  أحدهم فيكون للشركة الحق في إنهاء العقد مع مصةادرة قاولوإذا كان العقد مبرم مع اكثر ما م

 باالستمرار في تنفيش العقد . لمقاولياامطالبة باقي 
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اءات و يحصل اإلنهاء في جميع هشه الحاالت بموجب كتاب موص  عليه بعلةم الوصةول دون الحاجةة إلة  اتخةاذ إجةر
 أخرى أو االلتجاء إل  القضاء .

 
 الحفاظ عل  النظام بموقع العمل ( 23مادة )

ك بمةا فةي ذلة يةة والمحليةة ذات الصةلة بتنفيةش موضةوع التعاقةديلت م المقاول بإتباع جميع القوانيا واللةوائح الحكوم
كةةون اسةتخراج الرخصةة و الحصةةول علة  موافقةة هيئةةة مينةاء االسةكندرية و كةةشا الجهةات الحكوميةة االخةةرى, كمةا ي

ل ات أو يحةاومسئوال عا حفظ النظام بموقع العمل وتنفيش أوامر الشركة بإبعاد كل ما يهمل أو يرفض تنفيش التعليمة
او  ع االصاباتغش أو يخالف أحكام هشه الشروط ويلت م المقاول أيضا بالتاميا عل  العمال و اتخاذ كل ما يكفل منال

مسةئوليته  حوادث الوفاة لهم او الى شخص اخر أو األضرار بممتلكةات الحكومةة أو األفةراد أو تلةوث البيئةة وتعتبةر
فيةشه علة  له بتلك االلت امةات يكةون للشةركة الحةق فةي تنفي هشه الحاالت مباشرة دون تدخل الشركة وف  حالة اخال

 نفقته . 
 

 :  ( الت امات المقاول 24مادة ) 
–راهةا معاينةه الموقةع للتأكةد مةا طبيعةة الموقةع وبالطريقةة التةي ي عليةه عل  مقدم العطاء قبل وضةع فئةات عرضةه

فةق نظةر عمةا أروعل  ذلك فأنه بمجرد تقديم عطائه يعتبر أنه قةام بالمعاينةة التامةة النافيةة للجهالةة للموقةع بغةض ال
ه أثنةاء دفبالعطاء ما بيانات مما يمنعه ما أي اعتراض في المستقبل سواء بسبب طبيعة الموقع أو أيةة عقبةه تصةا

علة   وال يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض نظير أي صعوبات أو ظروف غير منظورة قةد تطةرأ –سير العمل 
هةةشه  وتعتبةةر فئةةات عطائةةه شةةاملة لكةةل –العمةةل بسةةبب النقةةل أو عةةدم تواجةةد المةةواد األوليةةة باألسةةواق أو غيرهةةا 

بلةة يةة وغيةر قاعتبر الفئات نهائية وثابتة طوال مةده العملاالحتماالت وااللت امات وبمجرد قبول عطائه ما الشركة ت
 للتعديل . 

كمةةةا يلتةةة م المقةةةاول باألعمةةةال موضةةةوع المناقصةةةه المبينةةةة بالتفصةةةيل بالرسةةةومات واالشةةةتراطات والمواصةةةفات 
صةول سةب األحإليه ويلت م مقدم العطاء بتنفيش األعمال الموكولة  –والمقايسات المرفقة ويقدم العطاء عل  أساسها 

 ويكون مقدم العطاء مسئوال عا جودتها وضمان صالحيتها .،الفنية للصناعة
 

 ( المواد واآلالت بمكان العمل :  25مادة ) 
منطقةةة جميةةع المةةواد والمشةةونات المعتمةةدة والقطةةع واألدوات واآلالت التةةي تكةةون قةةد استحضةةرت بمعرفةةة المقةةاول ل

المنشةتت وبقصد استعمالها في تنفيةش العمةل وكةشلك جميةع األعمةال العمل أو عل  األرض المشغولة بمعرفة المقاول 
 الوقتية األخرى تظل كما هي . 

 لمقةاول تحةتال يجوز نقلها أو التصرف فيها إال بإذن الشركة إل  أن يتم التسةليم المؤقةت علة  أن تبقة  فةي عهةدة ا
غير ذلك  ضياع أو التلف أو السرقة أوحراسته ومسئوليته وحدة وال تتحمل الشركة في شأنها اى مسئولية بسبب ال

 . 
هةا وقايتها منويجب عل  المقاول أن يهي ء مكانا صالحا لتشويا المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك ل

 بطريقة يوافق عليها مهندس الشركة .

