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اوال:أعمال تجهيز الساحة
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التسوية:
بالمقطوعيةةةة يسةةةوية ارض السةةةاحة سيكسةةةي لميةةة القواعةةةد ال ةةةار ة عةةة
مقطوعية
االرض الحالية سرف لمي المخلفات المولةودة سعمةل لمية اعمةار الة د
بالحف بالساحة يمهيدا لوض ط قات االساس مة سسة االحجةار سامةل ممةا
لميعه ط قا لتعليمات المهندس المش ف

1

على المقاسر يقديم رسةومات ينفيييةة معتمةدة بتشةكيل ميةور السةاحة سالة بط
على ش كة ص ف مياه االمطار ق ل ال دء فى التنفيي ط قا لتعليمات المهندس
المش ف.
على المقةاسر يقةديم رسةومات ينفيييةة معتمةدة مة احةد المكاية االستشةارية
المعتمدة لتنفيةي شة كة مجةارر صة ف ميةاة االمطةار ل عتمةاد مة المهنةدس
المش ف.
2

3

طبقة أساس:
بالمت المكع يوريد سعمل ط قات اساس مكونة م احجار س  6يكسةي
علةةى ط قةةات س المطابقةةة للمواصةةفات سالتةةدر الةةوارد
الكسةةارات للط ة
باالشت اطات العامة سالخاصة للعملية سيسويتها سه سها مة اسةتعمار نسة ة
المياه االصولية اثناء الدمك م ملىء الف اغات بالمواد الناعمة سالفئة يشةمل
يوريةد االحجةار سف شةها سيسةويتها بسةةمك ال ي يةد عة  20سةم بعةد الهة س
لكةةل ط قة ة سالة اء التجةةارب المعمليةةة سالحقليةةة السة سرية حسة يعليمةةات
المهنةةدس المشة ف علةةى ال ال يقةةل الةةدمك النس ة ى للط قةةة عة  %100م ة
اقصةى ساافةةة لافةةة معمليةة باسةةتخدا لهةةا ب سستةور سالميةةور ال ي يةةد عة
 %1للط قة النهائية للساحة سالفئة يشةمل لمية مةا يلة لنهةو ا عمةار ط قةا
الصةةور الصةةناعة سالمواصةةفات الفنيةةة سيعليمةةات المهنةةدس المش ة ف .س ة
سامل مما لميعه .
اعمال توريد وعمل طبقة اساس من الخرسانة العادية
بالمت المكع يوريد سعمل ط قة اساس م الخ سانة العاديةة للساحةسةمك
 20سةةم بعةةد انتهةةاء ال ة د حتةةى المناسةةي المطلوبةةة يقةةو المقةةاسر بتسةةوية
ال د سدمك الت بة به اسات ميكانيكية ثقيلة سبحية يصةل نسة ة الةدمك الةى
حةةوالى  %100ط قةةا الخت ةةارات ب سستةةور المعدلةةة ثةةم يوريةةد يتكةةول مةة
 3 0.4رمةةةل سليسةةى خشةةة
النسةة ايييةةةة  3 0.8سةة بةةةا لتى خشةة
سبنسة ة اسةةمنال ال يقةةل عة  250سجةةم اسةةمنال ب سي نةدى عةةادى سعلةةى ال
يكول الخلط ميكانيكيا م الةدمك الجيةد باسةتخدا الهة ا الميةانيك س يصة
بةةةةالميور اس المناسةةةةي سيجةةةة أل يكةةةةول التنفيةةةةي ط قةةةةا السرنيةةةةك الطةةةة
سالساحات م م اعةاة الةدا الجيةد اثنةاء الصة سالة ي بالميةاه سنهةو العمةل
حسةةة اصةةةور الصةةةناعة سالمواصةةةفات الفنيةةةة سامةةةل ممةةةا لميعةةةه سحسةةة
يعليمات المهندس المش ف.
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توريد وتركيب طوب عالي الكثافة (كوبيل)
بالمت المسطح يوريد سي سي طوب عال الكاافة (سوبيل) الهاد
500سج/سم 2سمك 8سم ط قا للعينة المعتمدة اعل ف شة م ال مار سمك
 5سم سالمدموا ليدا سالسع يشمل الدمك الجيد لل مار ط قا للمواصفات
الفنية سحس أصور الصناعة سامل مما لميعه سحس يعليمات المهندس
المش ف على ال يتم اعتماد عينة باللول سالشكل ق ل التوريد للموق .
أعمال الصرف الصحي – صرف مياه االمطار
 -1المواسير
بالمت الطولى يوريد سي سي مواسي  UPVCضغط  6لوى ل س
الص ف بي غ ف التفتيش ط قا لل سومات التنفييية سيعليمات المهندس
المش ف سالعينة المعتمدة سي سي راس سذيل بالجوانات باالنحدار
التصميم سالسع يشمل الحف سال د بال مار النظيفة الناعمة بسمك 20
سم حور الماسورة م سل لان سسض الع مات التحيي ية للمواسي
االرضية سالسع يشمل لمي ما يل لنهو ا عمار ط قا الصور الصناعة
سالمواصفات الفنية سال سومات التنفييية سيعليمات المهندس المش ف سامل
مما لميعه بالمت الطولى مواسي  UPVCقط  160مم (شنايش
سمطابق)

