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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
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 ) ٌرفك بالمظروف المالً ( عطاء
 ................................................................. شركة:نتشرف نحن 

 وعنوانهـ ـــا  : ................................................................. 
 ............... ... فاكـــس:تلٌفــــــون : .............................    

 ................................................................. الســٌد:وٌمثلها 
 ...................................................................بصفتــــــه:

    بمحطه حاوٌات الدخٌله  TC1 . TC2 . TC4محطات التوزٌع عملٌه رفع كفاءة  عن طؤئهاالتمدم لسٌادتكم بعب          

 مصري جنٌه                           ولدرها:ذلن بمٌمة إجمالٌة           

 ضرٌبه المٌمه المضافه  غٌر شامل مصري الغٌر( جنٌه                                فمط ولدره  )         

مع عدم التحفظ أو بها العمد المرفك الواردة بكراسة الشروط والمواصفات و  للنصوصونتعهد بالتعالد طبما 
 تعدٌل أي بند من بنوده 
والبضائع ألٌة تعدٌالت أو تحفظات ٌكون لشركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات العطاء وفً حالة مصاحبة 
 .األسبابدون إبداء  العطاءالحك فً استبعاد منطمة حرة خاصة 
سارٌا لمدة ستون ٌوما من  العطاء ووشروط التورٌد تنفٌذ البعد تبٌننا التام لظروف العطاء ذا ولد تم تمدٌم ه

 والرسوم الجمركٌة .  المٌمة المضافة الفنٌة على أن تكون األسعار غٌر شاملة تارٌخ فض المظارٌف 
الحك فً لبول أو  منطمة حرة خاصة – شركة االسكندرٌة للتداول الحاوٌات والبضائعلفرع ٌكون  أنونمبل 
 طبما لما تراه دون أي التزامات من ناحٌتها  العطاءاستبعاد 
    - اآلتٌة:المستندات  العطاءومرفك ب

نمدا أو بشٌن ممبول )  ( لٌمة التؤمٌـن المإلت  الف جنٌه  خمسة عشر ) جنٌه 15000   مبلغ ولدره -1
 طبما للنموذج المرفك بالكراسة ( الدفع أو بخطاب ضمان بنكً غٌر مشروط 

 ـ البطالة الضرٌبٌة 3               ـ سابمة أعمال مدعمة بالمستندات الالزمة 2
 المماولٌن.شهادة المٌد بسجل  -4
  الممارسة ـ السجل التجاري موضح به نشاط الشركة فً نفس مجال 5
 صورة رسمٌة من عمد التؤسٌس و النظام االساسى . -6
وضع التؤمٌن االبتدائً داخل ) المظروف الفنً ( إذا كان خطاب الضمان أو شٌن ممبول الدفع إما أن ٌتم  على

  الشركة.ا ٌتم سدادة مباشرة إلى خزٌنة دإذا كان نم
                                                                       ،،واالحتـرام،وتفضــلوا سٌادتكم بمبـول فائك التحٌـة                       

                                                                        .........................التولٌع:
 
 : ........................لمماولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لامعاال علطا وزاره
 البحري والبرى ) ش.ت.م.م(لنمل المابضة لشركة ال
 شركة اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائعفرع 

 منطمة حرة خاصة
 لدخٌلةمٌناء ا   96رصٌف 

 2020  -2019 ( لسنة       رلم )  العامة للمنالصة  الشروط العامة
 بمحطه حاوٌات الدخٌله  TC1 . TC2 . TC4محطات التوزٌع رفع كفاءة لعملٌه 

تعلن عنها شركة  المنالصات التً فً لمماولٌنالممدمة من السادة ا العطائاتتسرى الشروط العامة المبٌنة بعد على 
بحٌث تعتبر هذه الشروط جزءا الدخٌلة مٌناء 96رصٌف  –منطمة حرة خاصة -والبضائع اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات 

لحمة لكل عملٌة و الئحة الشركة للعمود و المشترٌات و و تعتبر الشروط الخاصة الم عروضهمال ٌتجزأ من شروط 
 نص.المخازن مكملة لهذه الشروط فٌما لم ٌرد بها 

 العطاء :( نموذج 1مادة )

 العطاءاتداخل مظارٌف مغلمة ) المظروف الفنى والمظروف المالً ( مولعة من أصحابها على نموذج  العطاءاتتمدم 
المعتمد من الشركة والمإشر علٌه برلم لسٌمة تحصٌل الثمن وتارٌخها وعلى جدول الفئات المرافك له ، وٌجب أن 

نوعه من الخارج ، وٌوضع المظروفٌن داخل مظروف  والمالًالفنً  العطاءٌثبت بالبنط العرٌض على كل من مظروفً 
 لجلسة  المالًوالمظروف  الفنًبداخله المظروف  اسم وعنوان الشركة وأن ما مغلك بطرٌمة محكمة وٌوضح علٌه

منطمة حــــــرة  –الدخٌلة بمحطة حاوٌات )  TC1  TC2  TC4محطات توزٌع الكهرباء ) رفع كفاءة )لعملٌة 
خالصة األجرة  إما بإرسالها بالبرٌد الموصى علٌه العطاءاتوٌكون تمدٌم  (  --/  --/ --الموافك  ----ٌوم خاصـــــــة   

 تسلٌمها إلدارة البرٌد الوارد والصادر بالشركة بموجب إٌصال ٌثبت فٌه تارٌخ التسلٌم وساعته أو
بشرط لٌامه  العطاءالخارج أن ٌمدم على النموذج الخاص بممدم  فًممدما من فرد أو شركة  العطاءوٌجوز إذا كان 

 بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات .
 الفئات( :( لائمة األسعار )جدول 2مادة )

 مراعاة ما ٌلى عند إعداده لمائمة األسعار ) جدول الفئات ( : العطاءعلى ممدم 
ومحدد بها لٌمة كل بند على حده من  العطاء ٌجب أن تكون لائمة األسعار مإرخة ومختومة من ممدم -1

ة للعطاءات ، على أن تكون أسعار منطمة حروغٌر مسموح بتمدٌم أي تحفظات مصاحبه  العطاءبنود 
خاصة وأن ٌتم السداد بموجب مستخلصات ٌمدمها المماول للشركة بمٌمة األعمال التً أنجزها لكل 

 . مرحلة
جدول األسعار ، وكل تصحٌح فٌها أو غٌرها ٌجب إعادة كتابته باألرلام  فًال ٌجوز الكشط أو المحو  -2

 والحروف وتولٌعه .

شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البٌانات المحددة فً كراسة  العطاءال ٌجوز لممدم  -3
بحصول خطؤ  العطاءالشروط أو تعدٌل أي منها باإلضافة أو الكشط .كما ال ٌلتفت إلى أي ادعاء من صاحب 

والمالً  إذا لدم بعد فتح المظارٌف الفنٌة ما لم ٌكن خطؤ مادٌا ،فإنه ٌجوز للجنة التمٌٌم الفنً عطائةفً 
 والبت الفصل فٌه وال ٌكون لرارها نهائٌا إال بعد اعتماد السلطة المختصة 

أو تنفٌذها عن تحدٌد سعر صنف أو بند من األصناف أو البنود المطلوب تورٌدها  العطاءإذا امتنع ممدم  -4
لهذا الصنف أو  بالنسبةالمنالصة ول فً  ـــبمائمة األسعار الممدمة منه فٌعتبر ذلن امتناعا منه عن الدخ

أن تضع للصنف أو البند الذي امتنع ممدم  العطاءالبند . وٌجوز مع احتفاظ الشركة بحمها فً استبعاد 
الممدمة وذلن للممارنة بٌنه وبٌن  العطاءاتعن تحدٌد سعره أعلى سعر لهذا الصنف أو البند فً  لعطاءا

فٌعتبر أنه ارتضً المحاسبة على أساس الل سعر  المنالصهاألخرى فإذا أرسٌت علٌه العطاءات سائر 
 ذلن فًاألخرى دون أن ٌكون له حك المنازعة العطاءات  فًلهذا الصــنف أو البند 

المٌمة النهائٌة للعطاءات التً تعتبر أساسا للممارنة بٌن عطاءات المماولٌن هو المجموع الكلً للفئات  -5
د أي اختالف بٌن مجموع هذه البنود وما هو مدون بالنسبة و إذا وج –اإلجمالٌة لبنود مماٌسة العملٌة 

 فان المرجع لهذه هو المٌمة الناتجة من مجموع بنود المماٌسة .  –للمٌمة النهائٌة للعطاء



فً األحوال التً توجد فٌها بنود اختٌارٌة أو بدٌلة ٌكون للشركة الحك المطلك فً تكلٌف المماول بتنفٌذ  -6
ا دون االخري ولٌس للمماول فً هذه األحوال أن ٌتمسن بتنفٌذ بنود خاصة منها أحد هذه البنود أو بعضه

 مدة إضافٌة .  ولٌس له الحك فً االعتراض أو المطالبة بؤي تعوٌض أو –

األسعار المتفك علٌها والموضحة بالمماٌسة الملحمة بهذا العمد تعتبر ثابتة طوال مدة التنفٌذ ولٌس ألحد  -7
كما أنه لٌس ألحد الطرفٌن  –والمواصفات  وماترها مادامت األعمال مطابمة للرسالطرفٌن الحك فً تغٌٌ

وٌجب أن تكون  –األسعار بسبب أٌة صعوبة غٌر منظورة أو تغٌٌر فً أسعار السوق  ٌرالحك فً تغٌ
 .  المٌمة المضافةشاملة جمٌع أنواع الضرائب بما فٌها ضرٌبة  غٌر األسعار

تورٌد المهمات  جمٌع المصروفات أٌاَ كان نوعها التً ٌمتضٌها العمد مناألسعار المتفك علٌها تشمل  -8
وجمٌع مصارٌف المصنعٌة كما تشمل جمٌع النفمات من شراء وعمالت أجنبٌة ونمل وصٌانة  الالزمه

وكذلن للمواد  نوعهاوتصلٌح واستهالن وتؤمٌن األدوات واآلالت التً تستعمل بمكان العمل أٌاَ كان 
وتشمل جمٌع المصروفات وااللتزامات اٌا كان نوعها التى ٌتكبدها بالنسبه لكل  زمة لذلنوالمهمات الال
 بند من البنود  .

 ( المماٌسات و الرسومات :3مادة )  
 و بما فٌها الرسومات التفصٌلٌة  أن ٌحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة  العطاءات ممدمًعلى 

 فرع ممر من بمحطه حاوٌات الدخٌله  TC1 . TC2 . TC4محطات التوزٌع رفع كفاءة لعملٌه  لخاصة المتعلمة
و  الدخٌلةٌناء ــالدائرة الجمركٌة م 96رصٌف منطمة حرة خاصة – شركة اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع

الممدمة  العطاءاتمن  علٌهم أن ٌموموا باالطالع علٌها تفصٌلٌا مع مراعاة الدلة حٌث إنها تعتبر جزءا ال ٌتجزأ
مع الشروط  العطاءاتلبوال منهم لشروط العملٌة كما تعتبر  العطاءاتعلى  العطاءات ممدمًمنهم و ٌعتبر تولٌع 

إن وجدت بمدر ما تمبله منها الشركة( مكونة  المماولٌنو المماٌسات الخاصة بها )و كذلن الشروط الممدمة من 
 المماولٌنالمستندات المذكورة بسبب تحفظات  فًأي شرط وارد  فًتعدٌال لشروط العملٌة .و ال ٌعتبر أن هنان 

العمد الخاص  فًما لم تمبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها و ٌنص علٌها كتابة  عطاءاتهمعند تمدٌم 
 .الممبول  بالعطاء
 

 ( سابك الخبرة فً األعمال:4مادة )
ضرورة تضمٌن المظروف الفنى جمٌع البٌانات الفنٌة وغٌرها من البٌانات والمعلومات العطاءات على ممدمً 

فً موضوع المنالصه ذلن المستندات الدالة على سابمة الخبرة  فًوالمستندات التى تطلبها الشركة بما 
مٌد فٌها واجبا المكاتب أو السجالت أو النمابات أو االتحادات التى ٌكون ال فًوالمٌد صادرة من جهة معتمدة 

 لانونا .
 : تمدٌم العٌنات( 5مادة )

تمدة ) إن ــــعن تورٌد األصناف حسب عٌنات الشركة النموذجٌة والمواصفات والرسومات المع العطاءٌكون 
إلرار منه بإطالعه علٌها وٌتولى  للعطاءاإلطالع علٌها وٌعتبر تمدٌمه  العطاءٌجب على ممدم  التًوجدت ( 
إلرار منه بمعاٌنته  العطاءعٌنات أخرى ، كما ٌعد تولٌعه على  طاءهطبما لها ولو رافمت ع فٌذو التن التورٌد

. وعلى المماول مراجعة لمكان األعمال المعاٌنة التامة النافٌة للجهالة وال ٌعتد بؤي اعتراض ٌمدم منه بعد ذلن
 عمال المطلوبة .االعمال المطلوب تنفٌذها والمواصفات الفنٌة لبل الشروع فى تنفٌذ اال

 
 : العطاءمدة سرٌان ( 6مادة )

بغض النظر عن  العطاءنافذ المفعول و غٌر جائز الرجوع فٌه من ولت تصدٌره بمعرفة ممدم  العطاءٌبمى 
 .المرافك للشروط   العطاءمٌعاد استالمه بمعرفة الشركة حتى ستون ٌوما المعٌنة بنموذج 

 
 

  :العطاءسحب ( 7مادة )

لبل المٌعاد المعٌن لفتح المظارٌف ٌصبح التؤمٌن المإلت المودع حما للشركة  عطائه العطاءإذا سحب ممدم 
 دون حاجة إلى إنذار أو االلتجاء إلى المضاء أو اتخاذ أٌة إجراءات أو إلامة الدلٌل على حصول ضرر .

