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 )منطقة حرة خاصة(االسكندريةمحطة حاويات            

 الغير( امصريا جنيه .........فقط وقدره مصري )جنيه  .........وقدرها:وذلك بقيمة إجمالية 

عديل تتحفظ أو ع عدم المبها العقد المرفق للنصوص  الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وونتعهد بالتعاقد طبقا 
 أي بند من بنوده 

 )فرع ضائعوالبيات ألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة االسكندرية لتداول الحاوالعطاء وفي حالة مصاحبة 
ض ول أو رفكذلك في قب األسباب كما يكون لها الحقدون إبداء  العطاءالحق في استبعاد  (خاصةالحرة المنطقة ال

  0بداء االسبابأي عطاء دون ا
ن تاريخ ن يوما ما لمدة ستوساري العطاءووشروط التوريد تنفيذ البعد تبيننا التام لظروف العطاء وقد تم تقديم هذا 
  مركية .والرسوم الج القيمة المضافةغير شاملة ضريبة الفنية على أن تكون األسعارفض المظاريف 

 -اآلتية:المستندات  العطاءومرفق ب
بنكي  و بخطاب ضماننقدا أو بشيك مقبول الدفع أقيمة التأميـن المؤقت)  % من قيمة العطاء2 وقدرهمبلغ  -1

 طبقا للنموذج المرفق بالكراسة ( غير مشروط 
 .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
إما إذا  ول الدفعيك مقبأن يتم وضع التأمين االبتدائي داخل ) المظروف الفني ( إذا كان خطاب الضمان أو ش على

 الشركة.ى خزينة ا يتم سدادة مباشرة إلدكان نق
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 منطقة حرة خاصة( –)فرع الشركة 

 االسكندريةميناء 54-49رصيف 
 

     2020  -2019للمناقصة العامة  رقم )      ( لسنة  الشروط العامة   

 محطة حاويات االسكندرية -رفع كفاءة منشآت و أسوار الشركةلعملية 

 منطقة حرة خاصة

 
علين عنهيا يالتي  المناقصيات في   لمقاولينالمقدمة من السادة ا تءاالعطتسرى الشروط العامة المبينة بعد على 

ية مينياء االسيكندر– 49/54رصيي   –منطقية حيرة خاصية -شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضيائع فرع 
لعقيود الئحة الشركة ل و و تعتبر الشروط الخاصة عروضهمبحيث تعتبر هذه الشروط جزءا ال يتجزأ من شروط 

 . فى شأنه و المشتريات و المخازن مكملة لهذه الشروط فيما لم يرد بها نص
 

 العطاء : ( نموذج 1مادة )
ج ى نموذداخل مظاري  مغلقة ) المظروف الفنى والمظروف المال  ( موقعة من أصحابها عل العطاءاتتقدم 

لمرافق ئات االمعتمد من الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الف العطاءات
ويوضع  لخارج ،الفن  والمال  نوعه من ا العطاءله ، ويجب أن يثبت بالبنط العريض على كل من مظروف  

ظروف المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله الم
 –ية  محطة حاويات االسكندر–رفع كفاءة منشآت و أسوار الشركة )عمليةالفن  والمظروف المال  لجلسة

 (  --/  --/ -- )الموافق ----خاصـــــــة    يوم منطقة حــــــرة 
اريخ فيه ت أو تسليمها إلدارة البريد الوارد والصادر بالشركة بموجب إيصال يثبت ويكون تقديم العطاءات

 .التسليم وساعته
شرط ب عطاءالمقدما من فرد أو شركة ف  الخارج أن يقدم على النموذج الخاص بمقدم  العطاءويجوز إذا كان 

 مواصفات .قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط وال

 

 
 ( قائمة األسعار )جدول الفئات( : 2مادة )

 مراعاة ما يلى عند إعداده لقائمة األسعار ) جدول الفئات ( : العطاءعلى مقدم 
نود ده من بومحدد بها قيمة كل بند على ح العطاء يجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة ومختومة من مقدم -1

يمة بة القغير شاملة ضريسعاراألالعطاء وغير مسموح بتقديم أي تحفظات مصاحبه للعطاءات ، على أن تكون 
 .رحلة ملكل  وأن يتم السداد بموجب مستخلصات يقدمها المقاول للشركة بقيمة األعمال الت  أنجزها المضافة

م األرقاب  جدول األسعار ، وكل تصحيح فيها أو غيرها يجب إعادة كتابته ال يجوز الكشط أو المحو ف -2
 والحروف وتوقيعه .

   كراسةفشطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة  العطاءال يجوز لمقدم  -3
 الشروط أو تعديل أي منها باإلضافة أو الكشط . 

ما لم  الفنية إذا قدم بعد فتح المظاري  عطائةبحصول خطأ ف   العطاء.كما ال يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب 
عتماد اإال بعد  هائيانيكن خطأ ماديا ،فإنه يجوز للجنة التقييم الفن  والمال  والبت الفصل فيه وال يكون قرارها 

 السلطة المختصة .
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يذها أو تنف عن تحديد سعر صن  أو بند من األصناف أو البنود المطلوب توريدها العطاءإذا امتنع مقدم  -4
د .   أو البنذا الصنبالنسبة لهالمناقصة ول ف   ـــبقائمة األسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخ

ن ع لعطاءانع مقدم أن تضع للصن  أو البند الذي امت العطاءويجوز مع احتفاظ الشركة بحقها ف  استبعاد 
عطاءات الائر المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين س العطاءاتتحديد سعره أعلى سعر لهذا الصن  أو البند ف  

لبند ان  أو فيعتبر أنه ارتض  المحاسبة على أساس اقل سعر لهذا الصــ المناقصهاألخرى فإذا أرسيت عليه 
  عة ف  ذلكاألخرى دون أن يكون له حق المنازالعطاءات ف  

لفئات لالكل   المقاولين هو المجموع عطاءاتالقيمة النهائية للعطاءات الت  تعتبر أساسا للمقارنة بين  -5
للقيمة  بالنسبة وجد أي اختالف بين مجموع هذه البنود وما هو مدونو إذا  –اإلجمالية لبنود مقايسة العملية 

 جة من مجموع بنود المقايسة . فان المرجع لهذه هو القيمة النات –النهائية للعطاء

 تنفيذ أحدقاول بالحق المطلق ف  تكلي  الم للشركةف  األحوال الت  توجد فيها بنود اختيارية أو بديلة يكون  -6
وليس  –نها مف  هذه األحوال أن يتمسك بتنفيذ بنود خاصة  مقاولهذه البنود أو بعضها دون االخري وليس لل

 له الحق ف  االعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو مدة إضافية . 

يس ألحد يذ ولاألسعار المتفق عليها والموضحة بالمقايسة الملحقة بهذا العقد تعتبر ثابتة طوال مدة التنف -7
لحق الطرفين اكما أنه ليس ألحد  –والمواصفات  وماتللرس الطرفين الحق ف  تغييرها مادامت األعمال مطابقة

 رغي سعارويجب أن تكون األ –األسعار بسبب أية صعوبة غير منظورة أو تغيير ف  أسعار السوق  يرف  تغي
 .القيمة المضافة شاملة جميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة

 ت الالزمهلمهماها الت  يقتضيها العقد من توريد ااألسعار المتفق عليها تشمل جميع المصروفات أياَ كان نوع -8
ن وجميع مصاري  المصنعية كما تشمل جميع النفقات من شراء ونقل وصيانة وتصليح واستهالك وتأمي

 تشمل جميعذلك ولاألدوات واآلالت الت  تستعمل بمكان العمل أياَ كان نوعها وكذلك للمواد والمهمات الالزمة 
 ايا كان نوعها التى يتكبدها بالنسبه لكل بند من البنود  . المصروفات وااللتزامات

 

 ( المقايسات و الرسومات :3مادة )
 رفعةبعملي على مقدم  العطاءات أن يحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة و الخاصة المتعلقة

 اوياتلتداول الح بمحطة حاويات االسكندرية  من مقر شركة اإلسكندرية -كفاءة منشآت و أسوار الشركة
موا عليهم أن يقو و الدائرة الجمركية مــيناء االسكندرية49/54منطقة حرة خاصة رصي  –والبضائع 

ر هم و يعتبمة منباالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيث إنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من العطاءات المقد
وط و ط العملية كما تعتبر العطاءات مع الشرتوقيع مقدم  العطاءات على العطاءات قبوال منهم لشرو

( مكونة لشركةالمقايسات الخاصة بها )و كذلك الشروط المقدمة من المقاولين إن وجدت بقدر ما تقبله منها ا
لمقاولين افظات لشروط العملية .و ال يعتبر أن هناك تعديال ف  أي شرط وارد ف  المستندات المذكورة بسبب تح

د الخاص العق م ما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها و ينص عليها كتابة ف عند تقديم عطاءاته
 بالعطاء المقبول .

 
 ( سابق الخبرة ف  األعمال:4مادة )

ومات والمعل ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البياناتالعطاءات على مقدم  
ه صادرة مناقصف  موضوع الكة بما ف  ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة والمستندات التى تطلبها الشر

 ا .جبا قانونيها واوالقيد ف  المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التى يكون القيد فمن جهة معتمدة 

 

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

ه عليهيا إقيرار منيه بإطالعي للعطياءاإلطيالع عليهيا ويعتبير تقديميه  العطياء) إن وجدت ( التي  يجيب عليى مقيدم 
قيرار منيه إ العطياءى طبقا لها ولو رافقيت عطياءه عينيات أخيرى ، كميا يعيد توقيعيه علي و التنفيذ ويتولى التوريد

لمقياول . وعليى الكبمعاينته لمكان األعمال المعاينة التامة النافية للجهالة وال يعتد بأي اعتراض يقدم منه بعد ذ
 مراجعة االعمال المطلوب تنفيذها والمواصفات الفنية قبل الشروع فى تنفيذ االعمال المطلوبة .

 
 العطاء :( مدة سريان 6مادة )
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ن عيبغيض النظير  العطياءفذ المفعول و غيير جيائز الرجيوع فييه مين وقيت تصيديره بمعرفية مقيدم نا العطاءيبقى 
 . المرافق للشروط  العطاءميعاد استالمه بمعرفة الشركة حتى ستون يوما المعينة بنموذج 

 
 العطاء:( سحب 7مادة )

لشيركة لقبيل الميعياد المعيين لفيتح المظياري  يصيبح التيأمين المؤقيت الميودع حقيا  العطاءعطائهإذا سحب مقدم 
 رر .دون حاجة إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ض

 الغييااء العطييجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت ، وفى هذه الحالة يصيبح  العطاءوعند انقضاء مدة سريان 
ه كة إخطار منإلى أن يصل للشر بعطائهوغير ساري المفعول فإذا لم يطلب ذلك ، اعتبر قابال الستمرار االرتباط 

 عطائه.بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن 
 

 و عنوانه : العطاء( بيانات خاصة بمقدم 8مادة )
خابرتيه مالعنوان الذي يمكين  عطائهمقيما ف  جمهورية مصر العربية وأن يبين ف   العطاءيجب أن يكون مقدم 

 فيه ويعتبر إعالنه صحيحا .
ات فعليييه أن يقييدم معييه تييوكيال مصييدقا عليييه ميين السييلط العطيياءمقييدما ميين وكيييل عيين صيياحب العطيياء وإذا كييان 

القيرارات ومها وفقيا ألحكيام القيوانين المختصة باإلضيافة إليى كافية البيانيات والمسيتندات التيى يجيب علييه تقيدي
 المنظمة .

مقيدم مين شيركة يجيب أن ترافقيه صيورة رسيمية مين عقيد تأسيسيها ومين نظامهيا األساسي  ، وعنيد  عطاءوكل 
 .من منشأة تجارية ألكثر من شخص واحد ، فيجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة عطاء تقديم 

ة أو لصييورة المقدميية بيييان بأسييماء المصييرح لهييم بالتعاقييد لحسيياب الشييركوفييى كلتييا الحييالتين يجييب أن ترافييق ا
عطياء المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسيماء المسيئولين عنيد تنفييذ شيروط العقيود و إمضياء اإليصياالت و إ
عقيد أو المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعياتهم عليى أن تكيون هيذه النمياذج عليى ذات صيورة ال

 كيل .التو
 

 :طاء ( مستندات ترفق بالع9مادة )
صييورة معتمييدة ميين بطاقتييه  العطيياء مقييدم ميين شييخص طبيعيي  أو معنييوي فيجييب أن ترافييق  العطيياءإذا كييان 

طيالع الضريبية، ويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة أو الشركة ميع إحضيار األصيل لإ
 فيي  موضييوععلييه بمعرفيية لجنيية فييتح المظيياري  والتأشييير عليي  الصيورة بأنهييا طبييق األصييل ، سييابقة األعمييال 

 .اد المصري للتشييد و البناء المناقصه صادرة من جهة معتمدة , بطاقة عضوية االتح

 
 ( ميعاد فتح المظاري  :10مادة )

يية عشيرة داخل المظياري  الفنيية والماليية إليى الشيركة في  ميعياد غايتيه السياعة الثان العطاءات يجب أن تصل 
 المحدد باإلعالن لفتح المظاري  الفنية    ___/   ___/  __ظهرا  يوم   الموافق

ديل ك على اى تعوال يسرى ذل –و تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور أيا كانت أسباب التأخير عطاء أباى وال يعتد
  فيياألقييل سيعرا والمطييابق للشيروط والمواصييفات طالميا انييه ال ييؤثر  العطياءلصيالح الشيركة مقييدم مين صيياحب 

 .العطاءاتأولوية 

 

 : العطاءات( مراجعة 11مادة )
ات يكون للشركة الحق ف  مراجعة األسعار المقدمية سيواء مين حييث مفرداتهيا أو مجموعهيا وإجيراء التصيحيح

 تخفيض نسبة المبنى على  بالعطاءالمادية إذا اقتضى األمر ذلك ، ويعول على السعر المبين بالحروف وال يعتد 
سيعار أااللتيزام بيان تكيون  العطياء وعليى مقيدم  الممارسيةيقيدم في    عطياءعن أقيل  الممارسةمئوية من قيمة 

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

 
 ( جلسة فتح المظاري  :12مادة )

  ف  بتوكيالت أو خطابات معتمدة منهم حضور جلسة فتح المظاري همأو من ينوب عن العطاءاتيجوز لمقدم  
 المقدمة . العطاءاتالموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار 
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 ( التأمين المؤقت : 13مادة )
 اد إلييىـزويي المناقصيةفي  هيذه  مين قيمية العطيياء(%2مبلي  و قيدره ) مؤقيت يجيب أن يقيدم ميع كيل عطياء تييأمين

لمؤقيت غيير مصيحوب بالتيأمين اعطياء و ال يلتفيت ألي   العطاءف  حالة رسو من قيمة العملية % ( 5)نســبة 
أو  العطياءالمطلوب و يكون ذلك إما بخطاب ضمان بنك  غيير مشيروط وسياري حتيى شيهر الحيق لميدة سيريان 

 قياولقيت للمالمؤ و يرد التيأمين العطاءبشيك مقبول الدفع من أحد البنوك أو نقدا و ذلك ضمانا لحسن نية مقدم 
 .المقبول  العرضو ذلك بعد تعيين  العطاءما لم يرسى عليه 

 
 ( التأمين النهائ  :14مادة )

كتيياب المقبييول إن يييودع فيي  فتييرة ال تجيياوز عشييرة أيييام ميين تيياريخ اليييوم التييال  إلخطيياره ب العطيياءعلييى صيياحب 
ميال  % (  مين قيمية إج5ما يكمل التيأمين المؤقيت إليى ميا يسياوى  )  طائهموصى عليه بعلم الوصول بقبول ع

ال  ين في  فتيرةالعملية الت  رست عليه و بالنسبة للعقود الت  تبرم مع متعاقد ف  الخارج يكون إييداع هيذا التيأم
غيير كي  تجاوز عشرين يوميـا  و يكيون التيأمين النهيائ  ضيمانا لتنفييذ العقيد  ويسيدد نقيدا أو بخطياب ضيمان بن

 مشروط أو بشيك مقبول الدفع .
 

 ( إلغاء العقد و مصادرة التأمين المؤقت :15مادة )
 يجيوز للشيركةالمقبول بأداء التأمين النهائ  الواجيب إيداعيه في  الميدة المحيددة ليه فلعطاء إذا لم يقم صاحب ا

ضياء االلتجياء إليى القبموجب إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة التخاذ إجيراءات أخيرى أو 
و بواسطة أن تلغى العقد و تصادر التأمين المؤقت أو تنفيذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة أ

ن أالحيق في   ر و يكيون لهياـأو بالمناقصة أو الممارسة أو باالتفاق المباشي طائهالتالية لع لعطاءاتأحد مقدم  ا
هيا ميع حق له أيا كان سبب االستحقاق لدى الشركة ألي خسيارة ألحقتخصم من أية مبال  تكون مستحقة أو تست

 عدم اإلخالل بحقها ف  الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق .
 

 ( التأمينات :16مادة )
ط صيادر تؤدى التأمينات نقدا أو بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة أو بخطاب ضمان بنكي  غيير مشيرو
المواصيفات من احد البنوك المعتمدة بذات القيمة والعملة وساري المفعول ف  المدة المحددة بكراسة الشروط و

دى الشييركة بشييرط أن تكييون صييالحة طلييب خصييم قيميية التييأمين ميين مبييال  مسييتحقة لييه ليي العطيياءويجييوز لمقييدم 
 أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمينات النهائية . العطاءللصرف وقت تقديم 

 
 ( خطابات الضمان :17مادة )

والية رقميه و تاريخيه و يجيوز أن تسيحب ح العطياءإذا كان التأمين نقيدا فييؤدى مقابيل إيصيال رسيم  يثبيت في  
 و ال تحسب فائدة على هذه المبال  . العطاءبريدية بقيمته ترافق 

تقبيل  و تقبل الشيكات على المصارف المحلية إذا كان مؤشرا عليها بالقبول من المصيرف المسيحوب علييه كميا
هورية الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بجم

 مصر العربية .
د أو خطياب ضيمان وجيب أن يصيدر مين أحيد المصيارف المحليية المعتميدة و ال يقتيرن بيأي قيي و إذا كان التأمين

مليه أو شرط و أن يقير فييه المصيرف أن ييدفع تحيت أمير الشيركة مبلغيا ييوازى التيأمين و انيه مسيتعد ألدائيه بأك
 إلييى أي تجديييد مييدة سييريان خطيياب الضييمان لمييدد أخييرى حسييبما تييراه الشييركة عنييد الطلييب منهييا دون االلتفييات

 العطاء.معارضة من مقدم 
 

 ( تسليم الموقع :18مادة )
وقيع علييه باسيتالم الموقيع بموجيب محضير تسيليم م يقوم المقاول – الشركة و المقاولبمجرد أتمام التعاقد بين 

 ا ومن المقاول نفسه أو من مندوبه المعتمد منه أو من ينوب عنه شركةمن ال
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 ( رد التأمين المؤقت :19مادة )

و بشييك أغير المقبولة بغير توق  على طلب منهم سواء كانت نقيدا  العطاءاتيرد التأمين المؤقت إلى أصحاب 
 . المناقصه المحدودهأو بخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت ف  

ط لشييروطبقييا لوال تيرد التأمينييات النهائييية إال بعييد أن يييتم تنفيييذ العقييد بصييفة نهائييية أو انقضيياء فتييرة الضييمان و
 ضيمان بغيير العامة بالمناقصه وحالئذ يرد التأمين بكاملة أو مياتبقى منية لصياحبة أو إليى البنيك إذا كيان خطياب

 توق  على طلب من أي منهما . 
 

 : أو األعمال المنفذة( رفض األصناف 20مادة )
خالفا ملمواصفات أو إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثر من األصناف الموردة  أو وجدت فيها نقص أو مخالفات ل

وجييوب بيذلك كتابية بالبرييد الموصيى علييه بعليم الوصيول بأسيباب اليرفض و ب قياولللعينيات المعتميدة يخطير الم
رار و تورييد بيدال منهيا و يجيب أن ييتم ذليك اإلخطيار فيور صيدور قيوكيذلك األعميال سحب األصناف المرفوضة  

ر م على األكثبسحب األصناف المرفوضة  خالل سبعة أيا المقاولالشركة أو ف  اليوم التال  على األكثر و يلتزم 
 )ن ـمن تياريخ الييوم التيال  إلخطياره فيإذا تيأخر في  سيحبها يكيون للشيركة الحيق في  تحصييل مصيروفات تخزيي

قصياها ( عن كل أسبوع أو جزء منه من قيمة األصناف لمدة أ %2بواقع )رفض وإزالة األعمال والتوريدات ( 
خصيم مين تو بعد انتهاء هذه المدة يكيون للشيركة الحيق في  أن تتخيذ إجيراءات بيعهيا فيورا و أن   أربعة أسابيع

الييثمن مييا يكييون مسييتحقا لهييا ويجييوز التجيياوز عيين مصيياري  التخييزين فيي  حيياالت خاصيية متييى قييدرت السييلطة 
 المختصة ذلك . 

 
 ( التنازل عن العقد :21مادة )

تنيازل عين يالنزول عن العقد أو عن المبال  المستحقة له كلهيا أو بعضيها و ميع ذليك يجيوز أن  للمقاولال يجوز 
خل يالعقد و ال  مسئوال عن تنفيذالمقاول تلك المبال  ألحد البنوك و يكتف  ف  هذه الحالة بتصديق البنك و يبقى 
 قبول نزوله عن المبل  المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق .

 
 ( حاالت فسخ العقد :22ة )ماد

و السيماح أ  المقياولجاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا ليم يكين للشيركة مطالبيات قبيل  المقاولإذا توفى 
ه توافق علي وللورثة باالستمرار ف  تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه 

 السلطة المختصة بالشركة .
ن درة التأميو توفى أحدهم فيكون للشركة الحق ف  إنهاء العقد مع مصا قاولوإذا كان العقد مبرم مع اكثر من م

 باالستمرار ف  تنفيذ العقد . المقاولينأو مطالبة باق  
و يحصييل اإلنهيياء فيي  جميييع هييذه الحيياالت بموجييب كتيياب موصييى عليييه بعلييم الوصييول دون الحاجيية إلييى اتخيياذ 

 أو االلتجاء إلى القضاء .إجراءات أخرى 
 الحفاظ على النظام بموقع العمل ( 23مادة )

ذلك  اقد بما ف يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التع
يكيون  كميا استخراج الرخصة و الحصول على موافقة هيئة ميناء االسكندرية و كذا الجهات الحكومية االخيرى,
ليميات أو مسئوال عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفييذ أوامير الشيركة بإبعياد كيل مين يهميل أو ييرفض تنفييذ التع
 ا يكفيل منيعيحاول الغش أو يخال  أحكام هذه الشروط ويلتزم المقاول أيضا بالتامين على العمال و اتخاذ كيل مي

ث البيئية ألضيرار بممتلكيات الحكومية أو األفيراد أو تليواالصابات او حوادث الوفاة لهم او الى شيخص اخير أو ا
ن للشيركة وتعتبر مسئوليته ف  هذه الحاالت مباشرة دون تدخل الشركة وفى حالية اخالليه بتليك االلتزاميات يكيو

 الحق ف  تنفيذه على نفقته . 
 

 :  ( التزامات المقاول 24مادة ) 
وعليى –على مقدم العطاء قبل وضع فئات عرضه معاينه الموقع للتأكد من طبيعة الموقع وبالطريقة الت  يراهيا 

ذلك فأنيه بمجيرد تقيديم عطائيه يعتبير أنيه قيام بالمعاينية التامية النافيية للجهالية للموقيع بغيض النظير عميا أرفيق 
بسيبب طبيعية الموقيع أو أيية عقبيه تصيادفه بالعطاء من بيانات مما يمنعه من أي اعتراض ف  المستقبل سيواء 
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وال يكون له الحق ف  المطالبة بأي تعويض نظير أي صيعوبات أو ظيروف غيير منظيورة قيد  –أثناء سير العمل 
وتعتبر فئات عطائه شاملة لكل  –تطرأ على العمل بسبب النقل أو عدم تواجد المواد األولية باألسواق أو غيرها 

مات وبمجيرد قبيول عطائيه مين الشيركة تعتبير الفئيات نهائيية وثابتية طيوال ميده العمليية هذه االحتماالت وااللتزا
 وغير قابلة للتعديل . 