2

.ط

 -2بند الشنايش
بالعدد يوريد سي سي بالوعات ص ف مياه االمطار (شنايش) ط قا
لل سومات الم فقة م الخ سانة المسلحة الهاد  300سجم /سم 2سحديد
يسليح  12 O6فى لمي االيجاهات سابعادها الداخلية  60 * 60سم
سيخ منها المياه ع ط يق مواسي ص ف قط ها  6بوصة سبميل : 1
 100سمحمل على الفئة الص ف الق ب مط ق سما ي اعى االي يد المسافة
بي سل بالوعتي متتاليتي ع  24مت سيج ال يكول منسوب ماسورة
المخ اعلى بمقدار  60سم م منسوب قاع ال الوعة لسمال عد خ س
ال مار م المياه سي سد بحال داخلى مشت ا يمن خ س المواد الطافية
سمحمل على ال ند يوريد سي سي اطارات ساغطية ال الوعات سالمص عات.
بالعدد سامل مما لميعه

عدد

 -3بند المطابق
بالعدد يوريد سي سي بالوعات ص ف مياه االمطار (مطابق) ط قا
لل سومات الم فقة م الخ سانة المسلحة الهاد  300سجم /سم 2سحديد
يسليح  12 O6فى لمي االيجاهات سابعادها الداخلية  80 * 80سم
سيخ منها المياه ع ط يق مواسي ص ف قط ها  6بوصة سبميل : 1
 100سمحمل على الفئة الص ف الق ب مط ق سما ي اعى االي يد المسافة
بي سل بالوعتي متتاليتي ع  24مت سيج ال يكول منسوب ماسورة
المخ اعلى بمقدار  60سم م منسوب قاع ال الوعة لسمال عد خ س
ال مار م المياه سي سد بحال داخلى مشت ا يمن خ س المواد الطافية
سمحمل على ال ند يوريد سي سي اطارات ساغطية ال الوعات سالمص عات.
بالعدد سامل مما لميعه
**على ان تتغطي المطابق و الشنايش بغطاء و اطار من الزهر انتاج
شركة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي انتاج
شركة تواكل او مايماثلها على ان يتحمل اوزان المعدات الثقيلة (االوناش
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المتحركة) الخاصة بتداول الحاويات بالشركة
6

االعمال الحديدية
بالط يوريد س عمل عدد  4بوابة ع ض ال وابة  6س اريفاع  3نفس
التصميمات الخاصة ب وابات الساحات الخاصة بهيئة ميناء االسكندرية س
السع يشمل دهال ال وابات بال ايم س بوية ال يال باللول اال ر سامل
ممالميعه س حس يعليمات المهندس المش ف.