ملغٌا العطاء ٌجوز لممدمه استرداد التؤمٌن المإلت ، وفى هذه الحالة ٌصبح  العطاءوعند انمضاء مدة سرٌان 
إلى أن ٌصل للشركة إخطار  بعطائهالمفعول فإذا لم ٌطلب ذلن ، اعتبر لابال الستمرار االرتباط  ساريوغٌر 

 عطائه.منه بسحب التؤمٌن المإلت وعدوله عن 
 



 : و عنوانه العطاءبٌانات خاصة بممدم ( 8مادة )

ٌمكن  الذيالعنوان  عطائه فًجمهورٌة مصر العربٌة وأن ٌبٌن  فًممٌما  العطاءٌجب أن ٌكون ممدم 
 مخابرته فٌه وٌعتبر إعالنه صحٌحا .

فعلٌه أن ٌمدم معه توكٌال مصدلا علٌه من السلطات  العطاءممدما من وكٌل عن صاحب العطاء وإذا كان 
ندات التى ٌجب علٌه تمدٌمها وفما ألحكام الموانٌن والمرارات المختصة باإلضافة إلى كافة البٌانات والمست

ممدم من شركة ٌجب أن ترافمه صورة رسمٌة من عمد تؤسٌسها ومن نظامها األساسً  عطاءوكل , المنظمة 
من منشؤة تجارٌة ألكثر من شخص واحد ، فٌجب أن ترافمه صورة رسمٌة من عمد عطاء ، وعند تمدٌم 
 المشاركة .
الحالتٌن ٌجب أن ترافك الصورة الممدمة بٌان بؤسماء المصرح لهم بالتعالد لحساب الشركة أو وفى كلتا 

االت و ـــــــــالمنشؤة ومدى هذا الحك وحدوده وأسماء المسئولٌن عند تنفٌذ شروط العمود و إمضاء اإلٌص
نماذج على ذات صورة المخالصات باسم الشركة أو المنشؤة ونماذج تولٌعاتهم على أن تكون هذه ال طاءإع

 العمد أو التوكٌل .
 

 :طاء بالع ( مستندات ترفك9مادة )

صورة معتمدة من بطالته  العطاء  ممدم من شخص طبٌعً أو معنوي فٌجب أن ترافك العطاءإذا كان 
 لإلطالع األصل، وٌرفك صورة ضوئٌة من السجل التجاري للمنشؤة المذكورة أو الشركة مع إحضار  الضرٌبٌة

فً موضوع  ،  سابمة األعمالعلٌه بمعرفة لجنة فتح المظارٌف والتؤشٌر علً الصورة بؤنها طبك األصل 
 .المنالصه صادرة من جهة معتمدة , بطالة عضوٌة االتحاد المصري للتشٌٌد و البناء 

 
 ( مٌعاد فتح المظارٌف :10مادة )

مٌعاد غاٌته الساعة الثانٌة عشرة  فًداخل المظارٌف الفنٌة والمالٌة إلى الشركة  العطاءات ٌجب أن تصل 
 لفتح المظارٌف الفنٌة باإلعالنٌوم             الموافك     /      / _____________   المحدد  ظهرا 
ٌسرى ذلن على اى  وال –و تعدٌل فٌه ٌرد بعد المٌعاد المذكور أٌا كانت أسباب التؤخٌر عطاء أ باى وال ٌعتد

األلل سعرا والمطابك للشروط والمواصفات طالما انه ال ٌإثر  العطاءتعدٌل لصالح الشركة ممدم من صاحب 
 .  العطاءاتفً أولوٌة 

 
 : العطاءات( مراجعة 11مادة )

مراجعة األسعار الممدمة سواء من حٌث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحٌحات  فًٌكون للشركة الحك 
المبنى على تخفٌض   بالعطاءلمادٌة إذا التضى األمر ذلن ، وٌعول على السعر المبٌن بالحروف وال ٌعتد ا

االلتزام بان تكون  العطاء ممدمًوعلى  الممارسةٌمدم فً   عطاءعن ألل  الممارسةنسبة مئوٌة من لٌمة 
 أعمال أخرى . بؤيشرط من شروط أو لٌود و غٌر مرتبطة  بؤيغٌر مشروطة  العطاءأسعار 
 

 ( جلسة فتح المظارٌف :12مادة )

جلسة فتح المظارٌف معتمدة منهم حضور  تٌنوب عنهم بتوكٌالت أو خطابا أو من العطاءات لممدمًٌجوز 
 الممدمة . العطاءاتالموعد المحدد لذلن لسماع لراءة أسعار  فً
 

 ( التؤمٌن المإلت :13مادة )

اد زوٌـ المنالصةفً هذه الف جنٌه  ( خمسة عشرجنٌه )  15000 ٌجب أن ٌمدم مع كل عطاء تؤمٌن مإلت
غٌر مصحوب بالتؤمٌن عطاء  و ال ٌلتفت ألي  العطاء% ( من لٌمة العملٌة فً حالة رسو 5إلى نســبة )

المإلت المطلوب و ٌكون ذلن إما بخطاب ضمان بنكً غٌر مشروط وساري حتى شهر الحك لمدة سرٌان 
و ٌرد التؤمٌن  العطاءأو بشٌن ممبول الدفع من أحد البنون أو نمدا و ذلن ضمانا لحسن نٌة ممدم  العطاء

 .الممبول  العرضو ذلن بعد تعٌٌن  العطاءما لم ٌرسى علٌه  ماولالمإلت للم
 ( التؤمٌن النهائً :14مادة )

إلخطاره بكتاب  التالًالٌوم فترة ال تجاوز عشرة أٌام من تارٌخ  فًالممبول إن ٌودع  العطاءعلى صاحب 
% (  من لٌمة إجمالً 5ما ٌساوى  )  إلىما ٌكمل التؤمٌن المإلت  طائهموصى علٌه بعلم الوصول بمبول ع

فترة ال  فًالخارج ٌكون إٌداع هذا التؤمٌن  فًتبرم مع متعالد  التًالعملٌة التً رست علٌه و بالنسبة للعمود 
بخطاب ضمان بنكً غٌر  أون النهائً ضمانا لتنفٌذ العمد  وٌسدد نمدا تجاوز عشرٌن ٌومـا  و ٌكون التؤمٌ
 مشروط أو بشٌن ممبول الدفع .



 
 ( إلغاء العمد و مصادرة التؤمٌن المإلت :15مادة )

له فٌجوز للشركة  المدة المحددة فًالممبول بؤداء التؤمٌن النهائً الواجب إٌداعه لعطاء إذا لم ٌمم صاحب ا
المضاء  إلىبموجب إخطاره بخطاب موصى علٌه بعلم الوصول دون حاجة التخاذ إجراءات أخرى أو االلتجاء 

أن تلغى العمد و تصادر التؤمٌن المإلت أو تنفٌذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة أو 
ر و ٌكون لها ـالممارسة أو باالتفاق المباش أو بالمنالصة أو طائهالتالٌة لع لعطاءاتا ممدمًبواسطة أحد 

له أٌا كان سبب االستحماق لدى الشركة ألي  أن تخصم من أٌة مبالغ تكون مستحمة أو تستحك فًالحك 
 الرجوع علٌه لضائٌا بما لم تتمكن من استٌفائه من حموق . فًخسارة ألحمها مع عدم اإلخالل بحمها 

 
 ( التؤمٌنات :16مادة )

بخطاب ضمان بنكً غٌر مشروط صادر  أوٌنات نمدا أو بشٌن ممبول الدفع من احد البنون المعتمدة تإدى التؤم
من احد البنون المعتمدة بذات المٌمة والعملة وساري المفعول فً المدة المحددة بكراسة الشروط والمواصفات 

بشرط أن تكون صالحة طلب خصم لٌمة التؤمٌن من مبالغ مستحمة له لدى الشركة  العطاءوٌجوز لممدم 
 أو ولت تمدٌم الطلب بالنسبة للتؤمٌنات النهائٌة . العطاءللصرف ولت تمدٌم 

 
 ( خطابات الضمان :17مادة )

حوالة 0رلمه و تارٌخه و ٌجوز أن تسحب  العطاء فًإذا كان التؤمٌن نمدا فٌإدى ممابل إٌصال رسمً ٌثبت 
 و ال تحسب فائدة على هذه المبالغ . العطاءبرٌدٌة بمٌمته ترافك 

و تمبل الشٌكات على المصارف المحلٌة إذا كان مإشرا علٌها بالمبول من المصرف المسحوب علٌه كما تمبل 
الشٌكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التؤشٌر علٌها بالمبول من أحد المصارف المعتمدة 

 بجمهورٌة مصر العربٌة .
لٌد أو  بؤيو إذا كان التؤمٌن خطاب ضمان وجب أن ٌصدر من أحد المصارف المحلٌة المعتمدة و ال ٌمترن 

شرط و أن ٌمر فٌه المصرف أن ٌدفع تحت أمر الشركة مبلغا ٌوازى التؤمٌن و انه مستعد ألدائه بؤكمله أو 
 أي إلىمنها دون االلتفات تجدٌد مدة سرٌان خطاب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب 

 العطاء.معارضة من ممدم 
 

 : تسلٌم المولع( 18مادة )
ٌموم المماول باستالم المولع بموجب محضر تسلٌم مولع علٌه  –بمجرد أتمام التعالد بٌن الشركة و المماول 

 من الشركة أو من ٌنوب عنها ومن المماول نفسه أو من مندوبه المعتمد منه

 
 ( رد التؤمٌن المإلت : 19مادة )

غٌر الممبولة بغٌر تولف على طلب منهم سواء كانت نمدا أو بشٌن  العطاءاتأصحاب  إلىٌرد التؤمٌن المإلت 
 فور اعتماد تمرٌر لجنة البت فً المنالصه المحدوده .أو بخطاب ضمان 

التؤمٌنات النهائٌة إال بعد أن ٌتم تنفٌذ العمد بصفة نهائٌة أو انمضاء فترة الضمان وطبما للشروط  دوال تر
العامة بالمنالصه وحالئذ ٌرد التؤمٌن بكاملة أو ماتبمى منة لصاحبة أو إلى البنن إذا كان خطاب ضمان بغٌر 

 تولف على طلب من أي منهما .
 