ات كمييا يلتييزم المقيياول باألعمييال موضييوع المناقصييه المبينيية بالتفصيييل بالرسييومات واالشييتراطات والمواصييف
ييه حسيب إلنفييذ األعميال الموكولية ويلتيزم مقيدم العطياء بت –والمقايسات المرفقية ويقيدم العطياء عليى أساسيها 

 ويكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتها وضمان صالحيتها .،األصول الفنية للصناعة

 
 ( المواد واآلالت بمكان العمل :  25مادة ) 

ل لمنطقية جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واألدوات واآلالت الت  تكون قد استحضرت بمعرفية المقياو
ال لييى األرض المشييغولة بمعرفيية المقيياول بقصييد اسييتعمالها فيي  تنفيييذ العمييل وكييذلك جميييع األعمييالعمييل أو ع

 والمنشآت الوقتية األخرى تظل كما ه  . 
ة المقياول ال يجوز نقلها أو التصرف فيها إال بيإذن الشيركة إليى أن ييتم التسيليم المؤقيت عليى أن تبقيى في  عهيد

سيرقة لشركة ف  شيأنها اى مسيئولية بسيبب الضيياع أو التلي  أو التحت حراسته ومسئوليته وحدة وال تتحمل ا
 أو غير ذلك . 

 ك لوقايتهياويجب على المقاول أن يهيىء مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتل  بسبب العواميل الجويية وذلي
 منها بطريقة يوافق عليها مهندس الشركة .

 
 ( الفئات والكميات :  26مادة ) 

لعمليية ا لطبيعية ازان الواردة بجداول الفئات ه  مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعيالمقادير واألو
ت التي  والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة واألثمان التي  تيدفع للمقياول تكيون عليى أسياس الكمييا

 عجز عين خطيأاء نشأت الزيادة أو التنفذ فعال سواء كانت اقل أو أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسو
 ف  حساب المقايسة االبتدائية أو عن تغييرات أدخلت ف  العمل طبقا ألحكام العقد 

مدرجية ويعتبر المقاول مسئوال عن التحيري بنفسيه عين صيحة المقيادير واألوزان وتعتبير كيل فئية مين الفئيات ال
  ق طلب مبيالحعادة النظر الى سبب وال يكون للمقاول بجداول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة إل

 زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية مع مراعاة االتى : 
ري  تشيمل الفئيات ثمين األعمييال بميا في  ذليك توريييد وتركييب ونقيل الميواد وأجييور الييد العاملية والمصييا -1

جيه قيد عليى الواإلدارية واألرباح والهوالك والعدد واآلالت والسيقايل وغيير ذليك مين األعميال الالزمية لتنفييذ الع
 األكمل . 

وعليى  والعميال وخالفية إليى موقيع العميلكما تشمل الفئات تكالي  ونفقات نقيل المهميات وميواد البنياء  -2
ولية المقاول دراسة كافة الظروف المحيطة بطيرق ووسيائل المواصيالت المؤديية إليى موقيع العمليية وتقيع مسيئ

 ذلك بالكامل على المقاول دون سواه . 

 دسة ويقوم مهندس الشركة بعملية القياس والوزن لألعمال أثناء سير العمل باالشتراك مع المقاول أو مهن  
 ره أو مندوبة ويتم التوقيع بصحة المقاسات واألوزان من االثنين فإذا تخل  المقاول أو مندوبة بعد إخطا

 يلزم باألوزان والمقاسات الت  يجريها مهندس الشركة .  
 

 : أو تنفيذ األعمال وغرامة التأخير المترتبة على ذلك ف  توريد   المقاولتأخير (  27مادة ) 
ذلك  قد ويدخل ف أو تنفيذ كل الكميات المطلوبة أو جزء منها ف  الميعاد المحدد بالعف  توريد  قاولإذا تأخر الم
للتورييد   إعطائيه مهلية إضيافية فيجوز للشيركة لمرفوضة واألعمال الغير مطابقة بالمواصفات الفنية األصناف ا

ألسيبوع اعن كل أسبوع تأخير أو جيزء مين % (  1على أن توقع عليه غرامة تأخير بواقع  ) أو تنفيذ األعمال 
رامية مين ( وتحسيب الغ %10أو تنفيذها بحد أقصى ) قد تأخر ف  توريدها  قاولالت  يكون الممن قيمة الكمية 

 طرييق مباشير الشركة أن الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تم من العميل عينقيمة ختام العملية جميعها إذا رأت 
سيبب شييئا ال يأو غير مباشر على الوجه األكمل في  المواعييد المحيددة أميا إذا رأت الشيركة أن الجيزء المتيأخر 

قيط و فمن ذليك فيكيون حسياب الغرامية بالنسيب و األوضياع السيابقة مين قيمية األعميال أو التورييدات المتيأخرة 
 توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

ل المهليية بتوريييد األصييناف أو تنفيييذ األعمييال فيي  الميعيياد المحييدد للعقييد أو خييال قيياولو فيي  حاليية عييدم قيييام الم 
 -اإٌلضافية يكون للشركة اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين:

 قياولن المميى حسابه و يخصيم مين التيأمين الميودع ـمن غيره عل ألعمال الت  لم يقم المقاول بتنفيذهاتنفيذ ا-1
لييى ع( ميين قيميية األصييناف المشييتراة   %10قيميية الزيييادة فيي  الييثمن مضييافا إليهييا مصييروفات إدارييية بواقييع ) 

البية بيأي المط قياول يحيق للمالأو تنفييذ األعميال و حسابه و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير ف  التورييد 
 فرق ف  أي حالة .

لمسيتحقات % من قيمة التعاقد و الحصول على جميع ا5إنهاء التعاقد و مصادرة التأمين النهائ  بما يوازى -2
 االلتجاء إلى القضاء .أو  دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى

 
 : ونتائج سحب العملية( فسخ العقد 28مادة )

شيرع في  يبيأي شيرط مين شيروط العقيد أو أهميل أو اغفيل القييام بأحيد التزاماتيه المقيررة و ليم  قياولإذا أخل الم
إلصيالح إصالح اثر ذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بيإجراء هيذا ا

 -:ومصلحة الشركة  ظروف العقد هكان للشركة الحق ف  اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين وفقا لما تقتضي
 هفسييخ العقييد مييع مصييادرة التييأمين النهييائ  المسييتحق وقييت الفسييخ و الحصييول علييى جميييع مييا تسييتحق -1

 الشركة من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار .
لمحيدودة اكالمناقصة العامة أو المناقصية بأي طريقة من طرق التعاقد   قاولتنفيذ العقد على حساب الم -2

قاولوقييت مييع مصييادرة التييأمين النهييائ  المسييتحق  للمأو المناقصيية المحلييية أو الممارسيية أو االتفيياق المباشيير 
ن ات و تعويضيات و اسيترداد جمييع ميا تكبدتيه ميميـو الحصول على ما تسيتحقه الشيركة مين غراسحب العملية 

ايو جيد ملذلك ويكون للشركة الحق ف  احتجاز كل أو بعض قد نتيجة ـــالع مصروفات و خسائر زيادة على قيمة
بمحييل العمييل ميين منشييآت وقتييية ومبييان  ومالت وأدوات ومييواد وخالفيية دون أن تكييون مسييئولة عيين ذلييك قبييل 

ق أيضيا المقاول أو غيرة وعما يصيبها من تل  أو نقص الى سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحي
 .  بيع الحتفاظ بها بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء الف  ا

 
 :   طاءات( مدة االرتباط بالع29مادة )

 يومييا ميين تيياريخ جلسيية فييتح 60قائميية ال يمكيين سييحبها لمييدة ) سـييـتون (  روضتشييترط الشييركة أن تبقييى العيي
 ذا سحب مقدمحتى بعد نهاية الميعاد المذكور إلى أن يسحبه مقدمه ، و إالمظروف الفن  و يستمر العطاء قائما 

ؤقيت اليذي يصيبح التيأمين الم طائيهقبل انتهاء مدة الستون يوما المذكورة و قبل إخطاره بقبيول عةالعطاء عطائ
 دفعه حقا للشركة دون حاجة التخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها .

 
 قبول العطاء و تجزئته : (30)مادة 

تبيره تع طياءأو أي عطاء مخير و تحيتفظ لنفسيها بيالحق في  قبيول أي ع طاءاتالشركة غير ملزمة بقبول اقل الع
ال يجيوز  أو جزئييا دون إبيداء األسيباب و يياكل ةالمحيدودذلك لها الحق في  أن تلغيى المناقصيه كف  مصلحتها و 

 المطالبة بأي تعويض عن ذلك . طاءاتلمقدم  الع
 

 ( فسخ العقد و مصادرة التأمين النهائ  : 31مادة )
 -يفسخ العقد و يصادر التأمين النهائ  ف  الحاالت اآلتية :

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

 غييير مباشيير فيي  رشييوة أحييدإذا ثبييت أن المتعاقييد قييد شييرع بنفسييه أو بواسييطة غيييره بطريييق مباشيير أو  -2
 موظف  الشركة .

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر . -3

ين بحيق ( يشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين و ال يخيل فسيخ العقيد و مصيادرة التيأم 2، 1وفى الحالتين ) 
 الشركة ف  الرجوع على المتعاقد بالتعويضات الالزمة .

 ( تعديل العقد بالزيادة أو النقص :32مادة )
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لتورييد ا( مين قيمتيه و ذليك خيالل ميدة  %50ون للشركة الحق ف  تعديل العقد بالزيادة أو الينقص في  حيدود ) يك
ركة ميد دون أن يكون للمتعاقد الحق في  المطالبية بيأي تعويضيات أو فيروق أسيعار و يجيوز للشي وتنفيذ األعمال

 إذا استدعى األمر ذلك . وتنفيذ األعمال المدة المحددة للتوريد

 
 ( نظافة الموقع:33ة )ماد

أن يجعل األعميال بميا فيهيا األراضي  الموضيوعة تحيت تصيرفه ألي غيرض مين األغيراض في  المقاول  يجب على
أو  أو البيئية حالة نظيفة خالية من البقاييا و المخلفيات التي  ال ليزوم لهيا أو األشيياء المضيرة بالصيحة أو األمين

الحة صيجيزء مين األعميال بعيد إنجيازه بحالية نظيفية كاملية و  الت  قد يتسبب عنها حرائيق و علييه أن يسيلم كيل
خلفيات و لالستعمال و عليه أن يصيلح مكيان العميل و يخلييه مين جمييع بقاييا الميواد و األوسياو و كيل أنيواع الم
أال يزييل  عليه أن يحافظ محافظة تامية و يتخيذ جمييع االحتياطيات الالزمية لوقايية المنشيات المحيطية بيالموقع و

 ئا أال بعد موافقة الشركة على ذلك كتابة.منها شي
قيوم بيه لحيق في  أن تبكل ما ذكر منفا ف  خالل ثالثة أيام من استالم األمر الكتاب ، فللشركة االمقاول  و إذا لم يقم
اول المقي و تحت مسئوليته بدون حاجة إليى اتخياذ أي إجيراء أو أي إخطيار مخير ميع تحمييلب المقاول على حسا

 شركة.الناتجة عن عدم إخالء أو نقل المخلفات بعيدا عن الموقع و تعطيل حركة العمل بالجميع الغرامات 
 

 األعمال:  إنهاء( 34مادة )
اينتهييا الشييركة كتابيية بييذلك و عندئييذ يحييدد اليييوم الييذي سيييجرى فيييه معالمقيياول بمجييرد انتهيياء األعمييال يخطيير 

 أو مندوبه المقاول  بحضور
 

 :العملية  ( مدة ضمان35مادة )
بتيدائ  مين تياريخ االسيتالم االلميدة سينة أن يضمن األعميال و حسين تنفييذها عليى الوجيه األكميل المقاول  على

 .للعملية بدون مالحظات 
أو  أن يصيلحالمقياول  فعليى والمقاول مسئول عين بقياء جمييع االعميال سيليمة فياذا ظهير بهيا أي خليل أو عييب

مال فيإذا أثناء ميدة الضيمان صيالحة لالسيتع و األعمالأ وريداتالتيجدد هذا الجزء على حسابه لك  تكون جميع 
نبييه علييه قصر ف  ذلك فللشركة أن تقوم بتنفيذه بالنيابية عنيه عليى حســيـابه و تحيت مسيئوليته و ذليك بعيد الت

 .  وذلك دون اإلخالل بمده الضمان المنصوص عليها فى القانون المدن بإجراء هذا اإلصالح بكتاب مسجل
 

 ( المواد و التشوين:63مادة )
أو  مطابقية تماميا للشيروط و المواصيفات القياسيية المصيرية و جميع المواد يجب أن تكون من أجود صين -1

ة ميين و مطابقيية للمواصييفات الفنييية لألعمييال المتفييق عليهييا و العينييات المعتمييد أي مواصييفات قياسييية عالمييية
 .الشركة و يكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتها و ضمان صالحيتها 

ن ذليك في  يجب أن يكون تشوين المهمات متواصال و بمقادير كافية إلتمام جميع األعمال المحددة و أن يكيو-2
ل عليي  ان يكييون التشييوين والمحافظيية عليي  الخامييات مسييئولية المقيياو شييركةاألميياكن التيي  يعينهييا مهنييدس ال

 .مسئولية كاملة وليست مسئولية الشركة
 

 -( مهندس  ومندوب  المقاول:  37مادة ) 

المهندسين للقيام دين بنقابةثناء العمل مهندسين ذوى كفاءة ويكونوا مقيم أأن يستخدالمقاول  يجب على
للعمل المقاول  المهندسين أن يكونوا بمنطقة العمل وان يفوضوا تفويضا تاما من بمالحظة العمل.وعلى هؤالء

بالنيابة عنه وان يقوموا باستالم وسرعة تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من مهندس  الشركة وان يكون لهم 
 ينهمتعي على الشركة قبل المقاولويجب أن تعرض أسماء مهندس  المقاول  مكتب بالموقع يعمل على حساب 

المقاول العتماد هذا التعيين وإذا أتضح للشركة أن هؤالء المهندسين غير الئقين، فلها الحق ف  أن تطلب من 
ف  استخدام المهندسين المطلوبين بصفة مستمرة على النحو المذكور أو المقاول  استبدالهم بآخرين وإذا قصر

 جنيها الغير (  خمسمائة) فقط وقدرة  ( يهـجن 500ف  استبدالهم بآخرين يحق للشركة خصم مبل  وقدره ) 
يوميا للمهندس الواحد ف  أيام عدم التواجد عالوة على أن يكون للشركة الحق ف  تعيين أحد المهندسين من 
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ويتم خصم مرتبة من  المقاولف  القيام بمباشرة أعماله ودون اعتراض من  للمقاولقبلها ليكون ممثال 
 أيضا. المقاولمستحقات 

 
 ( رفض المهمات واألعمال الت  توجد غير مطابقة أثناء سير العمل:38مادة )

منه مهندس  تقديم المهمات لألعمال المطلوبة منه إلحصائها جيدا أثناء سير العمل إذا طلب المقاوليجب على  -أ
 الشركة ذلك.

يير غيير صيالح أو غلمهندس الشركة الحق ف  رفض أي ش ء من المواد و األعمال الت  يرى أنها من نوع  -ب
وأن يزييل  أن يزيلها في  الحيال مين موقيع العميلالمقاول  مطابقة للشروط أو العالمات المقدمة والمعتمدة وعلى

 ئوليته.وتحت مسالمقاول ويعيد العمل أو األعمال الت  لم يوافق عليها مهندس الشركة ويكون ذلك على نفقة 

جيزاء ر ينشيأ مين رفيض مهنيدس الشيركة للميواد و األدوات و أال يسمح بامتيداد ميدة العمليية بسيبب أي تيأخي -ج
 العمل، سواء كان ذلك بالمصانع أو بموقع العمل.

 زالة الموادف  ظرف خمسة أيام من تاريخ استالمه إخطار كتاب  من الشركة وإذا تأخر ف  إالمقاول إذا أهمل  -د
في  أن  ق أو أي نص مخر فيكون للشركة الحيقواألدوات و اآلالت والت  يطلب منه إزالتها بموجب النص الساب

 واجدها.تمع تحميله بجميع الغرامات الناتجة عن  المقاولتقوم بإزالتها دون اتخاذ أي إجراءات وعلى حساب 
 

 ( االختبار:39مادة )
 ختبارهياللشركه الحق فى ارسيال عينيات الميواد التيى يوردهيا المقياول للمعاميل الحكومييه أو المعاميل الخاصيه ال
المهمات  والتاكد من صالحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات وعليه أن يقوم على حسابه بتقديم ما يلزم من
و بييوت أوالمصنعيه ووسائل النقل الالزميه الجيراء هيذا االختبيار كميا يحيق للشيركه تكليي  أحيد خبيراء اليدهان 

 الم للعمليه موضوع الممارسه.الخبره المتخصصه فى هذا المجال بالقيام بمتابعه التنفيذ واالست
 طلب الرسومات  :(  40مادة ) 

ن ا بأسيبوعيإذا احتاج المقاول إلى تعليمات أو رسومات تفصيلية لبعض األعمال فعليه طلب ذلك قبل الحاجة إليه
ا علييى األقييل , ويحييق لمهنييدس الشييركة تكلييي  المقيياول بتقييديم اقتراحييات فيي  صييورة لوحييات تفصيييلية يعتمييده

 شركة قبل تنفيذها .مهندس ال
 

 األعمال الغير واردة بالعقد  :(  41مادة ) 
ك أو مين ال يجوز للمقاول إجراء أي عميل ال يكيون ميذكوراَ بالعقيد قبيل الحصيول عليى أمير كتياب  بيذلك مين المالي

سيعار المهندس وفى حالة طليب أي أعميال ليم تيرد بالعقيد فللشيركة الحيق في  طليب تنفييذ هيذه األعميال بيذات األ
 سالفة الذكر بهذه الكراسة  . 32المقدمة منه وفقا للمادة  سعارلواردة بعروض األا
 

 االستالم االبتدائ  :(  42مادة ) 
صل ــيـفيح طبقا للشروط و المواصفات و الرسيومات  تنفيذ األعمال والتوريداتإذا اتضح من المعاينة الت  تمت 

وبيه أثنياء أو مند  هأو مندوبه وفى حالة تخلف قاولوجود  الماالستالم االبتدائ  و يحرر محضر رسم  بذلك ف  
مييل أو أن علييى الوجيه األك ينفيذلييم  العميلالمعاينية يثبيت ذلييك في  المحضيير الميذكور و إذا ظهيير مين المعاينيية أن 

لشيروط ميع مطابقية  ل األعمال والتوريدات قد تمتالتوريد لم يستكمل فيؤجل االستالم المؤقت إلى أن يتضح أن 
 إثبات التواريخ الت  يتم فيها ذلك بنفس المحضر مع حق الشركة ف  فرض غرامة التاخير  . 

 
 ( االستالم النهائ :43مادة )

بقيا لشيروط قيد قيام بكيل ميا علييه مين االلتزاميات طالمقياول  إذا اتضح من المعاينة بعد انتهياء فتيرة الضيمان أن
ة ات المفروضيهيائ  و ييرد إلييه التيأمين النهيائ  وإال فيؤجيل حتيى تنفيذ كيل االلتزاميالعملية فيحصل االستالم الن

ن مر موقع عليه بمقتضى العملية. و ال يعتبر االستالم النهائ  انه قد تم أال إذا حصل إثباته بمحضالمقاول على 
حضير حيين تحريير م طبقا ألحكيام هيذه الشيروط إليىالمقاول  و تستمر مسئوليةللمقاول الشركة و تعطى صورة 

 . االستالم النهائ  المشار إليه
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 ( طريقة السداد:44مادة )
 يتم السداد باحدي الطرق التالية:

 % بشيك بعد الفحص واالستالم أو القبول100أوال:
 ثانيا: المستخلصات

 ( الدفعة المقدمة:45مادة )
لتعاقد ف  ا يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبال  مقدما من قيمة التعاقد اذا كان الدفع المقدم مشروطا
ف     انهومقابل خطاب ضمان بنك  معتمد بذات القيمة والعملة وذلك بموافقة سلطة االعتماد المختصة عل

طاب ضمان صول خوالدفعة المقدمة فور  حالة التعاقدات الخاصة بتدبير األحتياجات أو تنفيذ االعمال يتم سداد
لتنفيذ افعيل مدة لك لتبنك  لقيمة الدفعة المقدمة اذا ما كانت مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وذ

حكام ضعة الوسرعة التوريد او انهاء األعمال ويستثن  من شرط خطاب الضمان البنك  الجهات الحكومية الخا
 لمزايدات ف  حالة طلبها ذلك. قانون المناقصات وا
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 الشروط الخاصة والمواصفات الفنية
 

 أوال : الشروط الخاصة :
 

 للتنفيذ :المدة الالزمة 
و  هرحلذة علذى حذدمتنفيذذ كذل   و يكونيتم تنفيذ العملية على اربع مراحل شهر على ان  12مدة تنفيذ العملية 

 يقوم المقاول بتقديم برنامج زمني لالعتماد ضمن العرض الفني المقدم 
 

 الجدول الزمني :
ومراحذل  بحيذ  يوضذم مذدد  على المقذاول ان يتقذدم بجذدول زمنذي تفصذيلي يذتم اعتمذاده مذن جهذاز ا شذرا 

لمقذاول جذ  علذى االتنفيذ لجميع األعمال بالمشروع تفصيليا وذلك خالل أسبوع  من تذاري  اسذتالم المو ذع وي
 . الشركةعدم التأثير سلبيا على نشاط  أن يراعى في الجدول الزمني نشاط الشركة بالمحطة و

 
 أماكن تشوين المهمات :

ه ومهماتذذه وبذذدون مقابذذل طذذوال مذذدة التنفيذذذ مسذذاحة مناسذذبة لتشذذوين معداتذذتسذذلم شذذركة الحاويذذات للمقذذاول 
لمت لذه وال لذة التذي سذالالزمة لتنفيذ األعمال  هذه المساحة تسلم للشركة بمجرد االنتهذا  مذن األعمذال و بالحا

ونشذذاط  يجذذوز للمقذذاول أن  يشذذون ات مهمذذات أو  مذذون خذذارة هذذذه المسذذاحة وال تسذذب  فذذي   عا ذذة المذذرور
م كة أن تقذذوركة بالمحطذذة وان يزيذذل المقذذاول أوال بذذأول ات مخلفذذات   وان تذذأخر فذذي ذلذذك فمذذن حذذ  الشذذرالشذذ

 با زالة على  حسا  المقاول ونفقته الخاصة .
 

 مهندس المقاول  :
 يج  على المقاول أن يستخدم  ثنا   التنفيذ مهندسا نقابيا من خريجي كليات الهندسة    
موضذوع  ق األعمذال)  الهندسة المدنية ( ممن تتوافر لديهم  الخبرة الكافية فذي التخصصذات الداخلذة فذي نطذا 

عمذال تنفيذذ األلالتنفيذ وذلك بمعرفته وعلذى نفقتذه ويكذون مهنذدس المقذاول مفوضذا تفويضذا تامذا مذن المقذاول 
 شركة بذلك كتابة .واألوامر الصادر  ليه من المهندس المشر  . يقوم المقاول بأخطار ال

 
 التصاريم :

داتذه  مالذه و معالمقاول مسئول عن  اسذتخراة أيذة تصذاريم الزمذة سذوا  للعمذل أو دخذول الذدائرة الجمركيذة لع
ت الجهذذات ومذذواده و سذذياراته وخالفذذه  علذذى حسذذابه علذذى أن تقذذوم الشذذركة بذذمجرا  االتصذذاالت الالزمذذة لذذد

 المختصة لتسهيل ذلك.
 