 
 ( الفئات والكميات :  26مادة ) 

ليةةة طبيعةةة العمالمقةادير واألوزان الةةواردة بجةداول الفئةةات هةي مقةةادير وأوزان تقريبيةة قابلةةة لل يةادة والعجةة  تبعةا ل
لتةي تنفةش والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة واألثمان التي تدفع للمقاول تكةون علة  أسةاس الكميةات ا

طةأ فةةي و الرسةومات وسةواء نشةةأت ال يةادة أو العجة  عةا خفعةال سةواء كانةت اقةل أو أكثةر مةةا الةواردة بالمقايسةة أ
 حساب المقايسة االبتدائية أو عا تغييرات أدخلت في العمل طبقا ألحكام العقد 

جة بجةداول ويعتبر المقاول مسئوال عا التحري بنفسه عا صحة المقادير واألوزان وتعتبر كل فئة ما الفئات المدر
و لغ زيةادة أوغير قابلةة إلعةادة النظةر الى سةبب وال يكةون للمقةاول حةق طلةب مبةا الفئات مل مة للمقاول أثناء العقد

 تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية مع مراعاة االت  : 
 ف اإلداريةةتشمل الفئات ثما األعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد وأجور اليةد العاملةة والمصةاري -1

 األكمل .  والعدد واآلالت والسقايل وغير ذلك ما األعمال الالزمة لتنفيش العقد عل  الوجهواألرباح والهوالك 
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 ل  المقاولكما تشمل الفئات تكاليف ونفقات نقل المهمات ومواد البناء والعمال وخالفة إل  موقع العمل وع -2
لكامةل وتقةع مسةئولية ذلةك بادراسة كافة الظروف المحيطة بطرق ووسةائل المواصةالت المؤديةة إلة  موقةع العمليةة 

 عل  المقاول دون سواه . 

  ويقوم مهندس الشركة بعملية القياس والوزن لألعمال أثناء سير العمل باالشتراك مع المقاول أو مهندسة  
 أو مندوبة ويتم التوقيع بصحة المقاسات واألوزان ما االثنيا فإذا تخلف المقاول أو مندوبة بعد إخطاره 

 يل م باألوزان والمقاسات التي يجريها مهندس الشركة .  
 

 : أو تنفيش األعمال وغرامة التأخير المترتبة عل  ذلك في توريد   المقاولتأخير (  27مادة ) 
 يةدخل فةي ذلةكوأو تنفيش كل الكميات المطلوبةة أو جة ء منهةا فةي الميعةاد المحةدد بالعقةد في توريد  قاولإذا تأخر الم
أو توريةد  فيجةوز للشةركة إعطائةه مهلةة إضةافية لل لمرفوضة واألعمال الغير مطابقة بالمواصفات الفنية األصناف ا

ع مةا عةا كةل أسةبوع تةأخير أو جة ء مةا األسةبو% (  1عل  أن توقع عليةه غرامةة تةأخير بواقةع  ) تنفيش األعمال 
ا قيمةة ( وتحسةب الغرامةة مة %10صة  ) أو تنفيةشها بحةد أققد تةأخر فةي توريةدها  قاولالتي يكون المقيمة الكمية 

 اشةر أو غيةرختام العملية جميعها إذا رأت الشركة أن الج ء المتأخر يمنع االنتفاع بمةا تةم مةا العمةل عةا طريةق مب
 ا ذلك فيكونمال يسبب شيئا مباشر عل  الوجه األكمل في المواعيد المحددة أما إذا رأت الشركة أن الج ء المتأخر 

مةة بمجةرد لنسب و األوضاع السابقة مةا قيمةة األعمةال أو التوريةدات المتةأخرة فقةط و توقةع الغراحساب الغرامة با
 حصول التأخير و لو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إل  تنبيه أو إنشار.

ضةافية إللمهلةة ا  ابتوريد األصناف أو تنفيش األعمال في الميعةاد المحةدد للعقةد أو خةالل  قاولو في حالة عدم قيام الم 
 -يكون للشركة اتخاذ أحد اإلجراءيا التالييا:

ة قيمة قةاوللما  حسابه و يخصم ما التأميا المودع مةا ـما غيره عل تنفيش األعمال التي لم يقم المقاول بتنفيشها-1
ه و مةا ( مةا قيمةة األصةناف المشةتراة  علة  حسةاب %10ال يادة في الثما مضافا إليها مصروفات إدارية بواقةع ) 

 ي أي حالة .فالمطالبة بأي فرق  قاولال يحق للمأو تنفيش األعمال و يستحق ما غرامة عا مدة التأخير في التوريد 
تحقات % مةا قيمةة التعاقةد و الحصةول علة  جميةع المسة5إنهاء التعاقد و مصةادرة التةأميا النهةائي بمةا يةوازى -2

 ضاء .االلتجاء إل  القأو  دون الحاجة إل  اتخاذ إجراءات أخرى
 
 

 : ونتائج سحب العملية( فسخ العقد 28مادة )
 ع فةي إصةالحبأي شرط ما شروط العقد أو أهمل أو اغفل القيام بأحد الت اماتةه المقةررة و لةم يشةر قاولإذا أخل الم

ن للشركة اثر ذلك خالل أسبوع ما تاريخ إخطاره بخطاب موص  عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هشا اإلصالح كا
 -لحة الشركة :ظروف العقد ومص هالحق في اتخاذ أحد اإلجراءيا التالييا وفقا لما تقتضي

 الشةركة هفسخ العقد مع مصادرة التأميا النهائي المستحق وقت الفسةخ و الحصةول علة  جميةع مةا تسةتحق -1
 ما غرامات أو تعويضات عما يلحق بها ما أضرار .