 : لمنفذةأو األعمال ا( رفض األصناف 20مادة )
إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثر من األصناف الموردة  أو وجدت فٌها نمص أو مخالفات للمواصفات أو 

بذلن كتابة بالبرٌد الموصى علٌه بعلم الوصول بؤسباب الرفض و  ماولمخالفا للعٌنات المعتمدة ٌخطر الم
ٌجب أن ٌتم ذلن اإلخطار فور صدور و تورٌد بدال منها و وكذلن األعمال بوجوب سحب األصناف المرفوضة  

سبعة أٌام على خالل بسحب األصناف المرفوضة   المماولعلى األكثر و ٌلتزم  التالًالٌوم  فًلرار الشركة أو 
ن ـتحصٌل مصروفات تخزٌ فًسحبها ٌكون للشركة الحك  فًإلخطاره فإذا تؤخر  التالًاألكثر من تارٌخ الٌوم 

جزء منه من لٌمة األصناف لمدة  أو أسبوع% ( عن كل 2) ٌدات ( بوالع) رفض وإزالة األعمال والتور
أن تتخذ إجراءات بٌعها فورا و أن  فًو بعد انتهاء هذه المدة ٌكون للشركة الحك  ألصاها أربعة أسابٌع 

متى لدرت  خاصةتخصم من الثمن ما ٌكون مستحما لها وٌجوز التجاوز عن مصارٌف التخزٌن فً حاالت 
 مختصة ذلن .السلطة ال

 



 ( التنازل عن العمد :21مادة )
النزول عن العمد أو عن المبالغ المستحمة له كلها أو بعضها و مع ذلن ٌجوز أن ٌتنازل عن  للمماولال ٌجوز 

مسئوال عن تنفٌذ العمد و ال المماول هذه الحالة بتصدٌك البنن و ٌبمى  فًتلن المبالغ ألحد البنون و ٌكتفً 
 عن المبلغ المستحك له بما ٌكون للشركة لبله من حموق . ٌخل لبول نزوله

 
 ( حاالت فسخ العمد :22مادة )
أو السماح   المماولجاز للشركة فسخ العمد مع رد التؤمٌن إذا لم ٌكن للشركة مطالبات لبل  المماولإذا توفى 

ى التولٌعات فٌه و توافك تنفٌذ العمد بشرط أن ٌعٌنوا عنهم وكٌال بتوكٌل مصدق عل فًللورثة باالستمرار 
 علٌه السلطة المختصة بالشركة .
إنهاء العمد مع مصادرة  فًو توفى أحدهم فٌكون للشركة الحك  ماولوإذا كان العمد مبرم مع اكثر من م

 تنفٌذ العمد . فًباالستمرار  المماولٌن بالًالتؤمٌن أو مطالبة 
اتخاذ  إلىصى علٌه بعلم الوصول دون الحاجة جمٌع هذه الحاالت بموجب كتاب مو فًو ٌحصل اإلنهاء 

 المضاء . إلىإجراءات أخرى أو االلتجاء 
 

 الحفاظ على النظام بمولع العمل( 23مادة )
ٌلتزم المماول بإتباع جمٌع الموانٌن واللوائح الحكومٌة والمحلٌة ذات الصلة بتنفٌذ موضوع التعالد بما فً 

موافمة هٌئة مٌناء االسكندرٌة و كذا الجهات الحكومٌة االخرى, كما ذلن استخراج الرخصة و الحصول على 
ٌكون مسئوال عن حفظ النظام بمولع العمل وتنفٌذ أوامر الشركة بإبعاد كل من ٌهمل أو ٌرفض تنفٌذ التعلٌمات 

ٌكفل  أو ٌحاول الغش أو ٌخالف أحكام هذه الشروط وٌلتزم المماول أٌضا بالتامٌن على العمال و اتخاذ كل ما
منع االصابات او حوادث الوفاة لهم او الى شخص اخر أو األضرار بممتلكات الحكومة أو األفراد أو تلوث 
البٌئة وتعتبر مسئولٌته فً هذه الحاالت مباشرة دون تدخل الشركة وفى حالة اخالله بتلن االلتزامات ٌكون 

 للشركة الحك فً تنفٌذه على نفمته .

 
 : لمماول( التزامات ا 24مادة ) 

وعلى –على ممدم العطاء لبل وضع فئات عرضه معاٌنه المولع للتؤكد من طبٌعة المولع وبالطرٌمة التً ٌراها 
ذلن فؤنه بمجرد تمدٌم عطائه ٌعتبر أنه لام بالمعاٌنة التامة النافٌة للجهالة للمولع بغض النظر عما أرفك 

بالعطاء من بٌانات مما ٌمنعه من أي اعتراض فً المستمبل سواء بسبب طبٌعة المولع أو أٌة عمبه تصادفه 
نظٌر أي صعوبات أو ظروف غٌر منظورة لد  وال ٌكون له الحك فً المطالبة بؤي تعوٌض –أثناء سٌر العمل 

وتعتبر فئات عطائه شاملة  –تطرأ على العمل بسبب النمل أو عدم تواجد المواد األولٌة باألسواق أو غٌرها 
لكل هذه االحتماالت وااللتزامات وبمجرد لبول عطائه من الشركة تعتبر الفئات نهائٌة وثابتة طوال مده العملٌة 

 ل .وغٌر لابلة للتعدٌ
كما ٌلتزم المماول باألعمال موضوع المنالصه المبٌنة بالتفصٌل بالرسومات واالشتراطات والمواصفات 

وٌلتزم ممدم العطاء بتنفٌذ األعمال الموكولة إلٌه حسب  –والمماٌسات المرفمة وٌمدم العطاء على أساسها 
 ان صالحٌتها .األصول الفنٌة للصناعة  . وٌكون ممدم العطاء مسئوال عن جودتها وضم

 

 ( المواد واآلالت بمكان العمل : 25مادة ) 
جمٌع المواد والمشونات المعتمدة والمطع واألدوات واآلالت التً تكون لد استحضرت بمعرفة المماول لمنطمة 

العمل أو على األرض المشغولة بمعرفة المماول بمصد استعمالها فً تنفٌذ العمل وكذلن جمٌع األعمال 
 الولتٌة األخرى تظل كما هً .والمنشآت 
نملها أو التصرف فٌها إال بإذن الشركة إلى أن ٌتم التسلٌم المإلت على أن تبمى فً عهدة المماول  زال ٌجو

تحت حراسته ومسئولٌته وحدة وال تتحمل الشركة فً شؤنها اى مسئولٌة بسبب الضٌاع أو التلف أو السرلة 
 أو غٌر ذلن .

ٌىء مكانا صالحا لتشوٌن المواد المابلة للتلف بسبب العوامل الجوٌة وذلن لولاٌتها وٌجب على المماول أن ٌه
 منها بطرٌمة ٌوافك علٌها مهندس الشركة .

 

 

 



 ( الفئات والكمٌات : 26مادة ) 

الممادٌر واألوزان الواردة بجداول الفئات هً ممادٌر وأوزان تمرٌبٌة لابلة للزٌادة والعجز تبعا لطبٌعة العملٌة 
والغرض منها هو بٌان ممدار العمل بصفة عامة واألثمان التً تدفع للمماول تكون على أساس الكمٌات التً 
تنفذ فعال سواء كانت الل أو أكثر من الواردة بالمماٌسة أو الرسومات وسواء نشؤت الزٌادة أو العجز عن خطؤ 

 ا ألحكام العمدفً حساب المماٌسة االبتدائٌة أو عن تغٌٌرات أدخلت فً العمل طبم
وٌعتبر المماول مسئوال عن التحري بنفسه عن صحة الممادٌر واألوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة 

بجداول الفئات ملزمة للمماول أثناء العمد وغٌر لابلة إلعادة النظر الى سبب وال ٌكون للمماول حك طلب مبالغ 
 صروفات إضافٌة مع مراعاة االتى :زٌادة أو تعوٌضات مهما كانت خسارته أو تكبده م

تشمل الفئات ثمن األعمال بما فً ذلن تورٌد وتركٌب ونمل المواد وأجور الٌد العاملة والمصارٌف اإلدارٌة  -
 واألرباح والهوالن والعدد واآلالت والسماٌل وغٌر ذلن من األعمال الالزمة لتنفٌذ العمد على الوجه األكمل .

 -ونفمات نمل المهمات ومواد البناء والعمال وخالفة إلى مولع العمل وعلى المماول  كما تشمل الفئات تكالٌف
دراسة كافة الظروف المحٌطة بطرق ووسائل المواصالت المإدٌة إلى مولع العملٌة وتمع مسئولٌة ذلن  -

 بالكامل على المماول دون سواه .

 ٌر العمل باالشتران مع المماول أو مهندسةوٌموم مهندس الشركة بعملٌة المٌاس والوزن لألعمال أثناء س
 أو مندوبة وٌتم التولٌع بصحة المماسات واألوزان من االثنٌن فإذا تخلف المماول أو مندوبة بعد إخطاره

 ٌلزم باألوزان والمماسات التً ٌجرٌها مهندس الشركة .
 

 : المترتبة على ذلن أو تنفٌذ األعمال وغرامة التؤخٌر فً تورٌد   المماولتؤخٌر (  27مادة ) 

أو تنفٌذ كل الكمٌات المطلوبة أو جزء منها فً المٌعاد المحدد بالعمد وٌدخل فً ذلن فً تورٌد  ماولإذا تؤخر الم
أو فٌجوز للشركة إعطائه مهلة إضافٌة للتورٌد   المرفوضة واألعمال الغٌر مطابمة بالمواصفات الفنٌة األصناف 

عن كل أسبوع تؤخٌر أو جزء من األسبوع من % (  1بوالع  )  تؤخٌرعلى أن تولع علٌه غرامة تنفٌذ األعمال 
% ( وتحسب الغرامة من لٌمة 10أو تنفٌذها بحد ألصى ) تورٌدها  فًلد تؤخر  ماولٌكون الم لٌمة الكمٌة التً

ن العمل عن طرٌك مباشر أو غٌر ختام العملٌة جمٌعها إذا رأت الشركة أن الجزء المتؤخر ٌمنع االنتفاع بما تم م
الجزء المتؤخر ال ٌسبب شٌئا من ذلن مباشر على الوجه األكمل فً المواعٌد المحددة أما إذا رأت الشركة أن 

فٌكون حساب الغرامة بالنسب و األوضاع السابمة من لٌمة األعمال أو التورٌدات المتؤخرة فمط و تولع الغرامة 
 ٌترتب علٌه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبٌه أو إنذار.بمجرد حصول التؤخٌر و لو لم 

المٌعاد المحدد للعمد أو خالل المهلة اإٌلضافٌة  فًبتورٌد األصناف أو تنفٌذ األعمال  ماولو فً حالة عدم لٌام الم
 -ٌكون للشركة اتخاذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌن:

لٌمة  ماولى حسابه و ٌخصم من التؤمٌن المودع من المـمن غٌره عل تنفٌذ األعمال التً لم ٌمم المماول بتنفٌذها-1
% ( من لٌمة األصناف المشتراة  على حسابه و ما 10الثمن مضافا إلٌها مصروفات إدارٌة بوالع )  فًالزٌادة 

 حالة  أي فًفرق  بؤيالمطالبة  ماولال ٌحك للمأو تنفٌذ األعمال و  التورٌد فًٌستحك من غرامة عن مدة التؤخٌر 
و الحصول على جمٌع  % من لٌمة التعالد5بما ٌوازى  إنهاء التعالد و مصادرة التؤمٌن النهائً-2

 المضاء . إلىااللتجاء أو  اتخاذ إجراءات أخرى إلىالمستحمات دون الحاجة 
 : ونتائج سحب العملٌة( فسخ العمد 28مادة )

 فًشرط من شروط العمد أو أهمل أو اغفل المٌام بؤحد التزاماته الممررة و لم ٌشرع  بؤي ماولإذا أخل الم
إصالح اثر ذلن خالل أسبوع من تارٌخ إخطاره بخطاب موصى علٌه بعلم الوصول بالمٌام بإجراء هذا اإلصالح 

 -: الشركةوفما لما تمتضٌه ظروف العمد ومصلحة  اتخاذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌن فًكان للشركة الحك 
 هفسخ العمد مع مصادرة التؤمٌن النهائً المستحك ولت الفسخ و الحصول على جمٌع ما تستحم -1

 . الشركة من غرامات أو تعوٌضات عما ٌلحك بها من أضرار

كالمنالصة العامة أو المنالصة من طرق التعالد   ةبؤي طرٌم ماولتنفٌذ العمد على حساب الم -2
مع مصادرة التؤمٌن النهائً أو الممارسة أو االتفاق المباشر  المحدودة أو المنالصة المحلٌة

ات و مـو الحصول على ما تستحمه الشركة من غراولت سحب العملٌة  ماولالمستحك  للم
مد نتٌجة ـــتعوٌضات و استرداد جمٌع ما تكبدته من مصروفات و خسائر زٌادة على لٌمة الع

بمحل العمل من منشآت ولتٌة  دبعض ماٌو جلذلن وٌكون للشركة الحك فً احتجاز كل أو 
ومبانً وآالت وأدوات ومواد وخالفة دون أن تكون مسئولة عن ذلن لبل المماول أو غٌرة وعما 
ٌصٌبها من تلف أو نمص الى سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما ٌكون لها الحك أٌضا فً 

  ا دون أدنى مسئولٌة من جراء البٌع  الحتفاظ بها بعد انتهاء العمل ضمانا لحمولها ولها أن تبٌعه