 ي   :ضبط المحاور والمناس
فذذس فيذذذه فذي نيجذ  علذى المقذذاول ان يقذوم بذذالتخطيط الذد ي  للقايذة لمو ذذع العمذل يضذذمن توافذ  المطلذو  تن 

نذات ميذع البياجالمكان الحالي و  المقاول هو المسذئول عذن القيذام بجميذع أعمذال التخطذيط  وعذن صذحة تو يذع 
 ناسي  .خطيط والمللمقاول عن د ة الت على الطبيعة  واعتماد  المهندس المشر  ال يخلي المسئولية المطلقة

 

 ثانيا   : المواصفات الفنية  :
 

 القرض من العملية :
 محطة حاويات االسكندرية  - رفع كفا ة منشآت و أسوار الشركةعملية 

 
 وص  األعمال  :

 تكسير وازالة الخرسانة المسلحة للسور والمباني المتهالكة. .1
 .ص  خرسانة مسلحة لالعمدة والطبانات  .2
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 عمل مباني من الطو  الطفلي طبقا لالرتفاع المطلو .  .3
 بياض ودهان و جرافيتو لنهو االعمال بالصورة المطلوبة. .4
 تقيير و تركي  ابوا  خشبية جديدة و كذلك الشبابيك األلومنيوم . .5
 ا لتعليمذذاتبذذالط  ( طبقذذ – زالذذة األرضذذيات القديمذذة و اسذذتبدالها بأرضذذيات جديذذدة سذذوا  ) سذذيراميك  .6

 هندس المشر  .الم
  عادة تأهيل األعمال الصحية و الكهربائية طبقا لتعليمات المهندس المشر  . .7
 .و أت أعضا  خرسانية آخرت ترميم المباني  واالعمدة والطبانات المتهالكة .8
 .لألسطم مع مراعاة ميول السطم توريد وص  خرسانة عادية  .9

  تركي  سلك حماية اعلي االسوار باالرتفاع المطلو . .10
 .لألسطم مع مراعاة ميول السطم توريد وص  خرسانة عادية  .11
ا المهندس ....  ل  ( يحدده -أعمدة  –كمرات  –تكسير و  زالة أت أعضا  خرسانية ) أسق   .12

 المشر  مع نقل ناتج التكسير  لى خارة الدائرة الجمركية .
ات و تعليم شرا  و تحت  تكسير الخرسانة الهالكة و التى تحتاة  لى ترميم و ذلك بمعرفة المقاول .13

 المهندس المشر  .
سق  ة و األوذلك لألعمد بالرسمة المبينو األبعاد  توريد وص  خرسانة مسلحة طبقا للتسليم .14

 .والكمرات للقر  
ذلك عدنية وكة المفك وحل و طع و تقيير الواح الصاة من سق   وحوائط  المكات  االدارية بالسقيف .15

 المشر  . اي منشأ معدني يحدده المهندس

 أعمال األسوار:-1
  غر  : 10سور الفوارغ + سور خل  ال 

ى لطبانة فلالكة يتم تكسير الطبانة للسور بالكامل و  عادة صبها مرة آخرت نظرا للحالة المته .1
 الوضع الحالى طبقا للرسومات المرفقة .

 يتم عمل طبانة على نفس ا رتفاع الحالى . .2
 متر . 1رتفاع السور و تركي  سلك جديد على السور بالكامل بميتم تقيير السلك الشائك أعلى  .3
 قط (فداخل يوجد عدد من الباكيات بنهاية السور تحتاة  لى بياض و دهان جرافيتو ) من ال .4
 يوجد عدد من الباكيات به شروخ فى المبانى و األعمدة تحتاة  لى الترميم . .5

 : سور الفحم 
 ة .ر القديمالسو المتهالكة للسور مع الحفاظ على  واعد يتم  زالة السور بالكامل نظرا للحالة .1
بانة العلوية طبقا متر با ضافة للط 3يتم عمل سور من المبانى و األعمدة الخرسانية بمالرتفاع  .2

 للرسومات المرفقة .
 متر . 1يتم تركي  سلك شائك أعلى السور بمرتفاع  .3
 الخارة . يتم عمل بياض و  جرافيتو للسور بالكامل من الداخل و .4

 : السور الحربى 
 . م1.1 يتم ترميم المباني اعلى السور بارتفاع .1
على  ع الحفاظمكيات يتم  زالة  باكيات مبانى السور المتهالكة و  عادة بنائها ) يتم  زالة البا .2

 القواعد ( طبقا لتعليمات المهندس المشر  .
   .ت المهندس المشرعمل ترميم لعدد من األعمدة و الطبانات ) خ.م( طبقا لتعليما .3
 يتم عمل بياض و  جرافيتو للسور بالكامل من الداخل و الخارة . .4

 

 مبنى الكهربا  ا حتياطى: -2
 . يتم عمل ترميم شامل للدروة الحالية طبقا للمواصفات 
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 ديدة ) شطيبات جعمل تيتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و

 ولشبابيك بوا  و ا...... ال ( و كذلك تقييرجميع األ -الواجهات الخارجية بالكامل  –دهانات –سيراميك 

 األعمال الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات .

 مبنى المولد ا حتياطى:-3
 . يتم عمل ترميم شامل للدروات الحالية طبقا للمواصفات 

  يدة ) طيبات جدعمل تشو  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة ويتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا

بائية ال الكهر ( واألعم...... ال -الواجهات الخارجية بالكامل  –دهانات  –بالط مقاوم لإلهتزازت لألرضيات 

 بالكامل طبقا للمواصفات .

 موزع الكهربا  الرئيسى :-4
 فات .يتم عمل ترميم شامل للدروات الحالية طبقا للمواص 

 ديدة ) شطيبات جتعمل  يتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و

 ولشبابيك ألبوا  و ا......  ل  ( و كذلك تقييرجميع ا -الواجهات الخارجية بالكامل  –دهانات –أرضيات  

 األعمال الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات .

  اكن فى األم حتكاكتم  زالة االجزا  المتهالكة و معالجتها وضع مادة معتمدة و مقاومة لإلاألرضيات ي

 المطلوبة

 غر  ا عاشة:-5
 . يتم عمل ترميم شامل للدروات الحالية طبقا للمواصفات 

 ديدة ) شطيبات جعمل تيتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و

ك و الشبابي ألبوا  و.......  ل  ( و كذلك تقييرجميع ا -الواجهات الخارجية بالكامل  –دهانات –سيراميك

 األعمال الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات 

 محطة كهربا  ا دارة: -6
  و .كط موزايمل بالعيتم  زالة الضفرة و العزل القديم بالكامل و من ثم  عادة العزل و ص  ضفرة ميول و 

 . يتم عمل ترميم شامل للدروات الحالية طبقا للمواصفات 

 ديدة )شطيبات جعمل تيتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و 

ال و األعم لشبابيكا.......  ل  ( و كذلك تقييرجميع األبوا  و  -الواجهات الخارجية بالكامل  –دهانات

 ئية بالكامل طبقا للمواصفات .الكهربا

 مبنى األرشي :-7
 رات ها بالكملربط يتم تكسير سق  المبنى بالكامل مع  عادة صبه مرة آخرت مع مراعاة تزريع أشاير حديد

 القديمة .

 . يتم عمل ترميم شامل للكمرات الحالية طبقا للمواصفات 

  ديدة ) شطيبات جعمل ت أنواع التشطيبات القديمة ويتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع

ا  و يرجميع األبو...... ال ( و كذلك تقي -الواجهات الخارجية بالكامل  –محارة  –دهانات  –سيراميك 

 الشبابيك و األعمال الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات .

 اصفات . زالة أعمال العزل القديم بالكامل و  حالله بعزل جديد طبقا للمو 

 بوابة البرة ( : –غر  األمن ) البوابة الرئيسية -8
 . يتم عمل ترميم شامل للكمرات الحالية طبقا للمواصفات 
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 ديدة ) شطيبات جتعمل  يتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و

يك و ا  و الشبابامل ( و كذلك تقييرجميع األبوالواجهات الخارجية بالك –محارة  –دهانات  –سيراميك 

 األعمال الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات .

 . زالة أعمال العزل القديم بالكامل و  حالله بعزل جديد طبقا للمواصفات  

 

 رفع كفا ة و صيانة المكات  ا دارية و حجرات الورش الخاصة  بالسقيفة المعدنية :-9

 األعمال الخاصة بالمكات  االدارية:-1     
  دده دني يحفك وحل و طع الواح الصاة من سق   وحوائط  المكات  االدارية وكذلك اي منشأ مع يتم

 لجديدة والصاة االمهندس المشر  و لن يسمم للمقاول بفك الواح السق  القديم  بل  توريد جميع الواح 

ما جميعه ت كامل ملعيناااالعمال التي تم الموافقة عليها عند تقديم  كافة المهمات و االدوات المطلوبة لنهو

 طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .

  يدة ) طيبات جدمل تشعيتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و

 ( و كذلك ...... ال-مستعارة  أسق   -الواجهات الخارجية بالكامل  –محارة  –دهانات  –سيراميك 

 تقييرجميع األبوا  و الشبابيك و األعمال الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات .

 .ازالة بالط الممر أمام المكات  االدارية وتقيره ببالط موزايكو 

 . ) يتم عمل ترميم شامل للجز  البارز السفلى من القر  ا دارية ) كابولى 

 ديم بالكامل و  حالله بعزل جديد طبقا للمواصفات . زالة أعمال العزل الق 

 األعمال الخاصة بالورش:-2    
 . يتم عمل ترميم شامل للكمرات و االسق  الحالية طبقا للمواصفات 

  يدة ) طيبات جدمل تشعيتم  عادة تأهيل المبنى داخليا و خارجيا و  زالة جميع أنواع التشطيبات القديمة و

ل يك و األعماالواجهات الخارجية بالكامل ( و كذلك تقييرجميع الشباب –محارة  –دهانات  –سيراميك 

 الكهربائية بالكامل طبقا للمواصفات .

 يتم رفع  األرضيات الداخلية بورش السقيفة 

 .يتم  طع و ص االبوا  المعدنية للورش حس  ارتفاع االرضيات الجديدة 

 المواصفات الفنية لألعمال :
 
 
   

 التكسير : أوال : أعمال
عنذذد  هذذا مناسذذبةتجذذرت أعمذذال التكسذذير بطريقذذة منتظمذذة وللمقذذاول الحريذذة التامذذة فذذى أتبذذاع الطريقذذة التذذي يرا -

قذاول ئولية المالتكسير علي ان يراعذي المقذاول المرافذ  الموجذودة بمو ذع العمذل والمحافظذة عليهذا تكذون مسذ
 مسئولية تامة.

عذادة الوضذع   فعليه امن المطلوبة طبقا لتعليمات المهندس المشر فى حالة  يام المقاول بالتكسير ألبعاد اكبر -
 الصله ، وذلك على نفقته ودون الح  فى المطالبة بات فروق أسعار نظير ذلك .

ت حذواد  مو ذع او ايج  على المقاول عمل جميع االحتياطيات الالزمه والتى يراها كفيلة لمنذع كافذة أخطذار ال -
ظذرو   ية لمراعذاهالتشقيل مع االلتذزام بوضذع العالمذات التحذيريذة الكتابيذة والضذوئتنتج عن المعدات او عن 
 التشقيل بالشركة ليال .

ائمذة وا  كذان دالمقاول مسئول المسئولية المطلقة عن ات اثر او تل  يصي  ات جذز  مذن األعمذال القائمذة سذ -
ا تلذ  مذن هذذ ويجذ  عليذه اصذالح اتاو مؤ تة او أي من المنشذآت المجذاورة بسذب  القيذام بمعمذال التكسذير، 

 القبيل على حسابه الخاص .
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 شذر  لتكذونيج  علذى المقذاول ازالذة اي عوائذ  فذي مكذان العمذل  علذى حسذابه طبقذا لتعليمذات المهنذدس الم -
 اسطم المباني واالعمدة نظيفة تماما  بل تنفيذ اعمال الخرسانات 

ميذذة قالذ  العموالناتجذة مذذن التكسذير ونقلهذا الذى لماسذعار اعمذال التكسذير تشذمل تكذذالي  التصذر  فذى المذواد  -
  يامذذه بذذاخال خذراة الذذدائرة الجمركيذذة اوال بذذاول وحسذذ  تعليمذذات المهنذذدس المقذيم للشذذركة، وفذذى حالذذة عذذدم 

 المو ع اوال بأول او التاخير فى نقلها يتم نقلها على حسابه وتحت مسئوليته .
 يذدفع مشذر  .. والوا ع الطبيعة طبقا لمذا يحذدده المهنذدس التقاس اعمال التكسير هندسيا بالمتر المكع  من  -

ي تكسذيره ات اجر عن الكسر الذت يتم خارة المتف  عليه مع المهندس المشذر  حتذى ولذو كذان مذن الضذرور
 لزوم األعمال.

 
  -اعمال الخرسانة المسلحة : –ثانيا 

من  وتتكون  رفقةسومات الهندسية المتوريد وعمل طبانات واعمدة و غيرها من الخرسانة المسلحة طبقا للر
لمقاومة اكجم اسمنت بورتالندت عادت، على اال تقل  400 –رمل مصرت حرش  3م  0.4سن +  3م 0.80

 2كجم / سم 300يوم عن 28المميزة للخرسانة بعد 
 
ياسية فنية القات الاالعمال المطلو  تنفيذها فى هذا البند تشمل اعمال الخرسانة المسلحة طبقا للمواصف -

العمالة واد ووتعليمات مهندس الشركة خالل التنفيذ، وتشمل االسعار توريد وتركي  وتشقيل جميع الم
والى ان  ل االخرتالعماوالمصنعيات الالزمه لالعمال المطلوبة على الوجه االكمل وصيانتها خالل مدة تنفيذ ا

 يتم استالمها .
الكميات ال طار وواع وافى ذلك حديد التسليم الالزمه باالنتشمل اعمال الخرسانة المسلحة كافة المواد بما  -

  عالجة حسو الماالمبينة على القطاع المرف ، وكل ما يلزم من عبوات واجهزة ميكانيكية للخلط او لص  
 المبين بالمواصفات الفنية او تعليمات المهندس المشر  خالل التنفيذ .

ومات او فى الرس واردةو بالنقص لحديد التسليم او الكميات الال يجوز للمقاول اجرا  ات تعديل باالضافة ا -
حده لمقاول واتحمل ات تقيير للمواصفات اال باذن كتابى معتمد من مهندس الشركة، وات خلل بهذه الشروط ي

 المسئولية التى تترت  على ذلك فنيا وماديا طبقا لنصوص العقد .
ع د االنوان اجومملة فى تنفيذ اعمال الخرسانات تكون المواد المستعملة   الخرسانة : المواد المستع -

ع بالكميات لى المو لفة اوالمطابقة للعينات المعتمدة من مهندس الشركة  بل التوريد ويتم توريد المواد المخت
مم بالتنفيذ كميات تسذت وبالكافية الالزمه لتنفيذ االعمال المطلوبة فى كل مراحل العمل وحس  البرنامج التنفي

 :لمستمر دون تعطيل تنفيذ االعمال االخرت . المواصفات الفنية لهذه المواد هيا
و العضوية  القلوية لمواديج  أن يكون صلبا خاليا من العيو  خاليا من االجزا  المفتتة و األتربة و ا السن: -

 أو أت مواد غريبة و مستوفى للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية.
يبة أو أو القر عضويةالرمل المستعمل يكون طبيعي سليكى وارد الصحرا ، نظي  و خالى من المواد ال ل:الرم -

 الضارة مثل االمالح أو الطفل أو األصدا .
 المنصوص لشروطلاألسمنت المستعمل هو األسمنت البورتالندت العادت و يج  أن يكون مستوفى  األسمنت: -

 صرية.عليها فى المواصفات القياسية الم
حماض يوت و االل الزيكون ما  صالحا للشر  نظيفا خاليا من المواد الضارة مث الما  المستعمل فى الخلط: -

 لتى  د تؤثر تأثيرا متلفا على الخرسانة .يات و األمالح و المواد االخرت او القلو
يذذ الكانذات مذن الرئيسذى وتنف( للحديذد  52يج  ان يكون الحديد المستخدم من الحديد عالى المقاومذة ) صذل   -

 وات مذواد يذذكر خذال  ذلذك علذى الرسذومات، وتكذون االسذياخ خاليذة مذن الصذدأ والشذحم مالصل  الطرت ما ل
لسذذفم لسذذلك او اتقلذذل التماسذذك بينهذذا وبذذين الخرسذذانة ويذذتم تنظيذذ  االسذذياخ اذا اسذذتدعى االمذذر ذلذذك بفرشذذاه ا

كذون مشذر  . وي بعذد اخذذ موافقذة كتابيذة مذن المهنذدس الالرملى . وال يسمم بوصذل اسذياخ بطريذ  اللحذام اال
 طذر السذي   مذره 65مرة  طر السي  فى حاله الضقط ،  35وصل االسياخ بطريقة الركو  وبطول ال يقل عن 

 فى حاله حديد الشد ما لم يذكر خال  ذلك فى اللوحات االنشائية .
والمناسذي   لالبعذاد والمقاسذات واالشذكال والقطاعذاتيج  ان تطاب  الفرم الخشبية ) الصند ة ( مطابقة تامذة  -

المطلوبة طبقا ما هو موضم بالرسومات ويج  ان تكون محكمذة بحيذ  ال يتسذر  منهذا المونذة وتكذون متينذة 
ومثبتة جيدا لتحمل الثقل الذت سيقع عليها بدون ات هبوط او انحرا  وكذلك لتحمذل الضذقوط االفقيذة الناشذئة 
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وعلذى العمذوم يجذ  اعتمذاد الفذرم  بذل رص حديذد التسذليم وكذذلك يجذ  الحصذول علذى عن الخرسذانة الطريذة 
سذئول متصريم كتابى بالص  بعد مراجعه حديذد التسذليم لمطابقتذه لمذا هذو وارد بالرسذومات . المقذاول وحذده 

عن متانة الشدادات . توضع الشدادات على اجزا  بحي  يمكن فك كل جذز  علذى حذده بذدون حذدو  اهتذزازات 
ي األجزا  األخرت المشدودة بعوارض خشذبية ، ال يسذمم بفذك الشذددات والفذرم او العبذوات الخشذبية اال بعذد ف

 مرور يومان بعد انتها  الص  .
و  دنذى المطلذللحصول على المقاومة الضقط المطلو  يمكذن تعذديل نسذ  الركذام بالخلطذات بمذا يحقذ  الحذد اال -

 ابية من مهندس الشركة .لمقاومة الضقط بعد الحصول على موافقة كت

 
ن دمذك ( متذر حتذى يمكذ 0.25يراعذى ان تصذ  الخرسذانة علذى طبقذات كذل فذى حذدود )  اعمل الص  والذدمك : -

السذطم )  س او هذزازالخرسانة اوال باول ويتم مدك الخرسانة باستعمال الوسائل الميكانيكيذة مثذل الهذزاز القذاط
ب  انات السذاتسب  ص  الخرسذانة ودمكهذا فذى زحزحذة الخرسذوال يسمم مطلقا بالخلط اليدوت (، ويراعى اال ي

 نذت الطريقذةفراغذات فذى الخرسذانة او حذول اسذياخ التسذليم مهمذا كا صبها او زحزحذة التسذليم حتذى ال تتكذون
 ثافة .لى ا صى كاالمستعملة فى الدمك وحتى ينعدم التعشيش ويمتنع ظهور الفقا يع الهوائية وتصل الخرسانة 

-  
قطيتهذا ع وذلذك بتيتم و اية الخرسانة حديثة الصذ  مذن المطذر او الجفذا  السذري ة ومعالجتها :و اية الخرسان -

 يمكذن رشذه باغطية مناسبة من و ت نهو الص  الى الو ت الذت يصبم فيه السطم صذلدا بدرجذة كافيذة، بحيذ 
تقذل  ة لمذد الافيذوتقطيته بمادة رطبه وتحفظ الخرسانة رطبه باستمرار ابتذدا  مذن و ذت تصذلد السذطم بدرجذة ك
ة و فذرش طبقذاعن سبعة ايام، ويتم رش الخرسانة جيدا بالما  او تقطية السطم بقماش نسيج الجوط والخذيش 

 من القش مع حفظها فى حالة رطبه بالرش المستمر لمدة خمسة عشرا يوما .
 
ذها طبقذا يذتم تنفيذ تقاس اعمال الخرسانة  ياسا هندسذيا بذالمتر المكعذ  وذلذك لالعمذال التذى القياس واالسعار : -

ة تنشذأ يذات اضذافيللقطاع العرضى المرف  او تعليمات مهندس الشركة الكتابيذة اثنذا  التنفيذذ وال تحسذ  ات كم
ياخ صذل  وكذا اس المقررة عن خطا فى التنفيذ وتشمل اسعار الخرسانة المسلحة كافة المواد  الالزمه وبالنس 

اجهذزة  لمطلذو  مذنالتسليم المبينة على الرسومات والقطع الخاصة للتثبيت وكل ما يلذزم لتنفيذذ ونهذو العمذل ا
لذى الجذودة ع واالت وعمال ومصنعيه وعبوات على الوجه االكمل والفئه محمل عليها ايضا اجرا  تجار  ضبط

 المواد المستخدمة والخرسانة .
 
 

 رسانة العادية :أعمال الخ
  3م  0.80   ون منتوريد وعمل خرسانة عادي طبقا لالبعاد والمناسي  الموضحة فى الرسومات التنفيذية وتتك -

ن يكون كجم اسمنت بورتالندت عادت على ا 250 –رمل مصرت حرش  3م 0.40 – 3سن دلوميت نظي  نمرة 
يوم  28ة بعد للخرسان لمميزةالميكانيكى، على اال تقل المقاومة االخلط ميكانيكيا مع الدمك الجيد باستخدام الهزاز 

 . 2كجم / سم 200عن 

التجار   ج  اجرا ي، كم يج  ان تكون جميع المواد المكونة للخرسانات العادية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية -
لنتائج اعتماد اولمقاول وذلك على نفقة االمعملية التى يحددها المهندس المشر  على المواد وتصميم خلطات خرسانية 

و احدت حكومية اهات المن الجهه المشرفه  بل البد  فى اعمال التوريد تجرت التجار  المعملية فى احدت معامل الج
 المعامل التى يحددها المهندس المشر  .

يا ها تدريجا  علييص  المتمزة مكونات الخرسانة العادية مزجا تاما على الناش  حتى يصبم لونها متجانسا ثم   -
لخالطات ستخدام ااا يج  بالكمية المناسبة مع االستمرار فى المزة حتى تصبم عجينة مرنه القوام وذات لون واحد، كم

 الخرسانية فى االعمال، ويج  ان تكون الخالطة بحالة جيدة يقرها المهندس المشر  .
ت من اخل عبوادالحجم النس  المعتمدة من الجهه المشرفة، بيتم خلط نس  مكونات الخرسانة وهى بحالتها الجافة ب  -

ا يتم جرام كم الكيلوبالخش  او المعدن يوردها المقاول على حسابه بدون ات زيادة فى فئه السعر، ويكال االسمنت 
ا  التنفيذ، نمقاول اثدرة للوضع الخرسانة العادية فى االماكن الموضحة بالرسومات والمقايسات او طبقا للتعليمات الصا
وم التالى ع من الين اسلوععلى ان يكون الدك باستخدام هزاز ميكانيكى . يج  رش الخرسانة جيدا بالمياه لمدة ال تقل 

 للص  ويتم تنظي  السطم .
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م ا هو موضبقا لمتقاس جميع انواع الخرسانة العادية  ياسا هندسيا بالمتر المكع  طبقا لبنود المقايسة وط  -
د صبها رسانة بعرش الخوفئة تشمل توريد المون والمهمات واالالت والعبوات والمصنعيات ونزح المياه بالرسومات وال

 لمستخدمةالمواد المدة اسبوع من اليوم التالى للص  والفئة محمل عليها ايضا  اجرا  تجار  ضبط الجودة على 
مات و التعلييسات ابالرسومات او المقا والخرسانة وال تحتس  اية كميات خرسانة تم صبها زيادة عن ما هو موضم

 الكتابية الت سب  والفئة تشمل ذلك كله دون ايه عالوه فى حاله زيادة اعماق االساسات .
 