حةدودة أو كالمناقصةة العامةة أو المناقصةة المبأي طريقة ما طرق التعاقةد   قاولتنفيش العقد عل  حساب الم -2
سةةحب  قاولوقةةتمةةع مصةةادرة التةةأميا النهةةائي المسةةتحق  للمحليةةة أو الممارسةةة أو االتفةةاق المباشةةر المناقصةةة الم

ات و ات و تعويضات و استرداد جميع ما تكبدتةه مةا مصةروفمـو الحصول عل  ما تستحقه الشركة ما غراالعملية 
لعمةل مةا او بعض مايو جةد بمحةل لشلك ويكون للشركة الحق في احتجاز كل أقد نتيجة ـــخسائر زيادة عل  قيمة الع

عمةةا منشةتت وقتيةة ومبةاني و الت وأدوات ومةواد وخالفةة دون أن تكةون مسةئولة عةا ذلةك قبةل المقةاول أو غيةرة و
عةد انتهةاء يصيبها ما تلف أو نقص الى سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق أيضا في االحتفاظ بها ب

 .  يعها دون أدن  مسئولية ما جراء البيع العمل ضمانا لحقوقها ولها أن تب

 
 :   طاءات( مدة االرتباط بالع29مادة )

روف يومةا مةا تةاريخ جلسةة فةتح المظة 90(  تسةعونقائمة ال يمكا سحبها لمدة ) روضتشترط الشركة أن تبق  الع
العطةةاء  إذا سةةحب مقةةدمالفنةةي و يسةةتمر العطةةاء قائمةةا حتةة  بعةةد نهايةةة الميعةةاد المةةشكور إلةة  أن يسةةحبه مقدمةةه ، و 

فعةه حقةا يصةبح التةأميا المؤقةت الةشي د طائةهقبل انتهاء مدة الستون يوما المةشكورة و قبةل إخطةاره بقبةول عةعطائ
 للشركة دون حاجة التخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة الدليل عل  حصول ضرر لها .

 
 قبول العطاء و تج ئته : (30مادة )



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 التركيبات(محطة حاويات الدخيلة)أعمال  96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

ه فةي تعتبةر طةاءأو أي عطةاء  خةر و تحةتفظ لنفسةها بةالحق فةي قبةول أي ع طاءاتل العالشركة غير مل مة بقبول اق
لمقةةدمي  أو ج ئيةةا دون إبةةداء األسةةباب و ال يجةةوز يةةاكل العامةةةشلك لهةةا الحةةق فةةي أن تلغةة  المناقصةةه كةةمصةةلحتها و 

 المطالبة بأي تعويض عا ذلك . طاءاتالع
 

 ( فسخ العقد و مصادرة التأميا النهائي : 31مادة )
 -يفسخ العقد و يصادر التأميا النهائي في الحاالت اآلتية :

 مع الشركة . تعامله إذا استعمل المتعاقد الغش أو التالعب في -1

ظفي إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشةر فةي رشةوة أحةد مةو -2
 الشركة .

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر . -3

حةةق ب( يشةةطب اسةةم المتعاقةةد مةةا سةةجل المةةورديا و ال يخةةل فسةةخ العقةةد و مصةةادرة التةةأميا  2، 1وفةة  الحةةالتيا ) 
 الشركة في الرجوع عل  المتعاقد بالتعويضات الالزمة .

 

 ( تعديل العقد بال يادة أو النقص :32مادة )
خالل مةدة  و ذلك حجم األعمال المنفشة( ما  %50دة أو النقص في حدود ) يكون للشركة الحق في تعديل العقد بال يا

ز للشةركة دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبةة بةأي تعويضةات أو فةروق أسةعار و يجةو وتنفيش األعمالالتوريد 
 إذا استدع  األمر ذلك . وتنفيش األعمال مد المدة المحددة للتوريد

 
 ( نظافة الموقع:33مادة )

ة أن يجعل األعمال بما فيها األراضي الموضةوعة تحةت تصةرفه ألي غةرض مةا األغةراض فةي حالةالمقاول  يجب عل 
قةد  ئةة أو التةينظيفةة خاليةة مةا البقايةا و المخلفةات التةي ال لة وم لهةا أو األشةياء المضةرة بالصةحة أو األمةا أو البي

عمال و نجةازه بحالةة نظيفةة كاملةة و صةالحة لالسةتيتسبب عنها حرائق و عليه أن يسلم كةل جة ء مةا األعمةال بعةد إ
يحةةافظ  عليةةه أن يصةةلح مكةةان العمةةل و يخليةةه مةةا جميةةع بقايةةا المةةواد و األوسةةات و كةةل أنةةواع المخلفةةات و عليةةه أن
 ئا أال بعةةدمحافظةةة تامةةة و يتخةةش جميةةع االحتياطةةات الالزمةةة لوقايةةة المنشةةات المحيطةةة بةةالموقع و أال ي يةةل منهةةا شةةي

 ركة عل  ذلك كتابة.موافقة الش
بةه علة   في أن تقوم بكل ما ذكر  نفا في خالل ثالثة أيام ما استالم األمر الكتابي، فللشركة الحقالمقاول  و إذا لم يقم