 : طاءات( مدة االرتباط بالع29مادة )
ٌوما من تارٌخ جلسة فتح  60لائمة ال ٌمكن سحبها لمدة ) ســتون (  روضتشترط الشركة أن تبمى الع

 أن ٌسحبه ممدمه ، و إذا سحب إلىلائما حتى بعد نهاٌة المٌعاد المذكور  طاءو ٌستمر الع الفنًالمظروف 
ٌصبح التؤمٌن المإلت  طائهلبل انتهاء مدة الستون ٌوما المذكورة و لبل إخطاره بمبول ع طائةع طاءممدم الع

 إجراءات لانونٌة أو إلامة الدلٌل على حصول ضرر لها . أيالذي دفعه حما للشركة دون حاجة التخاذ 
 

 و تجزئته : عطاءلبول ال (30مادة )

تعتبره  طاءع أيآخر و تحتفظ لنفسها بالحك فً لبول  طاءأو أي ع طاءاتالشركة غٌر ملزمة بمبول الل الع
و تعطٌه ألكثر من   طاءموضوع العواألعمال مصلحتها و لها حسب تمدٌرها المطلك أن تجزأ التورٌدات  فً
كلٌة أو جزئٌا دون إبداء األسباب و ال ٌجوز العامة  نالصهأن تلغى الم فًذلن لها الحك كواحد و ماول م
 تعوٌض عن ذلن . بؤيالمطالبة  طاءاتالع ممدمًل
 

 ( فسخ العمد و مصادرة التؤمٌن النهائً :31مادة )

 -ٌفسخ العمد و ٌصادر التؤمٌن النهائً فً الحاالت اآلتٌة :
  معاملته مع الشركة . فًإذا استعمل المتعالد الغش أو التالعب -1
رشوة أحد موظفً  فًإذا ثبت أن المتعالد لد شرع بنفسه أو بواسطة غٌره بطرٌك مباشر أو غٌر مباشر -2

 الشركة .

 . أعسرإذا أفلس المتعالد أو  -3
( ٌشطب اسم المتعالد من سجل الموردٌن و ال ٌخل فسخ العمد و مصادرة التؤمٌن بحك  2، 1وفى الحالتٌن ) 

 بالتعوٌضات الالزمة . الرجوع على المتعالد فًالشركة 
 

 ( تعدٌل العمد بالزٌادة أو النمص :32مادة )

% ( من لٌمته و ذلن خالل مدة التورٌد 50حدود )  فًتعدٌل العمد بالزٌادة أو النمص  فًٌكون للشركة الحك 
تعوٌضات أو فروق أسعار و ٌجوز للشركة مد  بؤيالمطالبة  فًدون أن ٌكون للمتعالد الحك  وتنفٌذ األعمال
 إذا استدعى األمر ذلن . وتنفٌذ األعمال لتورٌدلالمدة المحددة 

 
 ( نظافة المولع:33مادة )

 فًأن ٌجعل األعمال بما فٌها األراضً الموضوعة تحت تصرفه ألي غرض من األغراض  ماولٌجب على الم
 التًالبٌئة أو  أوال لزوم لها أو األشٌاء المضرة بالصحة أو األمن  التًحالة نظٌفة خالٌة من البماٌا و المخلفات 

لد ٌتسبب عنها حرائك و علٌه أن ٌسلم كل جزء من األعمال بعد إنجازه بحالة نظٌفة كاملة و صالحة لالستعمال 
علٌه أن ٌحافظ و علٌه أن ٌصلح مكان العمل و ٌخلٌه من جمٌع بماٌا المواد و األوساخ و كل أنواع المخلفات و 

محافظة تامة و ٌتخذ جمٌع االحتٌاطات الالزمة لولاٌة المنشات المحٌطة بالمولع و أال ٌزٌل منها شٌئا أال بعد 
 موافمة الشركة على ذلن كتابة.

أن تموم به  فًخالل ثالثة أٌام من استالم األمر الكتابً، فللشركة الحك  فًبكل ما ذكر آنفا مماول و إذا لم ٌمم ال
 ماولاتخاذ أي إجراء أو أي إخطار آخر مع تحمٌل الم إلىو تحت مسئولٌته بدون حاجة  ماولى حساب المعل

 جمٌع الغرامات الناتجة عن عدم إخالء أو نمل المخلفات بعٌدا عن المولع و تعطٌل حركة العمل بالشركة.

 
 األعمال: إنهاء( 34مادة )

سٌجرى فٌه معاٌنتها بحضور  الذيالشركة كتابة بذلن و عندئذ ٌحدد الٌوم المماول بمجرد انتهاء األعمال ٌخطر 
 أو مندوبه ماولالم
 :العملٌة  ( مدة ضمان35مادة )

 االبتدائًمن تارٌخ االستالم لمدة سنة أن ٌضمن األعمال و حسن تنفٌذها على الوجه األكمل  ماولعلى الم
 .بدون مالحظات  للعملٌة

أن ٌصلح أو ٌجدد هذا الجزء  ماولل أثناء مدة الضمان غٌر سلٌم أو معٌب فعلى الماألعمامن وإن وجد أي جزء
ذلن  فًأثناء مدة الضمان صالحة لالستعمال فإذا لصر  األعمالعلى حسابه لكً تكون جمٌع التورٌدات و 

بإجراء هذا فللشركة أن تموم بتنفٌذه بالنٌابة عنه على حســـابه و تحت مسئولٌته و ذلن بعد التنبٌه علٌه 
 .وذلن دون اإلخالل بمده الضمان المنصوص علٌها فى المانون المدنً  اإلصالح بكتاب مسجل

 



 ( المواد و التشوٌن:36مادة )

جمٌع المواد ٌجب أن تكون من أجود صنف مطابمة تماما للشروط و المواصفات المٌاسٌة المصرٌة أو أي -1
الفنٌة لألعمال المتفك علٌها و العٌنات المعتمدة من الشركة و و مطابمة للمواصفات  مواصفات لٌاسٌة عالمٌة

 .ٌكون ممدم العطاء مسئوال عن جودتها و ضمان صالحٌتها 
 فًٌجب أن ٌكون تشوٌن المهمات متواصال و بممادٌر كافٌة إلتمام جمٌع األعمال المحددة و أن ٌكون ذلن -2

 ٌعٌنها مهندس الشركة. التًاألماكن 

 -: المماول( مهندسً ومندوبً  37مادة )      
 دٌن بنمابة المهندســـــــٌنــــــوٌكونوا ممٌ كفاءةأن ٌستخدم ا ثناء العمل مهندسٌن ذوى  ماولٌجب على الم

 ماولوعلى هإالء المهندسٌن أن ٌكونوا بمنطمة العمل وان ٌفوضوا تفوٌضا تاما من الم, للمٌام بمالحظة العمل
تنفٌذ التعلٌمات الصادرة إلٌهم من مهندسً الشركة وان ٌكون  وسرعةوموا باستالم للعمل بالنٌابة عنه وان ٌم

على الشركة لبل تعٌنهم  المماولوٌجب أن تعرض أسماء مهندسً المماول  لهم مكتب بالمولع ٌعمل على حساب 
المماول طلب من للشركة أن هإالء المهندسٌن غٌر الئمٌن، فلها الحك فً أن ت أتضح وإذاالعتماد هذا التعٌٌن 
فً استخدام المهندسٌن المطلوبٌن بصفة مستمرة على النحو المذكور أو  ماوللصر الم وإذااستبدالهم بآخرٌن 

) فمط ولدرة ثالث مائه جنٌها الغٌر  ٌها (ــــــــجن 300فً استبدالهم بآخرٌن ٌحك للشركة خصم مبلغ ولدره ) 
ٌومٌا للمهندس الواحد فً أٌام عدم التواجد عالوة على أن ٌكون للشركة الحك فً تعٌٌن أحد المهندسٌن من  ( 

وٌتم خصم مرتبة من  المماولفً المٌام بمباشرة أعماله ودون اعتراض من  للمماوللبلها لٌكون ممثال 
 أٌضا. المماولمستحمات 
 مطابمة أثناء سٌر العمل: توجد غٌر التً( رفض المهمات واألعمال 38مادة )

تمدٌم المهمات لألعمال المطلوبة منه إلحصائها جٌدا أثناء سٌر العمل إذا  المماولٌجب على  -1
 طلب منه مهندس الشركة ذلن.

ٌرى أنها من نوع غٌر  التًلمهندس الشركة الحك فً رفض أي شًء من المواد و األعمال  -2
أن ٌزٌلها فً  ماولدمة والمعتمدة وعلى المصالح أو غٌر مطابمة للشروط أو العالمات المم

لم ٌوافك علٌها مهندس الشركة  التًالحال من مولع العمل وأن ٌزٌل وٌعٌد العمل أو األعمال 
 وتحت مسئولٌته. ماولوٌكون ذلن على نفمة الم

تؤخٌر ٌنشؤ من رفض مهندس الشركة للمواد و األدوات و  أيال ٌسمح بامتداد مدة العملٌة بسبب  -3
 أجزاء العمل، سواء كان ذلن بالمصانع أو بمولع العمل.

إزالة المواد  فًأٌام من تارٌخ استالمه إخطار كتابً من الشركة وإذا تؤخر  سبعةفً ظرف  ماولإذا أهمل الم  -4
أن  فًسابك أو أي نص آخر فٌكون للشركة الحك ٌطلب منه إزالتها بموجب النص ال والتًواألدوات و اآلالت 

 مع تحمٌله بجمٌع الغرامات الناتجة عن تواجدها. المماولتموم بإزالتها دون اتخاذ أي إجراءات وعلى حساب 

 ( االختبار:39مادة )

الختبارها للشركه الحك فى ارسال عٌنات المواد التى ٌوردها المماول للمعامل الحكومٌه أو المعامل الخاصه 
والتاكد من صالحٌتها ومطابمتها للشروط والمواصفات وعلٌه أن ٌموم على حسابه بتمدٌم ما ٌلزم من المهمات 
والمصنعٌه ووسائل النمل الالزمه الجراء هذا االختبار كما ٌحك للشركه تكلٌف أحد خبراء الدهان أو بٌوت 

 ٌذ واالستالم للعملٌه موضوع الممارسه.الخبره المتخصصه فى هذا المجال بالمٌام بمتابعه التنف
 

 : طلب الرسومات (  40مادة ) 

إذا احتاج المماول إلى تعلٌمات أو رسومات تفصٌلٌة لبعض األعمال فعلٌه طلب ذلن لبل الحاجة إلٌها بؤسبوعٌن 
على األلل , وٌحك لمهندس الشركة تكلٌف المماول بتمدٌم التراحات فً صورة لوحات تفصٌلٌة ٌعتمدها مهندس 

 الشركة لبل تنفٌذها 

 :  األعمال الغٌر واردة بالعمد(  41مادة ) 

ال ٌجوز للمماول إجراء أي عمل ال ٌكون مذكوراَ بالعمد لبل الحصول على أمر كتابً بذلن من المالن أو من 
المهندس وفى حالة طلب أي أعمال لم ترد بالعمد فللشركة الحك فً طلب تنفٌذ هذه األعمال بذات األسعار 

 ر بهذه الكراسة  .سالفة الذك 32الواردة بعروض األسعار الممدمة منه وفما للمادة 
 

 : االبتدائًاالستالم (  42مادة ) 

طبما للشروط و المواصفات و الرسومات فٌحـــصل  تنفٌذ األعمال والتورٌدات تمت  التًإذا اتضح من المعاٌنة 
أو مندوبه أثناء   هأو مندوبه وفى حالة تخلف ماولوجود  الم فًو ٌحرر محضر رسمً بذلن  االبتدائًاالستالم 
على الوجه األكمل أو أن  ٌنفذلم  العملالمحضر المذكور و إذا ظهر من المعاٌنة أن  فًاٌنة ٌثبت ذلن المع



للشروط مع   األعمال والتورٌدات لد تمت مطابمةأن ٌتضح أن  إلىالتورٌد لم ٌستكمل فٌإجل االستالم المإلت 
ض غرامة التاخٌر  مع عدم االخالل مع حك الشركة فً فر ٌتم فٌها ذلن بنفس المحضر التًإثبات التوارٌخ 

  (  68بمسإلٌته طبما للمانون المدنى ) مادة 
 

 ( االستالم النهائً:43مادة )

لد لام بكل ما علٌه من االلتزامات طبما لشروط  ماولإذا اتضح من المعاٌنة بعد انتهاء فترة الضمان أن الم
العملٌة فٌحصل االستالم النهائً و ٌرد إلٌه التؤمٌن النهائً وإال فٌإجل حتى تنفذ كل االلتزامات المفروضة على 