 المواد المستعملة فى الخرسانة العادية :
ة او ات مواد والقلوي لعضويةايج  ان يكون صلبا خاليا من العيو ، خاليا من االجزا  المفتتة واالتربه والمواد   السن:

 اخرت غريبة، ومستوفى للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية .
لضارة اريبة او و القالعضوية الرمل المستعمل يكون طبيعى سليكى وارد الصحرا  ، نظي  وخالى من المواد ا  الرمل:

 مثل االمالح والطفل واالصدا  .
ى عليها ف لمنصوصااالسمنت المستعمل هو االسمنت البورتالندت العادت ويج  ان يكون مستوفى للشروط  االسمنت:

 المواصفات القياسية المصرية .
لقلويات حماض وايوت واالالضارة مثل الزيكون ما  صالحا للشر  نظيفا خاليا من المواد   الما  المستعمل فى الخلط:

 واالمالح والمواد االخرت التى  د تؤثر تاثيرا متلفا على الخرسانة .
 
 

  :أعمال الترميم
  ديد أسباة وتحيحتاة األمر الى خطوات لتالفى حدو  الشروخ مرة أخرت ويتو   ذلك على الدراسة ا نشائي

 .الشرخ وبالتالى خطوات العالة الالزمة
لك ا  كان ذلة سوالة أت مشكلة يج  أن يتم أوالً  يقا  المصدر األساسى الذت تسب  فى وجود هذه المشكولع

 متعلقاً بالشروخ أو الصدأ أو الرطوبة أو النشع
 
 
 أعمال المباني:  -
 يتم عمل المباني باالماكن الموضحة باللوحات الهندسية.-
 الطو  من النوع الطفلي االحمر.-
  بل الشروع في عملية البنا .يتم رش الطو  -
 ذو جودة ومقاومة عالية من عينة معتمدة من المهندس المشر .-
 رمل حرش نظي . 3كجم اسمنت/متر 300مونة التركي  -
 .2كجم /سم27يتحمل ضقط كسر -
 كحل العراميس حول الفتحات.-
 
 أعمال البياض :  -
 يتم عمل البياض من طبقتين)طرطشة + بياض تخشين( .-
 كجم اسمنت 300مكع  رمل+  1سم مكونة من  2 بسمك-
بعد وزن الحوائط  رمل وذلك 3كجم اسمنت / م 450األعمال أعلي طبقة من الطرطشة العمومية المكونة من -

 .بعمل البقع واالوتار من نفس نوع المونة
 يتم رش االسطم بالمياة بعد كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقا.-
 علي القدة مع تخديم وتنعيم السطم جيدا ول  الزوايا.يتم الوزن للحائط -
 يتم الوزن للحائط علي القدة مع تخديم وتنعيم السطم جيدا ول  الزوايا.-
 
 أعمال الجرفياتو -
 سم. 1الي  0.5عبارة عن طبقة واحدة بسمك من -
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 أعمال الضهارة : 
 سم . 2.5األعمال عبارة عن طبقتين بسمك متوسط  -
 جير :بودرة :أسمنت ابيض  مع  ضافة اللون المطلو  .   2:1:1مكونة من  -
 الرش بواسطة الماكينة الخاصة بذلك .  -

 
 

 أعمال الدهانات:
 يتم صنفرة األسطم لتنعيم السطم و تنظيفه . -
 . يتم سداد المسامات بواسط سلر ) يحدده المهندس المشر  ( و تنظيفها و تركها  لى أن تج  -
 أوجه بحي  اتجاه كل طبقة مخال  للطبقة التالية لها . 3عجون يتم عمل الم -
ثم  لبطانة (اثانية ) طبقات دهان بحي  تكون طبقة الدهان األولى ) الوجه التحضيرت ( ثم الطبقة ال 3يتم عمل  -

و المعجون  التنظي  ونفرة الطبقة الثالثة ) الوجه النهائى ( و بعد كل طبقة يتم ترك الطبقة حتي تج  تماما و الص
  بل البد  فى الطبقة التالية .

 
 أعمال العزل :  

 مم. 4أعمال العزل افقى للرطوبة من طبقة عزل من  لفائ  بيتومينة او ما يماثله سمك  -
سم  10  تقل عنحي  البطبقات العزل على الخرسانة النظيفة الخالية من األتربة وتراعى مسافة الركو  فى العزل  -

سم  10ر بالط بمقدام عند النهايات مع عمل وزرة مثبتة على الحائط بارتفاع يعلو سطم الس 15عند الجوان  و 
 محملة على السعر . 

 
 

 اعمال األضيات : 
 : البالط / السيراميك

 ) السيراميك / البالط ( فرز اول، يج  اعتماد عينة  بل التوريد .  -
عد وزن الحوائط برمل    وذلك  3كجم اسمنت / م  450االعمال اعلى طبقة من الطرطشة العمومية المكونة من  -

 بعمل البقج و االوتار من نفس نوع المونة . 
 يتم رش االسطم  بالمياة  بل كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقا . -
 رمل  .  3كجم اسمنت / م  350اللص  بمونة مكونة من  -
 مم فى االتجاهين ويمال بلبانى االسمنت . 2ط العراميس بسمك ال يزيد عن مع ضب -

 
 بالط مقاوم لإلهتزازت :

  ريد .البالط عالى الجودة مقاوم لإلهتزازت بالمواصفات المطلوبة ، يج  اعتماد عينة  بل التو -
 رمل  .  3كجم اسمنت / م  350اللص  بمونة مكونة من  -

 مم فى االتجاهين ويمال بلبانى االسمنت . 2د عن مع ضبط العراميس بسمك ال يزي -
 
 

 مادة مقاومة لإلحتكاك:
 مادة من شركة معتمدة مقاومة لإلحتكاك، و يتم  عتماد العينة  بل التوريد . -
 يتم التطهير جيدا بعد  زالة األجزا  المتهالكة -
 .مدة دة رابطة معتيتم عمل ربط بين االجزا  القديمة فى األرضية و الجز  المستجد بمستخدام ما -

  
 أعمال األلوميتال :  

 الملون حس  اللون المطلو   .     B.Sالقطاعات من النوع -
 بوصة .x 6 2الحلوق من الخش  الموسكى  مقاس  -
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و  المعجون تخداميتم دهان الحلوق  ببوية السال ون وجهان ثم الدهان ببوية الزيت المقلى وجهان   مع  اس -
 الكية للحصول على وجه املس ناعم باللون المطلو  .الصنفرة و التشطي  بوجة 

 مم .  6الزجاة المستخدم ابيض شفا  سمك  -
 جمبع الخردوات و االكسسسوارمن اجود االنواع .  -
 مم .  1عمل ضل  الوميتال سلك مجل  سعة عيونة ال تزيد عن  -
 يج  اعتماد عينة  بل التوريد .  -

 
 

 أعمال النجارة:
 مم 3د المكسى بكونتر األبوا  من الخش  السوي -

 بوصة . 6*  2الحلوق من الخش  الموسكى مقاس  -

لمعجون ستخدام اا ن، مع يتم دهان الحلوق و األبوا  ببوية السال ون وجهان ثم الدهان ببوية الزيت المقلى وجها -
 و الصنفرة و التشطي  بوجة الكية للحصول على وجه املس ناعم باللون المطلو  .

 الكسسسوارمن اجود االنواع . جمبع الخردوات و ا -
 يج  اعتماد عينة  بل التوريد .  -
 

 أعمال الصاة:
 يتم فك الواح الصاة القديم حس  تعليمات المهندس المشر .-1اعمال الفك و القطعيات:-

 واض المفقود منها. صالح االجزا  التالفة من الحوامل المعدنية و استع-2                                
لمطلو  فرن باللون االصاة المورد من  نتاة شركة ايكون او ما يماثلها مدهون بدهان ال-1اعمال تركي  الصاة:-

لمواصفات وفقا ل  G60مم للحوائط و مواصفة الفنية 0.55مم لالسق  و0.7)لون السقيفة الحالي( سمك 
 القياسية االمريكية مع تقديم شهادة معتمدة بذلك.

تش ة مركبة على ورد كاويتم تركي  الصاة على مدادات حديد بمسامير  الوظ مجلفن-2                             
 لصاة.ركي  اتلمنع تسري  المياة و طبقا الصول الصناعة مع عمل مراشمة و دهان للمدادات الحديد  بل 

 ام.ها بمنطقة الركو  بالبرشيتم تثبيت الواح الصاة مع بعض-3                             
 ع الصاة بالبرشام.تثبيت الحليات جيدا مع المدادات بالمسامير القالوظ وم-4                             
 ي  المياة.يتم االستالم بعد االختبار بالمياة للتأكد من عدم تسر-5                             

 
 أعمال الكهرباء :

لمقايسة بقا لطال الكهرباء طبقا للشروط  والمواصفات العامه لألعمال الكهربية و كذلك يتم تنفيذ جميع أعم

ن الجهه رفقة مالمويجب تقديم عينات لجميع بنود أعمال الكهرباء طبقا للرسومات  الجهه الطالبةالتثمينية و 

د من طرف إعتماو المقايسة التثمينية شاملة جميع وسائل التجميع و التركيب و التشغيل و التعليق لالطالبة 

لك لبنود و ذلطبقا  قبل التوريد كما يجب تقديم رسومات تنفيذية ألعمال الكهرباء المختلفةالجهه الطالبة و ذلك 

عد بلطبيعة اقديم لمخططات المنفذة هلى ت على أن يتمالجهه الطالبة  إلعتمادها قبل بدء التنفيذ من طرف 

 االنتهاء من االستالم االبتدائى على ان يتم

 او االرضيات واالسق  افى الحوائط سواء المدفونة  من النوع المواسيرجميع توريد 

 ( 4المواسير االرضية المدفونة تكون )شركة معتمدة)الشري  او حجازى ( من انتاجبوصة 

 و وستنجهاوس أو هورس أ  والحوائط  تكون من انتاج شركة معتمدة )المواسير المدفونة باالسق

 عالءالدين(

 بل قعتماد )وعلى ان يتم تقديم عينات لال .والكابالت وأسالك الكهرباء من إنتاج السويدى درجة أولى

 التوريد(.
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  من انتاج   الفرعيةو الرئيسيةاللوحاتABB  للمصنع  عمل زيارة)وعلى ان يتم شنيدر او ليكترو.  أو

 لالعتماد قبل التوريد(.

عتماد قبل )وعلى ان يتم تقديم عينات لالاو سيمنز.  ABBعلى ان تكون جميع قواطع التيار المطلوبة من انتاج 

 التوريد(.

 لوحات الكهرباء

 تخضع اللوحات للمواصفات العامة للكود المصري للتركيبات 

 طبقا للمطلوب.الكهربائية تصنع على أعلى درجات الجودة والكفاءة وذات درجة عزل 

 يقل بسمك ال االيبوكسية ويكية ومعالجة ضد الصدأ بالمواد تو تكون من الصاج المدهون ببوية الكتروستا 

على خمس باسبارات نحاس أحمر بكثافة تيار ال تزيد  مم وجميع التوزيعات الداخلية 1.5عن 

 .العوازل من النوع الجيد ومطابق للمواصفات الدولية العامة 2أمبير/ مم.51عن

  ستخدامويمنع منعا باتا ا حسب القاطع المتصل بها و تكون جميع الوصالت باستخدام ترامل نحاسية 

 ة. ة لكل فازمعزولة بالريكم العازل و بااللوان المعتمدجميع البسبارات وتكون شرائط اللحام العازلة 

 

 طع. القوا وتستخدم مسامير وصواميل وجلب زانقة ف  عمليات ربط األسالك والكابالت على البسبارات أو 

 ر لة والغيالفعا و تكون اجهزة القياس من النوع الرقمى وتقيس الجهود و التيارات المختلفة و كذلك القدرة

 (leds) يدتكون من النوع البيان لمبات  والطاقة و بها فعالة و معامل القدرة 

  من الصاج المدهون حسب اعداد الخطوطاللوح الفرعية تكون. 

 على ان يتم اعتماد الرسومات قبل التوريد من الشركة المصنعة.

 

 الكابالت : 
  ك.ف 0.6/1جهد توريد وتركي  واختبار كابالت نحاس (   معزولXLPE/PVC)وPVC /PVC) )

لخرسانة اش من غر  التفتي المسارات و المواسير ووالبند يشمل جميع المهمات الالزمة ويشتمل علي 
الرسم  جاه  حس االت سابقة التجهيز كاملة بأغطية من الحديد و بأبعاد مناسبة لسح  الكابالت و لتقيير

تصل ددها المة و عالمرف  و الموضم به القر  و اماكنها و ابعادها و نوعها و كذلك المواسير االرضي
 . بالقر 

  االعمالبعلى ما تم تنفيذه فعليا و مسئولية قياس االطوال تقع على الشركة القائمة يتم المحاسبة . 

  من إنتاج السويدى درجة أولى المستخدمة الكابالت وأسالك الكهرباءجميع. 

 )وعلى ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد(.

 
 وحدات ا ضا ة :

  توريد وتركي  واختبار و تشقيل وحدة اضا ه كشافاتLED . 

    سم  هات مورر العاكس من النوع المضاد للما  ذو درجة حماية 120لمبة*2و البند يشمل كشاIP-
 وات بالستيك او زجاة. 18سم  120السويدت على ان تكون اللمبة كانيون السويدت  67

 2مم 2*2و يشمل مخرة السلكPVC  داخل مواسير نحاس شعر السويدتPVC 16ع مقذت بالقاط2مم

 الخاص به من اللوحة الرئيسية.

 عريض لتكنة الاشينو يشمل البند الكشا  و االسالك و البوطات و العلبه و لقمة المفتاح من النوع البت
 المعتمد بالوش و الشاسيه من نفس النوع. 

 بوطات  وعل   تكون االسالك جميعا داخل مواسير و على ان يكون لكل كشافين لقمة مفتاح و على ان
 من النوع المعدنى.

 )وعلى ان يتم تقديم عينات للجهه الطالبة لالعتماد  بل البد (.
 مفاتيم االضا ة :
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ت ي  موصالن طرليد عبالعدد توريد وتركي  واختبار تشقيل وتسري  ارضى لمخرة مفاتيم االضا ة لكشافات ال
ن موصيل المخرة مواسير بى . فى . سى ويتضمن البند العلبة وبوطات التجميع وت داخلمم  2*3نحاس معزولة 

 . كيداس  الدائرة الرئيسية . والمفتاح من انتاة شركة ستايلو فينيسا او
 

 مراوح السق  :
سلك نحاس  هرتز  من تصنيع شركة مشهورة  والبند يشمل توصيل 50فولت عند تردد 220مروحة سق  تتقذت 

 م داخل المواسير بى . فى . سىم 2*2
 

 مخارة التكيي  :
 4*5عزول ماسية توريد وتركي  واختبار وتشقيل مخرة تكيي  ويشمل السعر مد اسالك من النحاس المعزول  نح

ل ما يلزم لنهو امبير والسعر يشمل ك 30مم داخل مواسير بى . فى . سى  ومحمل على المفتاح ماركة تشينو 
اصة لخط خاسير لصناعة وتعليمات المهندس المشر  ملحوظة على ان تكون االسالك فى مواالعمال حس  أصول ا

 التكيي  من اللوحة العمومية حتى كل مكت 
 

 مخارة البرايز :
اخل المواسير د 2مم 3*2فولت  اسالك من النحاس المعزول  220وتركي  واختبار وتشقيل  مخرة بريزة عادة 

 لطر  االرضىاعلى السعر البريزة ماركة تكنى من النوعيات المربعة ذات امبير ومحمل 16بى . فى . سى  
 الجانبى .

 
 مخارة االنترنت والتليفون :

. مم  نحاس 6ن زوة  طر ال يقل ع 2تركي  مخارة تليفون بالمكات  ويشمل السعر مد اسالك من نحاس معزول 
 داخل مواسير بى . فى . سى

ل زة ال يقممتا مل مد أسالك من النحاس المعزول شيلد محورت من نوعيةتركي   مخارة انترنت بالمكات  ويش
 داخل مواسير بى. فى . سى . utp 5   مم والكابالت من نوعية 4 طر الموصل الداخلى عن 

 
 المفاتيم  :

  لمعدنى .سيه اتكون المفاتيم من انتاة شركات مشهورة امثال ستايلو فينيسيا او كيداس وجميعها من الشا
 
 ل الترميم :ماأع

وتحديد  شائيةيحتاة األمر الى خطوات لتالفى حدو  الشروخ مرة أخرت ويتو   ذلك على الدراسة ا ن
 أسبا  الشرخ وبالتالى خطوات العالة الالزمة.

ان ة سوا  كلمشكلولعالة أت مشكلة يج  أن يتم أوالً  يقا  المصدر األساسى الذت تسب  فى وجود هذه ا
 بالشروخ أو الصدأ أو الرطوبة أو النشعذلك متعلقاً 

 
 

 :) الحوائط و األعمدة الخرسانية (
ان وجه تم دهييتم فتم الشروخ بعم  وعرض مناسبين ثم عمل النظافة التامة بالكمبروسور الهوائى و  -

ت ليماميع التعباع جبرايمر  يبوكسى و يتم ملئ الشروخ  ما بالحقن أو بالمونة ا يبوكسية مباشرة مع  ت
 الخاصة بمستخدام ا يبوكسى.

يفة ثم تتم زا  الضعاألج فى حالة زيادة  طاع األساسات أو تقويتها يج  ان تتم المعالجة أوال ً و يتم  زالة -
مونة  ة الجراوت أوبالكمبروسور و الطرطشة بمونة مضا   ليها مواد رابطة ثم يملئ بمون النظافة التامة

 غير  ابلة لإلنكماش.
 لجة صدأ الحديد بصنفرته ودهانه بمادة ايبوكسية.كما يتم معا -

 
 معالجة صدأ الحديد: -



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

ود حي  انه  ذا أو العم طباننبحديد التسليم التي تكون في ال الصدأ يتم الترميم لألعمدة و الطبانات تبعا لنسبة
 دا الحديد عن% )صدأ ضعي ( فنقوم بعملية العالة أما  ذا زادت نسبة ص20 لت نسبة صدأ الحديد عن 

 .م% )صدأ متوغل( فنقوم بعملية أخري للترميم وفيما يلي شرح مفصل لكل عملية للترمي20
 
 

  :-ترميم األعمدة

  ىه الحالة كما يلتتم عملية الترميم لألعمدة فى هذ % )صدأ خفي ( 20حديد التسليم أ ل من نسبة صدأ:- 
 .  زالة البياض والقطا  الخرسانى فى أماكن األحزمة لألعمدة -
 . سم ( 75_  50تركي  األحزمة لألعمدة كل من )  -
 . زالة البياض والقطا  الخرسانى فى األماكن بين األحزمة -
 .التسليم من الصدأينظ  حديد  -
 . المانع للصدأ 131يدهن حديد التسليم بمادة كيمابوكسي  -
 . لتماسكالزيادة  165تنظي  السطم الخرسانى والتأكد من عدم تآكله ودهانه بمادة كيمابوكسي  -
 . بل جفا  مادة التماسك يتم طرطشة سطم العمود بالمونة الخاصة -

  متوغل ( تتم عملية الترميم لألعمدة فى هذه الحالة كما يلى% )صدأ  20نسبة صدأ حديد التسليم أكبر من 
: 

 .  زالة البياض والقطا  الخرسانى فى أماكن األحزمة لألعمدة -
 . سم(  75-50تركي  األحزمة لألعمدة كل من )  -
 . ازالة البياض والقطا  الخرسانى فى األماكن بين األحزمة -
ستخدم مونه سم( ون 50-25االتجاهين على مسافة ) زرع األشاير لربط الكانات المستجدة للقميص فى -

  أيبوكسى لعملية الزرع
 . امودى للعزرع األشاير للحديد الرئيسى بنفس العدد والقطر المستعمل فى حديد التسليم الرئيس -

 . تركي  الحديد الرئيسى الجديد والكانات الجديدة عن طري  لحامها باألشاير -
عى أن يتم الدهان لربط الخرسانة القديمة بالجديدة ويرا 104ابوكسي يتم دهان سطم العامود بمادة كيم -

 . خالل فترة ساعة واحدة  بل ص  خرسانة القميص
 ( .65 بل جفا  مادة التماسك يتم طرطشة سطم العامود بمونه أدييوند ) -
 . يتم ص  خرسانة القميص  ما عن طري  الشدات الخشبية أو عن طري  مدفع الخرسانة -

 
 حوائط الخرسانية:ترميم ال

  وات التالية% )صدأ خفي  ( وتتم عملية الترميم لهذه الحالة فى الخط 20نسبة صدأ حديد أ ل من : 
 .  زالة البياض والقطا  الخرسانى للحائط حتى يظهر حديد التسليم -
 .تنظي  سطم حديد التسليم باستخدام فرشة سلك أو باستخدام مدفع الرمل -
 . 131كيمابوكسي  يدهن حديد التسليم بمادة -
 . التى تعمل على االلتصاق 104دهان سطم الخرسانة بمادة كيمابوكسي  -
 . (  بل جفا  مادة االلتصاق65طرطشة سطم الحائط بمونه خاصة اديبوند ) -

 

  ة فى الخطوات وتتم عملية الترميم لهذه الحال % )صدأ متوغل( 20نسبة صدأ حديد التسليم أكبر من
 : التالية

 . اض والقطا  الخرسانى للحائط حتى يظهر حديد التسليم زالة البي -
 . يتم زنبرة السطم الخارجى بكامل المساحة -
ر أكبر من  طر سم( فى االتجاهين وتكون ا شارة بقط 30_ 25تزرع األشاير لكل السطم على مسافات ) -

 . مم(  طر االشارة7_  5مم( وتدخل داخل البالطة بعم  ) 4_  2الحديد المستجد بـ ) 
 تزرع األشاير فى األساسات بنفس العدد والقطر لحديد التسليم الرئيسى -
 ترك  شبكة حديد التسليم ويتم تربيطها بسلك رباط مع األشاير الرأسية واألفقية -
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 التى تساعد على االلتصاق 104يدهن سطم الحوائط بالكامل بمادة كيمابوكس  -
 ( .165د تص  خرسانة القميص باستعمال خرسانة خاصة )اديبون -

 
 أعمال الترميم ) المبانى ( :   

 عالة شروخ المبانى يتم على حس  نوع الشرخ :
  : الشروخ الرأسية 

ذلك  ت أو يتملجراوعالة هذة الشروخ بتزرير  وال  طو  أفقية عمودية على الشرخ ويتم تقفيلها بمونة ا
 وت .نة الجراش بمويتم ملئ الشناي بفتم شنايش أفقية وتوضع أسياخ حديد تسليم بعدد وأ طار مناسبة ثم

 : الشروخ األفقية 
 لجراوت.ونة اعالة هذة الشروخ بتوسعته بعم  وعرض مناسبين ثم  تمام النظافة التامة ثم يملئ بم

 
  : الشروخ المائلة 

ى ر الهوائبروسوعالة هذة الشروخ بتوسعة الشروخ بعم  وعرض مناسبين ثم تتم النظافة الكاملة بالكم
شة. قير منكمنة العمل تزرير بقوال  طو  عمودية على الشرخ والتقفيل بمونة الجراوت أو المو يلى ذلك

ئ م يتم ملثاسبة أو يتم ذلك بفتم شنايش عمودية على الشرخ وتوضع أسياخ حديد تسليم بعدد وأ طار من
 الشنايش بمونة الجراوت و فتم شنايش عمودية على الشرخ ووضع أسياخ حديد

 ى فى الطبانة الخرسانية أو االعمدة :شروخ المبان 
ألجزا  ااضحة فى روخ وشروخ المبانى التى بين الطبانة والمبانى أو بين األعمدة والمبانى وتكون هذه الش -

 العلوية وفى الواجهات القبلية خاصة.
يد ثم   الجيتم عالة هذة الشروخ بفتم الشروخ و زالة وتكسير جميع المناط  الضعيفة ثم التنظي -

م الملئ بالمونة ث( Bonding Agent لطرطشة الجيدة بالمونة المضا   ليها المواد )البولمرية الرابطةا
 رخ.القير منكمشة أو بمونة الجراوت مع ضرورة التأكد من وصول هذة المونة  لى عم  الش
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 المقايسة الكَمية التثمينية التقديرية
 محطة حاويات األسكندرية-كفاءة منشآت و أسوار الشركةرفع عملية 
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 التقديريةالتثمينية ية الكمَ  اتالمقايس
 أسوار الشركة:-1

 اإلجمالى  السعر الكمية الوحدة البند  م

1 

 

 

 

 

 :التكسيرأعمال 
 –تكسير وإزالة الخرسانة المسلحة للسور ) طبانات المكعببالمتر 

 أعمدة وخالفه ( والسعر يشمل التكسير والتخلص من ناتج التكسير 
 إلي المقالب العمومية  خارج نطاق الدائرة الجمركية كامل مما 
 جمعيه مع مراعاة نهو األعمال نهوا جيدا حسب أصول الصناعة

 وحسب تعليمات المهندس المشرف .