ع جميةةالمقةةاول  و تحةةت مسةئوليته بةةدون حاجةةة إلةة  اتخةاذ أي إجةةراء أو أي إخطةةار  خةةر مةع تحميةةلب المقةةاول حسةا
 أو نقل المخلفات بعيدا عا الموقع و تعطيل حركة العمل بالشركة.الغرامات الناتجة عا عدم إخالء 

 
 األعمال:  إنهاء( 34مادة )

 تهةا بحضةورالشركة كتابة بشلك و عندئش يحدد اليةوم الةشي سةيجرى فيةه معاينالمقاول بمجرد انتهاء األعمال يخطر 
 أو مندوبه المقاول 

 
 :العملية  ( مدة ضمان35مادة )
بتةةدائي مةةا تةةاريخ االسةةتالم اال نتيالمةةدة سةةأن يضةةما األعمةةال و حسةةا تنفيةةشها علةة  الوجةةه األكمةةل المقةةاول  علةة 

 .للعملية بدون مالحظات 
يجةدد  أن يصةلح أوالمقةاول  فعلة  والمقاول مسئول عا بقاء جميع االعمال سليمة فةاذا ظهةر بهةا أي خلةل أو عيةب

ي ذلةك فةأثنةاء مةدة الضةمان صةالحة لالسةتعمال فةإذا قصةر ألعمةال المنفةشة اهشا الج ء عل  حسابه لكي تكون جميع 
صةالح اء هةشا اإلفللشركة أن تقوم بتنفيشه بالنيابة عنه عل  حســـابه و تحت مسئوليته و ذلك بعد التنبيه عليه بإجر

 .وذلك دون اإلخالل بمده الضمان المنصوص عليها ف  القانون المدني  بكتاب مسجل
 

 المواد و التشويا:( 36مادة )
مصةرية مطابقة تماما للشروط و المواصةفات القياسةية ال و يجب أن تكون ما أجود صنف الموردة جميع المواد-1

ة ة ما الشةركو مطابقة للمواصفات الفنية لألعمال المتفق عليها و العينات المعتمد أو أي مواصفات قياسية عالمية
 .ضمان صالحيتها  و يكون مقدم العطاء مسئوال عا جودتها و



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 التركيبات(محطة حاويات الدخيلة)أعمال  96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

لةك فةةي يجةب أن يكةون تشةويا المهمةات متواصةةال و بمقةادير كافيةة إلتمةام جميةع األعمةةال المحةددة و أن يكةون ذ-2
سةئولية علي ان يكةون التشةويا والمحافظةة علةي الخامةات مسةئولية المقةاول م األماكا التي يعينها مهندس الشركة

 .كاملة وليست مسئولية الشركة
 

 -مهندسي ومندوبي المقاول: (  37مادة ) 

مالحظة قيام بالمهندسيا للديا بنقابةثناء العمل مهندسيا ذوى كفاءة ويكونوا مقيم أأن يستخدالمقاول  يجب عل 
يابة عنه بالن للعملالمقاول  العمل.وعل  هؤالء المهندسيا أن يكونوا بمنطقة العمل وان يفوضوا تفويضا تاما ما

وقع ب بالمتنفيش التعليمات الصادرة إليهم ما مهندسي الشركة وان يكون لهم مكتوان يقوموا باستالم وسرعة 
ييا شا التعالعتماد ه ينهمعل  الشركة قبل تعي المقاولويجب أن تعرض أسماء مهندسي المقاول  يعمل عل  حساب 

ا وإذا بتخري بدالهماستالمقاول وإذا أتضح للشركة أن هؤالء المهندسيا غير الئقيا، فلها الحق في أن تطلب ما 
ا يحق بتخري في استخدام المهندسيا المطلوبيا بصفة مستمرة عل  النحو المشكور أو في استبدالهمالمقاول  قصر

احد في أيام يوميا للمهندس الو جنيها الغير (  خمسمائة) فقط وقدرة  ( يهـجن 500للشركة خصم مبلغ وقدره ) 
ي القيام ف قاولللمعدم التواجد عالوة عل  أن يكون للشركة الحق في تعييا أحد المهندسيا ما قبلها ليكون ممثال 

 أيضا. المقاولويتم خصم مرتبة ما مستحقات  المقاولبمباشرة أعماله ودون اعتراض ما 

 

 ر مطابقة أثناء سير العمل:( رفض المهمات واألعمال التي توجد غي38مادة )
ه مهنةدس تقديم المهمات لألعمةال المطلوبةة منةه إلحصةائها جيةدا أثنةاء سةير العمةل إذا طلةب منة المقاوليجب عل   -أ

 الشركة ذلك.
لمهندس الشركة الحق فةي رفةض أي شةيء مةا المةواد و األعمةال التةي يةرى أنهةا مةا نةوع غيةر صةالح أو غيةر  -ب

 ن ي يل ويعيةدأن ي يلها في الحال ما موقع العمل وأالمقاول  المقدمة والمعتمدة وعل مطابقة للشروط أو العالمات 
 وتحت مسئوليته.المقاول العمل أو األعمال التي لم يوافق عليها مهندس الشركة ويكون ذلك عل  نفقة 

العمةل،  ت و أجة اءال يسمح بامتداد مدة العملية بسبب أي تأخير ينشأ ما رفض مهندس الشركة للمةواد و األدوا -ج
 سواء كان ذلك بالمصانع أو بموقع العمل.

