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 اسوار الشركة احالل وتجديد  عمليةالمقايسة الكمية التثمينية ل

 محطة حاويات الدخيلة

 اإلجمالي السعر الكمية الوحدة ـدــــــالبن م 

الحفر والتكسير في اى طبقة ارض وذلك التي يحتاجها  بالمتر المكعب 1

و البند يشمل مكعبات تكسير السور الحالى ورفع مخلفات التكسيرالعمل   

وتسليم شركة االسكندرية لتداول الحاويات االجزاء الحديدية الموجودة  

 اعلى الجزء الخرسانى  كذلك اعمال تأمين الكابالت الموجودة على السور

  حسب تعليمات المهندس  المشرف .كامل مما جميعه الحالى  

 

3م  100    

سن   3م 0.8بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية  و تتكون من  2

كجم أسمنت بورتالندى  250+   حرش مصري رمل  3م  0.4+   3نمرة 

العمل  والسعر  هلزوم عمل أرضيات دورة المياه  وكل ما يحتاج عادى

خرسانة طبقا للمواصفات الفنية و حسب أصول لالجيد لالدمك يشمل 

.و حسب تعليمات المهندس  المشرف الصناعة كامل مما جميعه   

 

3م  25   

مسلحة السمالت واالعمدة بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة  3

رمل 3م  0.4+   3سن دلوميت نمرة   3م 0.8تتكون من والطبانات  و   

وال يقل إجهاد  أسمنت بورتالندى عادىكجم  0 400+   حرش مصري 

والسعر يشمل رص  2كجم / سم  300يوم عن  28المكعب القياسي بعد 

باستخدام الهزازات  الدمك الجيد حديد التسليح بالكميات واإلعداد و 

طبقا للمواصفات الفنية و حسب أصول الصناعة كامل مما الميكانيكية 

.و حسب تعليمات المهندس  المشرف جميعه   

 

3م  165   

بالمتر المكعب  توريد وعمل مباني من الطوب الطفلى والسعر يشمل مونة  4

رمل  وكذلك السقاالت الالزمة كذلك  3كجم اسمنت /  متر 300التركيب    

مم باالعمدة الحديدية المالصقة  10سم قطر  50عمل لحام اشاير كل   

. المهندس المشرف  الصناعة وتعليمات صولألكامل مما جميعة  طبقا    

 

3م  300   

حسب واألسقف  الحوائطوتخشين بالمتر المسطح توريد وعمل بياض  5

  أصول الصناعة و السعر يشمل عمل البؤج و األوتار على أن يحتوى

للمترالمكعب بورتالندى   كجم أسمنت  300لمونة على لالمتر المكعب 

كاملللمترالمكعب  أسمنت بورتالندى كجم  450والطرطشة االبتدائية   

. المهندس المشرف الصناعة وتعليمات  صولأل جميعة طبقا مما   

 

2م  4200   

حسب أصول للواجهات  ضهارة بياض  بالمتر المسطح توريد وعمل  6

جير :بودرة :أسمنت  2:1:1:  كاألتيتكون نسبة الخلط  أنالصناعة على   

المهندس   الصناعة وتعليمات  صولأل ابيض  كامل مما جميعة  طبقا 

. المشرف  

 

2م  2800   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي السعر الكمية الوحدة ـدــــــالبن م 

متر  2.00*   1.00باالسوار   مقاس توريد وتركيب ابواب حديدية  عددبال 7  

وضلفة الباب من  10*   100*  100عبارة عن حلق حديد من زوايا 

سم  70مم وعوارض زوايا حديدية  كل   3والصاج   9 * 90*  90الزوايا  

البرايمر   و السعر  يشمل اعمال الدهانات وهى عبارة عن وجهين من

و كل مايلزم لنهووالمفصالت ووجهين بوية الزيت والمقابض و الترابيس   

الصناعة   أصولاالعمال على الوجه االكمل كامل مما جميعة حسب  

.  لمهندس المشرفا  وتعليمات  

 

   4 عدد 

و السعر يشمل  UPVCبوصة   2بالمتر الطولى توريد ومد مواسير  8

متر يتم وضع المواسير بالطبان الخرسانى محمل عليها 8عمل مخارج كل    

كامل مما جميعة  والمادة الالصقة من نفس النوعية المشترك البالستيك 

.  لمهندس المشرفا  أصول الصناعة وتعليماتحسب   

 

   200 م . ط . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نموزج العقد

 

 

 وخطابات الضمان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرسومات التنفيذية 

 
 

 

 



 

 أوال  

 الشروط الخاصة 

 والمواصفات الفنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوال : الشروط الخاصة :

 الغرض من العملية :

و يتم تنفيذ كافة األعمال  بمحطه حاويات الدخيلهاحالل وتجديد وأنشاء اسوار للشركة   -

, وهى عبارة جزئين االول داخل  وفقا للمواصفات الفنية التالية وحسب أصول الصناعة 

مخزن المشترك عبارة عن سمل من الخرسانة المسلحة تعلوه مبانى سمك طوبه وكمرة 

خرسانة ومبانى الى كامل االرتفاع  ويصير عمل اشاير من الحديد باللحام فى االعمدة 

 4عدد ى ال ضافة باالمتر  210الحديدية المالصقة لمبانى لعمل تماسك بينها بطول فى حدود 

 . ابواب حديدية  وعمل بياض محارة وضهارة  

حسب  والجزء الثانى عمل اسوار من قواعد وسمالت واعمدة وطبان من الخرسانة المسلحة 

 . بياض محارة وضهارة وعمل  سم من الطوب الطفلى 20اللوحات المرفقة ومبانى سمك 

 المدة الالزمة للتنفيذ :

 .ون يوم عمل عستفى مدة  يتم تنفيذ األعمال 

 الجدول الزمني :

على المقاول ان يتقدم بجدول زمني تفصيلي يتتم اعتمتاده متن جهتاز افشتراي  بحيت  يوضت  

متدد ومراحتل التنفيتتذ لجميتم األعمتتال بالمشتروع تفصتتيليا وسلتك ختتالل خمستة عشتتر يومتا متتن 

كة تتتاريا استتتالم الموقتتم ويجتتب علتتى المقتتاول أن يراعتتى فتتى الجتتدول الزمنتتي نشتتاط الشتتر

 بالمحطة و عدم التأثير سلبيا على نشاط الشركة .

 مهندس المقاول  :

 يجب على المقاول أن يستخدم إثناء  التنفيذ مهندسا نقابيا من خريجي كليات الهندسة    

) الهندسة المدنيتة   ممتن تتتوافر لتديهم  الخبترة ال افيتة فتى التخصصتات الداخلتة فتى نطتا   

بمعرفته وعلى نفقته وي ون مهنتدس المقتاول مفوضتا تفوي تا  األعمال موضوع التنفيذ وسلك

يقتوم المقتاول و تاما من المقاول لتنفيذ األعمال واألوامر الصادر إليه متن المهنتدس المشتري

 بأخطار الشركة بذلك كتابه .

 التصاري  :

المقاول مسئول عتن  استتخراأ أيتة تصتاري  الزمتة ستواء للعمتل أو دختول التدائرة الجمركيتة 

مالتته و معداتتته  ومتتواده و ستتياراته وخالفتته  علتتى حستتابه علتتى أن تقتتوم الشتتركة بتت جراء لع

 االتصاالت الالزمة لدى الجهات المختصة لتسهيل سلك.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ثانيا   : المواصفات الفنية  :

 وصف األعمال  : -1          

أن ت تون جوانتب حفر وحتى منسوب  التأسيس الموض  بالرسومات التنفيذية على ال .1

 الحفر رأسية .

وسلتك للقواعتد  بالرستم ة المبين و األبعاد  توريد وعمل خرسانة مسلحة طبقا للتسلي  .2

 .لالسوار والسمالت والطبانات وسلك 

 -توريد وعمل المبانى من الطوب الطفلى  .3

 حسب اللوحات وتعليمات المهندس المشري .  االسوارتشطيب  .4

 .  االسوار اعادة الوضم الصلة حول  .5

 ضبط المحاور والمناسيب  :

ان يقتوم بتالتخطيط التدقيل للغايتة لموقتم العمليتة ي تمن توافتل المطلتوب  يجب علتى المقتاول -

والتحقتل متن صتحتها  وهتو المستئول عتن  لالستوار تنفيذه  مم  مناسيب الساحات المجتاورة 

لطبيعتتة و اعتمتتاد القيتتام بجميتتم أعمتتال التخطتتيط  وعتتن صتتحة توقيتتم جميتتم البيانتتات علتتى ا

المطلقتتتة للمقتتتاول عتتن دقتتتة التخطتتتيط و المناستتتيب  ةالمهنتتدس المشتتتري ال يخلتتتى المستت ولي

 ويتطلب سلك عمل ميزانية شب ية .

 المواصفات الفنية لألعمال :   -2 

 أعمال الحفر : 

الحفر وحتى منسوب التأسيس الموضحة بالرسومات التنفيذية  وعلى أن ت ون ميول الحفر رأستية    

قبل وضم فئات أعمال الت ستير ارض موقتم العمليتة   هعلى المقاول أن يتحرى بنفسه وتحت مسئوليت

عمتال و المواد التي ستيتم الت ستير بهتا ومناستيبها  وكتل متا يتطلبته العمتل متن معتدات و الت الزمته أل

 او يدوى حسب ما تتطلب إلية األعمال . الحفر والت سير على أن ي ون الت سير بالطريقة اآللية 

قبل البدء فى الحفر , يجب على المقاول عمل التخطيط المبين بالرسومات التفصيلية ب ل دقتة  -

م لتف بموقم العملية , على أن يعتمد  هذا التخطيط من المهندس المشتري , والمقتاول وحتده 

بمراجعتتة المقاستتات والتحقتتل متتن صتتحتها وهتتو المستتئول عتتن القيتتام لجميتتم أعمتتال التخطتتيط 

وعن صحة توقيم البيانتات المبينتة بالرستومات علتى الطبيعتة واعتمتاد المهنتدس المشتري ال 

 المسئولية المطلقة للمقاول عن التخطيط . ىيخل

امتة فتى أتبتاع الطريقتة التتي يراهتا تجرى أعمال الت سير بطريقة منتظمة وللمقاول الحرية الت -

مناسبة عند تش يل جوانب الحفر بحي  ت ون راسية تاما ومنتظمة القطاع ومستتقيمة وبتدون 

اى تعاريج حتى يصل إلى منسوب قتاع الحفتر المطلتوبل علتى أن يحاستب علتى الحفتر بتالمتر 

 لقطاع .الم عبل وحسب القطاع الهندسي المبين فقط وال تحتسب اى زيادات عن سلك ا

فى حالة قيام المقتاول بتالحفر والت ستير ألبعتاد أو أعمتا  اكبتر متن المبتين بالقطتاع الهندستي  -

طبقا للرسومات فلن يستم  لته ب عتادة التردم وإنمتا يصتير استت مالة بخرستانة عاديتة ل وسلتك 

 على نفقته ودون الحل فى المطالبة باى فرو  أسعار نظير سلك .