 
 3م
 
 
 

225 
 

 

  

 

2 

 تكسير وإزالة المباني للسور والسعر يشمل التكسير بالمتر المكعب
 حتى منسوب األرض والتخلص من ناتج التكسير إلي المقالب 
 العمومية خارج نطاق الدائرة الجمركية  كامل مما جمعيه  مع 
 مراعاة نهو األعمال نهوا جيدا  حسب أصول الصناعة وحسب  

 تعليمات المهندس المشرف .
 

 3م
 

120 

  

 

3 

 

 

 

 

 

 :أعمال الخرسانة المسلحة
و لالعمدة و الطبانات مسلحةبالمتر المكعب توريد وصب خرسانة 

, 4 + 3سن دلوميت نمرة  3, م8من وتتكون  طبقا للرسومات المرفقةخالفه
كجم أسمنت بورتالندى عادى والسعر يشمل  400رمل مصرى حرش +  3م

 الكسر جهد الدمك الجيد للخرسانة بإستخدام الهزازات الميكانيكية حيث ال يقل
فنية يوم  طبقا للمواصفات ال 28بعد  2كجم / سم 300للمكعب القياسى عن 

اعة كامل مما جميعه وحسب وحسب أصول الصنوالمقاس هندسى 

 تعليمات المهندس المشرف 

 

 

 

 3م
 

 

 

130 

  

4 

 :المبان أعمال 
عر بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلى سمك  طوبة والس

الزمة رمل وكذلك السقاالتال 3كجم اسمنت /  متر 300يشمل مونة  التركيب 
 لمهندسالإلرتفاع الذى يحدده والمقاس هندسى وطبقا كاملمما جميعةللتنفيذ 

 صواللصناعة وتعليماتالمهندس ألطبقا  المشرف
 .المشرف

 

 3م
 

350 

  

5 

 :أعمال البياض
 تبالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للمباني واالعمدة والطبانا

 و السعر يشمل عمل البؤج ووالمقاس هندسى  حسب أصول الصناعة
 لمونة علىلعلى أنيحتوى المترالمكعب  والسقاالت الالزمةاألوتار 
 450للمتر المكعبوالطرطشة االبتدائية رتالندى بوكجم أسمنت  300 
 صولأل كامل مماجميعة طبقاللمتر المكعب  أسمنتبورتالندى كجم  
 الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

 

 2م

 
 

 

 

3700 
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6 

 

 أعمال الجرفياتو:
 مادة الجرافياتو لألسوار ووعمل ضهارة من بالمتر المسطح توريد 

 والسعر يشمل عمل السقاالت صول الصناعةألطبقا  المقاس هندسى 
 . تعليمات المهندس المشرفعلى حسب  كامل مما جميعة والالزمة 

 

 

 2م
 

5000 

  

7 

 أعمال الترميم:

  (v)بالمتر الطولي تفريغ وتفتيح جزئي للشروخ للحوائط على هيئة حرف 
غ لفراامع تنظيف السطح الداخلي جيدا واسيتخدام الهواء المضغوط ثم يملئ 
مل ك بعبمونة اسمنتية قوية غير قابلة لالنكماش ثم يتم تزرير الشروخ وذل
على  مم 12ثقوب على جانبي الشرخ واستعمال أشاير من حديد التسليح قطر 

باستخدام  سم مع تثبيتها داخل الثقوب 25( على مسافات uهيئة حرف ) 
 لمحارةاض امونة اسمنتية بوليمرية بطريقة تبادلية من الجهتين ويتم ترميم بي

بقا طالداخلى وعمل الدهانات واعادة الشئ الصله على ان يتم نهو العمل 
 للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

 

 

 

 م.ط

 

 

 

50 

  

8 

 ونية بالمتر المسطح ترميم تخصصي للطبانات و األعمدة و الحوائط الخرسا
أى أعضاء خرسانية يحددها المهندس المشرف وذلك بازالة الغطاء 

كانات سم للداخل وصنفرة حديد التسليح الرئيسي وحديد ال 2الخرساني سمك 
يمة قدال استمرار الصدا ودهان سطح الخرسانة والدهان بمادة إيبوكسية لمنع 

فولي  زلط 3. م8بمادة الصقة إيبوكسية وتغطية الحديد بخرسانة مكونة من 
كجم اسمنت  400رمل حرش نظيف +  3. م4مم +  8ال يزيد قطره عن 

ة صناعبورتالندي على ان يتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول ال
 وتعليمات المهندس المشرف .

 150 2م

  

9 

 سلك حماية:

دول بالمتر الطولي توريد وشد وتثبيت سلك شائك من الصلب المجلفن المج
مم أو سلك شائك من النوع  85مم مزود بأربعة شوكة كل 2.5من سمك 

 مم وبعدد200مم مستورد مزود بشفرات كل  6مم  وسمك 60الدائري قطر 
ل كمم  5*50*50/م.ط مما جميعه شامال زوايالتثبيت  7لفات ال تقل عن 

ار اختي بالدهانات وكل ما يلزم لنهو االعمال نهوا جيدا و إعتماد و م 1.5
 المهندس المشرف . 

 مم 2.5م.ط سلك شائك مجدول سمك -1

 

 770 م.ط
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 :ركةغرف األمن على البوابات الخاصة بالش –مبنى األرشي  خل  مبنى اإلدارة الرئيسى -2
 اإلجمالى  السعر الكمية الوحدة البند  م

1 
 :أعمال التكسير
ت مراسقف و الكلزوم األ أعمال تكسير و إزالة خرسانة مسلحة بالمتر المكعب

تسليم شركة أية أعضاء خرسانية يحددها المهندس المشرف مع مراعاة  و
شمل يسعر اإلسكندرية لتداول الحاويات الحديد الناتج عن الحل و التكسير و ال

ة دائرخارج نطاق ال إلى المقالب العمومية و نقله التخلص من ناتج التكسير
 الجمركية و طبقا لتعليمات المهندس المشرف

 
 
 3م

 
 
47 
 

  

 أعمال الخرسانة العادية  2
  سم 7بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول لالسطح بسمك متوسط قدرة 

رمل مصرى حرش +  3م  0.4+   3سن دلوميت نمرة   3م 0.8و تتكون من 
  و اى اعمال اخرى تتطلبها طبيعة العملأسمنت بورتالندى عادىكجم  250

 الدمك الجيد للتربة طبقا للمواصفات الفنية و حسب أصولوالسعر يشمل 
و حسب تعليمات المهندس  المشرف مع عمل الصناعة كامل مما جميعه 

  ميعهجالميول الالزمة طبقا للرسومات مع نهو األعمال نهوا جيدا كامل مما 

 

 

 2م
 

 

 

 

 

240 

  

 المسلحةأعمال الخرسانة  3
ت و بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لألعمدة واألسقف و الطبانا

رمل مصري  3م  0.4+   3سن دلوميت نمرة   3م 0.8الكمرات تتكون من 
ي كجم أسمنت بورتالندى عادى وال يقل إجهاد المكعب القياس 400حرش  + 

ات والسعر يشمل رص حديد التسليح بالكمي 2سم كجم /  300يوم عن  28بعد 
 ازاتواإلعداد الموجودة باللوحات الهندسية والدمك الجيد  باستخدام الهز

و  ميعهالميكانيكية طبقا للمواصفات الفنية و حسب أصول الصناعة كامل مما ج
 يعهمع نهو األعمال نهوا جيدا كامل مما جم حسب تعليمات المهندس المشرف

 

 

 

 

  3م
 

 

 

 

47 

  

 أعمال الترميم  4
 وبالمتر المسطح ترميم تخصصي لألسقف و األعمدة و الكمرات الخرسانية 
اني أى أعضاء خرسانية يحددها المهندس المشرف وذلك بازالة الغطاء الخرس

ان سم للداخل وصنفرة حديد التسليح الرئيسي وحديد الكانات والده 2سمك 
مادة استمرار الصدا ودهان سطح الخرسانة القديمة ب بمادة إيبوكسية لمنع 

 3م .4+ سن زيرو  3. م8الصقة إيبوكسية وتغطية الحديد بخرسانة مكونة من 
ا كجم اسمنت بورتالندي على ان يتم نهو العمل طبق 400رمل حرش نظيف + 

 للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

 

 

 

 2م
 

 

 

 

50 

  

 أعمال المبانى  5
  بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلى والسعر يشمل مونة

 اللألعمرمل  وكذلك السقاالت الالزمة  3كجم اسمنت /  متر 300التركيب 
يدا جمع نهو األعمال نهوا  فصواللصناعة وتعليمات المهندس المشرألطبقا 

 . كامل مما جميعه

 

 

 3م
 

 

 

3 

  

6 

 

 أ

 

 

 

 

 

 

 البياضأعمال 
 وبالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين الحوائط  واألسقف والطبانات 

حسب أصول الصناعة و عمل أى مناطق آخري يحددها المهندس المشرف 
لى لمونة علالسعر يشمل عمل البؤج و األوتار على أنيحتوى المتر المكعب 

 كجم 450ائية للمتر المكعب والطرطشة االبتدكجم أسمنت بورتالندى  300
 صول الصناعةأل طبقا  هكامل مما جميعالمكعب للمتر أسمنت بورتالندى 

ل و البند يشمل تكسير المحارة القديمة و نق وتعليمات المهندس المشرف
ما مامل مخالفات التكسير إلى المقالب العمومية مع نهو األعمال نهوا جيدا ك

   .جميعه 
البطانة اسمنتية و السعر للواجهات  ينتخش بالمتر المسطح توريد وعمل بياض

 

 

 2م
 
 
 
 
 

 

 

 
880 
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طبقا  هندسىرافياتو كامل مما جميعه و المقاس مادة الجيشمل الضهارة من ب
و البند يشمل إزالة البياض  صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرفأل

القديم على الواجهات و الوصول إلى المبانى و نقل المخالفات إلى المقالب 
 جميعهال نهوا جيدا كامل مما العمومية مع نهو األعم

 2م
 

540 

7 

 

 الدهاناتأعمال 
تاج ن انبالمتر المسطح  توريد ودهان الحوائط الداخلية بالبوية البالستيك م

ن و شركة بروتال او مايماثلها حسب اللون المطلوب و يشمل السعر المعجو
 هعكامل مما جميخدمة السطح و االوجه التحضيرية  وثالثة اوجه بالستيك 

دا مال نهو جيمع نهو األع صول الصناعة وتعليماتالمهندس المشرفألطبقا 
 كامل مما جميعه .

 
 
 2م
 

 
 

880 
 
 

  

 العزل  أعمال 8
ن مالمسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم أسطح المبنى بالمتر 

 15بى  لفائف بيتومينية عازلة للرطوبة مفواه بالبوليستر من نوعية بيتونيل
قة ن طبمالمشرف انتاج شركة بيتونيل او ما يماثلها بعد اعتمادها من المهندس 

 تنظيف مم مسلح ويتم تركيبها طبقا لتعليمات الشركة مع مراعاة 4واحدة سمك 
سة ليا االسطح جيدا من االتربة والمونة العالقة ومحمل على البند عمل طبقة
اسمنتيه فوق طبق العزل ويتم لصق اللفائف على اال يقل الركوب بين 

ل سم على االق 30ت بارتفاع سم والسعر يشمل عمل الوزرا 10الوصالت عن 
كونة من سم على االقل والتحبيش عليها بمونة م 3وتثبيتها داخل الحائط بعمق 

بقا رمل والسعر ايضا يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل ط3كجم اسمنت /م 350
ا الصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف كامل مم

 0جميعه 
 

 لياسة لزوم حماية العزل    مع ضرورة عمل طبقة-

 
 
 2م
 

 
 

340 

  

 األرضيات  أعمال 9
اج بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط سيراميك فرز أول لألرضيات من إنت

ن قة مشركة كيلوباترا أو الجوهرة أو ما يماثلهما من عينة معتمدة على طب
عمل وكجم اسمنت للمتر  المكعب المونة  300المونة  األسمنتية مكونة من 

 كامل مماالميول الالزمة  و  السعر يشمل عمل وزرات  مستمرة بالغرف 
ل و البند يشم  صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرفألطبقا   هجميع

ارج خمية تكسير السيراميك القديم و نقل مخالفات التكسير إلى المقالب العمو
 الدائرة الجمركية  .

 
 
 2م
 

 
 

260 

  

تية سمنبالمتر المسطح توريد وتركيب بالط  موزايكو أعلى طبقة من المونة األ 10
عمل كجم اسمنت للمتر المكعب المونة والسعر يشمل اللصق و 300مكونة من 

  هيعكامل مما جمالميول  الالزمة  ومحمل على السعر عمل وزرة من البالط 
 بالطشمل تكسير الو البند ي صول الصناعة وتعليماتالمهندس المشرفألطبقا 

عزل  عمالالقديم و نقل مخالفات التكسير إلى المقالب العمومية و إزالة أى أ
 قديمة و أى ضفرة قديمة إن وجد .

 
 
 2م
 

 
 

320 

  

11 
 جى :رأعمال صرف خا

بالعدد توريد وتركيب جرجورى  مطر لزوم تصريف مياه األمطار من 
ن بوصة والسعر يشمل التثبيت فى الحائط باالفزا 3قطر   pvcالبالستيك 

ف لمشراوالكيعان وكل ما يلزم للنهو طبقا ألصول الصناعة وتعليمات المهندس 
. 

 
 
 عدد

 
 
9 

  



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ
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12 
 اعمال االلوميتال:  

بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك الوميتال ملون و المقاس حسب 
ق مزود بالطبل و االكر والحل B . Sتعليمات المهندس المشرف من نوع 

مم على جلسة من  6بوصة واإلكسسوار و الزجاج  6*2الخشبى مقاس 
 صولأل كامل مما جميعةطبقاالجرانيت بكامل عرض  الحائط والكاوتش 

مة لقديو سعر البند مجمل عليه إزالة الشبابيك ا المهندس المشرف الصناعة
 . ت و المهندس المشرفو تسليمها لشركة اإلسكندرية لتداول الحاويا

 
 
 
 2م

 
 
 
70 

  

13 
 اعمال النجارة 

من إطارات  2.2.* 9بالعدد توريد وتركيب باب كبس للمكاتب مقاس 
حلق مم مزود بالطبلة و االكرة  و ال 3وعوارض من السويد المكسى بكونتر 

ت و يشمل السعر الدهان ببوية الزيبوصة و اإلكسسوار  6*2الخشبي مقاس 
ندس لمها صناعة وتعليماتالصول أل طبقامن انتاج شركة يوتن او مايماثلها 

 .المشرف

 
 
 عدد

 
 
13 

  

11 
 أعمال الكهرباء :

ه عاميتم تنفيذ جميع أعمال الكهرباء طبقا للشروط  والمواصفات ال

 لبةلطاالجهه الألعمال الكهربية و كذلك طبقا للمقايسة التثمينية و 

 ويجب تقديم عينات لجميع بنود أعمال الكهرباء طبقا للرسومات

ئل وسا و المقايسة التثمينية شاملة جميعالمرفقة من الجهه الطالبة 

هه الجالتجميع و التركيب و التشغيل و التعليق لإلعتماد من طرف 

ل عماقبل التوريد كما يجب تقديم رسومات تنفيذية ألالطالبة و ذلك 

 يذ منتنفالكهرباء المختلفة طبقا للبنود و ذلك إلعتمادها قبل بدء ال

تقديم لمخططات المنفذة هلى  على أن يتمالجهه الطالبة  طرف 

 الطبيعة بعد االنتهاء من االستالم االبتدائى على ان يتم

 فى الحوائط سواء المدفونة  من النوع المواسيرجميع توريد

 و االرضيات اواالسقف ا

 شركة  من انتاج( بوصة4)االرضية المدفونة تكون  يرمواسال

 (الشريف او حجازى معتمدة)

 شركةباالسقف والحوائط  تكون من انتاج المدفونة لمواسير ا 

 (عالءالدينوستنجهاوس أو هورس أو معتمدة )

 باء من إنتاج السويدى درجة أولىوالكابالت وأسالك الكهر. 

 )وعلى ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد(.

  من انتاج   الفرعيةو الرئيسيةاللوحاتABB  شنيدر او أو

لالعتماد قبل عمل زيارة للمصنع )وعلى ان يتم ليكترو.  

 التوريد(.

او  ABBعلى ان تكون جميع قواطع التيار المطلوبة من انتاج 

 اد قبل التوريد(.)وعلى ان يتم تقديم عينات لالعتمسيمنز. 

 

    



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 
 لوحات الكهرباء

 تخضع اللوحات للمواصفات العامة للكود المصري للتركيبات 

 الكهربائية تصنع على أعلى درجات الجودة والكفاءة وذات درجة

 عزل طبقا للمطلوب.

  د ضو تكون من الصاج المدهون ببوية الكتروستاتيكية ومعالجة

 مم وجميع 1.5الصدأ بالمواد االيبوكسية و بسمك ال يقل عن 

التوزيعات الداخلية على خمس باسبارات نحاس أحمر بكثافة 

العوازل من النوع الجيد  2أمبير/ مم1.5تيار ال تزيد عن

 ومطابق للمواصفات الدولية العامة.

  جميع الوصالت باستخدام ترامل نحاسية حسب القاطع و تكون 

لة المتصل بها ويمنع منعا باتا استخدام شرائط اللحام العاز

 وتكون جميع البسبارات معزولة بالريكم العازل و بااللوان

 المعتمدة لكل فازة. 

 

  وتستخدم مسامير وصواميل وجلب زانقة في عمليات ربط

 ت أو القواطع. األسالك والكابالت على البسبارا

  و تكون اجهزة القياس من النوع الرقمى وتقيس الجهود و

مل معا والتيارات المختلفة و كذلك القدرة الفعالة والغير فعالة 

 (ledsالقدرة والطاقة و بها  لمبات بيان تكون من النوع اليد )

  من الصاج المدهون حسب اعداد الخطوطاللوح الفرعية تكون. 

 .د الرسومات قبل التوريد من الشركة المصنعةعلى ان يتم اعتما

    

 
 -اوال:  اللوحةالرئيسية:

     بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحه جهد منخفض  

 ( خط دفن صاج مجلفن مدهونبالمواصفات العامه للوحات .36)

  والبند يشمل القواطع وجميع التوصيالت الداخليه واالجهزه 

المنفذ على الطبيعة ويحمل على  تركيب الكابل الرئيسى

 واطعالبندجميع الكابالت و الباسبارات النحاس المتصل بها الق

من النوع  IP43داخل اللوحة على ان تكون درجة الحماية

indoor 

 بالوان مختلفة. و مزودة بلمبات بيان 

 اللوحة تحتوى على:

 (قاطع رئيسى1عدد )25امبير سعه  150KA ثالثى األوجة 

(MCCB 150A 3P 25KA.حماية حرارية مغناطيسية ) 

 (قاطع فرعى9عدد )12امبير سعه  16  KA  احادى األوجة

 ( MCB 16A 1P 12KA)لالنارة.

 (قاطع فرعى9عدد )12امبير سعه  20  KA  احادى األوجة

 ( MCB 20A 1P 12KA)للمخارج.

 (قاطع فرعى8عدد )15امبير سعه  32  KA  احادى األوجة

 ( MCB 32A 1P 15KA)للتكييف.

 

 

 عدد
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 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 (5عدد ) قاطع 5فراغ لعددMCBاالوجه. احادى 

وذلك طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه والرسومات 

 المعتمدة من الجهه الطالبة.

 
 ثانيا: وحدات االضاءه والكشافات 

 بالعدد توريد وتركيب واختبار و تشغيل وحدة اضاءه كشافات 

LED . 

   سم  هاى مورر العاكس من 120لمبة*2و البند يشمل كشاف

 السويدى على ان IP-67النوع المضاد للماء ذو درجة حماية 

وات بالستيك او 18سم  120تكون اللمبة كانيون السويدى 

 زجاج. 

 2مم 2*2و يشمل مخرج السلكPVC  نحاس شعر السويدى

مغذى بالقاطع الخاص به من 2ممPVC 16داخل مواسير 

 لوحة الرئيسية.ال

 يشمل البند الكشاف و االسالك و البوطات و العلبه و لقمة 

و  المفتاح من النوع البتشينو التكنة العريض المعتمد بالوش

 الشاسيه من نفس النوع. 

 ك على ان يكون لكل كشافين لقمة مفتاح و على ان تكون االسال

 جميعا داخل مواسير و علب و بوطات من النوع المعدنى.

 ء(.)وعلى ان يتم تقديم عينات للجهه الطالبة لالعتماد قبل البد

 

 

 عدد
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  توريد وتركيب واختبار و تشغيل مخرج كشاف ليد جدارى

 لطش 

 مام اوات قالوظ من انتاج فينوس/ اليوس يتم تركيبهم  11بلمبة 

 كل مكتب كشاف و على ان يتم التحكم فى الدائرة بقاطع من 

 بة لقمة دفياتورى بالعل 2بول و كذلك عدد  1اللوحة الفرعية 

 و الشاسيه و الوش موجودين  اول و اخر الطرقة للتحكم فى 

 انارة و اطفاء الكشافات.

  قمتينو العلبتين و الل 2مم1+  2مم2*2البند يشمل سلك التغذية 

 سيرو دفياتورى و مفتاح التغذية من اللوحة الفرعية و الموا 

PVC  

   9 عدد

 
 مخارج الكهرباءثالثا: 

  توريد وتركيب واختبار و تشغيل و تسريب مخرج بريزة على

ان تكون االسالك من السلك الشعر النحاس السويدى داخل 

من النوع عالءالدين         2مم23او الخرطوم  PVCمواسير 

نحاس شعر السويدى و كذلك كل علبة بها  2مم3*2و السلك 

لقمة بريزة واحدة من النوع البتشينو التكنة و بالشاسيه و بالوش 

علبة بكل مكتب بمستوى ارضى  5و توزيع العلب يكون بمعدل 

سم من سطح االرض و باالشتراك مع الجهه  50على ارتفاع 

 

 عدد
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 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 الطالبة لوضع اماكن العلب .

 

 قط فبريزة  3يكون بها عدد مخرج  و باستثناء دورة المياه سوف

 لمبرد المياه و الشفاطات داخل دورة المياه. 

 
 خامسا: مراوح الحائط

 بالعدد توريد وتركيب واختبار و تسريب مراوح حائط متحركة 

بوصة تتغذي 18سرعات  5ريشة  4من النوع توشيبا/فريش 

 فولت وتتحمل تغيرات الجهد . 220من مصدر جهد 

 روحةالبند يشمل السلك والمواسير و العلبة بلقمة بريزة لكل م   

 شعر نحاس السويدى.   2مم2*2و سلك التغذية 

 كتب.على ان يتم تغذية مخارج المراوح من دائرة البرايز بكل م  

 على ان تعتمد عينة من الجهه الطالبة قبل البدء.