ة المةواد في ظرف خمسة أيام ما تةاريخ اسةتالمه إخطةار كتةابي مةا الشةركة وإذا تةأخر فةي إزالةالمقاول إذا أهمل  -د
م أن تقو واألدوات و اآلالت والتي يطلب منه إزالتها بموجب النص السابق أو أي نص  خر فيكون للشركة الحق في

 مع تحميله بجميع الغرامات الناتجة عا تواجدها. المقاولبإزالتها دون اتخاذ أي إجراءات وعل  حساب 
 

 ( االختبار:39مادة )
اكةد بارها والتللشركه الحق ف  ارسال عينات المواد الت  يوردها المقاول للمعامل الحكوميه أو المعامل الخاصه الخت

لمصنعيه والمواصفات وعليه أن يقوم عل  حسابه بتقديم ما يل م ما المهمات واما صالحيتها ومطابقتها للشروط 
 ه المتخصصةهووسائل النقل الالزمه الجراء هشا االختبار كما يحق للشركه تكليف أحد خبراء الدهان أو بيوت الخبةر

 ف  هشا المجال بالقيام بمتابعه التنفيش واالستالم للعمليه موضوع الممارسه.
 

 طلب الرسومات  :(  40مادة ) 
أسةبوعيا إذا احتاج المقاول إل  تعليمات أو رسةومات تفصةيلية لةبعض األعمةال فعليةه طلةب ذلةك قبةل الحاجةة إليهةا ب

هنةدس عل  األقل , ويحق لمهندس الشركة تكليف المقاول بتقديم اقتراحةات فةي صةورة لوحةات تفصةيلية يعتمةدها م
 الشركة قبل تنفيشها .

 
 األعمال الغير واردة بالعقد  :(  41مادة ) 

و مةةا ال يجةةوز للمقةةاول إجةةراء أي عمةةل ال يكةةون مةةشكوراَ بالعقةةد قبةةل الحصةةول علةة  أمةةر كتةةابي بةةشلك مةةا المالةةك أ
 ار الةواردةالمهندس وف  حالة طلب أي أعمال لم ترد بالعقد فللشركة الحق في طلب تنفيش هشه األعمةال بةشات األسةع

 سالفة الشكر بهشه الكراسة  . 32وفقا للمادة  المقدمة منه سعاربعروض األ
 

 االستالم االبتدائي :(  42مادة ) 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 التركيبات(محطة حاويات الدخيلة)أعمال  96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

صل ــةةـحطبقةا للشةروط و المواصةفات و الرسةومات في  تنفيةش األعمةال والتوريةداتإذا اتضةح مةا المعاينةة التةي تمةت 
أثنةاء  أو مندوبةه  هأو مندوبةه وفة  حالةة تخلفة قةاولاالستالم االبتدائي و يحةرر محضةر رسةمي بةشلك فةي وجةود  الم

لم  و أن التوريدأعل  الوجه األكمل  ينفشلم  العملالمعاينة يثبت ذلك في المحضر المشكور و إذا ظهر ما المعاينة أن 
ت التةواريخ مطابقة  للشروط مع إثبا األعمال والتوريدات قد تمتيستكمل فيؤجل االستالم المؤقت إل  أن يتضح أن 

 لتي يتم فيها ذلك بنفس المحضر مع حق الشركة في فرض غرامة التاخير  .ا

  
 
 
 
 

 ( االستالم النهائي:43مادة )
ليةة لشةروط العم قد قام بكل ما عليه ما االلت امةات طبقةاالمقاول  إذا اتضح ما المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان أن

ول المقةاعلة   فيحصل االستالم النهائي و يرد إليه التأميا النهائي وإال فيؤجل حتة  تنفةش كةل االلت امةات المفروضةة
طة  و تعلشةركة ابمقتض  العملية. و ال يعتبر االستالم النهائي انه قد تم أال إذا حصل إثباته بمحضر موقع عليه مةا 

ائي طبقةةا ألحكةةام هةةشه الشةةروط إلةة  حةةيا تحريةةر محضةةر االسةةتالم النهةةالمقةةاول  و تسةةتمر مسةةئوليةللمقةةاول صةةورة 
 . المشار إليه

 
 :(قرار رئيس الوزراء44مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( طريقة السداد:44مادة )
 يتم السداد باحدي الطرق التالية:

 بعد الفحص واالستالم أو القبول بتحويل بنكي %100أوال:
 ثانيا: المستخلصات

 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 التركيبات(محطة حاويات الدخيلة)أعمال  96عملية احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش( علي رصيف 

 

 ( الدفعة المقدمة:45مادة )
روطا في ما قيمة التعاقد اذا كان الدفع المقدم مش ( %20) يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدما

ي انه في ة عللمختصالتعاقد ومقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بشات القيمة والعملة وذلك بموافقة سلطة االعتماد ا
كي ب ضمان بنل خطاحالة التعاقدات الخاصة بتدبير األحتياجات أو تنفيش االعمال يتم سداد الدفعة المقدمة فور وصو
سرعة والتنفيش  ل مدةلقيمة الدفعة المقدمة اذا ما كانت مدة التنفيش تبدأ ما تاريخ صرف الدفعة المقدمة وذلك لتفعي