الحتياطيتتات الالزمتته والتتتي يراهتتا كفيلتتة لمنتتم كافتتة أخطتتار يجتتب علتتى المقتتاول عمتتل جميتتم ا -

الموقتتتم او اى حتتتواد  تنتتتتج عتتتن المعتتتدات او عتتتن التشتتتغيل متتتم االلتتتتزام بوضتتتم العالمتتتات 

 التحذيرية ال تابية وال وئية لمراعاة ظروي التشغيل بالشركة ليال .



األعمتال القائمتة المقاول مسئول المسئولية المطلقة عن اى اثتر او تلتف يصتيب اى جتزء متن  -

سواء كان دائمة او م قتة او أي من المنشآت المجتاورة بستبب القيتام ب عمتال الحفترل ويجتب 

 عليه إصالح اى تلف من هذا القبيل على حسابه الخاص .

اسا تتتراكم فتتو  مستتاحات محفتتورة رمتتال او طتتين  و إعشتتاب او ايتته متتادة أختترى أثنتتاء عمليتتة  -

و لرداءة الطقس او االنزالقات او الى سبب اخرل فيجب على الحفر بسبب التأخير فى التنفيذ ا

المقاول ازالة مثل هذه المتواد علتى حستابه طبقتا لتعليمتات المهنتدس المشتري لت تون استط  

 الحفر نظيفة تماما قبل تنفيذ اعمال الخرسانات .

لحفتر أسعار اعمال الت سير والحفتر تعطتى لجميتم المتواد التتى تظهتر اثنتاء عمليتة الت ستير وا -

سواء كانت خرسانة عادية او خرسانة اسفلتية او احجار او طبقات رملية او جيريتة مدموكتة 

.. الا . ويشمل سائر المصاريف التى يستدعيها اتمتام العمتل علتى الوجته االكمتلل كمتا يشتمل 

ت اليف التصري فى المواد الناتجة متن الت ستير والحفتر ونقلهتا التى لمقالتب العموميتة ختراأ 

ة الجمركية اوال باول وحسب تعليمات المهندس المقتيم للشتركةل وفتى حالتة عتدم قيامته الدائر

 باخالء الموقم اوال بأول او التاخير فى نقلها يتم نقلها على حسابه وتحت مسئوليته .

تقاس اعمال الحفر هندسيا بالمتر الم عب من الحفر من واقم صافى مساحة األساسات حسب  -

اعتتات المختلفتتة فتتى االرتفتتاع العمتتودي الواقتتم بتتين قتتاع األساستتات المبتتين بالرستتومات للقط

ومنسوب األرض قبل الحفر.. وال يدفم اى اجر عن الحفتر التذى يتتم ختارأ هتذه الحتدود حتتى 

ولو كان من ال روري حفتره الم تان النتزول بتالعمل المطلتوبل وكتذلك ال يتدفم اى ثمتن عتن 

 ائد .الخرسانة العادية التى تلزم لمآل الحفر الز

ساعة وأزاله اى ترسيبات من عليه ودمك قاع الحفر قبل  24يتم غمر قاع الحفر بالمياه لمدة  -

 الشروع فى تنفيذ بند الخرسانات .

 

  -أعمال الخرسانة العادية : 

توريد وعمل خرسانة عادي طبقا لالبعاد والمناستيب الموضتحة فتى الرستومات التنفيذيتة وتت تون متن   

كجتتتم استتتمنت  250 –رمتتتل مصتتترى حتتتر   3م 0.40 – 3يتتتت نظيتتتف نمتتترة ستتتن دلوم  3م  0.80

بورتالندى عادى على ان ي ون الخلط مي اني يا مم الدمك الجيد باستخدام الهزاز المي اني ىل علتى اال 

 . 2كجم / سم 150يوم عن  28تقل المقاومة المميزة للخرسانة بعد 

العاديتتتة مطابقتتتة للمواصتتتفات القياستتتية يجتتتب ان ت تتتون جميتتتم المتتتواد الم ونتتتة للخرستتتانات  -

المصتتريةل كتتم يجتتب اجتتراء التجتتارب المعمليتتة التتتى يحتتددها المهنتتدس المشتتري علتتى المتتواد 

وتصميم خلطات خرسانية وسلك على نفقة المقتاول واعتمتاد النتتائج متن الجهته المشترفه قبتل 

الح ومية او احدى  البدء فى اعمال التوريد تجرى التجارب المعملية فى احدى معامل الجهات

 المعامل التى يحددها المهندس المشري .

تقاس جميم انواع الخرسانة العادية قياسا هندسيا بالمتر الم عب طبقا لبنود المقايستة وطبقتا  -

لمتتتا هتتتو موضتتت  بالرستتتومات والفئتتتة تشتتتمل توريتتتد المتتتون والمهمتتتات واالالت والعبتتتوات 

ا لمتدة استتبوع متن اليتتوم التتالى للصتتب والمصتنعيات ونتتزح الميتاه ور  الخرستتانة بعتد صتتبه

والفئة محمل عليها اي ا  اجراء تجارب ضبط الجودة على المواد المستخدمة والخرسانة وال 

تحتسب اية كميات خرسانة تم صبها زيادة عتن متا هتو موضت  بالرستومات او المقايستات او 

حالتته زيتتادة اعمتتا   التعليمتات ال تابيتتة الى ستتبب والفئتة تشتتمل سلتتك كلته دون ايتته عتتالوه فتى

 االساسات .

 

 



 

 

 

 المواد المستعملة فى الخرسانة العادية : -

يجب ان ي ون صلبا خاليا متن العيتوب ل  خاليتا متن االجتزاء المفتتتة واالتربته والمتواد  : السن

الع تتوية والقلويتتتة او اى متتتواد اختتترى غريبتتتةل ومستتتتوفى للشتتتروط المنصتتتوص عليهتتتا فتتتى 

 . المواصفات القياسية المصرية

الرمتتل المستتتعمل ي تتون طبيعتتى ستتلي ى وارد الصتتحراء ل نظيتتف وختتالى متتن المتتواد  الرمتتل :

 الع وية او الغريبة او ال ارة مثل االمالح والطفل واالصداي .

االستتمنت المستتتعمل هتتو االستتمنت البورتالنتتدى العتتادى ويجتتب ان ي تتون مستتتوفى  االستتمنت :

 ة المصرية .للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسي

ي تتون متتاء صتتالحا للشتترب نظيفتتا خاليتتا متتن المتتواد ال تتارة مثتتل  المتتاء المستتتعمل فتتى الخلتتط :

الزيتتوت واالحمتتاض والقلويتتات واالمتتالح والمتتواد االختترى التتتى قتتد تتت ثر تتتاثيرا متلفتتا علتتى 

 الخرسانة .

 

 أعمال الخرسانة المسلحة : 

توريد وعمل بالطات خرسانة مستلحة لتزوم القطاعتات الخرستانية المستلحة  طبقتا لالبعتاد والمناستيب 

ستتن  3م 0.80وحديتد التستلي  للقطاعتتات المختلفتة الموضتحة فتتى الرستومات التنفيذيتةل وتت تتون متن 

كجتم استمنت بورتالنتدى عتادىل علتى اال تقتل  400 –رمل مصرى حر  3م  0.4+   3دلوميت نمرة 

ن ي تتون الخلتتط مي اني يتتا ال وبحيتت  2كجتتم / ستتم 300يتتوم عتتن  28اومتتة المميتتزة للخرستتانة بعتتد المق

 واعتماد المهندس المشري .,والدمك مي اني يا باستخدام الهزاز المي اني ى

  االعمتال المطلتتوب تنفيتذها فتتى هتذا البنتتد تشتتمل اعمتال الخرستتانة المستلحة طبقتتا للمواصتتفات

هنتتدس الشتتركة ختتالل التنفيتتذل وتشتتمل االستتعار توريتتد وتركيتتب الفنيتتة القياستتية وتعليمتتات م

وتشتتغيل جميتتم المتتواد والعملتتة والمصتتنعيات الالزمتته لالعمتتال المطلوبتتة علتتى الوجتته االكمتتل 

 وصيانتها خالل مدة تنفيذ االعمال االخرى والى ان يتم استالمها .

 ي  الالزمتته بتتاالنواع تشتتمل اعمتتال الخرستتانة المستتلحة كافتتة المتتواد بمتتا فتتى سلتتك حديتتد التستتل

واالقطار وال ميات المبينة على القطاع المرفلل وكل متا يلتزم متن عبتوات واجهتزة مي اني يتة 

للخلط او لصب او المعالجة حسب المبين بالمواصفات الفنيتة او تعليمتات المهنتدس المشتري 

 خالل التنفيذ .

 تسلي  او ال ميات التواردة فتى ال يجوز للمقاول اجراء اى تعديل باالضافة او بالنقص لحديد ال

الرسومات او اى تغيير للمواصفات اال باسن كتابى معتمد من مهندس الشركةل واى خلل بهذه 

الشتروط يتحمتل المقتاول وحتده المستئولية التتى تترتتب علتى سلتك فنيتا وماديتا طبقتا لنصتوص 

 العقد .

 ل الخرستتانات ت تتون متتن المتتواد المستتتعملة ي الخرستتانة : المتتواد المستتتعملة فتتى تنفيتتذ اعمتتا

اجود االنواع والمطابقة للعينات المعتمدة من مهندس الشركة قبل التوريد ويتم توريتد المتواد 

المختلفة الى الموقم بال ميات ال افية الالزمه لتنفيتذ االعمتال المطلوبتة فتى كتل مراحتل العمتل 

تنفيذ االعمال االخرى وحسب البرنامج التنفيذى وب ميات تسم  بالتنفيذ المستمر دون تعطيل 

. المواصفات الفنية لهذه المواد هى ساتها المواصفات الفنية لمواد الخرسانة العاديتة الستابل 

 اعمال الخرسانة العادية   . –سكرها ) بند ثانيا 



  للحديتتد الرئيستتى  52يجتتب ان ي تتون الحديتتد المستتتخدم متتن الحديتتد عتتالى المقاومتتة ) صتتلب  

الطترى متا ل يتذكر ختالي سلتك علتى الرستوماتل وت تون االستتيا   وتنفيتذ ال انتات متن الصتلب

خالية من الصدأ والشحم واى مواد تقلل التماسك بينها وبين الخرسانة ويتتم تنظيتف االستيا  

اسا استتتدعى االمتتر سلتتك بفرشتتاه الستتلك او الستتف  الرملتتى . وال يستتم  بوصتتل استتيا  بطريتتل 

دس المشتتري . وي تتون وصتتل االستتيا  بطريقتتة اللحتتام اال بعتتد اختتذ موافقتتة كتابيتتة متتن المهنتت

متره قطتر الستيا فتى  65متره قطتر الستيا فتى حالته ال تغط ل  35الركوب وبطول ال يقل عن 

 حاله حديد الشد ما لم يذكر خالي سلك فى اللوحات االنشائية .