 

 

 

 عدد
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 سادسا: شفاطات الهواء

  وتركيب واختبار تشغيل وتسريب مخرج شفاط بالعدد توريد

فولت عن طريق موصالت 220سم/30سم*30صاج معدنى 

 . PVCداخل مواسيرشعر نحاس السويدى2مم2*2نحاسيه معزوله 

 سية.على ان تتم التغذية من القاطع الخاص به من اللوحة الرئي 

 اسيهالبند يشمل الشفاط و االسالك و لقمة بريزة و الوش و الش 

ياه ة المالنوع البتشينو التكنة و العلبة و ذلك لكل شفاط بدورمن 

. 

  على ان يكون شفاط هواء صاج من النوع المجلفن المدهون

يم فولت و تكون من النوع المعتمد و يتم تقد220بمصدر تغذية 

 عينة، على ان تعتمد عينة من الجهه الطالبة قبل البدء.

 

 عدد
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 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 :الموزع الفرعى –محطة الكهرباء الرئيسية  -3
 اإلجمالى  السعر الكمية الوحدة البند  م

 أعمال الترميم  1
 وبالمتر المسطح ترميم تخصصي لألسقف و األعمدة و الكمرات الخرسانية 
اني أى أعضاء خرسانية يحددها المهندس المشرف وذلك بازالة الغطاء الخرس

ان سم للداخل وصنفرة حديد التسليح الرئيسي وحديد الكانات والده 2سمك 
ادة يمة بماستمرار الصدا ودهان سطح الخرسانة القد بمادة إيبوكسية لمنع 

 3م .4+ سن زيرو  3. م8الصقة إيبوكسية وتغطية الحديد بخرسانة مكونة من 
ا كجم اسمنت بورتالندي على ان يتم نهو العمل طبق 400رمل حرش نظيف + 

 للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

 

 

 

 2م
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2 

 

 أ

 

 

 

 

 

 

 ب

 البياضأعمال 
 وبالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين الحوائط  واألسقف والطبانات 

حسب أصول الصناعة و عمل أى مناطق آخري يحددها المهندس المشرف 
لى لمونة علالسعر يشمل عمل البؤج و األوتار على أنيحتوى المتر المكعب 

م كج 450للمتر المكعب والطرطشة االبتدائية كجم أسمنت بورتالندى  300
 صول الصناعةأل طبقا  هكامل مما جميعالمكعب للمتر أسمنت بورتالندى 

ل و البند يشمل تكسير المحارة القديمة و نق وتعليمات المهندس المشرف
ما مامل مخالفات التكسير إلى المقالب العمومية مع نهو األعمال نهوا جيدا ك

 .جميعه 

لسعر اطانة اسمنتية و البللواجهات  تخشين بالمتر المسطح توريد وعمل بياض
بقا ط هندسىرافياتو كامل مما جميعه و المقاس مادة الجيشمل الضهارة من 

ض و البند يشمل إزالة البيا صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرفأل
لب لمقاالقديم على الواجهات و الوصول إلى المبانى و نقل المخالفات إلى ا

 . جميعهامل مما ال نهوا جيدا كالعمومية مع نهو األعم

 

 

 

 2م
 
 
 
 
 

 2م
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 أ

 

 

 

 ب

 الدهاناتأعمال 
اج انت توريد ودهان الحوائط الداخلية بالبوية البالستيك من بالمتر المسطح

ن و شركة بروتال او مايماثلها حسب اللون المطلوب و يشمل السعر المعجو
 هعكامل مما جميخدمة السطح و االوجه التحضيرية  وثالثة اوجه بالستيك 

يدا مع نهو األعمال نهو ج صول الصناعة وتعليماتالمهندس المشرفألطبقا 
 امل مما جميعه .ك

 لطوببالمتر المسطح توريد و دهان الواجهات الخارجية للمبانى المغطاة با
ن الوردى بدهان حسب اللون المطلوب من إحدى الشركات المعتمدة ، على ا

ول تكون الدهانات مقاومة للرطوبة و العوامل الجوية المختلفة طبقا ألص
ما مالعمال نهوا جيدا كامل الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مع نهو ا

 جميعه .

 
 
 2م
 

 

 

 

 

 2م
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 أعمال الخرسانة العادية  4
  سم 7بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول لالسطح بسمك متوسط قدرة 

رمل مصرى حرش +  3م  0.4+   3سن دلوميت نمرة   3م 0.8و تتكون من 
 و اى اعمال اخرى تتطلبها طبيعة العملكجم أسمنت بورتالندى عادى 250

 الدمك الجيد للتربة طبقا للمواصفات الفنية و حسب أصولوالسعر يشمل 
ول و حسب تعليمات المهندس المشرف مع عمل الميالصناعة كامل مما جميعه 

د لبناو  الالزمة طبقا للرسومات مع نهو األعمال نهوا جيدا كامل مما جميعه
ات ضفرة ( و أى مخلف –بقات عزل قديمة من ) بالط محمل علية إزالة أى ط

 . آخرى حتى الوصول إلى سطح الخرسانة المسلحة للبالطة

 

 

 

 2م 
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 العزل  أعمال 5
المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم أسطح المبنى من بالمتر 

 15لفائف بيتومينية عازلة للرطوبة مفواه بالبوليستر من نوعية بيتونيل بى 
انتاج شركة بيتونيل او ما يماثلها بعد اعتمادها من المهندس المشرف من طبقة 

 
 
 2م
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 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

ع مراعاة تنظيف مم مسلح ويتم تركيبها طبقا لتعليمات الشركة م 4واحدة سمك 
االسطح جيدا من االتربة والمونة العالقة ومحمل على البند عمل طبقة لياسة 

اسمنتيه فوق طبق العزل ويتم لصق اللفائف على اال يقل الركوب بين 
سم على االقل  30سم والسعر يشمل عمل الوزرات بارتفاع  10الوصالت عن 

تحبيش عليها بمونة مكونة من سم على االقل وال 3وتثبيتها داخل الحائط بعمق 
رمل والسعر ايضا يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا 3كجم اسمنت /م 350

الصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف كامل مما 
 0جميعه 

 مع ضرورة عمل طبقة لياسة لزوم حماية العزل   -

 األرضيات  أعمال 6
اج بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط سيراميك فرز أول لألرضيات من إنت

ن قة مشركة كيلوباترا أو الجوهرة أو ما يماثلهما من عينة معتمدة على طب
عمل وكجم اسمنت للمتر  المكعب المونة  300المونة  األسمنتية مكونة من 

 كامل مماالميول الالزمة  و  السعر يشمل عمل وزرات  مستمرة بالغرف 
ل و البند يشم  صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرفألطبقا   هجميع

ارج خمية تكسير السيراميك القديم و نقل مخالفات التكسير إلى المقالب العمو
 الدائرة الجمركية  .

 
 
 2م
 

 
 
120 

  

تية سمنبالمتر المسطح توريد وتركيب بالط  موزايكو أعلى طبقة من المونة األ 7
عمل كجم اسمنت للمتر المكعب المونة والسعر يشمل اللصق و 300مكونة من 

  هيعكامل مما جمالميول  الالزمة  ومحمل على السعر عمل وزرة من البالط 
 .صول الصناعة وتعليماتالمهندس المشرفألطبقا 

 
 2م
 

 
25 
 

  

8 
 رجى أعمال صرف خا

بالعدد توريد وتركيب جرجورى  مطر لزوم تصريف مياه األمطار من 
ن بوصة والسعر يشمل التثبيت فى الحائط باالفزا 3قطر   pvcالبالستيك 

ف لمشراوالكيعان وكل ما يلزم للنهو طبقا ألصول الصناعة وتعليمات المهندس 
. 

 
 
 عدد

 
 
2 

  

9 
 اعمال االلوميتال 

 والوميتال ملون  و باب و قواطيع بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك
مزود بالطبل و  P . Sالمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف من نوع 

ى مم عل 6بوصة واإلكسسوار و الزجاج  6*2االكر والحلق الخشبى مقاس 
 اكامل مما جميعةطبقجلسة من الجرانيت بكامل عرض  الحائط والكاوتش 

ابيك و سعر البند مجمل عليه إزالة الشب المهندس المشرف الصناعة صولأل
 فلمشراالقديمة و تسليمها لشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات و المهندس 

 
 
 
 2م
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10 
 اعمال النجارة 

من إطارات  2.2.* 9بالعدد توريد وتركيب باب كبس للمكاتب مقاس 
حلق مم مزود بالطبلة و االكرة  و ال 3وعوارض من السويد المكسى بكونتر 

ت و يشمل السعر الدهان ببوية الزيبوصة و اإلكسسوار  6*2الخشبي مقاس 
دس نلمها صناعة وتعليماتالصول أل طبقامن انتاج شركة يوتن او مايماثلها 

 .المشرف

 
 
 عدد

 
 
3 

  

11 
 أعمال الكهرباء

يز لبرااالدوائر : يراعى تقديم عينات من االسالك و الكابالت و المفاتيح و 
 ووحدات االنارة وغيرها لالعتماد قبل البدأ فى التنفيذ . 

 الخامات المستخدمة : الخراطيم بولى ايثلين من انتاج شركة الشريف و
 ت منانتاج شركة الشريف  و األسالك و الكابال المواسير بى . فى . سى من

 . طالىانتاج شركة  السويدى او شركة الكابالت المصرية  والبوتات صناعة اي

    



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

12 

 

 

 مخارج التليفون 
ن مبالعدد توريد وتركيب مخارج تليفون بالمكاتب ويشمل السعر مد اسالك 

 مواسير بى . فى .. مم نحاس داخل 6زوج قطر ال يقل عن  2نحاس معزول 
 سى والسعر يشمل برايز التليفون وكل ما يلزم لنهو االعمال حسب اصول

 الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

 
 
 عدد
 
 

 
 
13 
 
 

  

13 

 أ

 

 

 

 

 

 ب

 

 

 

 ج

 مخارج بريزة كهرباء
سالك فولت  ا 220بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل  مخرج بريزة عادة 

حمل امبير وم16داخل المواسير بى . فى . سى  2مم 3*2من النحاس المعزول 
ضى على السعر البريزة ماركة تكنى من النوعيات المربعة ذات الطرف االر

ركيب والسعر يشمل التوصيل  والت لقمة ، 3على أن يكون لكل علبة  الجانبى
رف وكل ما يلزم لنهو االعمال حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المش

. 
 

نع بالعدد توريد و تركيب و اختبار و تشغيل مخرج بريزة لطش مقاوم و ما
 مم 2*2فولت صناعة تركي ، و البند يشمل توصيل سلك نحاس  220للمياه 

سب داخل مواسير بى . فى . سى و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو االعمال ح
 أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

 
طش لب و اختبار و تشغيل مخرج بريزة ثالثية األوجه بالعدد توريد و تركي
وصيل سلك تأمبير ) شنايدر أو سكيم ( ، و البند يشمل  32مقاوم و مانع للمياه 

هو مم داخل مواسير بى . فى . سى و السعر يشمل كل ما يلزم لن 2*2نحاس 
 االعمال حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

 
 
 عدد
 
 
 
 
 
 عدد
 
 
 
 عدد

 
 
14 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
2 

  

14 
توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تكييف ويشمل السعر مد اسالك من 

مم داخل مواسير بى . فى . سى   4*5النحاس المعزول  نحاسية معزول 
نهو امبير والسعر يشمل كل ما يلزم ل 30ومحمل على المفتاح ماركة تشينو 

 المهندس المشرف.االعمال حسب أصول الصناعة وتعليمات 
ة على ان تكون االسالك فى مواسير خاصة لخط التكييف من اللوح ملحوظة:

 .العمومية حتى كل مكتب 

 
 
 عدد 

 
 
4 

  

15 
 فولت عند220بالعدد توريد وتركيب مخرج خاص بتغذية مروحة سقف تتغذى 

هرتز  من تصنيع شركة مشهورة والبند يشمل توصيل سلك نحاس  50تردد 
ل العماداخل المواسير بى . فى . سى والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو امم  2*2

 حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

 
 عدد 

 
8 

  

16 
لسعر وا وات فينوس 9كامل باللمبة ليد بالعدد توريد وتركيب كشاف عين بقرة

 . يشمل كل ما يلزم لنهو االعمال حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
   29  عدد

17 
 وحدات اإلضاءة :

 سفارى السويدىLEDسم  نوعية  120لمبة * 2بالعدد توريد وتركيب كشاف 
من  ،على أن تكون اللمبةPVCصنوعة من أو مارينا السويدى مانعة للمياه م

والسعر يشمل ما يلزم لنهو االعمال حسب أصول نوع كانيون السويدى ، 
 الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

 
 

 عدد

 
 
39 

  

18 
 مفاتيح االضاءة :

اءة بالعدد توريد وتركيب واختبار تشغيل وتسريب ارضى لمخرج مفاتيح االض
 .مم داخل مواسير بى  2*3معزولة ليد عن طريق موصالت نحاس لكشافات ال

 ائرةفى . سى ويتضمن البند العلبة وبوطات التجميع وتوصيل المخرج من الد
ل كل يشم الرئيسية . والمفتاح من انتاج شركة ستايلو فينيسا او كيداس والسعر

 ما يلزم لنهو االعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

 
 

 عدد

 
 
4 
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19 

 

 

 

 لوحة التوزيع الرئيسية  :
 :بالعدد توريد وتركيب لوح توزيع فرعية تشمل على االتى

فرعى  A  +2 32فرعى  A  +2 32خط ) مزدوج  6لوحة دفن  -
20A  ) 

فرعى  A   +4 32فرعى  A  +4 32خط ) مزدوج  12لوحة دفن  -
20 A ) احادى 

فرعى  A  ،2 63سم ) عمومى ثالثى  X 50 40لوحة صاج لطش  -
  A 16أحادى  A  ،4 20احادى  A  ،4 32أحادى  A   ،4 32ثالثى 

) 

 

فرعى  A  ،2 63سم ) عمومى ثالثى  X 50 40لوحة صاج دفن  -
  A 16أحادى  A  ،4 20احادى  A  ،4 32أحادى  A   ،4 32ثالثى 

) 

 
ل داخ 2*2على ان يشمل البند التوصيالت الداخلية من اسالك من النحاس 

كل  المواسير بى . فى . سى والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو االعمال وتكون
غرفة منفصلة فى التوصيالت حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس 
المشرف  وتشمل جميع الكابالت والباسبارات الالزمة للتوصيالت داخل 

وتكون  Ip 24 Indoorمن نوع  اللوحة على ان تكون بمعامل حماية دولى
،على ان تكون اللوحة مصنوعة من اعلى درجات  Mbd حة من طراز اللو

ة الجودة والكفاءة وذات درجة عزل عالية وتكون من الصاج المدهون ببوي
م م 5 الكتروستاتيك ومعالجة ضد الصدا بالمواد االيبوكسية بسمك ال يقل عن
 فةثاوجميع التوزيعات  الداخلية على اربعة باسبارات نحاس احمر عالى الك

اصفات مم والعوازل من نوع جيد  ونطابق لمو 5امبير /   5تيار ال يزيد عن 
ام ستخددولية وتكون جميع الوصالت باستخدام ترامل نحاسية ويمنع منعا بتا ا
 لوانشرائط اللحام العازلة ويتم طالء جميع البارسبارات بدهانات عازلة ا

 صواميل وجلب زانقةمختلفة كال حسب الطور الخاص به وتستخدم مسامير و
 . فى عمليات ربط االسالك والكابالت على بارسبارات او القواطع 

او سيمنس ABB يفضل اللوحات وقواطيعها وجميع مكوناتها من تصنيع 
 حة% من اجمالى قواطع اللو 20تحتوى اللوحة على خاليا فراغ يتسع لعدد 

 
 

 عدد
 

 عدد
 
 عدد

 

 

 عدد

 
 
3 
 
2 
 

1 
 
 
1 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 
 نيةلمعداحالل و تجديد و رفع كفاءة المكاتب االدارية و حجرات الورش الخاصة بالسقيفة ا-4

 
 ـدــــــالبن

 الكمية الوحدة
 السعر

 اإلجمال 

 

1 

 اعمال الفك و حل الصاج:
 بالمتر المسطحاعمال فك و حل و قطع الواح الصاج من سقفو حوائط المكاتب

 يحدده المهندس المشرف مع مراعاة ان يتماالدارية و كذلك اي منشئ معدني 

 تسليم الصاج لشركة اسكندرية لتداول الحاويات . 

 

 

 

 2م

 

 

550 

  

 

2 

 

 اعمال توريد وتركيب الواح الصاج لالسق 
 بالمتر المسطح توريد وتركيب نظام تغطيةة للسةقف مةن الةواح صةاج مةن انتةاج شةركة

مطلوبةةة مةةدهون ببويةةة الفةةرن بةةااللوان الايكةةون او مةةا يماثلةةه بةةنفس المواصةةفات الفنيةةة 

هةو مةم و السةعر يشةمل توريةد كافةة مةا يلةزم لن 0.7)نفس لةون السةقيفة الحةالي( سةمك 

جلفنةة االعمال على ان  يتم تثبيت لوح الصةاج مةع المةدادات الحديةد بمسةامير قةالوظ م

مركبةة علةى ورد كةاوتش لمنةع تسةريب الميةاة و تثبيةت الةواح الصةاج مةع بعضةها مةةن 

نطقةةة الركةةوب بالبرشةةام و يشةةمل السةةعر كةةذلك توصةةيل نهايةةات الصةةاج مةةع عمةةل م

ة طبقةة 2مراشةمة و دهةان للمةةدادات الحديةد قبةل تركيةةب الصةاج بطبقةة برايمةةر و عةدد 

 دهان  كامل مما جميعه حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.

 

 

 2م

 

 

450 

  

 

3 
 اعمال توريد وتركيب الواح الصاج للحوائط

كالبند السابق بالمتر المسطح توريد و تركيب نظام تغطية للحوائط مع استخدام صاج 

مم لتغطية الحوائط من انتاج شركة ايكون او ما يماثلها بنفس 0.55سمك   

لسقيفة االمواصفاتالفنية مدهون ببوية الفرن باللون المطلوب)اللون الحالي لصاج  

تعليمات المهندس المشرف. ولتركيب كامل مماجميعه حسب اصول الصناعة (الحالى  

 

 

 2م

 

 

220 

 

 

  

 

4 

 اعمال توريد وتركيب حلية تقفيل صاج 
بالمتر الطولي توريد و تركيب حلية تقفيل صاج من انتاج شركة ايكون او ما يماثله 

 بنفس المواصفات الفنية مدهون ببوية  الفرن باللون المطلوب

لزوم تقيل صاج الحوائط مع االسقف و  0.7الحالي لصاجالسقيفة( سمك  )اللون

مهمات الرباط الالزمة لنهو االعمال كامل مما جميعهتوريد كافة السعر يشمل  

عليمات المهندس المشرف.تحسب اصول الصناعةو  

 

 

 م     

 

 

120 

  

 

5 

 اعمال مجرى تجميع مياة االمطار:

 ن سمكمجرى تجميع مياة االمطار من الصاج المجلفبالمتر الطولي توريد و تركيب 

 مم و السعر يشمل الحوامل المعدنية و كذلك يشمل توريد و تركيب مواسير 3

ل مما كام بالستيك بي.في.سي لتوصيل مياة المطر والكيعان وإيفزان لتثبيت المواسير

 جميعه

 حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. 

 

 

 م     

 

 

60 

  

 

6 
 اعمال العزل الحراري للسق :

من  3كم/م48سم و كثافة 5بالمتر المسطح توريد و تركيب صوف زجاجي سمك 

ة سم مقوى بطبقة من االلومينيوم المسلح درجة حرار120سم *60اللواح ابعاد 

 جاميعهدرجة مئوية من انتاج شركة كيميكو او ما يماثلها كامل من م 250التشغيل 

 

 2م
 

 

 

350   

 

  



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 اعمال السق  الزائ :
 سم ( من الجبس لألسقف 60*60بالمتر المسطح توريد و تركيب بالطات مقاس )

على  مم 15المستعارة مزودة بشرائح معدنية بينها على ان تكون البالطات بسمك 
 يناتاألقل مع مراعاة أن تكون البالطات مقاومة للحريق و الرطوبة مع تقديم ع

 المهندس المشرف و كذلك مرفق شهادة تفيد بمقاومة الحريق وإلعتمادها من 
صول الرطوبة ،مع مراعاة نهو األعمال نهوا جيدا و طبقا ألصول الصناعة و األ

 الفنية ، مع اإللتزام بتعليمات المهندس المشرف .

 

 
 
 2م
 

 

 

 

 

350 

 

  

 

8 
 المسلحة:خرسانة اعمال ال
خرسانة مسلحة لزوم اعمال االبواب على ان طولي توريد و تركيب اعتاب بالمتر ال

مم 10اسياخ قطر  4سم  20*20يكون ابعاد قطع العتب كاالتي   

كامل مماجميعة  طبقا متر  1مم كل  8كانات قطر  5و 

. رفالمشصواللصناعةوتعليماتالمهندس أل  

 
 

 م.ط

 

 

10   

  

 

9 

 

 

 

 

 

 أعمال العزل:
عبارة عن لفائف بيتومينيةسمك (P15) بالمتر المسطح توريد وعمل عازل  لألسقف

مسلح من انتاج شركة بيتونيل او ما يماثلها و يشمل السعر محمل عليه مم4  
صول ألطبقا  الوزرات مع مراعاتة تقديم عينة قبل التنفيذ كامل مما جميعه 

مع نهو األعمال نهو جيدا كامل مما جميعه  . الصناعةوتعليمات المهندس المشرف  

 -مع ضرورة عمل طبقة لياسة لزوم حماية العزل

 

 

 2م
 

 

 

 

120 

 
 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعمال البياض 
بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين الحوائط  واألسقف والطبانات و عمل أى 

حسب أصول الصناعة و السعر يشملمناطق آخري يحددها المهندس المشرف   

سمنت ا كجم 300لمونة على لعمل البؤج و األوتار على أنيحتوى المتر المكعب  

أسمنت بورتالندىكجم  450للمتر المكعب والطرطشة االبتدائية بورتالندى   

 لمشرفا صول الصناعة وتعليمات المهندسأل طبقا  هكامل مما جميعللمتر المكعب 

 و البند يشمل تكسير المحارة القديمة و نقل مخالفات التكسير إلى المقالب

.نهوا جيدا كامل مما جميعه  العمومية مع نهو األعمال   
  

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات البطانة اسمنتية و السعر يشمل 

طبقا الضهارة من مادة الجرافياتو كامل مما جميعه و المقاس هندسى  

و البند يشمل إزالة البياض القديم على  صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرفأل

ول إلى المبانى و نقل المخالفات إلى المقالب العمومية معالواجهات و الوص  

نهو األعمال نهوا جيدا كامل مما جميعه.   