ن م قانوويستثني ما شرط خطاب الضمان البنكي الجهات الحكومية الخاضعة الحكاالتوريد او انهاء األعمال 
 .المناقصات والم ايدات في حالة طلبها ذلك

 
 
 

 
 
 



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف  
 حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج عقد
ات محطة حاوي96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش(علي رصيف 

  الدخيلة)أعمال التركيبات(
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف  
 حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات(

 

 

 

 نموذج عقد
طة مح 96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف  عملية

  "منطقة جرة خاصة"الدخيلة )أعمال التركيبات(حاويات 
 

 -هذا العقد بين كل من: 2021انه في يوم                 الموافق     /    /  
ي سياسر محمد مر/ اللواءشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع شركة تابعة مساهمة مصرية ويمثلها قانوناً السيد 

 . االسكندرية البحريميناء   23ومقرها محطة الحاويات ـ رصيف التنفيذي  المنتدب العضوبصفته    هيكل
 ) طرف أول (

 ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /                     شركة   
 مقرها و  بموجب التفويض الصادر بتاريخ    /   /                           توقيع السيد/  وينوب عنه في ال

 
 ) طرف ثان (

ناش سارات االوماحالل وتغيير عملية  لبين مجموعة من الشركات المتخصصه   ممارسة عامةبتاريخ  /     /       أجريت -
قبول  العطاء  التي أسفرت نتيجتها عن محطة حاويات الدخيلة)أعمال التركيبات( 96العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف 

 المقدم من شركة                        
القيمة نيه الغير ( شاملة ضريبةج ) الطرف الثاني ( بقيمة إجمالية قدرها             جنية ) فقط وقدرة                             

 . المضافة
صفتة ب                                           مجلس ادارة الشركة ) الطرف االول ( باالجماع  وافق  2021وبتاريخ     /    / -

لي عالوناش( احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة )قضبان اعملية سلطة االعتماد المالي على محضر إجراءات لجنة 
  محطة حاويات الدخيلة  96رصيف 

ت وتح ضريبة القيمة المضافة  ةشامل جنيه الغير (                 جنية ) فقط وقدرة                  بقيمة إجمالية قدرها        
 العجز والزياده فى حدود الكميات الفعليه .

ر احالل وتغيي ةعمليعن  المقدم منها  تم اخطار الشركة )الطرف الثاني ( بقبول عطائها 2021وبتاريخ     /    / -
  محطة حاويات الدخيلة)أعمال تركيبات( 96مسارات االوناش العمالقة )قضبان االوناش(علي رصيف 

      مبلغ وقدره       بو بتاريخ     /    /       قدمت الشركة الطرف الثاني خطاب ضمان بنكى تحت رقم               -
يمة عملية المقاولة % من ق5جنية ) فقط وقدره           جنيها الغير ( صادر من بنك            فرع وذلك بما يمثل 

 لضمان تنفيذ العملية.   
 
 
 

 -قد تالقت إرادة الطرفين على مايلى :ومن ثم ف
 

 البند األول
 

ة الكمية مقايسيعتبر التمهيد سالف الذكر وكافة األوراق ومستندات هذه العملية  وكراسة الشروط والمواصفات وال
 .حكمةتأخذ ولعقد االتثمينية  والرسومات والمواصفات الهندسية والفنية الخاصة بهذه العملية جزء ال يتجزأ من هذا 

 البند الثاني
لعمالقة الوناش ااوتغيير مسارات  احالل  عمليةيذ اسند الطرف األول بموجب هذا العقد الي الطرف الثاني مهمة تنف 

الفنية  طبقا  لالشتراطات والمواصفات محطة حاويات الدخيلة)أعمال تركيبات( 96)قضبان االوناش(علي رصيف 
 .والرسومات الهندسية 



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف  
 حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات(

 

القيمة  ريبةض شاملة  غير (الية لهذا العقد مبلغ وقدره             جنية ) فقط وقدره             جنيها الوالقيمة اإلجم
بب من سألي  المضافة , واسعار الفئات المقدمه نهائية وال يجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبال

 األسباب.
ة ل مرحلكمستخلصات يقدمها الطرف الثاني للطرف األول  في نهاية وتتم المحاسبة  فيما بين الطرفين بموجب 

 بقيمة األعمال التي أنجزها الطرف الثاني .ويتم السداد بأحد الطرق التالية:
 .شيك بنكي بعد الفحص واالستالم أو القبول-1
 .المستخلصات-2

 البند الثالث
 صاهوعد أقوالمسندة إليه بموجب هذا العقد فى ميلتزم الطرف الثاني بتنفيذ وإنجاز كافه األعمال المطلوبة 

يلتزم ومن تاريخ استالم بموجب محضر تسليم مشترك بين طرفى العقد  مراحل  6مقسمة علي   أشهرميالدية 6 
ثمينية ة التالطرف الثاني بتسليم كافة األعمال موضوع هذا العقد بالكيفية والحالة الواردة بالمقايسة الكمي

 اصفات الهندسية.والرسومات والمو
لشروط % من األعمال المنفذة بنفس ا50كما يحق للطرف األول تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود  -

و فروق ضات أوالمواصفات وذلك خالل مدة تنفيذ األعمال دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعوي
 أسعار.