  يجتتتب ان تطتتتابل الفتتترم الخشتتتبية ) الصتتتندقة   مطابقتتتة تامتتتة لالبعتتتاد والمقاستتتات واالشتتت ال

والمناستتيب المطلوبتتة طبقتتا متتا هتتو موضتت  بالرستتومات ويجتتب ان ت تتون مح متتة  اتوالقطاعتت

بحي  ال يتسرب منها المونة وت ون متينة ومثبتة جيدا لتحمل الثقل التذى ستيقم عليهتا بتدون 

اى هبتتوط او انحتتراي وكتتذلك لتحمتتل ال تتغوط االفقيتتة الناشتتئة عتتن الخرستتانة الطريتتة وعلتتى 

ص حديد التسلي  وكتذلك يجتب الحصتول علتى تصتري  كتتابى العموم يجب اعتماد الفرم قبل ر

ستئول مبالصب بعد مراجعه حديد التسلي  لمطابقته لما هو وارد بالرسومات . المقاول وحتده 

عن متانة الشدادات . توضم الشدادات على اجزاء بحي  يم تن فتك كتل جتزء علتى حتده بتدون 

شتبية ل ال يستم  بفتك الشتددات حدو  اهتتزازات فتي األجتزاء األخترى المشتدودة بعتوارض خ

 والفرم او العبوات الخشبية اال بعد مرور يومان بعد انتهاء الصب .

  للحصول على المقاومة ال غط المطلوب يم ن تعديل نستب الركتام بالخلطتات بمتا يحقتل الحتد

 االدنى المطلوب لمقاومة ال غط بعد الحصول على موافقة كتابية من مهندس الشركة .

 متتر  0.25يراعتى ان تصتب الخرستانة علتى طبقتات كتل فتى حتدود )  التدمك :اعمل الصب و  

حتى يم ن دمك الخرسانة اوال باول ويتم دمتك الخرستانة باستتعمال الوستائل المي اني يتة مثتل 

الهزاز الغاطس او هزاز السط  ) وال يسم  مطلقا بالخلط اليدوى  ل ويراعى اال يتسبب صب 

خرستانات الستابل صتبها او زحزحتة التستلي  حتتى ال تت تون الخرسانة ودم ها فتى زحزحتة ال

فراغات فى الخرسانة او حول اسيا  التسلي  ممها كانت الطريقة المستعملة فى الدمك وحتى 

 ينعدم التعشيش ويمتنم ظهور الفقاقيم الهوائية وتصل الخرسانة الى اقصى كثافة .

 : ثة الصب من المطر او الجفتاي الستريم يتم وقاية الخرسانة حدي وقاية الخرسانة ومعالجتها

وسلك بتغطيتها باغطية مناسبة من وقت نهو الصب الى الوقت الذى يصب  فيته الستط  صتلدا 

بدرجة كافيةل بحي  يم ن رشه وتغطيته بمادة رطبه وتحفظ الخرسانة رطبه باستمرار ابتداء 

  الخرستانة جيتتدا متن وقتتت تصتلد الستتط  بدرجتة كافيتتة لمتد ال تقتتل عتن ستتبعة ايتامل ويتتتم ر

بالماء او تغطية السط  بقما  نستيج الجتوط والختيش او فتر  طبقتة متن القتش متم حفظهتا 

 فى حالة رطبه بالر  المستمر لمدة خمسة عشرا يوما .

 : تقاس اعمال الخرسانة قياسا هندستيا بتالمتر الم عتب وسلتك لالعمتال التتى  القياس واالسعار

مرفتل او تعليمتات مهنتدس الشتركة ال تابيتة اثنتاء التنفيتذ يتم تنفيذها طبقا للقطاع العرضتى ال

وال تحستب اى كميتات اضتافية تنشتأ عتن خطتتا فتى التنفيتذ وتشتمل استعار الخرستانة المستتلحة 

كافة المواد  الالزمته وبالنستب المقتررة وكتذا استيا  صتلب التستلي  المبينتة علتى الرستومات 

العمتل المطلتوب متن اجهتزة واالت وعمتال والقطم الخاصة للتثبيت وكل ما يلتزم لتنفيتذ ونهتو 

ومصنعيه وعبوات على الوجه االكمل والفئه محمل عليها اي تا اجتراء تجتارب ضتبط الجتودة 

 على المواد المستخدمة والخرسانة .

 أعمال المباني :

 . يتم عمل المباني باألماكن الموضحة باللوحات الهندسية 



 . الطوب من النوع الطفلى األحمر 

   الطوب قبل الشروع فى عملية البناء .يتم ر 

  . سو جودة ومقاومة عالية  من عينة معتمدة من المهندس المشري 

 حر  نظيف . رمل 3كجم اسمنت /  متر  300  مونة  التركيب 

  2كجم / سم  27يتحمل ضغط كسر . 

 . كحل العراميس حول الفتحات 

 أعمال البياض : 

  . يتم عمل البياض من طبقة واحدة 

 كجم اسمنت .  300م م عب رمل +  1سم م ونة من 2متوسط  بسمك 

  رمل  , وسلك  3كجم اسمنت / م  450األعمال أعلى طبقة من الطرطشة العمومية الم ونة من

 بعد وزن الحوائط بعمل البقج و األوتار من نفس نوع المونة . 

 . يتم ر  األسط   بالمياة بعد كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقا 

  . يتم الوزن للحائط على القدة مم تخديم و تنعيم السط  جيدا ولف الزوايا 

 أعمال ال هارة : 

  سم . 2.5األعمال عبارة عن طبقتين بسمك متوسط 

  مم إضافة اللون المطلوب . جير :بودرة :أسمنت ابيض    2:1:1م ونة من 

  . الر  بواسطة الماكينة الخاصة بذلك 
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 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع منطقة حرة خاصة
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لعمليه احالل وتجديد وأنشاء  العامة  الشروط العامة الخاصة بالمناقصة
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 منطقة حرة خاصةمحتويات كراسة الشروط والمواصفات 

 لعمليه احالل وتجديد وأنشاء اسوار للشركة 

 بمحطه حاويات الدخيله

 
  

 " منطقة حرة خاصة "                         

 
 البيـــــــــــــــــــــــــان

ناقصة بالم نموذج العرض الخاص-1  

الفنية وبنود األعمال الخاصة بالعملية الشروط والمواصفات -2  
  الشــــــــــــروط العامـــــــــــــــــــــة -3

نموزج العقد . -4  
نموزج خطاب ضمان التأمين االبتدائى .  -5  
نموزج خطاب ضمان التأمين النهائى .  -6  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 



---------------- 
 ) يرفق بالمظروف المالي ( عطاء

 ................................................................. شركة:نتشرف نحن 
 وعنوانهـ ـــا  : ................................................................. 

 ..................  فاكـــس:تليفــــــون : .............................    
 ................................................................. الســيد:ويمثلها 

 ...................................................................بصفتــــــه:

 شركة عمليه احالل وتجديد وأنشاء اسوار لل عن طأئهاالتقدم لسيادتكم بعب          

 بمحطه حاويات الدخيله

مصري الغير( جنيه             فقط وقدره  مصري )جنيه  .........         وقدرها:ذلك بقيمة إجمالية   
مع عدم التحفظ أو بها العقد المرفق الواردة بكراسة الشروط والمواصفات و  للنصوصونتعهد بالتعاقد طبقا 

 تعديل أي بند من بنوده 
والبضائع ألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة االسكندرية لتداول الحاويات العطاء وفي حالة مصاحبة 
 .األسبابدون إبداء  العطاءالحق في استبعاد منطقة حرة خاصة 
ساريا لمدة ستون يوما من  العطاء ووشروط التوريد تنفيذ البعد تبيننا التام لظروف العطاء وقد تم تقديم هذا 

 والرسوم الجمركية .  القيمة المضافة الفنية على أن تكون األسعار غير شاملة تاريخ فض المظاريف 
الحق في قبول أو  منطقة حرة خاصة – شركة االسكندرية للتداول الحاويات والبضائعلفرع يكون  أنونقبل 

 ن ناحيتها طبقا لما تراه دون أي التزامات م العطاءاستبعاد 
    - اآلتية:المستندات  العطاءومرفق ب

نقدا أو بشيك مقبول الدفع )  ( قيمة التأميـن المؤقت  احدى عشر لف جنيه ) جنيه   11000   مبلغ وقدره -1
 طبقا للنموذج المرفق بالكراسة ( أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط 

 ـ البطاقة الضريبية 3               ـ سابقة أعمال مدعمة بالمستندات الالزمة 2
 المقاولين.شهادة القيد بسجل  -4
  الممارسة ـ السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال 5

 صورة رسمية من عقد التأسيس و النظام االساسى . -6
ك مقبول الدفع إما أن يتم وضع التأمين االبتدائي داخل ) المظروف الفني ( إذا كان خطاب الضمان أو شي على

  الشركة.ا يتم سدادة مباشرة إلى خزينة دإذا كان نق
                                                                       ،،واالحتـرام،وتفضــلوا سيادتكم بقبـول فائق التحيـة                       

                                                                        .........................التوقيع:
 
 : ........................لمقاولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لامعاال عقطا
 البحري والبرى ) ش.ت.م.م(لنقل القابضة لشركة ال

 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائعفرع 
 منطقة حرة خاصة

 لدخيلةميناء ا96رصيف 
 

        2020 -2019رقم )      ( لسنة العامة للمناقصة  الشروط العامة         
 بمحطه حاويات الدخيلهاحالل وتجديد وأنشاء اسوار للشركة  لعمليه

تعلن عنها شركة اإلسكندرية  التيالمناقصات  في لمقاولينالمقدمة من السادة ا العطائاتتسرى الشروط العامة المبينة بعد على 

بحيث تعتبر هذه الشروط جزءا ال يتجزأ من شروط الدخيلة ميناء 96رصيف  –منطقة حرة خاصة -والبضائع لتداول الحاويات 

و تعتبر الشروط الخاصة الملحقة لكل عملية و الئحة الشركة للعقود و المشتريات و المخازن مكملة لهذه الشروط فيما  عروضهم
نص.بها لم يرد   

 مادة )1( نموذج العطاء :
المعتمد من  العطاءاتداخل مظاريف مغلقة ) المظروف الفنى والمظروف المالي ( موقعة من أصحابها على نموذج  العطاءاتتقدم 

الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له ، ويجب أن يثبت بالبنط العريض على كل 

اسم  نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه والماليالفني  العطاءمن مظروفي 

 احالل وتجديد وأنشاء اسوار للشركة )لعملية  لجلسة  الماليوالمظروف  الفنيبداخله المظروف  وعنوان الشركة وأن ما

 (  --/  --/ --الموافق  ----يوم منطقة حــــــرة خاصـــــــة    –الدخيلة بمحطة حاويات 
البريد الوارد والصادر بالشركة  خالصة األجرة أو تسليمها إلدارة إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه العطاءاتويكون تقديم 

 بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته
بشرط قيامه بسداد ثمن  العطاءالخارج أن يقدم على النموذج الخاص بمقدم  فيمقدما من فرد أو شركة  العطاءويجوز إذا كان 

 كراسة الشروط والمواصفات .