بممتضى العملٌة. و ال ٌعتبر االستالم النهائً انه لد تم أال إذا حصل إثباته بمحضر مولع علٌه من  ماولالم
طبما ألحكام هذه الشروط إلى حٌن تحرٌر محضر  ماولو تستمر مسئولٌة المماول و تعطى صورة للم الشركة

 . االستالم النهائً المشار إلٌه
 

 ( طرٌمة السداد:44مادة )

 ٌتم السداد باحدي الطرق التالٌة:
 % بشٌن بعد الفحص واالستالم أو المبول100أوال:

 ثانٌا: المستخلصات
 

 الممدمة:( الدفعة 45مادة )

ٌجوز عند الضرورة الترخٌص بدفع مبالغ ممدما من لٌمة التعالد اذا كان الدفع الممدم مشروطا فً التعالد 
وممابل خطاب ضمان بنكً معتمد بذات المٌمة والعملة وذلن بموافمة سلطة االعتماد المختصة علً انه فً حالة 

ٌتم سداد الدفعة الممدمة فور وصول خطاب ضمان بنكً  التعالدات الخاصة بتدبٌر األحتٌاجات أو تنفٌذ االعمال
لمٌمة الدفعة الممدمة اذا ما كانت مدة التنفٌذ تبدأ من تارٌخ صرف الدفعة الممدمة وذلن لتفعٌل مدة التنفٌذ 

وسرعة التورٌد او انهاء األعمال وٌستثنً من شرط خطاب الضمان البنكً الجهات الحكومٌة الخاضعة الحكام 
 نالصات والمزاٌدات فً حالة طلبها ذلن.لانون الم

 

 
 

 



 

 

 الشروط الخاصة 

 والمواصفات الفنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أٗال : اىششٗط اىخبطخ :

 اىغشع ٍِ اىعَيٞخ :

 ٗ ٝزٌ رْفٞز مبفخثَؾطخ ؽبٗٝبد اىذخٞيخ   TC1 . TC2 . TC4ٍؾطبد اىز٘صٝع رط٘ٝشٗسفع مفبءح   -

  -ٗرىل ثعَو االرٚ :  األعَبه ٗفقب ىيَ٘اطفبد اىفْٞخ اىزبىٞخ ٗؽست أط٘ه اىظْبعخ 

رنسٞش االٍبمِ اىَششخخ ٗاىَنسشح ٍِ االعضبء اىخشسبّٞخ ٗعَو اىالصً ّؾ٘ ٍشاشَخ ؽذٝذ اىزسيٞؼ ٗ  -

% ٗاعبدح ٍأل اىخشسبّخ ٗاعبح اىقطبع  10االسزع٘اع فٚ ؽبىخ  ّقض قطش ؽذٝذ اىزسيٞؼ  ثْسجخ امضش ٍِ 

 .زخذاً  اىَ٘اد اىنَٞبٗٝخ اىَعزَذح الطيخ ٗ اىشثظ ٍبثِٞ اىخشسبّخ اىقذَٝخ ٗاىغذٝذح ثبس

 ثذال ٍْٖب .  رنسٞش االسطؼ ٗ االسضٞبد ٗ اىؾ٘ائظ ٗعَو اىغذٝذ -

 ثبة .  2ٗىٖب عذد عَو ؽغشح ٍِ االىٍ٘ٞزبه ؽست اىَسطؾبد اىَزم٘سح  -

 .عَو ٍشاشَخ ٗدٕبُ ىغَٞع االث٘اة اىؾذٝذٝخ  - 
 .ر٘سٝذ ٗرشمٞت االدٗاد اىنٖشثبئٞخ   -

 ىيزْفٞز : اىَذح اىالصٍخ

 ٍِ ربسٝخ اسزالً اىَ٘قع خبىٚ ٍِ اىع٘ائق .صالصخ اشٖش فٚ ٍذح  ٝزٌ رْفٞز األعَبه 

 اىغذٗه اىضٍْٜ :

عيٚ اىَقبٗه اُ ٝزقدذً ثغدذٗه صٍْدٜ رفظدٞيٜ ٝدزٌ اعزَدبدٓ ٍدِ عٖدبص احشدشاو  ثؾٞدش ٝ٘ضدؼ ٍدذد 

ٍدِ ردبسٝخ اسدزالً  ٍٗشاؽو اىزْفٞز ىغَٞع األعَبه ثبىَششٗع رفظٞيٞب ٗرىل خاله خَسخ عشدش ٍٝ٘دب

اىَ٘قع ٗٝغدت عيدٚ اىَقدبٗه أُ ٝشاعدٚ فدٚ اىغدذٗه اىضٍْدٜ ّشدبط اىشدشمخ ثبىَؾطدخ ٗ عدذً اىزدؤصٞش 

 سيجٞب عيٚ ّشبط اىششمخ .

 ٍْٖذط اىَقبٗه  :

 ٝغت عيٚ اىَقبٗه أُ ٝسزخذً إصْبء  اىزْفٞز ٍْٖذسب ّقبثٞب ٍِ خشٝغٜ ميٞبد اىْٖذسخ 

ٌٖ  اىخجشح اىنبفٞخ فدٚ اىزخظظدبد اىذاخيدخ فدٚ ّطدبم األعَدبه ) اىْٖذسخ اىَذّٞخ ( ٍَِ رز٘افش ىذٝ 

ٍ٘ضدد٘ع اىزْفٞددز ٗرىددل ثَعشفزددٔ ٗعيددٚ ّفقزددٔ ٗٝنددُ٘ ٍْٖددذط اىَقددبٗه ٍف٘ضددب رف٘ٝضددب ربٍددب ٍددِ 

اىَقبٗه ىزْفٞز األعَبه ٗاألٗاٍش اىظبدس إىٞٔ ٍِ اىَْٖذط اىَششو . ٝقً٘ اىَقبٗه ثؤخطبس اىشدشمخ 

 ثزىل مزبثٔ .

 اىزظبسٝؼ :

ٍسئ٘ه عِ  اسزخشاط أٝخ رظبسٝؼ الصٍخ س٘اء ىيعَو أٗ دخ٘ه اىذائشح اىغَشمٞدخ ىعَبىدٔ ٗ  اىَقبٗه

ٍعذارٔ  ٍٗ٘ادٓ ٗ سٞبسارٔ ٗخالفٔ  عيدٚ ؽسدبثٔ عيدٚ أُ رقدً٘ اىشدشمخ ثدئعشاء االرظدبالد اىالصٍدخ 

 ىذٙ اىغٖبد اىَخزظخ ىزسٖٞو رىل.  

 

 صبّٞب   : اىَ٘اطفبد اىفْٞخ  :

 :  ٗطف األعَبه -1          

اىعٍَ٘ٞخ  إىٚ اىَقبىت ٍخيفبد ّبرظ اىزنسٞشّٗقو رنسٞش االسضٞبد ٗاالسطؼ ٗاىؾ٘ائظ اىقذَٝخ  -

 خبسط اىذائشح اىغَشمٞٔ

 رنسٞشٗاعبدح طت االعضبء اىخشسبّٞخ اىَششخخ ٍِ االعَذح ٗ اىنَشاد ٗاىذساٗٙ ٗ اىطجبّبد -

 ٗاى٘ط٘ه اىٚ ؽذٝذ اىزسيٞؼ ٍٗشاشَزٔ ٗدٕبّخ ثَبدح اٝج٘مسٞخ     

 .٘سٝذ ٗرشمٞت ثالط اسضٞبد عبصىخ  اىنزشٗ سزبرٞلر -

 ٗ االسضٞبد . ر٘سٝذ ٗرشمٞت ثالط سٞشاٍٞل فشص أٗه ىيؾ٘ائظ -

 . ر٘سٝذ ٗرشمٞت ثالط أسطؼ -

 ر٘سٝذ ٗ طت خشسبّخ عبدٝخ -



 بثٞل اىنشٝزبه . جر٘سٝذ ٗرشمٞت صعبط ىيشعبصه ؽشاسٛ ىالسقف ٗ االسضٞبد  ر٘سٝذ ٗعَو -

 . ٍبَٝبصيٖب ىي٘اعٖبد ٗاالعضبء اىخشسبّٞٔ اىزٜ رٌ رشٍَٖٞبثٞبع ضٖبسٓ اٗ ر٘سٝذ ٗ عَو  -

 .ر٘سٝذ ٗ عَو دٕبّبد ىيؾ٘ائظ اىذاخيٞخ ثبىج٘ٝخ اىجالسزٞل -

 PS ر٘سٝذ ٗرشمٞت ق٘اطٞع اىٍ٘ٞزبه فضٚ  ٍِ ّ٘عٞخ -

 ر٘سٝذ ٗرشمٞت ٍشاٗػ رٖ٘ٝخ ىالسقف -

 سٌ 05 *05  بدر٘سٝذ ٗرشمٞت شفبط -

 سٌ 120ىَجخ *   2 بدمشبف ر٘سٝذ ٗرشمٞت -

 ىٞذ . مشبو  ر٘سٝذ ٗرشمٞت -

 .  ٍشاشَخ ٗدٕبُ االث٘اة اىؾذٝذٝخ ىَؾطبد اىنٖشثبء عَٞعب -

رقً٘ اىششمخ ثز٘فٞش ٍظذس مٖشثبء ىيَقبٗه اىَْفز ٗ اٙ اسزٖالك مٖشثبء سٞزٌ ٍؾبســجخ اىَقبٗه  -

 . ٍخبىفخ ىزعيَٞبد اىسالٍخ ٗ اىظؾخ اىَْٖٞخ خعيٞخ  ٗىِ ٝسَؼ ثبسزخذاً اٙ أعٖضح مٖش ثبئٞ

ٝزٌ اؽزسبة اىنَٞبد ؽست اىَْفز فعيٚ  ٗٝؾق ىيششمخ اىزعذٝو فٜ مَٞبد األعَبه ثبىضٝبدح أٗ  -

% خاله ٍذح اىزْفٞز دُٗ أُ ٝنُ٘ ىيَقبٗه اىؾق فٜ اىَطبىجخ ثبٙ  00ثبىْقظبُ فٜ ؽذٗد 

 فشٗم أسعبس أٗ ٍذح أضبفٞخ  .

 خ مبٍيخ  ّبفٞخ ىيغٖبىخ عيٚ اىَقبٗه ٍعبْٝخ األعَبه عيٚ اىطجٞعخ قجو ٗضع األسعبس  ٍعبْٝ -

 الئؾخ اىششمخ  ) اىَشزشٝبد / اىعق٘د ( رعزجش عضء ال ٝزغضأ ٍِ اىعقذ ٗ أٍش األعَبه  ٗ -          

 اىَ٘اطفبد اىفْٞخ .          

ٝغت عيٚ اىَقبٗه عَو عَٞع االؽزٞبطٞبد اىالصٍخ ٗاىزٜ ٝشإب مفٞيخ ىَْع مبفخ أخطبس اىَ٘قع أٗ  -

عذاد أٗ عِ اىزشغٞو ٍع االىزضاً ث٘ضع اىعالٍبد اىزؾزٝشٝخ اىنزبثٞخ اٙ ؽ٘ادس رْزظ عِ اىَ

 ٗاىض٘ئٞخ ىَشاعبح ظشٗو اىزشغٞو ثبىششمخ ىٞال .

ط اىذائشح سٝشَو رنبىٞف اىزظشو فٜ اىَ٘اد اىْبرغخ ٍِ اىزنسٞش ّٗقيٖب إىٚ اىَقبىت اىعٍَ٘ٞخ خب -

ؽبىخ عذً قٞبٍٔ ثئخالء  اىغَشمٞخ أٗال ثؤٗه ٗؽست رعيَٞبد اىَْٖذط اىَقٌٞ ىيششمخ، ٗفٚ

 اىَ٘قع أٗال ثؤٗه أٗ اىزؤخٞش فٜ ّقيٖب ٝزٌ ّقيٖب عيٚ ؽسبثٔ ٗرؾذ ٍسئ٘ىٞزٔ .

اىَقبٗه ٍسئ٘ه اىَسئ٘ىٞخ اىَطيقخ عِ اٙ اصش أٗ ريف ٝظٞت اٙ عضء ٍِ األعَبه اىقبئَخ س٘اء   -

ٔ إطالػ اٙ مبُ دائَخ أٗ ٍؤقزخ أٗ أٛ ٍِ اىَْشآد اىَغبٗسح ثسجت اىقٞبً ثئعَبه ، ٗٝغت عيٞ

 ريف ٍِ ٕزا اىقجٞو عيٚ ؽسبثٔ اىخبص .