 
ول الطرف األ لشركةمال المكلف بها جاز لسلطة االعتماد المختصة باالعتماد لفإذا تأخر الطرف الثاني في تسليم األع

 لتي يتأخرالمدة اإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطائه مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن توقع علية غرامة عن 
تي يتوقف المدة ال تأخيرفي حساب مدة ال لفيها إلنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم االبتدائي وال يدخ

 فقا للنسبامة وفيها العمل السباب قهريه وعليه أن يثبت لجهة االداره نشوئها عن أسباب قهريه ويكون توقيع الغر
 االتيه

ة ) % من قيمة ختامي العملية جميعها وإذا رأت الشرك10% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 1
 ألكمل وفىالوجه امباشر على  رأن الجزء الذى تأخر تنفيذه يمنع االنتفاع بما تم بطريق مباشر أو غيالطرف األول ( 

وقيع ك فيكون تن ذلشيئا م بالمواعيد المحددة أما إذا رأت الشركة )الطرف األول( أن الجزء الذى تأخر تنفيذه ال يسب
م خير ولو لالتأ فيذها فقط وتوقع الغرامة بمجرد حصولالغرامة وفقا للنسب السابقة من قيمة األعمال التى تأخر تن

 يترتب عليه أي ضرر دون حاجه آلي تنبيه أو إعذار .

 

 البند الرابع
بلها جهالة وق ة لكليقر الطرف الثاني بأنه عاين الموقع الذي سوف يتم تنفيذ العملية به المعاينة التامة والنافي -

 بحالتها التمام العملية المتفق عليها 
اطات ه باالشترلتزامكما يقر بأنه تحقق من كافة تفصيالت األعمال المطلوبه وتعاقد على أساس العلم التام بها مع ا -

 والمواصفات الفنية والرسومات المتفق عليها . 
 

 البند الخامس
آخر من  مقاوللللطرف الثاني ) المقاول( أن يتنازل عما اسند إليه من أعمال في هذا العقد أو جزء منه  زال يجو

 .الباطن 
 البند السادس

م الطرف ن يقوايلتزم الطرف االول بتوفير مصدر المياه و الكهرباء الالزمين لخدمة االعمال موضوع التعاقد على 
 .المحاسبة معه على قيمة استهالك المياه و الكهرباءالثانى بعمل التوصيالت  وتتم 

 ين الموادوتخز كما يقوم الطرف األول بتسليم مساحة مناسبة وبدون مقابل طوال مدة التنفيذ للطرف الثاني لتشوين
ول في رف األوالعدد واآلالت وهى وتكون جميعها تحت مسئوليه وحراسه الطرف الثاني وحده وال تتحمل الشركة الط

 ذن الشركةال بأنقلها أو التصرف فيها إ زنها آيه مسئوليه بسبب الضياع أو التلف أو السرقة اواى ضرر وال يجوشأ
 الطرف األول آلي أن يتم التسليم االبتدائى.



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف  
 حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات(

 

لى انى أن يخف الثويلتزم الطرف الثاني  بمجرد إنهاء األعمال لكل مرحلة و قبل إتمام التسليم االبتدائي على الطر
 .ثاني رف المن المواد واالتربه والبقايا وإال يحق للطرف األول ) الشركة ( إنجاز ذلك على حساب الط الموقع

 
 البند السابع

صة الخا يلتزم الطرف الثاني )المقاول( باالستعانة بمهندس مدني معتمد من نقابة المهندسيين طبقا للشروط
وضوع عمال مالكافية في التخصصات الداخلة في نطاق األوالمواصفات الفنية للعملية ممن تتوافر لديهم الخبرة 

عمال فيذ األويكون  مهندس المقاول مفوضا تفويضا تاما من المقاول في تن –التنفيذ وذلك بمعرفته وعلي نفقته 
 ا.ل ( كتابياألو واألوامر الصادرة اليه من المهندس المشرف ويقوم المقاول )الطرف الثاني( باخطار الشركة )الطرف

 البند الثامن
ه لة ومعداتلعما يلتزم الطرف الثاني) المقاول( باستخراج اى تصاريح الزمة سواء للعمل او دخول الدائرة الجمركية

لالزمة الت اومواده وسياراته وخالفة وذلك على تفقته الخاصة على ان تقوم الشركة الطرف االول باجراء االتصا
 لدى الجهات المختصة لتسهيل ذلك .

 
 البند التاسع

 عن حفظ المسئو يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بتنفيذ العقد كما يكون
نفيذ رفض تالنظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف األول وأجهزه الميناء واألمن و ابعاد كل من يهمل أو ي

بير ات والتداتياطاالح ةذه الشروط، كما يتعهد الطرف الثاني باتخاذ كافالتعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام ه
ف شركة الطرات الالالزمة لسالمة عماله وجمهور المتعاملين بما يكفل منع اإلصابات أو الحوادث أو األضرار بممتلك

 األول أو الغير ويكون مسئوال وحده عن كل ذلك.
 