 مادة )2( قائمة األسعار )جدول الفئات( :
 مراعاة ما يلى عند إعداده لقائمة األسعار ) جدول الفئات ( : العطاءعلى مقدم 

ومحدد بها قيمة كل بند على حده من بنود  العطاء يجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة ومختومة من مقدم -1
يتم السداد  للعطاءات ، على أن تكون أسعار منطقة حرة خاصة وأنوغير مسموح بتقديم أي تحفظات مصاحبه  العطاء

 . بموجب مستخلصات يقدمها المقاول للشركة بقيمة األعمال التي أنجزها لكل مرحلة

جدول األسعار ، وكل تصحيح فيها أو غيرها يجب إعادة كتابته باألرقام والحروف  فيال يجوز الكشط أو المحو  -2
 وتوقيعه .

ت أو البيانات المحددة في كراسة شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفا العطاءال يجوز لمقدم  -3
 الشروط أو تعديل أي منها باإلضافة أو الكشط .

إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ما لم يكن خطأ  عطائةبحصول خطأ في  العطاء.كما ال يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب 
 ها نهائيا إال بعد اعتماد السلطة المختصة ماديا ،فإنه يجوز للجنة التقييم الفني والمالي والبت الفصل فيه وال يكون قرار

أو تنفيذها عن تحديد سعر صنف أو بند من األصناف أو البنود المطلوب توريدها  العطاءإذا امتنع مقدم  -4
بالنسبة لهذا الصنف أو البند . ويجوز المناقصة ول في  ـــبقائمة األسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخ

عن تحديد سعره أعلى  لعطاءاأن تضع للصنف أو البند الذي امتنع مقدم  العطاءمع احتفاظ الشركة بحقها في استبعاد 
األخرى فإذا أرسيت عليه العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر  العطاءاتسعر لهذا الصنف أو البند في 

األخرى دون أن يكون العطاءات  فييعتبر أنه ارتضي المحاسبة على أساس اقل سعر لهذا الصــنف أو البند ف المناقصه
 ذلك فيله حق المنازعة 

المقاولين هو المجموع الكلي  عطاءاتالقيمة النهائية للعطاءات التي تعتبر أساسا للمقارنة بين  -5
أي اختالف بين مجموع هذه البنود وما هو مدون بالنسبة وجد و إذا  –للفئات اإلجمالية لبنود مقايسة العملية 

 فان المرجع لهذه هو القيمة الناتجة من مجموع بنود المقايسة .  –للقيمة النهائية للعطاء



الحق المطلق في تكليف المقاول  للشركةفي األحوال التي توجد فيها بنود اختيارية أو بديلة يكون  -6
في هذه األحوال أن يتمسك بتنفيذ بنود خاصة  مقاولبتنفيذ أحد هذه البنود أو بعضها دون االخري وليس لل

 وليس له الحق في االعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو مدة إضافية .  –منها 

تعتبر ثابتة طوال مدة التنفيذ وليس األسعار المتفق عليها والموضحة بالمقايسة الملحقة بهذا العقد  -7
كما أنه ليس ألحد الطرفين  –والمواصفات  وماتألحد الطرفين الحق في تغييرها مادامت األعمال مطابقة للرس

 ويجب أن تكون األسعار –األسعار بسبب أية صعوبة غير منظورة أو تغيير في أسعار السوق  يرالحق في تغي
 .  القيمة المضافةبما فيها ضريبة شاملة جميع أنواع الضرائب  غير

َ كان نوعها التي يقتضيها العقد من -8 توريد  األسعار المتفق عليها تشمل جميع المصروفات أيا
وجميع مصاريف المصنعية كما تشمل جميع النفقات من شراء وعمالت أجنبية ونقل وصيانة  المهمات الالزمه

وكذلك للمواد والمهمات  نوعهاستعمل بمكان العمل أياَ كان وتصليح واستهالك وتأمين األدوات واآلالت التي ت
 وتشمل جميع المصروفات وااللتزامات ايا كان نوعها التى يتكبدها بالنسبه لكل بند من البنود  . الالزمة لذلك

 ( المقايسات و الرسومات :3مادة )       
 و بما فيها الرسومات التفصيلية   أن يحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة  العطاءات مقدميعلى 

شركة  فرع مقر من بمحطه حاويات الدخيلهاحالل وتجديد وأنشاء اسوار للشركة لعمليه  لخاصة المتعلقة
و عليهم  لدخيلةايناء ــالدائرة الجمركية م 96رصيف منطقة حرة خاصة – اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المقدمة منهم و  العطاءاتأن يقوموا باالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيث إنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من 
مع الشروط و  العطاءاتقبوال منهم لشروط العملية كما تعتبر  العطاءاتعلى  العطاءات مقدمييعتبر توقيع 

إن وجدت بقدر ما تقبله منها الشركة( مكونة  المقاوليندمة من المقايسات الخاصة بها )و كذلك الشروط المق
 المقاولينالمستندات المذكورة بسبب تحفظات  فيأي شرط وارد  فيلشروط العملية .و ال يعتبر أن هناك تعديال 

العقد الخاص  فيما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها و ينص عليها كتابة  عطاءاتهمعند تقديم 
 .المقبول  بالعطاء

 
 مادة )4( سابق الخبرة في األعمال:

ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات العطاءات على مقدمي 
في موضوع المناقصه صادرة من جهة ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة  فيوالمستندات التى تطلبها الشركة بما 

المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا . فيوالقيد معتمدة   
 

 مادة )5( تقديم العينات :
تمدة ) إن وجدت ( ــــعن توريد األصناف حسب عينات الشركة النموذجية والمواصفات والرسومات المع العطاءيكون 
 و التنفيذ إقرار منه بإطالعه عليها ويتولى التوريد للعطاءاإلطالع عليها ويعتبر تقديمه  العطاءيجب على مقدم  التي

إقرار منه بمعاينته لمكان األعمال المعاينة التامة  العطاءعينات أخرى ، كما يعد توقيعه على  طاءهطبقا لها ولو رافقت ع
. وعلى المقاول مراجعة االعمال المطلوب تنفيذها والمواصفات ض يقدم منه بعد ذلكالنافية للجهالة وال يعتد بأي اعترا

 الفنية قبل الشروع فى تنفيذ االعمال المطلوبة .
 

 مادة )6( مدة سريان العطاء :
بغض النظر عن ميعاد  العطاءنافذ المفعول و غير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم  العطاءيبقى 

. المرافق للشروط  العطاءبمعرفة الشركة حتى ستون يوما المعينة بنموذج  استالمه  
 

 مادة )7( سحب العطاء:   
قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقا للشركة دون حاجة  عطائه العطاءإذا سحب مقدم 

 إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .
ملغيا وغير اء العطيجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت ، وفى هذه الحالة يصبح  العطاءوعند انقضاء مدة سريان 

إلى أن يصل للشركة إخطار منه بسحب التأمين  بعطائهالمفعول فإذا لم يطلب ذلك ، اعتبر قابال الستمرار االرتباط  ساري
عطائه.المؤقت وعدوله عن   

 
 
 
 



 مادة )8( بيانات خاصة بمقدم العطاء و عنوانه :
يمكن مخابرته فيه  الذيالعنوان  عطائه فيجمهورية مصر العربية وأن يبين  فيمقيما  العطاءيجب أن يكون مقدم 

 ويعتبر إعالنه صحيحا .
فعليه أن يقدم معه توكيال مصدقا عليه من السلطات المختصة  العطاءمقدما من وكيل عن صاحب العطاء وإذا كان 

ألحكام القوانين والقرارات المنظمة .باإلضافة إلى كافة البيانات والمستندات التى يجب عليه تقديمها وفقا   
عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها األساسي ، وعند تقديم  عطاءوكل 

 من منشأة تجارية ألكثر من شخص واحد ، فيجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة .
قدمة بيان بأسماء المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى وفى كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة الم

المخالصات باسم  طاءاالت و إعـــــــــهذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين عند تنفيذ شروط العقود و إمضاء اإليص
كيل .الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التو  

 
 

 مادة )9( مستندات ترفق بالعطاء :
، ويرفق  صورة معتمدة من بطاقته الضريبية العطاء  مقدم من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاءإذا كان 

عليه بمعرفة لجنة فتح  لإلطالع األصلصورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة أو الشركة مع إحضار 
في موضوع المناقصه صادرة من جهة معتمدة ,  سابقة األعمال  ،المظاريف والتأشير علي الصورة بأنها طبق األصل 

.بطاقة عضوية االتحاد المصري للتشييد و البناء   
 

 مادة )10( ميعاد فتح المظاريف :
يجب أن تصل العطاءات  داخل المظاريف الفنية والمالية إلى الشركة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا  يوم  

            الموافق     /      / _____________   المحدد باإلعالن لفتح المظاريف الفنية
وال يسرى ذلك على اى تعديل  –و تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور أيا كانت أسباب التأخير عطاء أ باى وال يعتد

األقل سعرا والمطابق للشروط والمواصفات طالما انه ال يؤثر في أولوية  العطاءلصالح الشركة مقدم من صاحب 
.  العطاءات  

 

 مادة )11( مراجعة العطاءات :
سعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا مراجعة األ فييكون للشركة الحق 

المبنى على تخفيض نسبة مئوية من قيمة   بالعطاءاقتضى األمر ذلك ، ويعول على السعر المبين بالحروف وال يعتد 
 بأيغير مشروطة  العطاءار االلتزام بان تكون أسع العطاء مقدميوعلى  الممارسةيقدم في   عطاءعن أقل  الممارسة

أعمال أخرى . بأيشرط من شروط أو قيود و غير مرتبطة   
 

 مادة )12( جلسة فتح المظاريف :
الموعد  فيجلسة فتح المظاريف معتمدة منهم حضور  تبتوكيالت أو خطابا همينوب عن أو من العطاءات لمقدمييجوز 

المقدمة . العطاءاتالمحدد لذلك لسماع قراءة أسعار   
 

 مادة )13( التأمين المؤقت :
نســبة اد إلى زـوي المناقصةفي هذه ف جنيه  ( اال احدى عشرجنيه )  00011 يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت  

غير مصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب و يكون عطاء  و ال يلتفت ألي  العطاءفي حالة رسو من قيمة العملية % ( 5)