 

 
 

 

 2م
 

 

 

 

 

 

 2م
 

 

 

 

1400 
 

 

 

 

 

 

1200 

 

 
 

 

11 
 أعمال الدهانات

ركة شتاج بالمتر المسطح  توريد ودهان الحوائط الداخلية بالبوية البالستيك من ان

و  لسطحبروتال او مايماثلها حسب اللون المطلوب و يشمل السعر المعجون و خدمة ا

اعة صول الصنألطبقا  هكامل مما جميعاالوجه التحضيرية  وثالثة اوجه بالستيك 

 . مال نهو جيدا كامل مما جميعهمع نهو األع وتعليماتالمهندس المشرف

 

 

 2م
 

 

 

1600 

 
 

12 

 

 

 

 

 أعمال الترميم:
بالمتر المسطح ترميم تخصصي للطبانات و األعمدة و الحوائط الخرسانية و أى 

 2أعضاء خرسانية يحددها المهندس المشرف وذلك بازالة الغطاء الخرساني سمك 
سم للداخل وصنفرة حديد التسليح الرئيسي وحديد الكانات والدهان بمادة إيبوكسية 

قديمة بمادة الصقة إيبوكسية وتغطية لمنع  استمرار الصدا ودهان سطح الخرسانة ال

رمل  3. م4مم +  8زلط فولي ال يزيد قطره عن  3. م8الحديد بخرسانة مكونة من 

كجم اسمنت بورتالندي على ان يتم نهو العمل طبقا  400حرش نظيف + 

 

 

 2م
 

 

 

 

 

 

50 
 

 

 

 

 
 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
نظيف مع ت (v)للشروخ للحوائط على هيئة حرف بالمتر الطولي تفريغ وتفتيح جزئي 

قوية  نتيةالسطح الداخلي جيدا واستخدام الهواء المضغوط ثم يملئ الفراغ بمونة اسم

رخ غير قابلة لالنكماش ثم يتم تزرير الشروخ وذلك بعمل ثقوب على جانبي الش

ت مسافا( على uمم على هيئة حرف )  12واستعمال أشاير من حديد التسليح قطر 

ية من بادلتسم مع تثبيتها داخل الثقوب باستخدام مونة اسمنتية بوليمرية بطريقة  25

على  صلهالجهتين ويتم ترميم بياض المحارة الداخلى وعمل الدهانات واعادة الشئ ال

دس ان يتم نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهن

 المشرف .

 

 

 

 م.ط

 

 

 

 

 

 

70 

13 

 

 

 والحوائط:  اعمال االرضيات

 ركةبالمتر المسطح توريد وتركيب بالط سيراميك فرز أول لألرضيات من إنتاج ش

ة ألسمنتيا ونة كيلوباترا أو الجوهرة أو ما يماثلهما من عينة معتمدة على طبقة من الم 

لسعر ا كجم اسمنت للمتر  المكعب المونة وعمل الميول الالزمة  و  300مكونة من 

صول الصناعة ألطبقا   هكامل مما جميعيشمل عمل وزرات  مستمرة بالغرف 

ات خالفممل تكسير السيراميك القديم و نقل و البند يش  وتعليمات المهندس المشرف

 التكسير إلى المقالب العمومية خارج الدائرة الجمركية .

 

 
 

 2م
 
 
 
 
 

 

 

400     
 

 

 

 

 

 

 
 

 كةبالمتر المسطح توريد وتركيب بالط سيراميك فرز أول للحوائط من إنتاج شر 14

ة ألسمنتيا ونة كيلوباترا أو الجوهرة أو ما يماثلهما من عينة معتمدة  على طبقة من الم

لسعر كجم اسمنت للمتر المكعب المونة وعمل الميول الالزمة  و ا 300مكونة من 

صول الصناعة ألكامل مما جميعة  طبقا يشمل عمل وزرات مستمرة بالغرف 

 .  وتعليماتالمهندس المشرف

 

 2م  
 

 

600  
 

كونة متية بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط  موزايكو أعلى طبقة من المونة األسمن 15

كجم اسمنت للمتر المكعب المونة والسعر يشمل اللصق وعمل الميول  300من 

س الالزمة  مع مرعاة رفع منسوب ارضيات الورش اذا لزم حسب تعليمات المهند

 صولألكامل مما جميعة  طبقا بالط المشرف ومحمل على السعر عمل وزرة من ال

 .  الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
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 اعمال االلومنيوم: 
ود مز  P. Sمن نوعية  1.5* 3بالعدد توريد وتركيب شباك الوميتال ملون مقاس 

م م 6بوصة واإلكسسوار  و الزجاج  6*2بالطبل و االكر و الحلق الخشبي مقاس 
 والكاوتش على  جلسة من الجرانيت كامل عرض الحائط  .

ود مز  P. Sمن نوعية  1.5* 2بالعدد توريد وتركيب شباك الوميتال ملون مقاس 

م م 6الزجاج بوصة واإلكسسوار  و  6*2بالطبل و االكر و الحلق الخشبي مقاس 
 والكاوتش على  جلسة من الجرانيت كامل عرض الحائط . 

  مزود  P. Sمن نوعية  1* 2بالعدد توريد وتركيب شباك الوميتال ملون مقاس 

م م 6بوصة واإلكسسوار  و الزجاج  6*2بالطبل و االكر و الحلق الخشبي مقاس 
 والكاوتش على  جلسة من الجرانيت كامل عرض الحائط .

 الى ند محمل عليه فك ضلف و ازالة الضلف و الشبابيك القديمة و تسليمهاو الب

ة لصناعا صولأل كامل مما جميعة  طبقا مخازن الشركة  مع نهو االعمال نهوا جيدا 

 و تعليمات المهندس المشرف.
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 اعمال النجارة :
ض م من اطارات و عوار x 2 0.9بالعدد توريد وتركيب باب كبس للمكاتب مقاس 

د و مم والحلوق بكامل عرض الحائط من الخشب السوي3من السويد المكسى بكونتر 

 شحوميشمل السعر الدهان بدهان معتمد من قبل شركة متخصصة لمقاومة الزيوت وال

 مع نهو شركةكما ان البند يشمل فك و ازالة االبواب القديمة و تسليمها الى مخازن ال

ندس الصناعة و تعليمات المه صولأل كامل مما جميعة طبقا ا جيدا االعمال نهو

 المشرف.
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 أعمال الكهرباء : 18

 ة االعمال الكهربية الخاصة لمشروع اعادة تأهيل الورش الميكانيكي

ه يتم تنفيذ جميع أعمال الكهرباء طبقا للشروط  والمواصفات العام

يجب و لبةالجهه الطالألعمال الكهربية و كذلك طبقا للمقايسة التثمينية و 

ن مالمرفقة تقديم عينات لجميع بنود أعمال الكهرباء طبقا للرسومات 

 تركيبلو ا و المقايسة التثمينية شاملة جميع وسائل التجميعالجهه الطالبة 

د لتورياقبل الجهه الطالبة و ذلك و التشغيل و التعليق لإلعتماد من طرف 

د و لبنولكما يجب تقديم رسومات تنفيذية ألعمال الكهرباء المختلفة طبقا 

ديم تق تمعلى أن يالجهه الطالبة  ذلك إلعتمادها قبل بدء التنفيذ من طرف 

على  دائىاالستالم االبت لمخططات المنفذة على الطبيعة بعد االنتهاء منا

 ان يتم

 سقف واالافى الحوائط سواء المدفونة  من النوع المواسيرجميع توريد

 و االرضيات ا

 شركة  من انتاج( بوصة4)االرضية المدفونة تكون  مواسيرال

 (الشريف او حجازى معتمدة)

 تمدة شركة معباالسقف والحوائط  تكون من انتاج المدفونة لمواسير ا

 (عالءالدينوستنجهاوس أو هورس أو )

 لى )وع .باء من إنتاج السويدى درجة أولىوالكابالت وأسالك الكهر

 ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد(.

  من انتاج   الفرعيةو الرئيسيةاللوحاتABB  رو.  شنيدر او ليكتأو

 لالعتماد قبل التوريد(.عمل زيارة للمصنع )وعلى ان يتم 

 كون جميع قواطع التيار المطلوبة من انتاج على ان تABB  او

 )وعلى ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد(.سيمنز. 

    

 لوحات الكهرباء 

 تخضع اللوحات للمواصفات العامة للكود المصري للتركيبات 

ل الكهربائية تصنع على أعلى درجات الجودة والكفاءة وذات درجة عز

 طبقا للمطلوب.

  يكية ومعالجة ضد تتكون من الصاج المدهون ببوية الكتروستاو

مم وجميع  1.5االيبوكسية و بسمك ال يقل عن الصدأ بالمواد 

 ر العلى خمس باسبارات نحاس أحمر بكثافة تيا التوزيعات الداخلية

فات العوازل من النوع الجيد ومطابق للمواص 2أمبير/ مم1.5تزيد عن

 .الدولية العامة

  حسب القاطع  ميع الوصالت باستخدام ترامل نحاسيةو تكون ج

 تكونوويمنع منعا باتا استخدام شرائط اللحام العازلة  المتصل بها

لكل  معزولة بالريكم العازل و بااللوان المعتمدةجميع البسبارات 

 .فازة

  وتستخدم مسامير وصواميل وجلب زانقة في عمليات ربط األسالك

 والكابالت على البسبارات أو القواطع. 
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 رات و تكون اجهزة القياس من النوع الرقمى وتقيس الجهود و التيا

الطاقة ورة المختلفة و كذلك القدرة الفعالة والغير فعالة و معامل القد

 (leds) يدتكون من النوع البيان لمبات  و بها 

  المدهونمن الصاج  حسب اعداد الخطوطاللوح الفرعية تكون. 

  يتم اعتماد الرسومات قبل التوريد من الشركة المصنعةعلى ان. 

 ( موضحة بالرسم(1)لوحة رقم)-:ةالرئيسي ةاللوح  :اوال 

 ع من النو بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحه جهد منخفض

 .وحاتلالعامه للبالمواصفات الدفن

 مل البند يشمل القواطع وجميع التوصيالت الداخليه واالجهزه ويح

 و وحة الباسبارات النحاس المتصل بها القواطع داخل الل  على البند

ن لى اعتوصيل الكابل الرئيسى المنفذ على الطبيعة بالقاطع العمومى 

و بها بارة ارضى و indoorمن النوع  IP43تكون درجة الحماية

 تعادل.

  و  للقياسات الكهربية المختلفة من جهود قياس رقمى بعدادمزودة

 سبة.تيارات و قدرات و استهالك طاقة و كذلك محوالت التيار المنا

 ليد بالوان مختلفة. لمبات بيانو مزودة ب 

 لوحةو بها مرايا داخلية من الصاج المدهون تغطى جميع محتويات ال 

 القواطع فقط.و ال يظهر منها سوى ازرع 

 اللوحة تحتوى على: 

 (1عدد )قاطع رئيسىMCCB 3 35امبير سعه  400بول 

KA(MCCB 400A 3P 35KA .حماية حرارية مغناطيسية ) 

 (2عدد )25امبير سعه  160فرعى عطقاKA  ثالثى األوجة 

(MCCB 160A 3P 25KA.حماية حرارية مغناطيسية ) 

 (3عدد )20امبير سعه  100فرعى عطقا KA  ثالثى األوجة 

(MCCB 100A 3P 20KA.حماية حرارية مغناطيسية ) 

 (10عدد )12امبير سعه  40فرعى عطقاKA  ثالثى األوجة 

(MCB 40A 3P 12KA ) 

 (5عدد )10امبير سعه  20فرعى عطقاKAاحادى االوجه 

(MCB 20A 1P 10KA ) 

  امبير 100 قاطع 1فراغ لعدد و تشمل اللوحةMCCB3       و بول 

 .بول MCB 3امبير 40قاطع 2ايضا فراغ لعدد 

 مدة وذلك طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه والرسومات المعت

 الجهه الطالبة.من 
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 موضحة بالرسم( (3و ) (2)لوحة رقم)-اللوحات الفرعيه  :  :ثانيا 

  اختبار وتشغيل  لوحه جهد منخفض و بالعدد توريد وتركيب

 .وحاتلبالمواصفات العامه لل

  والبند يشمل القواطع وجميع التوصيالت الداخليه واالجهزه ويحمل

على البند جميع الكابالت واالسالك او الباسبارات االزمه 
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 IP43للتوصيالت داخل اللوحه على ان تكون بمعامل حمايه دولى 

 و بها بارة ارضى و تعادل. indoorمن النوع 

  بالوان مختلفة.بات بيان مزودة بلماللوحات 

 اللوحة تحتوى على:

 (قاطع1عدد  )  بول 3امبير  160رئيسىMCCB  25سعة KA 

(MCCB 160A 3P 25KA.حماية حرارية مغناطيسية) 

 (2عدد  ) فرعى قاطع MCCB100  20سعة بول 3امبيرKA 

(MCCB 100A 3P 20KA.حماية حرارية مغناطيسية ) 

 (8عدد  ) فرعى قاطع MCB63  20سعة بول 3امبيرKA 

(MCB 63A 3P 20KA) 

 (4عدد  ) فرعى قاطع MCB20  10سعة بول 1امبيرKA 

(MCB 20A 1P 10KA) 

 بول3امبير 100قاطع  1سمح بتركيب يفراغ 1عدد تشمل اللوحة  و  

 امبير.63بول 3قاطع  3فراغ يسمح بتركيب  3و عدد 

 دة موذلك طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه والرسومات المعت

 الجهه الطالبة.من 

 

  
 
 

 

 

 -:  ة الخاصة بالورشاللوحات الفرعي  ثالثا: 

  ( خط8)اختبار وتشغيل  لوحه جهد منخفضو بالعدد توريد وتركيب 

 .لوحاتلبالمواصفات العامه ل دفن 

  ات بها مرايا داخلية من الصاج المدهون تغطى جميع محتوياللوحة

 ارضى و تعادل.اللوحة و بها روزتة 

 اللوحة تحتوى على:

 (1عدد  ) تيار قاطع MCB32  12سعة بول 3امبيرKA 

(MCB 32A 3P 10KA) 

 (4عدد  ) فرعى قاطع MCB20  10سعة بول 1امبيرKA 

(MCB 20A 1P 10KA) 

 امبير02قاطع  2سمح بتركيب يفراغ2عدد تشمل اللوحة  و 
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 الكابالت:

  معزول ب  ك.ف 0.6/1جهد توريد وتركيب واختبار كابالت نحاس

(XLPE/PVC)وPVC /PVC) والبند يشمل جميع المهمات )
غرف التفتيش من  المسارات و المواسير والالزمة ويشتمل علي 

ة ناسبالخرسانة سابقة التجهيز كاملة بأغطية من الحديد و بأبعاد م
ح الرسم المرفق و الموضلسحب الكابالت و لتغيير االتجاه  حسب 

 رضيةبه الغرف و اماكنها و ابعادها و نوعها و كذلك المواسير اال
 . و عددها المتصل بالغرف

 قع ال تيتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعليا و مسئولية قياس االطو

 على الشركة القائمة باالعمال .

  من إنتاج السويدى المستخدمة باءالكابالت وأسالك الكهرجميع 

 .درجة أولى
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 عينات لالعتماد قبل التوريد(. )وعلى ان يتم تقديم

 الكابالت الفرعية رابعا:  

  رشة كابل فرعى خاص بكال من وتوريد وتركيب واختبار

A,B,C,D,F,I  2مم 6*4و لوحة امام بيارة التشحيم و التزييت 

 ك.ف  0.6/1ترموبالستيك جهد  PVC/PVCشعر نحاس السويدى 

  رشةكابل فرعى خاص بكال من وتوريد وتركيب واختبار,G,E,H 

السويدى  XLPE/PVC 2مم 16*4و محطة المعالجة  ميقاس 

 ك.ف 0.6/1نحاس جهد 

  فرعى خاص باللوحات الفرعية  كابلتوريد وتركيب واختبار

 XLPE/PVCنحاس  2مم16+35*3( ( مقطع 3( و )2)رقم)

  ل ما تمر الكابالت بالمسارات التى سوف يتم انشائها و تتصعلى ان

ت و كابالبين اللوحة الرئيسية و اللوحة الفرعية بالترامل و حوامل ال

م التوصيالت الالزمة دون وجود اى لحامات او استخدام شريط لحا

 و عدم وجود اى وصلة بمسارات الكابالت.
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 كابالت التأريضخامسا: نظام التأريض و  

  توريد وتركيب وتوصيل نظام التأريض كامل شامل األسالك

ت واألجزاء النحاسية والقضبان األرضية والتوصيل إلى اللوحا

نظام التأريض وجميع مستلزمات التوصيل المعدنية وغرف تفتيش 

ات اصفوفقاً للمو وجميع األعمال المدنية وكل ما يلزم إلتمام العمل

( والمخططات بحيث التزيد المقاومة NECالفنيه وإلشتراطات )

تاج أوم ، وأن تكون جميع أجزاء نظام التأريض من إن 3 عنللنظام 

( طبقا لألصول الفنية  Furseالشركات العالمية المتخصصة )

 وحسب المواصفات وتعليمات جهة اإلشراف.

  (قطب ارضى نحاس من النوع  3عدد )Furse  متر    و  3بطول

 مم16قطر 

  (غرفة ارضى  3عدد ) بالغطاء الزهرالسلسله البعاد التقل عن

تتحمل وزن  Furseمن النوع الخرسانة الجاهزة  25*30*30

 كجم5000

  لزوم التوصيل بين الغرف  2مم120سلك نحاس اصفر عارى بسمك

 و االقطاب

  لزوم ربط النظام 2مم95سلك نحاس عارى 

  للتوصيل باللوحة 2مم70اصفر/ اخضر سمك سلك معزول. 

 

 

 

 

 عدد

 

 

 عدد

 
 

 م.ط

 
 

 م.ط
 

 م.ط

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 
 

25 

 
10 

10 

  

 

 

 

 

 

 



 سكندرية لتداول الحاويات والبضائعشركة األ

 بمحطة حاويات االسكندرية الشركةرفع كفاءة منشآت و أسوار عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فات اوحدات االضاءه والكشسادسا: 

 

 تشمل التوريد والتركيب واالختبار :وحدات اإلنارة الداخلية

 ك ذاتوالعمل يشمل األساللكشافات انارة من النوع الليد والتشغيل 

داخل نحاس شعر السويدى  2PVCمم 2*2بقطرفولت  750عزل 

مواسير للمسارات المدفونة اوPVCمواسير او  2مم16خراطيم 

EMT على ان والعلب المعدنية للمسارات الخارجية على الجدران

دات والجهد لجميع الوحسنوات 3يكون الضمان للكشافات ال يقل عن 

 انتاجمن لمواصفات العالمية المعتمدةسب افولت ح 220

 ( السويدى / اوليوس/ فينوسمعتمدة )شركة

 

 ويدىكشاف من النوع المانع للمياه سفارى السويدى او مارينا الس 

ية كامل باللمبة ذو درجة حما ليدفولت220وات 18سم  120لمبة* 2

IP-67 وعلى ان تكون اللمبة كانيون السويدى زجاج او بالستيك 

اح لمفتاةو لقمة ويشمل البند العلباماكنها كما بالرسم المرفق.يحدد 

على ان يكون كل كشافين بكل ورشة على لقمة مفتاح من النوع 

 البتشينو التكنة المعتمد

 (.ءالبدلالعتماد قبل  للجهه الطالبة )وعلى ان يتم تقديم عينات

 مانع مياه جدارى )لطش( ضدد الزيوت و الشحوم و يحتوى  فاكش

ارة وات من النوع )فينوس/اليوس( للتركيب ببي 11لمبة ليد   على

 التشحيم و التزييت داخل الورش. 
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   مدخل و ممر الصقيفة( الخارجيةوحدات اإلنارة(: 

ك تشمل التوريد والتركيب واالختبار والتشغيل والعمل يشمل األسال

داخل نحاس شعر السويدى  2PVCمم 2*2بقطرفولت  750ذات عزل 

للمسارات  EMTمواسير للمسارات المدفونة او PVCمواسير 

 ليدالوالعلب المعدنية  وتكون من النوع الالخارجية على الجدران

فولت حسب المواصفات  220والجهد  سنوات 3عن  لضمانيقال

 معتمدة شركة انتاجالعالمية المعتمدة  من 

 

  وات هاى باى من انتاج السويدى مضاد 200كشاف ليد خارجى

سقيفة يتم تركيبهم داخل الIP-68للعوامل الجوية ذو درجة حماية   

اعلى السقف و احد الجوانب بجوار ورشة الكاوتش على ان يتم 

ند ت.البالنارة بيارة التشحيم و التزييتغذيتهم من اللوحة الفرعية 

ل شعر نحاس السويدى و مفتاح التشغي 2مم4*2يشمل سلك التغذية 

و علب بوطات مانع  EMTو االيقاف و االسالك داخل مواسير 

اح كشافات على مفت 4مياه بغطاء عالية الجودة على ان يكون كل 

 .تشغيل و يشمل البند الكشاف  و السلك و العلبة
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 مخارج الكهرباءسابعا:  

 تشغيل مخرج بريزة على ان تكون و  توريد وتركيب واختبار

 جميع االسالك والموصالت للمخارج الكهربائيه من انتاج السويدى

او   2مم23المدفونة قطرPVCداخل مواسيرللكابالت شعر نحاس 

و كذلك  2مم3*2 مغذى بسلكو 2مم23قطرعالءالدين  الخراطيم

 2كل علبة بها بريزة واحدة فقط من النوع البتشينو التكنة المعتمد 
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طرف و كذلك الشاسيه و الوش، على ان توزيع العلب لكل ورشة 

 الرسم المرفق.حسب يكون 

  لطش صاروخ مخرج بريزه  وريد وتركيب واختبار تشغيلبالعدد ت

 فولت 400فاز + ارضى جهد3شنيدر ثالثية من النوع السيكام او 

على ان تتغذى كل بريزة بسلك شعر نحاس  3hامبير 32

السويدى على ان يتم توزيعها داخل الورش حسب  2مم3+ 2مم6*3

 الرسم المرفق  قبل البدء بالعمل من خالل الجهه الطالبة.

  البند يشمل السلك و المسار و المواسير المدفونةPVC. 
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 مراوح السق    ثامنا:  

 سقف من مراوح  و تسريب مخرجبالعدد توريد وتركيب واختبار

 220 تتغذي من مصدر جهد سرعات 5ريشة  4النوع توشيبا 

 .جهدالفولت وتتحمل تغيرات 

  و           2مم2*2البند يشمل سلك تغذية شعر نحاس السويدى 

 EMTة او مكشوف 2ممPVC 16المسارات من المواسير المدفونة 

 لبدء.بل االعلب ، على ان تعتمد عينة من الجهه الطالبة ق يشمل البند 
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 الصناعى لغرف الورش شفاطات الهواءتاسعا:  

 اط وتسريب مخرج شفتشغيل  و بالعدد توريد وتركيب واختبار

عن طريق موصالت نحاسيه  سم30سم*30صناعى معدنى 

 .PVCداخل مواسير شعر نحاس السويدى 2مم2*2سلك معزوله

  نوع ن الالبند يشمل الشفاط و مفتاح التشغيل و العلبة و البريزة م

 البتشينو التكنة.

  المدهون هواء صناعى من النوع المجلفن على ان يكون شفاط

 فولت و تكون من النوع المعتمد و يتم تقديم220بمصدر تغذية 

 الطالبة قبل البدء.عينة، على ان تعتمد عينة من الجهه 
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المكاتب  اعادة تأهيل االعمال الكهربية الخاصة لمشروع 

 اعلى الورش

يتم تنفيذ جميع أعمال الكهرباء طبقا للشروط  والمواصفات العامه 

 الجهه الطالبةلألعمال الكهربية و كذلك طبقا للمقايسة التثمينية و 

ويجب تقديم عينات لجميع بنود أعمال الكهرباء طبقا للرسومات 

و المقايسة التثمينية شاملة جميع وسائل المرفقة من الجهه الطالبة 

الجهه التجميع و التركيب و التشغيل و التعليق لإلعتماد من طرف 

قبل التوريد كما يجب تقديم رسومات تنفيذية ألعمال الطالبة و ذلك 

تلفة طبقا للبنود و ذلك إلعتمادها قبل بدء التنفيذ من الكهرباء المخ

تقديم لمخططات المنفذة هلى الطبيعة  على أن يتمالجهه الطالبة  طرف 
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 بعد االنتهاء من االستالم االبتدائى على ان يتم

 فى الحوائط سواء المدفونة  من النوع المواسيرجميع توريد

 و االرضيات اواالسقف ا

 شركة  من انتاج( بوصة4)االرضية المدفونة تكون  مواسيرال

 (الشريف او حجازى معتمدة)

 شركة باالسقف والحوائط  تكون من انتاج المدفونة لمواسير ا

 (عالءالدينوستنجهاوس أو هورس أو معتمدة )

 لى )وع.باء من إنتاج السويدى درجة أولىوالكابالت وأسالك الكهر

 التوريد(.ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل 

  من انتاج   الفرعيةو الرئيسيةاللوحاتABB  ترو.  شنيدر او ليكأو

 لالعتماد قبل التوريد(.عمل زيارة للمصنع )وعلى ان يتم 

  على ان تكون جميع قواطع التيار المطلوبة من انتاجABB  او

 )وعلى ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد(.سيمنز. 