 البند العاشر
ه لتابعين لمال اني ( بان يوفر مهمات الوقاية والسالمة والصحة المهنية الشخصية للعيلتزم المقاول ) الطرف الثا

مورد اب الوفى حالة عدم التزامة بتوفير هذه المهمات تقوم الشركة ) الطرف األول ( بتوفيرها وخصمها من حس
صحة المة و الللس دارة العامةوتسلم مهمات الوقاية الشخصية للعاملين ،كما يلتزم المقاول باتباع كافة تعليمات اال

 ة . المهنية و اشتراطات البيئة و الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على العاملين و المتعاملين بالشرك
 

 عشر الحادىالبند 
ستالم يخ االتبدأ من تار سنتينيضمن المقاول األعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه األكمل لمدة 

لضمان , امدة  االبتدائي لألعمال التي تم  تنفيذها  ويكون المقاول مسئوال عن بقاء جميع األعمال سليمة أثناء
ا من تاريخ ( من القانون المدنى وقدرها عشر سنوات تبد651واليخل ذلك بمدة الضمان المنصوص عليها بالمادة )

لثاني أن الطرف اجزء من العمل غير سليم أو معيب فعلى  دأي عيب أو آي خلل أو وج االستالم النهائى فإذا ظهر بها
ثناء مدة يمة أيقوم باصالح  هذا الجزء على حسابه خالل أسبوع من تاريخ أخطاره بذلك لكي تكون جميع األعمال سل

 الضمان و صالحه لالستعمال .
 
 

 عشرالثانى البند 
بؤ بها ن التنعند حدوث أحداث خارجه عن إرادة الطرف الثاني ) المقاول( واليمكيتم تطبيق شروط القوه القاهرة 

ربة أو ر التعند تحرير العقد والتي تعنى أعمال الشغب واإلضرابات والحرب االهليه والفيضان والزلزال وانهيا
ى كل ها وففور حدوثالكوارث الطبيعية المشابهة على أن يقوم الطرف الثاني باإلبالغ عن وقوع القوة القاهرة 

 األحوال يكون مسئول أمام الشركة الطرف األول عن إثبات القوة القاهرة .
 

 عشر الثالث البند



محطة  96احالل وتغيير مسارات االوناش العمالقة)قضبان االوناش( علي رصيف  
 حاويات الدخيلة )أعمال التركيبات(

 

 نك             ب% من قيمة العقد كتأمين نهائي  ضمان تنفيذه صادر من 5قدم الطرف الثاني خطاب ضمان بنكي قيمته 
مفعول اري السومقبول الدفع لصالح الطرف األول عند أول طلب فرع                خال من أي شروط أو تحفظات  -

 يبدأ من تاريخ االستالم االبتدائي. *9ينلمدة عام
 

 عشر الرابعالبند 
 

ح أثر ذلك ة ولم يصللمقررإذا أخل الطرف الثاني ) المقاول ( بأحكام هذا العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته ا
رف كة الطإخطارة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول للقيام بأجراء هذا اإلصالح كان للشرخالل أسبوع من تاريخ 

 -األول دون اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية الحق في اتخاذ أحد االجرائين التاليين:
 اشر وبنفسمر مبإسناد العملية آلي مقاول آخر على حسابه بالممارسة أو المناقصة المحلية )عامة أو محدودة( أو أ

كة  قيمة الشر الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليهــــا ويخصم من التأمين المودع أو مستحقاته لدى
 األعمال % من قيمة10الزيادة فى التنفيذ على حسابه أو أي شركة أخرى مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 

 المطلوبة.

ة من حق الشركة الطرف األول والحصول على جميع ما تستحقة الشركفسخ العقد ويصبح التأمين النهائي من 
 .اخر غرامات وتعويضا ت عما يلحق بها من أضرار دون حاجة آلي تنبيه أو انذار اواتخاذ أي اجراء قضائي

 
 عشرالخامس البند 

 
ئحة العقود وال 1999لسنة  17تسرى أحكام كل من القانون المدني وأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

 والمشتريات والمخازن الخاصة بالشركة الطرف األول فيما لم يرد بشانة نص خاص بهذا العقد. 

 
 عشر السادسالبند 

 قد.بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العتختص محاكم اإلسكندرية على اختالف أنواعها ودرجاتها 
 

 عشرالسابع البند 
هذا  اي مخاطبات أو مكاتبات رسمية أو غير رسمية أو انذارات أو صحف دعاوي قضائية ترسل من احد اطراف

حالة  ا وفيالعقد للطرف االخر تكون علي عناوينه  الموضحة  لكل منهما بصدر هذا العقد و تكون منتجه ألثاره
 .ابيالتغيير كتهذا اغيير الطرف الثاني لعنوانه الموضح بصدر هذا العقد ويلتزم الطرف الثاني بابالغ الطرف االول بت

 
 البند الثامن عشر

 ات .جراءن لالاء والنسخة الثالثة تكوتحرر هذا العقد من ثالث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند االقتض
 

 

 
 الطرف الثاني                                        الطرف األول             

 
 شركة /                                                            / لواء

                         ياسر محمد مرسي هيكل              
 التنفيذي المنتدب العضو             
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