أو بشيك مقبول الدفع من أحد  العطاءذلك إما بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري حتى شهر الحق لمدة سريان 
و ذلك بعد  العطاءما لم يرسى عليه  قاولو يرد التأمين المؤقت للم العطاءالبنوك أو نقدا و ذلك ضمانا لحسن نية مقدم 

.المقبول  لعرضاتعيين   

 مادة )14( التأمين النهائي :
إلخطاره بكتاب موصى عليه  التاليفترة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم  فيالمقبول إن يودع  العطاءعلى صاحب 

% (  من قيمة إجمالي العملية التي رست عليه 5ما يساوى  )  إلىما يكمل التأمين المؤقت  طائهبعلم الوصول بقبول ع
فترة ال تجاوز عشرين يومـا  و يكون  فيالخارج يكون إيداع هذا التأمين  فيتبرم مع متعاقد  التيو بالنسبة للعقود 

بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو بشيك مقبول الدفع . أوالتأمين النهائي ضمانا لتنفيذ العقد  ويسدد نقدا   
 

 
 
 



 

 مادة )15( إلغاء العقد و مصادرة التأمين المؤقت :
له فيجوز للشركة بموجب  المدة المحددة فيالمقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه لعطاء إذا لم يقم صاحب ا

القضاء أن تلغى العقد و  إلىإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة التخاذ إجراءات أخرى أو االلتجاء 
 لعطاءاتا مقدميدر التأمين المؤقت أو تنفيذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة أو بواسطة أحد تصا

أن تخصم من أية مبالغ تكون  فير و يكون لها الحق ـأو بالمناقصة أو الممارسة أو باالتفاق المباش طائهالتالية لع
الرجوع عليه  فيله أيا كان سبب االستحقاق لدى الشركة ألي خسارة ألحقها مع عدم اإلخالل بحقها  مستحقة أو تستحق

 قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق .
 

 مادة )16( التأمينات :
د بخطاب ضمان بنكي غير مشروط صادر من اح أوتؤدى التأمينات نقدا أو بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة 

البنوك المعتمدة بذات القيمة والعملة وساري المفعول في المدة المحددة بكراسة الشروط والمواصفات ويجوز لمقدم 
أو  العطاءطلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الشركة بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم  العطاء

 وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمينات النهائية .
 

 مادة )17( خطابات الضمان :
حوالة بريدية 0رقمه و تاريخه و يجوز أن تسحب  العطاء فيإذا كان التأمين نقدا فيؤدى مقابل إيصال رسمي يثبت 

و ال تحسب فائدة على هذه المبالغ . العطاءبقيمته ترافق   
مسحوب عليه كما تقبل الشيكات و تقبل الشيكات على المصارف المحلية إذا كان مؤشرا عليها بالقبول من المصرف ال

 المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بجمهورية مصر العربية .
قيد أو شرط و أن  بأيو إذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة و ال يقترن 

حت أمر الشركة مبلغا يوازى التأمين و انه مستعد ألدائه بأكمله أو تجديد مدة سريان خطاب يقر فيه المصرف أن يدفع ت
العطاء.معارضة من مقدم  أي إلىالضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون االلتفات   

 

 مادة )18( تسليم الموقع :
 شركةباستالم الموقع بموجب محضر تسليم موقع عليه من ال المقاوليقوم  – الشركة و المقاولبمجرد أتمام التعاقد بين 

ا ومن المقاول نفسه أو من مندوبه المعتمد منهأو من ينوب عنه  
 

 مادة )19 ( رد التأمين المؤقت :                                            
غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت نقدا أو بشيك أو  العطاءاتأصحاب  إلىيرد التأمين المؤقت 

. المناقصه المحدودهفور اعتماد تقرير لجنة البت في بخطاب ضمان   
التأمينات النهائية إال بعد أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية أو انقضاء فترة الضمان وطبقا للشروط العامة  دوال تر

بغير توقف على طلب  بالمناقصه وحالئذ يرد التأمين بكاملة أو ماتبقى منة لصاحبة أو إلى البنك إذا كان خطاب ضمان
عام من االستالم األبتدائي.من أي منهما ويفرج عنه بعد أنتهاء فتره الضمان وهي   

 

 مادة )20( رفض األصناف أو األعمال المنفذة :
إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثر من األصناف الموردة  أو وجدت فيها نقص أو مخالفات للمواصفات أو مخالفا للعينات 

بوجوب سحب األصناف بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول بأسباب الرفض و  قاولالمعتمدة يخطر الم
 التالياليوم  فيو توريد بدال منها و يجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور قرار الشركة أو وكذلك األعمال المرفوضة  

على األكثر و يلتزم المقاول بسحب األصناف المرفوضة  خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم التالي إلخطاره فإذا 

(  2%) بواقع) رفض وإزالة األعمال والتوريدات ( ن ـتحصيل مصروفات تخزي فيلشركة الحق سحبها يكون ل فيتأخر 
و بعد انتهاء هذه المدة يكون للشركة الحق  جزء منه من قيمة األصناف لمدة أقصاها أربعة أسابيع  أو أسبوععن كل 

أن تتخذ إجراءات بيعها فورا و أن تخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويجوز التجاوز عن مصاريف التخزين في  في
متى قدرت السلطة المختصة ذلك . خاصةحاالت   

 
 

 مادة )21( التنازل عن العقد :
وز أن يتنازل عن تلك المبالغ النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها و مع ذلك يج للمقاولال يجوز 

مسئوال عن تنفيذ العقد و ال يخل قبول نزوله عن المقاول هذه الحالة بتصديق البنك و يبقى  فيألحد البنوك و يكتفي 
 المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق .



 
 

 مادة )22( حاالت فسخ العقد :
أو السماح للورثة   المقاولد التأمين إذا لم يكن للشركة مطالبات قبل جاز للشركة فسخ العقد مع ر المقاولإذا توفى 

تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه و توافق عليه السلطة  فيباالستمرار 
 المختصة بالشركة .

إنهاء العقد مع مصادرة التأمين أو  فيو توفى أحدهم فيكون للشركة الحق  قاولوإذا كان العقد مبرم مع اكثر من م
تنفيذ العقد . فيباالستمرار  المقاولين باقيمطالبة   

اتخاذ إجراءات أخرى  إلىجميع هذه الحاالت بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجة  فيو يحصل اإلنهاء 
. القضاء إلىأو االلتجاء   

 

 مادة )23( الحفاظ على النظام بموقع العمل
يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك 

استخراج الرخصة و الحصول على موافقة هيئة ميناء االسكندرية و كذا الجهات الحكومية االخرى, كما يكون مسئوال 
عاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الشركة بإب

يخالف أحكام هذه الشروط ويلتزم المقاول أيضا بالتامين على العمال و اتخاذ كل ما يكفل منع االصابات او حوادث الوفاة 
في هذه الحاالت لهم او الى شخص اخر أو األضرار بممتلكات الحكومة أو األفراد أو تلوث البيئة وتعتبر مسئوليته 

 مباشرة دون تدخل الشركة وفى حالة اخالله بتلك االلتزامات يكون للشركة الحق في تنفيذه على نفقته .
 

 مادة ) 24 ( التزامات المقاول :
وعلى ذلك فأنه –على مقدم العطاء قبل وضع فئات عرضه معاينه الموقع للتأكد من طبيعة الموقع وبالطريقة التي يراها 

ديم عطائه يعتبر أنه قام بالمعاينة التامة النافية للجهالة للموقع بغض النظر عما أرفق بالعطاء من بيانات مما بمجرد تق
وال يكون له  –يمنعه من أي اعتراض في المستقبل سواء بسبب طبيعة الموقع أو أية عقبه تصادفه أثناء سير العمل 

ف غير منظورة قد تطرأ على العمل بسبب النقل أو عدم الحق في المطالبة بأي تعويض نظير أي صعوبات أو ظرو
وتعتبر فئات عطائه شاملة لكل هذه االحتماالت وااللتزامات وبمجرد قبول  –تواجد المواد األولية باألسواق أو غيرها 

 عطائه من الشركة تعتبر الفئات نهائية وثابتة طوال مده العملية وغير قابلة للتعديل .
باألعمال موضوع المناقصه المبينة بالتفصيل بالرسومات واالشتراطات والمواصفات والمقايسات كما يلتزم المقاول 

ويلتزم مقدم العطاء بتنفيذ األعمال الموكولة إليه حسب األصول الفنية للصناعة  .  –المرفقة ويقدم العطاء على أساسها 
 ويكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتها وضمان صالحيتها .

 

 مادة ) 25 ( المواد واآلالت بمكان العمل :
جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واألدوات واآلالت التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو 
على األرض المشغولة بمعرفة المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع األعمال والمنشآت الوقتية األخرى 

هي .تظل كما   
نقلها أو التصرف فيها إال بإذن الشركة إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول تحت  زال يجو

 حراسته ومسئوليته وحدة وال تتحمل الشركة في شأنها اى مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك .
المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها ويجب على المقاول أن يهيىء مكانا صالحا لتشوين 

 بطريقة يوافق عليها مهندس الشركة .
 

 مادة ) 26 ( الفئات والكميات :
المقادير واألوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة العملية والغرض 

العمل بصفة عامة واألثمان التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعال سواء كانت  منها هو بيان مقدار
اقل أو أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة االبتدائية 

 أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقا ألحكام العقد
قاول مسئوال عن التحري بنفسه عن صحة المقادير واألوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجداول ويعتبر الم

الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة إلعادة النظر الى سبب وال يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو 
التى :تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية مع مراعاة ا  

تشمل الفئات ثمن األعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد وأجور اليد العاملة والمصاريف اإلدارية  -1
 واألرباح والهوالك والعدد واآلالت والسقايل وغير ذلك من األعمال الالزمة لتنفيذ العقد على الوجه األكمل .



لبناء والعمال وخالفة إلى موقع العمل وعلى المقاول دراسة كما تشمل الفئات تكاليف ونفقات نقل المهمات ومواد ا -2
كافة الظروف المحيطة بطرق ووسائل المواصالت المؤدية إلى موقع العملية وتقع مسئولية ذلك بالكامل على 

 المقاول دون سواه .
و مهندسةويقوم مهندس الشركة بعملية القياس والوزن لألعمال أثناء سير العمل باالشتراك مع المقاول أ  

 أو مندوبة ويتم التوقيع بصحة المقاسات واألوزان من االثنين فإذا تخلف المقاول أو مندوبة بعد إخطاره
 يلزم باألوزان والمقاسات التي يجريها مهندس الشركة .