 لوحات الكهرباء 

 تخضع اللوحات للمواصفات العامة للكود المصري للتركيبات 

زل الكهربائية تصنع على أعلى درجات الجودة والكفاءة وذات درجة ع

 طبقا للمطلوب.

 و تكون من الصاج المدهون ببوية الكتروستاتيكية ومعالجة ضد 

مم وجميع  1.5الصدأ بالمواد االيبوكسية و بسمك ال يقل عن 

ار التوزيعات الداخلية على خمس باسبارات نحاس أحمر بكثافة تي

العوازل من النوع الجيد ومطابق  2أمبير/ مم1.5ال تزيد عن

 للمواصفات الدولية العامة.

   و تكون جميع الوصالت باستخدام ترامل نحاسية حسب القاطع

ون وتك المتصل بها ويمنع منعا باتا استخدام شرائط اللحام العازلة

ل ة لكجميع البسبارات معزولة بالريكم العازل و بااللوان المعتمد

 فازة. 

 

 وتستخدم مسامير وصواميل وجلب زانقة في عمليات ربط األسالك 

 لبسبارات أو القواطع. والكابالت على ا

 اراتو تكون اجهزة القياس من النوع الرقمى وتقيس الجهود و التي 

درة المختلفة و كذلك القدرة الفعالة والغير فعالة و معامل الق

 (ledsوالطاقة و بها  لمبات بيان تكون من النوع اليد )

  من الصاج المدهون حسب اعداد الخطوطاللوح الفرعية تكون. 

 ة.م اعتماد الرسومات قبل التوريد من الشركة المصنععلى ان يت 

    

 -اوال:  اللوحة الفرعية: 

       بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحه جهد منخفض

 ( خط دفن صاج مجلفن مدهونبالمواصفات العامه للوحات.36)

  البند يشمل القواطع وجميع التوصيالت الداخليه واالجهزه ويحمل

على البندجميع الكابالت و الباسبارات النحاس المتصل بها القواطع 

 

 عدد
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 indoorمن النوع  IP43داخل اللوحة على ان تكون درجة الحماية

 بالوان مختلفة. و مزودة بلمبات بيان 

 اللوحة تحتوى على:

 (قاطعرئيسى1عدد )20سعه  امبير 100 KA ثالثى األوجة 

(MCCB 100A 3P 20KA.حماية حرارية مغناطيسية ) 

 (قاطع فرعى9عدد )10امبير سعه  16KA  احادىاألوجة

 ( MCB 16A 1P 10KA)لالنارة.

 (قاطع فرعى10عدد )10امبير سعه  20  KA  احادى األوجة

 ( MCB 20A 1P 10KA)للمخارج.

 (قاطع فرعى9عدد )10امبير سعه  32  KA  احادى األوجة

 ( MCB 32A 1P 10KA)للتكييف.

 (5عدد ) قاطع 5فراغ لعددMCBاالوجه. احادى 

  وذلك طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه والرسومات

 المعتمدة من الجهه الطالبة.

 

 

 

 الكابالت:

 قع توال يتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعليا و مسئولية قياس االط

 الشركة القائمة باالعمال .على 

 ى جميع الكابالت وأسالك الكهرباء المستخدمة من إنتاج السويد

 درجة أولى.

 )وعلى ان يتم تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد(.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  -ثانيا: الكابل الفرعى : 

  شعر نحاس 2مم10+2مم25*4توريد وتركيب واختبار كابل

ك.ف يصل من اللوحة  0.6/1جهد  PVC/PVCالسويدى 

افة كالرئيسية بالورش حتى اللوحة الفرعية للمكاتب. السعر شامل 

 المستلزمات من مسار و مواسير دفن و تركيب و تشغيل.

 

 م.ط
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 ثالثا: وحدات االضاءه والكشافات 

  بالعدد توريد وتركيب واختبار و تشغيل وحدة اضاءه كشافات

LED . 

  سم  هاى مورر السويدى بعاكس 60لمبة*4و البند يشمل كشاف

 وات بالستيك او9سم  60على ان تكون اللمبة كانيون السويدى 

 شاءهزجاج من النوع الدفن ليتم تعليقه بالسقف المعلق المراد ان

 بالمكاتب. 

 2مم 2*2و يشمل مخرج السلكPVC  داخل نحاس شعر السويدى

 ع الخاص به من اللوحة الفرعية.مغذى بالقاط2ممPVC16مواسير 

 اح لمفتيشمل البند الكشاف و االسالك و البوطات و العلبه و لقمة ا

من  من النوع البتشينو التكنة العريض المعتمد بالوش و الشاسيه

 نفس النوع. 

 على ان يكون لكل كشافين لقمة مفتاح و على ان تكون االسالك 

 النوع المعدنى.جميعا داخل مواسير و علب و البوطات من 
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 دء(.)وعلى ان يتم تقديم عينات للجهه الطالبة لالعتماد قبل الب

   توريد وتركيب واختبار و تشغيل مخرج كشاف ليد جدارى لطش 

 وات قالوظ من انتاج فينوس/ اليوس يتم تركيبهم امام  11بلمبة 

 كل مكتب كشاف و على ان يتم التحكم فى الدائرة بقاطع من 

 لقمة دفياتورى بالعلبة  2بول و كذلك عدد  1اللوحة الفرعية 

 و الشاسيه و الوش اول و اخر طرقة المكاتب للتحكم فى انارة 

 و اطفاء الكشافات.

  و العلبتين و اللقمتين 2مم1+  2مم2*2البند يشمل سلك التغذية 

 و الدفياتورى و مفتاح التغذية من اللوحة الفرعية و المواسير 

PVC  

   9 عدد 

 رابعا: مخارج الكهرباء 

  توريد وتركيب واختبار و تشغيل مخرج بريزةدفن من النوع

 طرف .2البتشينو التكنة 

  احدةوالبند يشمل المواسير و العلبة على ان تكون كل لقمة بريزة 

و موزعين على كل جانب من المكتب على حسب ما يتم تحديده 

و  طرف 2التكنة المعتمد  من الجهه الطالبة من النوع البتشينو

 كذلك الشاسيه و الوش.

  ر شعر نحاس السويدى داخلمواسي2مم3*2البند شامل سلك التغذية

 مغذى من القاطع الخاص به باللوحةاو خراطيم ارضيةمدفونة و 

 الفرعية.
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 خامسا: مخرج التكيي  

 بالعدد توريد وتركيب واختبار و تشغيل مفتاح تكييف بسلك شعر 

 2مم2+2مم6*2نحاس  السويدى  

  امبير من النوع البتشينو32البند يشمل قاطع التكييف مدفون 

مر المكشوفة لتى سوف ت EMTالمعتمد الكبير المدفون و مواسير  

 مغذى من القاطع الخاص به باللوحة الفرعية.بالسقف المعلق 

 .على ان تعتمد عينة من الجهه الطالبة قبل البدء 

 

 عدد
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 سادسا: مراوح الحائط 

 ن بالعدد توريد وتركيب واختبار و تسريب مراوح حائط متحركة م

بوصة تتغذي من 16سرعات 5ريشة  4النوع توشيبا/فريش 

 فولت وتتحمل تغيرات الجهد . 220مصدر جهد 

 حة والبند يشمل السلك والمواسير و العلبة بلقمة بريزة لكل مرو 

 ويدى.  شعر نحاس الس 2مم2*2سلك التغذية 

 على ان تعتمد عينة من الجهه الطالبة قبل البدء.
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 الرسومات الهندسية و اإلنشائية

 رفع كفاءة منشآت و أسوار الشركةعملية 
 محطة حاويات األسكندرية
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 خطاب الضمان اإلبتدائ  والنهائ  
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 نموذج عقد

 رفع كفاءة منشآت و أسوار الشركةعملية 
 محطة حاويات األسكندرية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 نموذج عقد
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 رفع كفاءة منشآت و أسوار الشركةعملية 
 محطة حاويات األسكندرية

 
 -هذا العقد بين كل من: 2019انه ف  يوم                 الموافق     /    /  

ية خاصية" شيركة تابعية مسياهمة مصيرالحيرة المنطقية فيرع الوالبضيائع "شركة اإلسكندرية لتداول الحاوييات  -1
محطة قرها بصفته رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ومممدوح توفيق دراز   /اللواءويمثلها قانوناً السيد 

 . االسكندرية البحريميناء   54/   49ـ رصي  الحاويات 

 ) طرف أول (                

 شركة      ويمثلها قانونا ف  التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /  -2  

 
                                بموجييييييب التفييييييويض الصييييييادر بتيييييياريخ       /     /          توقيييييييع  السيييييييد/          وينييييييوب عنييييييه فيييييي  ال

 ومقرها 
 

 ) طرف ثان (       

         رفع كفاءة منشآتلعملية بين مجموعة من الشركات المتخصصه  عامة ة يخ  /     /       أجريت مناقصبتار -

 محطةحاويات االسكندرية الت  أسفرت نتيجتها عن قبول  العطاء المقدم من شركة                         -و أسوار الشركة

نيه الغير ( غير شاملة ج     ) الطرف الثان  ( بقيمة إجمالية قدرها             جنية ) فقط وقدرة                         
 . القيمة المضافةضريبة

                                           مجلس ادارة الشركة ) الطرف االول ( باالجماع  وافق2019وبتاريخ     /    /  -
اويات ح محطةرفع كفاءة منشآت و أسوار الشركةعملية بصفتة سلطة االعتماد المال  على محضر إجراءات لجنة 

ضريبة  املةشير ( غير ه الغاالسكندريةبقيمة إجمالية قدرها             جنية ) فقط وقدرة                             جني
 وتحت العجز والزياده فى حدود الكميات الفعليه . القيمة المضافة 

رفع كفياءة عن عمليية المقدم منها  تم اخطار الشركة )الطرف الثان  ( بقبول عطائها 2019وبتاريخ     /    / -

 ةمحطة حاويات االسكندري –الشركةر منشآت و أسوا

      قيييدره       وبتييياريخ     /    /       قيييدمت الشيييركة الطيييرف الثيييان  خطييياب ضيييمان بنكيييى تحيييت رقيييم              بمبلييي   و - -
يية المقاولية % مين قيمية عمل5فيرع وذليك بميا يمثيل            بنيك  جنية ) فقط وقيدره           جنيهيا الغيير ( صيادر مين

 لضمان تنفيذ العملية.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 -فقد تالقت إرادة الطرفين على مايلى : ومن ثم
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 البند األول
 

ة الكميةةة والمقايسةةوكراسةةة الشةةروط والمواصةةفات  يعتبةةر التمهيةةد سةةالف الةةذكر وكافةةة األوراق ومسةةتندات هةةذه العمليةةة 
 .وتأخذ حكمة دالخاصة بهذه العملية جزء ال يتجزأ من هذا العقوالمواصفات الهندسية والفنية  والرسومات التثمينية 

 
 البند الثان 

رفع كفاءة منشآت و أسوار الشركة يذ عمليةالعقد الي الطرف الثاني مهمة تنفاسند الطرف األول بموجب هذا  
 .بمحطة حاويات االسكندرية طبقا  لالشتراطات والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية 

القيمةة  ضريبة جنية ) فقط وقدره             جنيها الغير (  غير شاملة والقيمة اإلجمالية لهذا العقد مبلغ وقدره            
 المضافة , واسعار الفئات المقدمه نهائية وال يجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبال ألي سبب من األسباب.

رحلةة بقيمةة فةي نهايةة كةل م  وتتم المحاسبة  فيما بين الطرفين بموجب مستخلصات يقدمها الطرف الثاني للطرف األول
 األعمال التي أنجزها الطرف الثاني .ويتم السداد بأحد الطرق التالية:

 .ي بعد الفحص واالستالم أو القبولشيك بنك-1
 .المستخلصات-2

 البند الثالث
 

 شةهر12قصةاه أب هةذا العقةد فةى موعةد المطلوبةة والمسةندة إليةه بموجةيلتزم الطرف الثاني بتنفيذ وإنجاز كافةه األعمةال 

ألعمةال اويلتةزم الطةرف الثةاني بتسةليم كافةة من تاريخ استالم بموجب محضةر تسةليم مشةترك بةين طرفةى العقةد  ميالدي
 دسية.والمواصفات الهن دة بالمقايسة الكمية التثمينية والرسوماتموضوع هذا العقد بالكيفية والحالة الوار

ات وذلةك % مةن قيمتةة بةنفس الشةروط والمواصةف50ديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود كما يحق للطرف األول تع -
 أسعار.خالل مدة تنفيذ األعمال دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويضات أو فروق 

 
ة الطةرف للشةرك المختصةة باالعتمةاد االعتمةاد م األعمةال المكلةف بهةا جةاز لسةلطةيفإذا تةأخر الطةرف الثةاني فةي تسةل -

تةي ن المةدة الإذا اقتضت المصلحة العامة ذلةك إعطائةه مهلةة إضةافية إلتمةام التنفيةذ علةى أن توقةع عليةة غرامةة عة األول
ة التةي لتةأخير المةدفةي حسةاب مةدة ا لي أن يةتم التسةليم االبتةدائي وال يةدخإلةيتأخر فيهةا إنهةاء العمةل بعةد الميعةاد المحةدد 

رامةة وفقةا توقيةع الغيتوقف فيها العمةل السةباب قهريةه وعليةه أن يثبةت لجهةة االداره نشةوئها عةن أسةباب قهريةه ويكةون 
 للنسب االتيه

أن  هارإذا رأت جهةة أالد0% من قيمة ختامي العملية جميعها 10% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 1 -
ذا رأت حةددة أمةا إمباشر على الوجه األكمل وفى المواعيد الم رمتأخر يمنع االنتفاع بما تم بطريق مباشر أو غيالجزء ال

ل يمةةة األعمةةاشةةيئا مةةن ذلةةك فيكةةون توقيةةع الغرامةةة وفقةةا للنسةةب السةةابقة مةةن ق بأن الجةةزء المتةةأخر ال يسةةب هجهةة أال دار
 نذار .إرر دون حاجه آلي تنبيه أو لم يترتب عليه أي ض المتأخرة فقط وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو

 

 البند الرابع
 هقةر بانةال جهالةة و المعاينةة التامةة والنافيةة لكة سةوف يةتم تنفيةذ العمليةة بةه ذييقر الطرف الثاني بأنةه عةاين الموقةع الة -

 مناسب التمام العملية المتفق عليها 
اطات مةه باالشةترالمطلوبةه وتعاقةد علةى أسةاس العلةم التةام بهةا مةع التزا كما يقر بأنه تحقق من كافة تفصيالت األعمال -

 .  المتفق عليها الرسوماتوالمواصفات الفنية و

 

 

 

 الخامس البند
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لبةاطن اول آخر من للطرف الثاني ) المقاول( أن يتنازل عما اسند إليه من أعمال في هذا العقد أو جزء منه لمقا زال يجو
. 

 السادس البند
 

 قوم الطرفى ان ييلتزم الطرف االول بتوفير مصدر المياه و الكهرباء الالزمين لخدمة االعمال موضوع التعاقد عل
 .على قيمة استهالك المياه و الكهرباء معه الثانى بعمل التوصيالت  وتتم المحاسبة

ن المواد ن وتخزيلتشوي الثانياألول بتسليم مساحة مناسبة وبدون مقابل طوال مدة التنفيذ للطرف الطرف  كما يقوم
ول لطرف األوتكون جميعها تحت مسئوليه وحراسه الطرف الثاني وحده وال تتحمل الشركة اوهى والعدد واآلالت 

 بأذن يها إالنقلها أو التصرف ف زفي شأنها آيه مسئوليه بسبب الضياع أو التلف أو السرقة اواى ضرر وال يجو
 التسليم االبتدائى.ن يتم الشركة الطرف األول آلي أ

خلةى لثةانى أن يبمجرد إنهاء األعمال لكةل مرحلةة و قبةل إتمةام التسةليم االبتةدائي علةى الطةرف ا  ويلتزم الطرف الثاني
 .لثاني اجاز ذلك على حساب الطرف ال يحق للطرف األول ) الشركة ( إنإالموقع من المواد واالتربه والبقايا و

 السابعالبند 
 

لخاصة اشروط ثاني )المقاول( باالستعانة بمهندس مدني معتمد من نقابة المهندسيين طبقا لليلتزم الطرف ال
 مال موضوعاألع ممن تتوافر لديهم الخبرة الكافية في التخصصات الداخلة في نطاق والمواصفات الفنية للعملية

ألعمال اي تنفيذ من المقاول فويكون  مهندس المقاول مفوضا تفويضا تاما  –التنفيذ وذلك بمعرفته وعلي نفقته 
ألول ( الطرف ار الشركة )اواألوامر الصادرة اليه من المهندس المشرف ويقوم المقاول )الطرف الثاني( باخط

 كتابيا.

 البند الثامن
 

تةه مالةة ومعدايلتزم الطرف الثاني) المقاول( باستخراج اى تصاريح الزمة سواء للعمل او دخةول الةدائرة الجمركيةة لع
الالزمةة  ومواده وسياراته وخالفة وذلك على تفقتةه الخاصةة علةى ان تقةوم الشةركة الطةرف االول بةاجراء االتصةاالت

 . لدى الجهات المختصة لتسهيل ذلك

 التاسعالبند 
 

فة  عةن ح سةئوالميلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القةوانين واللةوائح الحكوميةة ذات الصةلة بتنفيةذ العقةد كمةا يكةون 
فض تنفيةةذ النظةةام بموقةةع العمةةل وتنفيةةذ أوامةةر الطةةرف األول وأجهةةزه المينةةاء واألمةةن و ابعةةاد كةةل مةةن يهمةةل أو يةةر

ياطةةات االحت ةالتعليمةةات أو يحةةاول الغةةش أو يخةةالف أحكةةام هةةذه الشةةروط، كمةةا يتعهةةد الطةةرف الثةةاني باتخةةاذ كافةة
ت ار بممتلكةايكفةل منةع اإلصةابات أو الحةواد  أو األضةر والتدابير الالزمة لسالمة عمالةه وجمهةور المتعةاملين بمةا

 غير ويكون مسئوال وحده عن كل ذلك.الشركة الطرف األول أو ال
 

 البند العاشر
 

مةة عةدم التزا يلتزم المقاول ) الطرف الثةاني ( بةان يةوفر مهمةات الوقايةة الشخصةية للعمةال التةابعين لةه وفةى حالةة
لوقايةة امةات الطرف األول ( بتوفيرها وخصمها من حسةاب المةورد وتسةلم مه بتوفير هذه المهمات تقوم الشركة )

تراطات مهنيةة و اشةكما يلتزم المقاول باتباع كافة تعليمات االدارة العامة للسالمة و الصةحة الالشخصية للعاملين ،
 .  البيئة و الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على العاملين و المتعاملين بالشركة

 عشر الحادىالبند 
 

يضمن المقاول األعمال موضةوع هةذا العقةد وحسةن تنفيةذها علةى الوجةه األكمةل لمةدة سةنه واحةده تبةدأ مةن تةاريخ 
ويكةةون المقةاول مسةئوال عةةن بقةاء جميةةع األعمةال سةةليمة أثنةاء مةةدة  تنفيةذها  تةةم  لألعمةةال التةي االسةتالم االبتةدائي
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بالقةةانون المةةدنى وقةةدرها عشةر سةةنوات تبةةدا مةةن تةةاريخ  الضةمان , واليخةةل ذلةةك بمةةدة الضةةمان المنصةوص عليهةةا
جةزء مةن العمةل غيةر سةليم أو معيةب فعلةى الطةرف  داالستالم النهائى فإذا ظهةر بهةا أي عيةب أو آي خلةل أو وجة

هذا الجزء على حسابه خالل أسبوع من تةاريخ أخطةاره بةذلك لكةي تكةون جميةع األعمةال  يقوم باصالح  الثاني أن
 صالحه لالستعمال . و الضمانسليمة أثناء مدة 

 عشرالثانى البند                                                              
 

هةا ن التنبؤ ب) المقاول( واليمك ا  خارجه عن إرادة الطرف الثانييتم تطبيق شروط القوه القاهرة عند حدو  أحد
و ر التربةة أعند تحرير العقد والتي تعنى أعمال الشغب واإلضرابات والحرب االهليةه والفيضةان والزلةزال وانهيةا

 ثها وفةى كةلعلى أن يقوم الطرف الثاني بةاإلبالغ عةن وقةوع القةوة القةاهرة فةور حةدو الكوار  الطبيعية المشابهة
 . الشركة الطرف األول عن إثبات القوة القاهرةاألحوال يكون مسئول أمام 

 عشر الثالث البند

 

نةك              صةادر مةن ب% مةن قيمةة العقةد كتةأمين نهةائي  ضةمان تنفيةذه 5قيمتةه بنكةي لثاني خطةاب ضةمان قدم الطرف ا
اري سة خال مةن أي شةروط أو تحفظةات ومقبةول الةدفع لصةالح الطةرف األول عنةد أول طلةبفرع                 -

 .المفعول لمدة عام يبدأ من تاريخ االستالم االبتدائي

 عشر الرابعالبند 
 

يصةلح أثةر  لمقررة ولةمإذا أخل الطرف الثاني ) المقاول ( بأحكام هذا العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته ا
هةةذا اإلصةةالح كةةان  ذلةةك خةةالل أسةةبوع مةةن تةةاريخ إخطةةارة بموجةةب خطةةاب مسةةجل بعلةةم الوصةةول للقيةةام بةةأجراء

 -اليين:للشركة الطرف األول دون اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية الحق في اتخاذ أحد االجرائين الت
مةر مباشةر أإسناد العملية آلي مقاول آخر على حسابه بالممارسة أو المناقصةة محليةة عامةة أو محةدودة أو  -1

ته لةةدى يهـــةةـا ويخصةةم مةةن التةةأمين المةةودع أو مسةةتحقاوبةةنفس الشةةروط والمواصةةفات المعلةةن عنهةةا والمتعاقةةد عل
% مةن 10ع الشركة  قيمة الزيادة فى التنفيذ على حسابه أو أي شركة أخرى مضافا إليهةا مصةروفات إداريةة بواقة

 المطلوبة. األعمالقيمة 

فسةةخ العقةةد ويصةةبح التةةأمين النهةةائي مةةن حةةق الشةةركة الطةةرف األول والحصةةول علةةى جميةةع مةةا تسةةتحقة  -2
جةراء ذار اواتخةاذ أي اركة من غرامةات وتعويضةا ت عمةا يلحةق بهةا مةن أضةرار دون حاجةة آلةي تنبيةه أو انةالش

 .قضائي اخر

 عشر الخامسالبند 
 

القةانون كةام أح و 1999لسنة  17رقم  الصادر بالقانون القانون المدني وأحكام قانون التجارة كل من تسرى أحكام
د والئحةةةة العقةةةواالسةةةتثماروالئحتة التفيذيةةةة بشةةةأن  الخةةةاص 1/6/2017والصةةةادر بتةةةاريخ  2017لسةةةنه  72رقةةةم 

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

 عشر السادسالبند 
 

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

 عشرالسابع البند 
 

طراف اي مخاطبات أو مكاتبات رسمية أو غير رسمية أو انذارات أو صحف دعاوي قضائية ترسل من احد ا
ي حالة ارها وفتكون منتجه ألث و لكل منهما بصدر هذا العقد ة الموضح وينه هذا العقد للطرف االخر علي عنا

ر ذا التغييول بهتغيير الطرف الثاني لعنوانه الموضح بصدر هذا العقد  يلتزم الطرف الثاني بابالغ الطرف اال
 .كتابيا
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 البند الثامن عشر
 

ن لالجةراء تحرر هذا العقد من ثال  نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند االقتضةاء والنسةخة الثالثةة تكةو
 ت .ا

 

 

 

 الطرف الثاني      ول                                               الطرف األ
 

 شركة /     لواء /
 ممدوح توفيق دراز                           
 س مجلس اإلدارة والعضو المنتدب رئي
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