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َّ٘صط اىعقذ

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 اىَقبٝسخ اىنَٞخ اىزْفٞزٝخ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اىششٗط اىعبٍخ 
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 اىشسٍ٘بد اىزْفٞزٝخ 
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ةالمق ايس  
محطة حاويات الدخيلة 4CT  2CT ,1CTمحطات التوزيع    الكمية التثمينية لعملية تطوير    

 ً تٞاُ األعَـــــــــاه اى٘زذج اىنَٞح اىغعش االخَاىٚ

  1430      ً2 ٗاىس٘ائظ اىقذَٝح ٗرىل ٗاالعطر ذنغٞش االسضٞاخ  اىَغطر تاىَرش  

زغة ذعيَٞاخ اىَْٖذطماٍو ٍَا خَٞعٔ تاالٍامِ  اىرٜ ٝسراخٖا اىعَو   
ٗ اىرخيص ٍِ ّاذح اىسفش اىٚ خاسج اىذائشج اىدَشمٞح  .اىَؾشف    

1 

  430     ً2 عِ   3ً 0.8ذ٘سٝذ ٗ صة خشعاّح عادٝح  ٗ ذرنُ٘ ٍِ  غطرتاىَرش اىَ 

مدٌ أعَْد ت٘سذالّذٙ  250+   زشػ ٍصشٛ سٍو  3ً  0.4+   3َّشج 

خشعاّح طثقا ياىذٍل اىدٞذ ىٗاىغعش ٝؾَو عٌ  10عَل ٍر٘عظ  عادٙ

ٗ زغة ٗ زغة أص٘ه اىصْاعح ماٍو ٍَا خَٞعٔ  ىيَ٘اصفاخ اىفْٞح 

.ذعيَٞاخ اىَْٖذط  اىَؾشف   

2 

  400       ً2 تاىَرش اىَغطر ذنغٞشٗاعادج صة االعضاء اىخشعاّٞح اىَؾشخح ٍِ  

  -االعَذج ٗ اىنَشاخ ٗاىذساٗٙ ٗ اىطثاّاخ ٗ اىغعش ٝؾَو االذٚ :

اىرنغٞش زرٚ اى٘ص٘ه اىٚ زذٝذ اىرغيٞر ارا ذطية االٍش رىل  .  -  

ٍشاؽَح  زذٝذ اىرغيٞر  ٗدٕاّح تَادج اٝث٘مغٞح ٍْاعثح ٍِ اّراج   -

ٍع االخز فٚ االعرثاس تاعرع٘اض زذٝذ   ؽشمح عٞنا اٗ ٍا َٝاثيٖا 

. % ٍِ قطشٓ االصيٚ  90اىرغيٞر فٚ زاىح ّقص قطش اىسذٝذ القو ٍِ   

. ظ ٍع اىخشعاّح اىدذٝذج تح ىيشّٞح اىقذَٝح تَادج مَٞائادٕاُ اىخشع -  

عَاه اىفشً اىخؾة ذَٖٞذا العادج اىصة .ا -  

اعادج اىصة تخشعاّح ٝنُ٘ ٍسر٘ٙ اىَرش اىَنعة  ماالذٚ : -   

 3ً  0.4+ صٝشٗ عِ   3ً 0.8  -مدٌ اعَْد ت٘سذالّذٙ عادٙ   400    
. زشػ ٍصشٛ سٍو   

اضافح ٍادج ٍاّعح ىيْفاصٝح ىيخشعاّح . -  

اىنَٞائٞح اىَغرخذٍح قٞو  ٝدة ذقذٌٝ اىْؾشاخ اىفْٞح اىخاصح تدَٞع اىَ٘اد

  ماٍو ٍَا خَٞعح  طثقا  ٍِ اىَْٖذط اىَؾشف االعرعَاه العرَادٕا 

.   اىصْاعح  ص٘هأل  

a.  

3 

  150     ً2 تاىَرش اىَغطر   ذ٘سٝذ ٗعَو ٍثاّٜ ٍِ اىط٘ب اى٘سدٙ عيٚ اىغٞخ   

سٍو  ٗمزىل 3مدٌ اعَْد /  ٍرش 300ٗاىغعش ٝؾَو ٍّ٘ح  اىرشمٞة   

  اىصْاعح  ص٘هأل  ماٍو ٍَا خَٞعح  طثقااىغقاالخ اىالصٍح   

. اىَْٖذط اىَؾشف  ٗذعيَٞاخ  

 

4 

  20      ً3  

 

 

 

تاىَرش اىَنعة  ذ٘سٝذ ٗعَو ٍثاّٜ ٍِ اىط٘ب اىطفيٚ ٗاىغعش ٝؾَو ٍّ٘ح 

سٍو  ٗمزىل اىغقاالخ اىالصٍح 3مدٌ اعَْد /  ٍرش 300اىرشمٞة    

. اىَْٖذط اىَؾشف  اىصْاعح ٗذعيَٞاخ ص٘هألماٍو ٍَا خَٞعح  طثقا    

5 



  950    ً2   

زغة أص٘ه اىصْاعح ٗ ذخؾِٞ تاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗعَو تٞاض 

يَّ٘ح ىاىَرش اىَنعة  اىغعش ٝؾَو عَو اىثؤج ٗ األٗذاس عيٚ أُ ٝسر٘ٙ  

ىيَرشاىَنعة ٗاىطشطؾح االترذائٞح ت٘سذالّذٙ   مدٌ أعَْد  300عيٚ 

  ص٘هأل خَٞعح طثقا ٍَا  ماٍوىيَرشاىَنعة  أعَْد ت٘سذالّذٙ مدٌ  450

. اىَْٖذط اىَؾشف اىصْاعح ٗذعيَٞاخ  

 

 

6 

  400 ً2 اىنرشٗ عراذٞل  فشص   حتاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗذشمٞة تالط اسضٞاخ عاصى   

 أٗه  ىألسضٞاخ ٍِ  عْٞح ٍعرَذج عيٚ طثقح ٍِ اىَّ٘ح األعَْرٞح 

مدٌ  اعَْد ىيَرش اىَنعة اىَّ٘ح تاالٍامِ اىرٚ ٝسذدٕا  300ٍِ  ٍنّ٘ح 

.  اىَؾشف اىَْٖذط ص٘ه اىصْاعح ٗذعيَٞاخألماٍو ٍَا خَٞعح طثقا اىعَو   

  

7 

  600 ً2    

ٍِ اّراج  اٍٞل فشص أٗه ىيس٘ائظ تاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗذشمٞة تالط عٞش 

عْٞح ٍعرَذج عيٚ طثقح ٍِ اىَّ٘ح   ؽشمح مٞي٘تاذشا أٗ اىدٕ٘شج أٗ ٍا َٝاثيَٖا ٍِ

  اعَْد ىيَرش اىَنعة اىَّ٘ح ٍع عَو  مدٌ 300األعَْرٞح ٍنّ٘ح ٍِ 

ص٘ه اىصْاعح ألماٍو ٍَا خَٞعح  طثقا اىَٞ٘ه اىالصٍح تاالسضٞاخ  

.    اىَْٖذط اىَؾشف  ٗذعيَٞاخ  

 

 

8 

  430 ً2 تاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗذشمٞة تالط أعطر ٍ٘صاٝن٘ أعيٚ طثقح ٍِ اىَّ٘ح  

مدٌ اعَْد ىيَرش اىَنعة اىَّ٘ح ٗاىغعش ٝؾَو اىيصق  300األعَْرٞح ٍنّ٘ح ٍِ 

ماٍو ٍَا خَٞعح  ٗعَو  اىَٞ٘ه اىالصٍح  ٍٗسَو عيٚ اىغعش عَو ٗصسج ٍِ اىثالط 

.  اىَْٖذط اىَؾشف اىصْاعح ٗذعيَٞاخ  ص٘هألطثقا   

 

9 

  430 ً2 عاصه زشاسٛ ىالعقف ٗ االسضٞاخ عثاسج  تاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗعَو 

ٌٍ ٗ اىغعش ٝؾَو عَو ٗصسج  ىيس٘ائظ ٍع  4عِ ىفائف تٞرٍْ٘ٞٞح عَل 

 اىصْاعح  ص٘هألخَٞعح  طثقا  ماٍو ٍَاٍشاعاج ذقذٌٝ عْٞح قثو اىرْفٞز 

  .  ٗذعيَٞاخ اىَْٖذط اىَؾشف

10 

  525 ً2 ىي٘اخٖاخ ضٖاسٓ اٗ ٍاَٝاثيٖا تٞاض تاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗ عَو  

زغة اىيُ٘ اىَطي٘ب ٍع خصٌ ٗاالعضاء اىخشعاّٞٔ اىرٜ ذٌ ذشٍَٖٞا   

ٍع عذً ازرغاب  2ً 4غطر اىفرسٔ اىيرٜ ٝضٝذ ٍغطسٖا عِ ٍ ّصف

  ص٘هألماٍو ٍَا خَٞعح  طثقا تطْٞاخ ٗتيغقاخ ٗخ٘اّة اىفرساخ 

. اىَْٖذط اىَؾشف اىصْاعح ٗذعيَٞاخ   

 

11 

  950 ً2 تاىَرش اىَغطر ذ٘سٝذ ٗ عَو دٕاّاخ ىيس٘ائظ اىذاخيٞح تاىث٘ٝح اىثالعرٞل  

ٍِ اّراج ؽشمح تشٗذاه اٗ ٍا َٝاثيٖا زغة اىيُ٘ اىَطي٘ب ٗ اىغعش ٝؾَو 

ماٍو ٍَا خَٞعح اّح ٗعذد ثالثح اٗخح تالعرٞل ثطاىَعدُ٘ ٗاالٗخٔ اى  

.  اىَْٖذط اىَؾشف اىصْاعح ٗذعيَٞاخ  ص٘هألطثقا    

12 

تاىعذد ذ٘سٝذ ٗذشمٞة خشخ٘سٙ ٍطش ىضًٗ ذصشٝف ٍٞآ األٍطاس ٍِ  عذد 7   13 



 
 
   

 

ت٘صح ٗ اىغعش ٝؾَو اىرثثٞد فٜ اىسائظ تاالفضاُ  3اىثالعرٞل قطش   

     اىصْاعح ٗذعيَٞاخ  ص٘هألطثقا ىيْٖ٘  ًٗ اىنٞعاُ ٗمو ٍا ٝيض

.   اىَْٖذط اىَؾشف  

  80 ً2  
 

ؽاٍو االت٘ابتاىَرش اىَغطر  ذ٘سٝذ ٗذشمٞة ق٘اطٞع اىٍ٘ٞراه فضٚ    

ٌٍ  ٗ  6ٍضٗد تاىطثو ٗ االمش ٗ االمغغ٘اخ ٗ اىضخاج  (  2) عذد  

ص٘هأل طثقا  خَٞعح ماٍو ٍَا  ٍِ عْٞح ٍعرَذج  ٌٍ  8اىناٗذؼ ٗ اىفٞثش   

.       اىَْٖذط اىَؾشف ٗذعيَٞاخ  اىصْاعح   

14 

 عذد 2  
 

ً ٍِ اىغ٘ٝذ  2.2*   0.9تاىعذد ذ٘سٝذ ٗذشمٞة تاب مثظ ىيَناذة ٍقاط 

ٌٍ ٍضٗد تاىطثيح ٗ االمشٓ ٗ اىسيق اىخؾثٚ  3اىَنغٚ تنّ٘رش   

طثقا   ماٍو ٍَا خَٞعحت٘صٔ ٗ اىذٕاّاخ ت٘ٝح صٝد   6*  2ٍقاط  

اىصْاعح ٗذعيَٞاخ اىَْٖذط اىَؾشف  . ص٘هأل  

    

15 

     

   أعَاه اىنٖشتاء :
 اىذٗائش : ٝشاعٚ ذقذٌٝ عْٞاخ ٍِ االعالك ٗ اىناتالخ ٗ اىَفاذٞر 

 ٗ اىثشاٝض ٗ ٗزذاخ االّاسج ٗغٞشٕا ىالعرَاد قثو اىثذأ فٚ اىرْفٞز . 