 

 مادة ) 27 ( تأخير المقاول  في توريد أو تنفيذ األعمال وغرامة التأخير المترتبة على ذلك  :
األصناف أو تنفيذ كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك في توريد  قاولمإذا تأخر ال

على أو تنفيذ األعمال فيجوز للشركة إعطائه مهلة إضافية للتوريد   لمرفوضة واألعمال الغير مطابقة بالمواصفات الفنية ا

يكون  التيعن كل أسبوع تأخير أو جزء من األسبوع من قيمة الكمية % (  1بواقع  )  تأخيرأن توقع عليه غرامة 

( وتحسب الغرامة من قيمة ختام العملية جميعها إذا رأت  10%أو تنفيذها بحد أقصى ) توريدها  فيقد تأخر  قاولالم

األكمل في المواعيد  الشركة أن الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تم من العمل عن طريق مباشر أو غير مباشر على الوجه
ال يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب و األوضاع السابقة الجزء المتأخر المحددة أما إذا رأت الشركة أن 

من قيمة األعمال أو التوريدات المتأخرة فقط و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه أي ضرر دون 
ذار.الحاجة إلى تنبيه أو إن  

الميعاد المحدد للعقد أو خالل المهلة اإٌلضافية يكون  فيبتوريد األصناف أو تنفيذ األعمال  قاولو في حالة عدم قيام الم
-للشركة اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين:  

 فيقيمة الزيادة  قاولى حسابه و يخصم من التأمين المودع من المـمن غيره عل تنفيذ األعمال التي لم يقم المقاول بتنفيذها-1

( من قيمة األصناف المشتراة  على حسابه و ما يستحق من غرامة عن  10%الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع ) 

حالة . أي فيفرق  بأيالمطالبة  قاولال يحق للمأو تنفيذ األعمال و  التوريد فيمدة التأخير   

و الحصول على جميع المستحقات دون  % من قيمة التعاقد5ازى بما يو إنهاء التعاقد و مصادرة التأمين النهائي-2
القضاء . إلىااللتجاء أو  اتخاذ إجراءات أخرى إلىالحاجة   

 
 مادة )28( فسخ العقد ونتائج سحب العملية :

إصالح اثر  فيشرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل القيام بأحد التزاماته المقررة و لم يشرع  بأي قاولإذا أخل الم
ذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا اإلصالح كان للشركة الحق 

-: ظروف العقد ومصلحة الشركة هوفقا لما تقتضي اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين في  
الشركة من  هجميع ما تستحقفسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق وقت الفسخ و الحصول على  -1

 غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار .
كالمناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو من طرق التعاقد   ةبأي طريق قاولتنفيذ العقد على حساب الم -2

و ت سحب العملية وق قاولمع مصادرة التأمين النهائي المستحق  للمالمناقصة المحلية أو الممارسة أو االتفاق المباشر 
ات و تعويضات و استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات و خسائر زيادة مـالحصول على ما تستحقه الشركة من غرا

بمحل العمل من منشآت وقتية  دلذلك ويكون للشركة الحق في احتجاز كل أو بعض مايو جقد نتيجة ـــعلى قيمة الع
تكون مسئولة عن ذلك قبل المقاول أو غيرة وعما يصيبها من تلف أو ومباني وآالت وأدوات ومواد وخالفة دون أن 

نقص الى سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق أيضا في االحتفاظ بها بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها 
 .  ولها أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع 

 مادة )29( مدة االرتباط بالعطاءات :
 الفنييوما من تاريخ جلسة فتح المظروف  60قائمة ال يمكن سحبها لمدة ) ســتون (  روضالشركة أن تبقى الع تشترط

قبل انتهاء  ةطائع طاءأن يسحبه مقدمه ، و إذا سحب مقدم الع إلىقائما حتى بعد نهاية الميعاد المذكور  طاءو يستمر الع
يصبح التأمين المؤقت الذي دفعه حقا للشركة دون حاجة التخاذ  ائهطمدة الستون يوما المذكورة و قبل إخطاره بقبول ع

إجراءات قانونية أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها . أي  
 
 

 مادة )30( قبول العطاء و تجزئته :
 فيتعتبره  طاءع أيآخر و تحتفظ لنفسها بالحق في قبول  طاءأو أي ع طاءاتالشركة غير ملزمة بقبول اقل الع

واحد و قاول و تعطيه ألكثر من  م طاءموضوع العواألعمال و لها حسب تقديرها المطلق أن تجزأ التوريدات مصلحتها 
المطالبة  طاءاتالع لمقدميكلية أو جزئيا دون إبداء األسباب و ال يجوز  عامةال ناقصهأن تلغى الم فيذلك لها الحق ك

تعويض عن ذلك . بأي  
 



 

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

 معاملته مع الشركة . فيإذا استعمل المتعاقد الغش أو التالعب  -1
 رشوة أحد موظفي الشركة . فيإذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر  -2
 . سرأعإذا أفلس المتعاقد أو  -3

( يشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين و ال يخل فسخ العقد و مصادرة التأمين بحق الشركة  2، 1وفى الحالتين ) 

الرجوع على المتعاقد بالتعويضات الالزمة . في  
 

 مادة )32( تعديل العقد بالزيادة أو النقص :
وتنفيذ ( من قيمته و ذلك خالل مدة التوريد  05%حدود )  فيتعديل العقد بالزيادة أو النقص  فييكون للشركة الحق 

تعويضات أو فروق أسعار و يجوز للشركة مد المدة المحددة  بأيالمطالبة  فيدون أن يكون للمتعاقد الحق  األعمال
بما يتناسب مع الكميه المضافه.إذا استدعى األمر ذلك  وتنفيذ األعمال لتوريدل  
 

 مادة )33( نظافة الموقع:
حالة نظيفة  فيأن يجعل األعمال بما فيها األراضي الموضوعة تحت تصرفه ألي غرض من األغراض  قاولالم يجب على

قد يتسبب عنها  التيالبيئة أو  أوال لزوم لها أو األشياء المضرة بالصحة أو األمن  التيخالية من البقايا و المخلفات 
حالة نظيفة كاملة و صالحة لالستعمال و عليه أن يصلح مكان حرائق و عليه أن يسلم كل جزء من األعمال بعد إنجازه ب

العمل و يخليه من جميع بقايا المواد و األوساخ و كل أنواع المخلفات و عليه أن يحافظ محافظة تامة و يتخذ جميع 
ذلك كتابة. االحتياطات الالزمة لوقاية المنشات المحيطة بالموقع و أال يزيل منها شيئا أال بعد موافقة الشركة على  

أن تقوم به على  فيخالل ثالثة أيام من استالم األمر الكتابي، فللشركة الحق  فيبكل ما ذكر آنفا مقاول ال و إذا لم يقم
جميع الغرامات  قاولالم اتخاذ أي إجراء أو أي إخطار آخر مع تحميل إلىو تحت مسئوليته بدون حاجة  قاولب المحسا

المخلفات بعيدا عن الموقع و تعطيل حركة العمل بالشركة.الناتجة عن عدم إخالء أو نقل   
 

 مادة )34( إنهاء األعمال:
أو  قاولالم سيجرى فيه معاينتها بحضور الذيالشركة كتابة بذلك و عندئذ يحدد اليوم المقاول بمجرد انتهاء األعمال يخطر 

 مندوبه

 مادة )35( مدة ضمان العملية :
بدون  للعملية االبتدائيمن تاريخ االستالم لمدة سنة أن يضمن األعمال و حسن تنفيذها على الوجه األكمل  قاولالم على

 مالحظات .
أن يصلح أو يجدد هذا الجزء على  قاولالم أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيب فعلى األعمالمن وإن وجد أي جزء

ذلك فللشركة أن تقوم  فيدة الضمان صالحة لالستعمال فإذا قصر أثناء م األعمالالتوريدات و حسابه لكي تكون جميع 
وذلك دون  بتنفيذه بالنيابة عنه على حســـابه و تحت مسئوليته و ذلك بعد التنبيه عليه بإجراء هذا اإلصالح بكتاب مسجل

.اإلخالل بمده الضمان المنصوص عليها فى القانون المدني   
 

 مادة )36( المواد و التشوين:
جميع المواد يجب أن تكون من أجود صنف مطابقة تماما للشروط و المواصفات القياسية المصرية أو أي مواصفات -1

و مطابقة للمواصفات الفنية لألعمال المتفق عليها و العينات المعتمدة من الشركة و يكون مقدم العطاء  قياسية عالمية
.مسئوال عن جودتها و ضمان صالحيتها   

 التياألماكن  فيتشوين المهمات متواصال و بمقادير كافية إلتمام جميع األعمال المحددة و أن يكون ذلك  يجب أن يكون-2

 يعينها مهندس الشركة.

 
 -: المقاول( مهندسي ومندوبي  37مادة ) 

للقيام بمالحظة  المهندســـــــيندين بنقابة ــــــويكونوا مقي كفاءةأن يستخدم ا ثناء العمل مهندسين ذوى  قاوليجب على الم
للعمل بالنيابة عنه وان يقوموا  قاولوعلى هؤالء المهندسين أن يكونوا بمنطقة العمل وان يفوضوا تفويضا تاما من الم, العمل

 المقاول تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من مهندسي الشركة وان يكون لهم مكتب بالموقع يعمل على حساب  وسرعةباستالم 
للشركة أن هؤالء  أتضح وإذاعلى الشركة قبل تعينهم العتماد هذا التعيين  المقاولويجب أن تعرض أسماء مهندسي 

في استخدام المهندسين  قاولقصر الم وإذااستبدالهم بآخرين المقاول المهندسين غير الئقين، فلها الحق في أن تطلب من 

)  يها (ــــــــجن 300ي استبدالهم بآخرين يحق للشركة خصم مبلغ وقدره ) المطلوبين بصفة مستمرة على النحو المذكور أو ف

يوميا للمهندس الواحد في أيام عدم التواجد عالوة على أن يكون للشركة الحق في تعيين  فقط وقدرة ثالث مائه جنيها الغير ( 



ويتم خصم مرتبة من  المقاولاعتراض من  في القيام بمباشرة أعماله ودون للمقاولأحد المهندسين من قبلها ليكون ممثال 
 أيضا. المقاولمستحقات 

 

 مادة )38( رفض المهمات واألعمال التي توجد غير مطابقة أثناء سير العمل:
تقديم المهمات لألعمال المطلوبة منه إلحصائها جيدا أثناء سير العمل إذا طلب منه مهندس  المقاوليجب على  -أ

 الشركة ذلك.
يرى أنها من نوع غير صالح أو غير  التيلمهندس الشركة الحق في رفض أي شيء من المواد و األعمال  -ب

أن يزيلها في الحال من موقع العمل وأن يزيل ويعيد العمل  قاولالم مطابقة للشروط أو العالمات المقدمة والمعتمدة وعلى
 وتحت مسئوليته. قاولالملى نفقة لم يوافق عليها مهندس الشركة ويكون ذلك ع التيأو األعمال 

تأخير ينشأ من رفض مهندس الشركة للمواد و األدوات و أجزاء العمل، سواء  أيال يسمح بامتداد مدة العملية بسبب  -ج
 كان ذلك بالمصانع أو بموقع العمل.