اىخاٍاخ اىَغرخذٍح : اىخشاطٌٞ ت٘ىٚ اٝثيِٞ ٍِ اّراج ؽشمح اىؾشٝف ٗ 

 اىَ٘اعٞش تٚ . فٚ . عٚ ٍِ اّراج ؽشمح اىؾشٝف  ٗ االعالك 

اىناتالخ ٍِ اّراج ؽشمح اىغ٘ٝذٙ اٗ ؽشمح اىناتالخ اىَصشٝح  ٗ 

 ٗاىث٘ذاخ صْاعح اٝطاىٚ  مَا  ذخضع خَٞع االعَاه ىيَ٘اصفاخ اىعاٍح

ىين٘د اىَصشٙ ىيرشمٞثاخ اىنٖشتائٞح  .   

 

   

6 

 

 عذد
 

 

 50ف٘ىد ذشدد  220تاىعذد ذ٘سٝذ ٗذشمٞة ٍشاٗذ ذٖ٘ٝح ىالعقف 

% ٗاىغعش  10 ±عشعاخ ٗذرسَو ذغٞشاخ خٖذ  5ٕٞشذضٍرغٞشج اىغشعح   

( داخو ٌٍ 2*  2) عِ طشٝق اعالك ّساط   ٝؾَو اىر٘صٞو ٗ اىرشمٞة 

 أص٘ه اىصْاعح زغة  ٗمو ٍا ٝيضً ىْٖ٘ االعَاه   تٚ . فٚ . عٚ ٍ٘اعٞش 

. اىَؾشف اىَْٖذط  ٗذعيَٞاخ  
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8 

 

 عذد
 

 380عٌ اتشا اٝطاىٜ أٗ ٍاٝعادىٔ  50 *50 تاىعذد ذ٘سٝذ ٗذشمٞة ؽفاط 

ٌ ٍ 4*4ف ٗاىغعش ٝؾَو ذ٘صٞو اىؾفاطاخ تاىي٘زاخ اىفشعٞٔ تناتالخ   

ٍذّٕ٘ح 10* 100*  100ٗمزىل عَو اطاساخ ٍِ اىضٗاٝا اىسذٝذ     

ٗ زغة  ٗٗخِٖٞ ت٘ٝح اىضٝد اىذٕاّاخ عثاسج عِ ٗخِٖٞ ٍِ اىثشاَٝشٗ  

.ٗ زغة ذعيَٞاخ اىَْٖذط  اىَؾشف أص٘ه اىصْاعح ماٍو ٍَا خَٞعٔ   
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30 

 

 عذد
 

ٗٝؾَو ٍذ    DELعٌ   120ىَثح *   2مؾاف  ذ٘سٝذ ٗذشمٞةتاىعذد 

تاىْقظ اىَ٘خ٘دج زاىٞا  2ٌٍ  2* 3اعالك ٍِ اىْساط اىَعضٗه   

ٍاٝيضً ىْٖ٘ االعَاه زغة ٗ اىغعش ٝؾَو مو ٗاىر٘صٞو زرٚ اىي٘زح 

 اص٘ه اىصْاعح ٗذعيَٞاخ اىَْٖذط اىَؾشف .
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 عذد 8  
 

ٗٝؾَو ٍذ اعالك ٍِ    ٗاخ  DEL  200  مؾاف  ذ٘سٝذ ٗذشمٞةتاىعذد 

ٌٍ داخو اىَ٘اعٞش تٚ . فٚ . عٚ  2*  3اىْساط اىَعضٗه   

زغة  ٗاىر٘صٞو زرٚ اىي٘زح ٗاىغعش ٝؾَو مو ٍا ٝيضً ىْٖ٘ االعَاه 

   .    اىَؾشف  اىصْاعح ٗذعيَٞاخ اىَْٖذط أص٘ه

19 

بالمقطوعية مراشمة ودهان االبواب الحديدية لمحطات الكهرباء  ٍقط٘عٞح 1  
على ان تشمل االعمال االتى : باب (  91عدد )  جميعا  

المراشمة بالفرش السلك .  -  
دهان وجهين ببوية برايمر .  -  
دهان وجهين بوية زيت باللون المطلوب .  -  

 حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

20 



 االمجاىل  TC1 TC2 TC4 الوحده  البند
 1290                                               549 ______ 549  2م تكسري
 232 401 ______ 424 2م ترميم

 484 401 292 424 2م دهان خارجي
 843 490 221 469 2م دهان داخلي

 2.2– 5 عدد ابواب
 م
4 – 

 م4.4

 م2.2 – 9
 م4.4 – 4

4 – 
 م2.2

 

 397.5 56 ______ 504.9 2م عزل
 376 11 ______ 211 2م ضفره

سرياميك 
 حوائط

 515 460 ______ 599 2م

 بالط
 ارضيات

 376 11 ______ 211 2م

 397.5 56 ______ 504.9 2م بالط أسطح
 



 ًَٕرط

   TC1 . TC2 . TC4يذطبد انزٕصٚغ نؼًهٛخ سفغ كفبءح ػقذ 

 يذطخ دبٔٚبد انذخٛهخ
 -تحرر هذا العمد بٌن كل من:        2020انه فً ٌوم                 الموافك     /    /    
شركة اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع "منطمة حرة خاصة" شركة تابعة مساهمة مصرٌة وٌمثلها  -1

بصفته رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وممرها محطة ممدوح توفٌك دراز      /اللواء بحرى لانوناً السٌد 
                                                                 االسكندرٌة            مٌناء  49  /94 صٌفر  الحاوٌات

 ) طرف أول (                                                                                                          
 ٌد المهندس /       شركة                                      وٌمثلها لانونا فً التولٌع على هذا العمد الس -2

وممرها                                                              2020وٌنوب عنه فً التولٌع  السٌد/            بموجب التفوٌض الصادر بتارٌخ       /     /  
 ) طرف ثان (                                                                                                                     

 تمهٌد
محطات رفع كفاءة  بتارٌخ  /     /       أجرٌت منالصه عامة بٌن مجموعة من الشركات المتخصصه لعملٌه -

محطة  حاوٌات الدخٌلة  التً أسفرت نتٌجتها عن  –بمحطة حاوٌات الدخٌلة   TC1 . TC2 . TC4التوزٌع 
لبول العطاء الممدم من شركة                             ) الطرف الثانً ( بمٌمة إجمالٌة لدرها             جنٌة ) 

 فمط ولدرة                             جنٌه الغٌر ( غٌر شاملة ضرٌبة المٌمة المضافة .
                                           مجلس ادارة الشركة ) الطرف االول ( باالجماع  وافك 2020/    وبتارٌخ     /  -

 . TC1 . TC2محطات التوزٌع رفع كفاءة عملٌه بصفتة سلطة االعتماد المالً على محضر إجراءات لجنة 

TC4             غٌرشاملة ضرٌبة المٌمة  جنٌه الغٌر(        بمٌمة إجمالٌة لدرها             جنٌة ) فمط ولدرة
 المضافة وتحت العجز والزٌاده فى حدود الكمٌات الفعلٌه 

طاع التجارى خطاب االسناد   )        / م (   مارسل السٌد  المحاسب / رئٌس ال 2020  وبتارٌخ     /    / -
 للسادة   / 

بتارٌخ     /    /       لدمت الشركة الطرف الثانً خطاب ضمان بنكى تحت رلم              بمبلغ ولدره               -
% من لٌمة 4وذلن بما ٌمثل                فرع     جنٌة ) فمط ولدره           جنٌها الغٌر ( صادر من        

 عملٌة المماولة لضمان تنفٌذ العملٌة.   

 -من ثم فمد تاللت إرادة الطرفٌن على ماٌلى :و

 انجُذ األٔل
ٌعتبر التمهٌد سالف الذكر وكافة األوراق ومستندات هذه العملٌة  وكراسة الشروط والمواصفات والمماٌسة الكمٌة 

أخذ التثمٌنٌة والكتالوجات والمواصفات الهندسٌة والفنٌة الخاصة بهذه العملٌة جزء ال ٌتجزأ من هذا العمد وت
 حكمة.

 انجُذ انضبَٙ

 . TC1محطات التوزٌع رفع كفاءة عملٌه  اسند الطرف األول بموجب هذا العمد الً الطرف الثانً مهمة تنفٌذ 

TC2 . TC4    طبما لالشتراطات والمواصفات الفنٌة والرسومات الهندسٌة 
جنٌها الغٌر (  غٌر شاملة ضرٌبة           والمٌمة اإلجمالٌة لهذا العمد مبلغ ولدره           جنٌة ) فمط ولدره   

المٌمة المضافة, واسعار الفئات الممدمه نهائٌة وال ٌجوز للطرف الثانً طلب تعدٌلها بالزٌادة مستمبال ألي سبب 
وتتم المحاسبة فٌما بٌن الطرفٌن بموجب مستخلصات ٌمدمها الطرف الثانً للطرف األول  فً نهاٌة ,  من األسباب
 مٌمة األعمال التً أنجزها الطرف الثانً .كل مرحلة ب



 انجُذ انضبنش
 

  صالصخ اشٓش فٗ يذح   ٌلتزم الطرف الثانً بتنفٌذ وإنجاز كافه األعمال المطلوبة والمسندة إلٌه بموجــــــب هذا العمد
التنفٌذ بموجب محضر مشترن مولع من كل من السٌد / المهندس المدنى المسئول عن  من تارٌخ استالم المولع 

 التابع للطرف الثانى و السٌد / المهندس المدنى المسئول عن التنفٌذ التابع للطرف االول .
على ان ٌراعى المماول نشاط الشركة بالمحطة وعدم التاثٌر سلبٌا علٌها وتحسب غرامة التاخٌر عن عدم انجاز  -

الطرف الثانى او مندوبة لتسلم المولع فى هذه االعمال وفما للمدة المتفك علٌها من الطرفٌن , فاذا لم ٌحضر 
 التارٌخ المحدد لبدء التنفٌذ ٌحرر محضر بذلن وٌعتبر هذا التارٌخ موعد بدء التنفٌذ لهذا العمد . 

وٌلتزم الطرف الثانً بتسلٌم كافه األعمال موضوع هذا العمد بالكٌفٌة والحاله الواردة  بالمماٌسة  الكمٌة التثمنٌة 
 وصالحة للتسلٌم االبتدائى .  مواصفات الهندسٌةوالكتالوجات وال

% من لٌمتة بنفس الشروط والمواصفات 40كما ٌحك للطرف األول تعدٌل العمد بالزٌادة أو النمص فً حدود  -
 أسعار.وذلن خالل مدة تنفٌذ األعمال دون أن ٌكون للطرف الثانً الحك فً المطالبة بأي تعوٌضات أو فروق 

ثانً فً تسلٌم األعمال المكلف بها جاز لسلطة االعتماد المختصة باالعتماد للشركة الطرف فإذا تأخر الطرف ال
األول إذا التضت المصلحة العامة ذلن إعطائه مهلة إضافٌة إلتمام التنفٌذ على أن تولع علٌة غرامة عن المدة 

فً حساب مدة التأخٌر المدة  لائً وال ٌدخالتً ٌتأخر فٌها إنهاء العمل بعد المٌعاد المحدد إلً أن ٌتم التسلٌم االبتد
التً ٌتولف فٌها العمل السباب لهرٌه وعلٌه أن ٌثبت لجهة االداره نشوئها عن أسباب لهرٌه وٌكون تولٌع 

       الغرامة وفما للنسب االتٌه

 هأالدارإذا رأت جهة . % من لٌمة ختامً العملٌة جمٌعها10% عن كل أسبوع تأخٌر أو جزء منه وبحد ألصى 1
مباشر على الوجه األكمل وفى المواعٌد المحددة أما  رأن الجزء المتأخر ٌمنع االنتفاع بما تم بطرٌك مباشر أو غٌ

شٌئا من ذلن فٌكون تولٌع الغرامة وفما للنسب السابمة من لٌمة  بأن الجزء المتأخر ال ٌسب هإذا رأت جهة أالدار
د حصول التأخٌر ولو لم ٌترتب علٌه أي ضرر دون حاجه آلً تنبٌه أو األعمال المتأخرة فمط وتولع الغرامة بمجر

 .إنذار

 انجُذ انشاثغ
الر ٌنة التامة والنافٌة لكل جهالة وٌمر الطرف الثانً بأنه عاٌن االماكن التً سوف ٌتم تنفٌذ العملٌة بها المعا -

 .بانها مناسبة التمام العملٌة المتفك علٌها 
ه ى أساس العلم التام بها مع التزامكافة تفصٌالت األعمال المطلوبه وتعالد علكما ٌمر بأنه تحمك من  -

 باالشتراطات والمواصفات الفنٌة والكتالوجات المتفك علٌها . 