إزالة المواد واألدوات  فيأيام من تاريخ استالمه إخطار كتابي من الشركة وإذا تأخر  سبعةفي ظرف  قاولالمإذا أهمل  -د
أن تقوم بإزالتها دون  فييطلب منه إزالتها بموجب النص السابق أو أي نص آخر فيكون للشركة الحق  والتيو اآلالت 

تواجدها.مع تحميله بجميع الغرامات الناتجة عن  المقاولاتخاذ أي إجراءات وعلى حساب   
 

 مادة )39( االختبار:
للشركه الحق فى ارسال عينات المواد التى يوردها المقاول للمعامل الحكوميه أو المعامل الخاصه الختبارها والتاكد من 
صالحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات وعليه أن يقوم على حسابه بتقديم ما يلزم من المهمات والمصنعيه ووسائل 

ه الجراء هذا االختبار كما يحق للشركه تكليف أحد خبراء الدهان أو بيوت الخبره المتخصصه فى هذا المجال النقل الالزم
 بالقيام بمتابعه التنفيذ واالستالم للعمليه موضوع الممارسه.

 

 مادة ) 40 ( طلب الرسومات  :
ذلك قبل الحاجة إليها بأسبوعين على األقل إذا احتاج المقاول إلى تعليمات أو رسومات تفصيلية لبعض األعمال فعليه طلب 

تمدها مهندس الشركة قبل تنفيذها , ويحق لمهندس الشركة تكليف المقاول بتقديم اقتراحات في صورة لوحات تفصيلية يع  
 
 

 مادة ) 41 ( األعمال الغير واردة بالعقد  :
ى أمر كتابي بذلك من المالك أو من المهندس وفى ال يجوز للمقاول إجراء أي عمل ال يكون مذكوراَ بالعقد قبل الحصول عل

 سعارحالة طلب أي أعمال لم ترد بالعقد فللشركة الحق في طلب تنفيذ هذه األعمال بذات األسعار الواردة بعروض األ

سالفة الذكر بهذه الكراسة  . 32المقدمة منه وفقا للمادة   

 

 مادة ) 42 ( االستالم االبتدائي :
صل االستالم ـــطبقا للشروط و المواصفات و الرسومات فيح  تنفيذ األعمال والتوريداتتمت  التيإذا اتضح من المعاينة 

أو مندوبه أثناء المعاينة يثبت ذلك   هأو مندوبه وفى حالة تخلف قاولوجود  الم فيو يحرر محضر رسمي بذلك  االبتدائي
على الوجه األكمل أو أن التوريد لم يستكمل فيؤجل  ينفذلم  العملة أن المحضر المذكور و إذا ظهر من المعاين في

يتم فيها ذلك  التيللشروط مع إثبات التواريخ   مطابقة األعمال والتوريدات قد تمتأن يتضح أن  إلىاالستالم المؤقت 

  (  68ن المدنى ) مادة مع حق الشركة في فرض غرامة التاخير  مع عدم االخالل بمسؤليته طبقا للقانو بنفس المحضر

 
 

 مادة )43( االستالم النهائي:
قد قام بكل ما عليه من االلتزامات طبقا لشروط العملية فيحصل  قاولالم إذا اتضح من المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان أن

بمقتضى العملية.  قاولالماالستالم النهائي و يرد إليه التأمين النهائي وإال فيؤجل حتى تنفذ كل االلتزامات المفروضة على 
و تستمر قاول للمو تعطى صورة و ال يعتبر االستالم النهائي انه قد تم أال إذا حصل إثباته بمحضر موقع عليه من الشركة 

. طبقا ألحكام هذه الشروط إلى حين تحرير محضر االستالم النهائي المشار إليه قاولالم مسئولية  
 
 

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

% بشيك بعد الفحص واالستالم أو القبول100أوال:  
 ثانيا: المستخلصات



 

 مادة )45( الدفعة المقدمة:
يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدما من قيمة التعاقد اذا كان الدفع المقدم مشروطا في التعاقد ومقابل خطاب 

معتمد بذات القيمة والعملة وذلك بموافقة سلطة االعتماد المختصة علي انه في حالة التعاقدات الخاصة بتدبير  ضمان بنكي
يتم سداد الدفعة المقدمة فور وصول خطاب ضمان بنكي لقيمة الدفعة المقدمة اذا ما كانت مدة  األحتياجات أو تنفيذ االعمال

التنفيذ تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وذلك لتفعيل مدة التنفيذ وسرعة التوريد او انهاء األعمال ويستثني من شرط 

في حالة طلبها ذلك. 2018لسنه  182خطاب الضمان البنكي الجهات الحكومية الخاضعة الحكام قانون   

 
 



 نموذج

 لعمليه احالل وتجديد وأنشاء اسوار للشركةعقد 

 محطة حاويات الدخيلة
 -تحرر هذا العقد بين كل من:        2019انه في يوم                 الموافق     /    / 

شركة اإلسكندرية لتدداول الحوويدوو والبئدو"م طمن قدة حدرة  وردةط شدركة توبعدة مسدوهمة  -1
د السدديد  برددهته ر"دديل م اددل ممدددوت توفيددق درا       /بحددر   الاددوا مرددرية ويمها ددو نونونددو

 االسكندرية مينو    54/   49رريف  اإلدارة والعئو المنتدب ومقرهو مح ة الحوويوو ـ 
 )  رف أول (                                                                                             

شددركة                                      ويمها ددو نونونددو فددي التونيددم عاددا هددذا العقددد السدديد  -2
 الم ندل /       

 ددب التهددويص الرددودر بتددوري/       /     /  وينددوب عندده فددي التونيددم  السدديد/            بمو
 )  رف هون (                              ومقرهو                                2019

 تم يد
لعمايه بتوري/  /     /       أ ريو منونره عومة بين م موعة من الشركوو المت رره  -

 مح ة  حوويوو الد ياة  –الد ياة  بمح ة حوويوو  احالل وت ديد وأنشو  اسوار لاشركة

التي أسهرو نتي ت و عن نبول الع و  المقدم من شركة                             ) ال رف 

الهوني ( بقيمة إ مولية ندرهو              نية ) فق  وندرة                              نيه 

 الغير ( غير شوماة ئريبة القيمة المئوفة .

                                           م ال ادارة الشركة ) ال رف االول ( بوال موع  وافق 2019وبتوري/     /    /  -
 عمايه احالل وت ديد وأنشو  اسواربرهتة سا ة االعتمود المولي عاا محئر إ را او ل نة 

 نيه                           بقيمة إ مولية ندرهو              نية ) فق  وندرة    لاشركة
 الغير(غيرشوماة ئريبة القيمة المئوفة وتحو الع   وال يوده فا حدود الكميوو الهعايه 

 وع الت ور    وب االسدنود   قارسل السيد  المحوسب / ر"يل ال 2019  وبتوري/     /    / -

 لاسودة   /   )        / م ( 

الشركة ال رف الهوني   وب ئمون بنكا تحو رنم               بتوري/     /    /       ندمو  -
بمباغ وندره              نية ) فق  وندره            ني و الغير ( رودر من           فرع وذلك بمو 

 % من نيمة عماية المقوولة لئمون تنهيذ العماية.   5يمهل 

 -ومن هم فقد تالنو إرادة ال رفين عاا موياا :
 



 البند األول
 

رهوو يعتبر التم يد سولف الذكر وكوفة األوراق ومستنداو هذه العماية  وكراسة الشرو  والموا
 والكتولو وو والموارهوو ال ندسية والهنية ال ورة ب ذه العمايةوالمقويسة الكمية التهمينية 

 العقد وتأ ذ حكمة.    ال يت  أ من هذا والمكوتبوو المتبودله بين ال رفين والمقبوله وتعتبر 

 

 البند الثاني
 

لعمايه احالل وت ديد وأنشو   اسند ال رف األول بمو ب هذا العقد الي ال رف الهوني م مة تنهيذ 
  بقو لالشترا وو والموارهوو الهنية والرسوموو ال ندسية  اسوار لاشركة 

 ني و الغير (  غير              والقيمة اإل مولية ل ذا العقد مباغ وندره            نية ) فق  وندره
شوماة ئريبة القيمة المئوفة, واسعور اله"وو المقدمه ن و"ية وال ي و  لا رف الهوني  اب تعديا و 

 بول يودة مستقبال ألي سبب من األسبوب.
وتتم المحوسبة فيمو بين ال رفين بمو ب مست اروو يقدم و ال رف الهوني لا رف األول  في ن وية 

 بقيمة األعمول التي أن  هو ال رف الهوني . كل مرحاة
 

 البند الثالث
 

فى مدة   يات م ال رف الهوني بتنهيذ وإن و  كوفه األعمول الم اوبة والمسندة إليه بمو ــــــب هذا العقد

بمو ب محئر مشترك مونم من كل من السيد / الم ندل  من توري/ استالم المونم  تسعون يوم عمل
عن التنهيذ التوبم لا رف الهونا و السيد / الم ندل المدنا المس"ول عن التنهيذ المدنا المس"ول 

 التوبم لا رف االول .
عاا ان يراعا المقوول نشو  الشركة بولمح ة وعدم التوهير سابيو عاي و وتحسب غرامة التو ير  -

ئر ال رف الهونا او عن عدم ان و  هذه االعمول وفقو لامدة المتهق عاي و من ال رفين , فوذا لم يح
مندوبة لتسام  المونم فا التوري/ المحدد لبد  التنهيذ يحرر محئر بذلك ويعتبر هذا التوري/ موعد 

 بد  التنهيذ ل ذا العقد . 
ويات م ال رف الهوني بتسايم كوفه األعمول موئوع هذا العقد بولكيهية والحوله الواردة  بولمقويسة  

 ورولحة لاتسايم االبتدا"ا .  والموارهوو ال ندسية الكمية التهمنية والكتولو وو
% من نيمتة بنهل الشرو  50كمو يحق لا رف األول تعديل العقد بول يودة أو النقص في حدود  -

والموارهوو وذلك  الل مدة تنهيذ األعمول دون أن يكون لا رف الهوني الحق في الم ولبة بأي 
 أسعور.تعويئوو أو فروق 

ف الهوني في تسايم األعمول المكاف ب و  و  لسا ة االعتمود الم ترة بوالعتمود فإذا تأ ر ال ر
لاشركة ال رف األول إذا انتئو المراحة العومة ذلك إع و"ه م اة إئوفية إلتموم التنهيذ عاا أن 
تونم عاية غرامة عن المدة التي يتأ ر في و إن و  العمل بعد الميعود المحدد إلي أن يتم التسايم 



في حسوب مدة التأ ير المدة التي يتونف في و العمل السبوب ن ريه وعايه أن  لبتدا"ي وال يد اال
       يهبو ل  ة االداره نشو" و عن أسبوب ن ريه ويكون تونيم الغرامة وفقو لانسب االتيه

إذا . % من نيمة  تومي العماية  ميع و10% عن كل أسبوع تأ ير أو     منه وبحد أنرا 1
مبوشر عاا الو ه  رأن ال    المتأ ر يمنم االنتهوع بمو تم ب ريق مبوشر أو غي ه ة أالداررأو  

شي"و من ذلك  بأن ال    المتأ ر ال يسب هاألكمل وفا المواعيد المحددة أمو إذا رأو   ة أالدار
م رد فيكون تونيم الغرامة وفقو لانسب السوبقة من نيمة األعمول المتأ رة فق  وتونم الغرامة ب

 .حرول التأ ير ولو لم يترتب عايه أي ئرر دون حو ه آلي تنبيه أو إنذار

 البند الرابع
يقر ال رف الهوني بأنه عوين االموكن التي سوف يتم تنهيدذ العمايدة ب دو المعويندة التومدة والنوفيدة  -

 .لكل   ولة و انر بون و منوسبة التموم العماية المتهق عاي و 
كمو يقر بأنه تحقق من كوفة تهريالو األعمول الم اوبه وتعوند عادا أسدول العادم التدوم ب دو مدم  -

 الت امه بوالشترا وو والموارهوو الهنية والكتولو وو المتهق عاي و . 