 انجُذ انخبيظ
للطرف الثانً ) المماول( أن ٌتنازل عما اسند إلٌه من أعمال فً هذا العمد أو جزء منه لمماول آخر من  زال ٌجو
 .الباطن

 انجُذ انغبدط
ٌلتزم الطرف االول بتوفٌر مصدر المٌاه و الكهرباء الالزمٌن لخدمة االعمال موضوع التعالد على ان ٌموم 

 الطرف الثانى بعمل التوصٌالت  وتتم المحاسبة على لٌمة استهالن المٌاه و الكهرباء 
ٌذ للطرف الثانً لتشوٌن وتخزٌن كما ٌموم الطرف األول بتسلٌم مساحة مناسبة وبدون ممابل طوال مدة التنف

المواد والعدد واآلالت وهى وتكون جمٌعها تحت مسئولٌه وحراسه الطرف الثانً وحده وال تتحمل الشركة 
نملها أو التصرف  زالطرف األول فً شأنها آٌه مسئولٌه بسبب الضٌاع أو التلف أو السرلة اواى ضرر وال ٌجو

 .ً أن ٌتم التسلٌم االبتدائىفٌها إال بأذن الشركة الطرف األول آل



وٌلتزم الطرف الثانً بالعمل فى المساحة المخصصة له وال ٌجوز له وضع تشوٌنات خارج تلن المساحة و 
بمجرد إنهاء األعمال و لبل إتمام التسلٌم االبتدائً على الطرف الثانى أن ٌخلى المولع من المواد واالتربه 

  .الشركة ( إنجاز ذلن على حساب الطرف الثانًوالبماٌا وإال ٌحك للطرف األول ) 

 انجُذ انغبثغ
ٌلتزم الطرف الثانً باستخراج اى تصارٌح الزمة سواء للعمل او دخول الدائرة الجمركٌة لعمالة ومعداته 
ومواده وسٌاراته وخالفة وذلن على تفمته الخاصة على ان تموم الشركة الطرف االول باجراء االتصاالت 

 الجهات المختصة لتسهٌل ذلن .الالزمة لدى 

 انجُذ انضبيٍ
ػٍ  ٚهزضو انطشف انضبَٙ ثئرجبع جًٛغ انقٕاٍَٛ ٔانهٕائخ انذكٕيٛخ راد انظهخ ثزُفٛز انؼقذ كًب ٚكٌٕ يغئٕال

دفع انُظبو ثًٕقغ انؼًم ٔرُفٛز أٔايش انطشف األٔل ٔأجٓضِ انًُٛبء ٔاأليٍ ٔ اثؼبد كم يٍ ًٚٓم أٔ ٚشفض 

 خٚذبٔل انغش أٔ ٚخبنف أدكبو ْزِ انششٔط، كًب ٚزؼٓذ انطشف انضبَٙ ثبرخبر كبف رُفٛز انزؼهًٛبد أٔ

االدزٛبطبد ٔانزذاثٛش انالصيخ نغاليخ ػًبنّ ٔجًٕٓس انًزؼبيهٍٛ ثًب ٚكفم يُغ اإلطبثبد أٔ انذٕادس أٔ 

 .األضشاس ثًًزهكبد انششكخ انطشف األٔل أٔ انغٛش ٔٚكٌٕ يغئٕال ٔدذِ ػٍ كم رنك

 انزبعغانجُذ   
ٚهزضو انًقبٔل ) انطشف انضبَٙ ( ثبٌ ٕٚفش يًٓبد انٕقبٚخ انشخظٛخ نهؼًبل انزبثؼٍٛ نّ ٔفٗ دبنخ ػذو 

ٔرغهى يًٓبد  ّرقٕو انششكخ ) انطشف األٔل ( ثزٕفٛشْب ٔخظًٓب يٍ دغبث نًًٓبدانزضايخ ثزٕفٛش ْزِ ا

ًبد االداسح انؼبيخ نهغاليخ ٔ انظذخ ثبرجبع كبفخ رؼهٛ ٚهزضو انًقبٔل,,, كًب انٕقبٚخ انشخظٛخ نهؼبيهٍٛ 

 انًُٓٛخ ٔ اشزشاطبد انجٛئخ ٔ انخبطخ ثذًبٚخ انجٛئخ ٔانذفبظ ػهٗ انؼبيهٍٛ ٔ انًزؼبيهٍٛ ثبنششكخ . 

  ششبؼانانجُذ 
ٚضًٍ انًقبٔل األػًبل يٕضٕع ْزا انؼقذ ٔدغٍ رُفٛزْب ػهٗ انٕجّ األكًم نًذح عُّ ٔادذِ رجذأ يٍ ربسٚخ 

ٙ نالػًبل يٕضٕع انؼقذ  ٔٚكٌٕ انًقبٔل يغئٕال ػٍ ثقبء جًٛغ األػًبل عهًٛخ أصُبء يذح االعزالو االثزذائ

انضًبٌ , ٔالٚخم رنك ثبنزضاو انطشف انضبَٗ يٍ انؼقذ  ثًذح انضًبٌ انًُظٕص ػهٛٓب ثبنقبٌَٕ انًذَٗ 

جضء يٍ  ذجٔقذسْب ػشش عُٕاد رجذا يٍ ربسٚخ االعزالو انُٓبئٗ فئرا ظٓش ثٓب أ٘ ػٛت أٔ آ٘ خهم أٔ ٔ

انؼًم غٛش عهٛى أٔ يؼٛت فؼهٗ انطشف انضبَٙ أٌ ٚجذد ْزا انجضء ػهٗ دغبثّ خالل أعجٕع يٍ ربسٚخ 

أخطبسِ ثزنك ثبنفبكظ أ ثخطبة يغجم ثؼهى انٕطٕل فأرا نى ٚقى انًقبٔل ثزنك كبٌ نهششكخ) انطشف االٔل 

ؼًهٛخ أ اٖ ػًهٛخ اخشٖ , (ػًم االطالدبد انالصيخ ػهٗ دغبثّ خظًب يٍ اٖ يغزذقبد نّ ػٍ ْزِ ان

ٔفٗ دبنخ ػذو ٔجٕد يغزذقبد كبٌ نهششكخ )انطشف االٔل( انذق فٗ انشجٕع ػهّٛ ثقًٛخ االطالدبد ٔ 

 .انزؼٕٚض ػٍ رنك  نكٙ ركٌٕ جًٛغ األػًبل عهًٛخ أصُبء يذح انضًبٌ طبنذّ نالعزؼًبل

 ػشش انذبدٖانجُذ 
قذ أٔ أًْم أٔ أغفم انقٛبو ثأدذ انزضايبرّ انًقشسح ٔنى ٚظهخ إرا أخم انطشف انضبَٙ ) انًقبٔل ( ثأدكبو ْزا انؼ

أصش رنك خالل أعجٕع يٍ ربسٚخ إخطبسح ثًٕجت خطبة يغجم ثؼهى انٕطٕل نهقٛبو ثأجشاء ْزا اإلطالح كبٌ 

 -نهششكخ انطشف األٔل دٌٔ ارخبر أٚخ إجشاءاد إداسٚخ أٔ قضبئٛخ انذق فٙ ارخبر أدذ االجشائٍٛ انزبنٍٛٛ:

ؼًهٛخ آنٙ يقبٔل آخش ػهٗ دغبثّ ثبنًًبسعخ أٔ انًُبقظخ يذهٛخ ػبيخ أٔ يذذٔدح أٔ أيش إعُبد ان -1

يجبشش ٔثُفظ انششٔط ٔانًٕاطفبد انًؼهٍ ػُٓب ٔانًزؼبقذ ػهٛٓــــب ٔٚخظى يٍ انزأيٍٛ انًٕدع أٔ 

فبد أٔ أ٘ ششكخ أخشٖ يضبفب إنٛٓب يظشٔقًٛخ انضٚبدح فٗ انزُفٛز ػهٗ دغبثّ  يغزذقبرّ نذٖ انششكخ 

 .  انًطهٕثخ األػًبل% يٍ قًٛخ 10إداسٚخ ثٕاقغ 



فغخ انؼقذ ٔٚظجخ انزأيٍٛ انُٓبئٙ يٍ دق انششكخ انطشف األٔل ٔانذظٕل ػهٗ جًٛغ يب رغزذقخ  -2

انششكخ يٍ غشايبد ٔرؼٕٚضب د ػًب ٚهذق ثٓب يٍ أضشاس دٌٔ دبجخ آنٙ رُجّٛ أٔ اَزاس أارخبر أ٘ اجشاء 

 قضبئٙ اخش.

 ػششانضبَٗ انجُذ 
% يٍ قًٛخ انؼقذ كزأيٍٛ َٓبئٙ  4قًٛزّ ثُكٙ نضبَٙ خطبة ضًبٌ اعزظذس انطشف ا 2020ثزبسٚخ    /   /   

انذفغ  خبل يٍ أ٘ ششٔط أٔ رذفظبد ٔيقجٕلفشع                 -طبدس يٍ ثُك              ضًبٌ رُفٛزِ 

 . االعزالو االثزذائٙ نظبنخ انطشف األٔل ػُذ أٔل طهت عبس٘ انًفؼٕل نًذح ػبو ٚجذأ يٍ ربسٚخ

 ػشش انضبنشانجُذ 
ٚزى رطجٛق ششٔط انقِٕ انقبْشح ػُذ دذٔس أدذاس خبسجّ ػٍ إسادح انطشف انضبَٙ   ) انًقبٔل( ٔالًٚكٍ 

انزُجؤ ثٓب ػُذ رذشٚش انؼقذ ٔانزٙ رؼُٗ أػًبل انشغت ٔاإلضشاثبد ٔانذشة االْهّٛ ٔانفٛضبٌ ٔانضنضال 

ػهٗ أٌ ٚقٕو انطشف انضبَٙ ثبإلثالؽ ػٍ ٔقٕع انقٕح انقبْشح  ٛؼٛخ انًشبثٓخٔآَٛبس انزشثخ أٔ انكٕاسس انطج

 .فٕس دذٔصٓب ٔفٗ كم األدٕال ٚكٌٕ يغئٕل أيبو انششكخ انطشف األٔل ػٍ إصجبد انقٕح انقبْشح

 

 ػشش انشاثغانجُذ 
عُّ  72ٔانقبٌَٕ سقى  1444نغُخ  11انقبٌَٕ انًذَٙ ٔأدكبو قبٌَٕ انزجبسح سقى  كم يٍ رغشٖ أدكبو

ٔالئذخ انؼقٕد ٔانًشزشٚبد ٔانًخبصٌ انخبطخ ثبنششكخ انطشف ٔالئذزخ انزفٛزٚخ ثبالعزضًبس انخبص  2017

 األٔل فًٛب نى ٚشد ثشبَخ َض خبص ثٓزا انؼقذ. 

 ػشش انخبيظانجُذ 
 رخزض يذبكى اإلعكُذسٚخ ػهٗ اخزالف إَٔاػٓب ٔدسجبرٓب ثبنفظم فٙ أ٘ َضاع ُٚشأ ػٍ رُفٛز ْزا انؼقذ.

 ػشش انغبدطانجُذ 
ٚقش كم يٍ  طشفٗ ْزا انؼقذ ثبٌ انؼُٕاٌ انًزكٕس  قشٍٚ كم طشف يًُٓب ثظذس ْزا انؼقذ ْٕ  انًٕطٍ 

انقبََٕٗ نًٓب ٔٚقش انطشف انضبَٗ ثبنزضايّ ثبخطبس انطشف االٔل فٗ دبنخ رغٛٛش يذم اقبيزّ  ػُٕاَّ ثبنؼقذ ( 

رنك ركٌٕ كبفخ انًكبرجبد ٔ انفبكغبد ٔ االخطبساد  االخطبسٔرنك قجم انزغٛٛش ثبعجٕع , ٔفٗ دبنخ ػذو 

ثٓزا انؼقذ َبفزح فٗ دقّ ٔرشرت اصبسْب انضبثذ انظبدسح ٔ انًشعهخ نّ يٍ انطشف االٔل ػهٗ ػُٕاَّ 

  .انقبََٕٛخ

 انجُذ انغبثغ ػشش
ٌٕ رذشس ْزا انؼقذ يٍ صالس َغخ ثٛذ كم طشف َغخخ نهؼًم ثًٕججٓب ػُذ االقزضبء ٔانُغخخ انضبنضخ رك

 نالجشاء اد .

 نطشف انضبَٙاانطشف األٔل                                      

 /  ثذشٖ نٕاء

 / ششكخ                       يًذٔح رٕفٛق دساص              

 سئٛظ يجهظ اإلداسح ٔانؼضٕ انًُزذة   

 

 