 الخامس البند
لا رف الهوني ) المقوول( أن يتنو ل عمو اسند إليه من أعمول في هدذا العقدد أو  د   منده   ال ي و

 .لمقوول آ ر من البو ن

 السادس البند
يات م ال رف االول بتوفير مردر الميوه و الك ربو  الال مين ل دمة االعمول موئوع التعوند عاا 
 ان يقوم ال رف الهونا بعمل التوريالو  وتتم المحوسبة عاا نيمة است الك الميوه و الك ربو  

ن مقوبددل  ددوال مدددة التنهيددذ لا ددرف الهددوني كمددو يقددوم ال ددرف األول بتسددايم مسددوحة منوسددبة وبدددو
لتشددوين وت دد ين المددواد والعدددد واوالو وهددا وتكددون  ميع ددو تحددو مسدد"وليه وحراسدده ال ددرف 
الهوني وحده وال تتحمل الشركة ال رف األول في شأن و آيه مسد"وليه بسدبب الئديوع أو التادف أو 

الشدركة ال درف األول آلدي أن يدتم  نقا دو أو التردرف في دو إال بدأذن  السرنة اوا  ئرر وال ي دو
 .التسايم االبتدا"ا

ويات م ال رف الهوني بولعمل فا المسوحة الم ررة له وال ي و  لده وئدم تشدوينوو  دورك تادك 
المسوحة و بم رد إن و  األعمول و نبل إتموم التسايم االبتدا"ي عاا ال رف الهونا أن ي اا المونم 

يحدق لا درف األول ) الشدركة ( إن دو  ذلدك عادا حسدوب ال درف  من المواد واالتربه والبقويدو وإال
  .الهوني

 السابعالبند 
يات م ال رف الهوني بوست راك ا  تروريح ال مة سوا  لاعمل او د ول الدا"رة ال مركية لعمولة 
ومعداته ومواده وسيوراته و الفة وذلك عاا تهقته ال ورة عاا ان تقوم الشركة ال درف االول 

 تروالو الال مة لد  ال  وو الم ترة لتس يل ذلك .بو را  اال

 البند الثامن
يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بتنفيذ العقد كما يكوون 

عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف األول وأجهزه الميناء واألمن و ابعاد  مسئوال



تنفيوذ التعليمووات أو يحواول الوووخ أو يخوال  أحكووام طوذه الشوورو   كمووا  كول موون يهمول أو يوورف 

االحتيا وووات والتووودابير الالالموووة لسوووالمة عمالوووه وجمهوووور  ةيتعهووود الطووورف الثووواني باتخووواذ كافووو

المتعاملين بما يكفل منع اإلصابات أو الحوادث أو األضورار بممتلكوات الشوركة الطورف األول أو 

 .ل ذلكالوير ويكون مسئوال وحده عن ك

 التاسعالبند 
يلتزم المقاول ) الطرف الثاني ( بان يوفر مهمات الوقايوة الشخصوية للعموال التوابعين لوه وفوى 

تقوم الشركة ) الطرف األول ( بتوفيرطا وخصومها مون  لمهماتحالة عدم التزامة بتوفير طذه ا

باتبواع كافوة تعليموات  يلتوزم المقواول,,, كموا وتسلم مهمات الوقاية الشخصية للعواملين  هحساب

االدارة العامة للسالمة و الصحة المهنية و اشترا ات البيئة و الخاصة بحماية البيئة والحفاظ 

 على العاملين و المتعاملين بالشركة . 

 شراعالالبند 
يضمن المقاول األعمال موضوع طذا العقد وحسن تنفيذطا على الوجه األكمل لمدة سنه واحده 

االستالم االبتودائي لالعموال موضووع العقود  ويكوون المقواول مسوئوال عون بقواء تبدأ من تاريخ 

جميع األعمال سليمة أثناء مدة الضمان , واليخل ذلوك بوالتزام الطورف الثوانى مون العقود  بمودة 

الضوومان المنصوووي عليهووا بالقووانون الموودنى وقوودرطا عشوور سوونوات تبوودا موون توواريخ االسووتالم 

جوزء مون العمول  يور سوليم أو معيوب فعلوى  ديب أو آي خلول أو وجوالنهائى فإذا ظهر بها أي ع

الطرف الثاني أن يجدد طذا الجزء على حسابه خالل أسبوع من تاريخ أخطواره بوذلك بالفواكس 

او بخطاب مسجل بعلم الوصول فوذذا لوم يقوم المقواول بوذلك كوان للشوركة) الطورف االول (عمول 

سوتحقات لوه عون طوذه العمليوة او ا  عمليوة االصالحات الالالمة على حسوابه خصوما مون ا  م

اخر  , وفى حالة عدم وجود مستحقات كان للشركة )الطرف االول( الحق فوى الرجووع عليوه 

بقيمة االصالحات و التعوي  عن ذلك  لكوي تكوون جميوع األعموال سوليمة أثنواء مودة الضومان 

 .صالحه لالستعمال

 عشر الحاد البند 
ول ( بذحكوام طوذا العقود أو أطمول أو أ فول القيوام بذحود التزاماتوه إذا أخل الطرف الثواني ) المقوا

المقووررة ولووم يصوولح أثوور ذلووك خووالل أسووبوع موون توواريخ إخطووارة بموجووب خطوواب مسووجل بعلووم 

الوصول للقيام بذجراء طذا اإلصالح كان للشركة الطرف األول دون اتخاذ أية إجراءات إدارية 

 -التاليين:أو قضائية الحق في اتخاذ أحد االجرائين 

إسوناد العمليووة آلووي مقوواول آخوور علووى حسووابه بالممارسووة أو المناقصووة محليووة عامووة أو  -1

محدودة أو أمر مباشر وبنفس الشرو  والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليهــــا ويخصوم 

أو أي قيموة الزيوادة فوى التنفيوذ علوى حسوابه  من التوذمين الموودع أو مسوتحقاته لود  الشوركة 

 المطلوبة. األعمال% من قيمة 10ر  مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع شركة أخ

فسخ العقد ويصبح التذمين النهائي من حق الشركة الطرف األول والحصول على جميع  -2

ما تستحقة الشركة من  رامات وتعويضا ت عما يلحق بها من أضورار دون حاجوة آلوي تنبيوه 

 أو انذار اواتخاذ أي اجراء قضائي اخر.



 عشرالثانى البند 
% من قيمة العقد 5قيمته بنكي لثاني خطاب ضمان استصدر الطرف ا 2019بتاريخ    /   /   

خوال مون أي شورو  فرع                 -صادر من بنك              كتذمين نهائي  ضمان تنفيذه 

عوام يبودأ الدفع لصالح الطرف األول عنود أول  لوب سواري المفعوول لمودة  أو تحفظات ومقبول

 . من تاريخ االستالم االبتدائي

 عشر الثالث البند

يووتم تطبيووق شوورو  القوووه القوواطرة عنوود حوودوث أحووداث خارجووه عوون إرادة الطوورف الثوواني   ) 

المقاول( واليمكن التنبؤ بها عند تحرير العقد والتي تعنى أعمال الشوب واإلضرابات والحرب 

علووى أن يقوووم  التربووة أو الكوووارث الطبيعيووة المشووابهةاالطليووه والفيضووان والزلووزال وانهيووار 

الطرف الثاني باإلبالغ عن وقوع القوة القواطرة فوور حودوثها وفوى كول األحووال يكوون مسوئول 

 .أمام الشركة الطرف األول عن إثبات القوة القاطرة

 

 عشر الرابعالبند 

والقانون رقم  1999سنة ل 17القانون المدني وأحكام قانون التجارة رقم  كل من تسر  أحكام

والئحووة العقووود والمشووتريات االسووتثمار  والئحتووة التفيذيووة  بقووانونالخوواي  2017لسوونه  72

 والمخاالن الخاصة بالشركة الطرف األول فيما لم يرد بشانة نص خاي بهذا العقد. 

 عشر الخامسالبند 

نزاع ينشذ عن تنفيذ تختص محاكم اإلسكندرية على اختالف أنواعها ودرجاتها بالفصل في أي 

 طذا العقد.

 عشر السادسالبند 

يقر كل من   رفى طذا العقد بان العنوان المذكور  قرين كل  رف منهما بصدر طذا العقد طو  

المو ن القانونى لهما ويقر الطرف الثانى بالتزامه باخطار الطرف االول فى حالة تويير محل 

باسبوع , وفى حالة عدم تنفيذه ذلك تكون كافة  اقامته  عنوانه بالعقد ( وذلك قبل التويير

المكاتبات و الفاكسات و االخطارات الصادرة و المرسلة له من الطرف االول على عنوانه بهذا 

  .العقد نافذة فى حقه وترتب اثارطا القانونية

 عشر السابعالبند 

االقتضواء والنسوخة تحرر طذا العقد من ثالث نسوخ بيود كول  ورف نسوخة للعمول بموجبهوا عنود 

 الثالثة تكون لالجراء ات .

 لطرف الثانياالطرف األول                                      

 /  بحر  لواء

 / شركة                     ممدوح توفيق دراال              

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب   

 



 جدول قواعد السور الجديد
 

 

 

اسم 

 النموزج

 مالحظات تسليح القاعده ابعاد االقاعده

   سفلي  علوي ارتفاع عرض طول

  10ɸ12 10ɸ12  ɸ123 0.5 1.2 1.4 1ق

 صندوق

  12ɸ12 12ɸ12  ɸ123 0.5 1.2 1.8 2ق

 صندوق
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