ط

16

ثانيا :أعمال انشاء غرف إدارية
1

أعمال الردم
بالمت المكع يوريد سرد ب مار نظيفة موردة م خار الموق بي
القواعد العادية سالمسلحة سالسم ت سالت نشات م الدمك ليدا حس
أصور الصناعة سامل مما لميعة سيعليمات المهندس المش ف0

2

أعمال الخرسانة العادية
بالمت المكع يوريد سص خ سانة عادية سمك  20سم سيتكول م ,8
 3س دلوميال نم ة  3 ,4 3رمل مص ى ح ي  250سجم أسمنال
بوري ندى عادى ل س ف شة اسفل يشطي الدسر االرض على اال يقل
المقاسمة الممي ة للخ سانة بعد  28يو  200سجم  /سم 2سالسع يشمل
الدمك الجيد للت بة ط قا للمواصفات الفنية سحس أصور الصناعة سامل
مما لميعه سحس يعليمات المهندس المش ف
بالمت المسطح يوريد سعمل خ سانة عادية سيتكول م  3 ,8س دلوميال
نم ة  3 ,4 3رمل مص ى ح ي  250سجم أسمنال بوري ندى
عادى ل س عمل ضف ة ميور ل سطح سمك متوسط قدرة 7سم على اال
يقل المقاسمة الممي ة للخ سانة بعد  28يو  200سجم  /سم 2سسل ما
يحتاله العمل م عمل الميور ال مة ط قا لل سومات سالمواصفات الفنية
سحس أصور الصناعة سامل مما لميعه سحس يعليمات المهندس
المش ف 0

3

أعمال الخرسانة المسلحة
بالمت المكع يوريد سص خ سانة مسلحة للقواعد سالسم ت ساالعمدة
سالكم ات ساالسقف سالط انات سالس لم سيتكول م  3 ,8س دلوميال
نم ة  3 ,4 3رمل مص ى ح ي  400سجم أسمنال بوري ندى
عادى حي ال يقل لهد الكس للمكع القياسى ع  300سجم  /سم 2بعد
 28يو سالسع يشمل رص حديد التسليح بالكميات ساالعداد المولودة
باللوحات الهندسية سالدمك الجيد للخ سانة بإستخدا اله ا ات الميكانيكية
ط قا للمواصفات الفنية سحس أصور الصناعة سامل مما لميعه سحس
يعليمات المهندس المش ف0
أعمال الطبقات العازلة
بالمت المسطح يوريد سي سي ط قة عا لة لل طوبة ل س أسطح الم نى
م لفائف بيتومينية عا لة لل طوبة مفواه بال وليست م نوعية بيتونيل بى
 15انتا ش سة بيتونيل اس ما يماثلها بعد اعتمادها م المهندس المش ف
م ط قة ساحدة سمك  4مم مسلح سيتم ي سي ها ط قا لتعليمات الش سة م
م اعاة ينظيف االسطح ليدا م االي بة سالمونة العالقة سمحمل على ال ند
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عمل ط قة لياسة اسمنتيه فو ط ق الع ر سيتم لصق اللفائف على اال يقل
ال سوب بي الوص ت ع  10سم سالسع يشمل عمل الو رات باريفاع
 30سم على االقل سيا يتها داخل الحائط بعمق  3سم على االقل سالتح يش
عليها بمونة مكونة م  350سجم اسمنال 3 /رمل سالسع ايسا يشمل
لمي ما يل لنهو العمل ط قا الصور الصناعة سالمواصفات الفنية
سيعليمات المهندس المش ف سامل مما لميعه 0

5

بالمت المسطح يوريد سعمل عا ر ح ارى للقواعد سالسم ت ساالعمدة
ع ارة ع سلهي م ال يتومي المؤسسد الساخ سامل مما لميعه ط قا
الصور الصناعةسيعليمات المهندس المش ف
اعمال المبانى
بالمت المكع يوريد سعمل م ان م الطوب الطفلى سالسع يشمل مونة
الت سي  300سجم اسمنال  /مت  3رمل سسيلك السقاالت ال مة سيكحيل
الع اميس م الولهي سامل مما لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات
المهندس المش ف 0

بالمت المسطح يوريد سعمل م ان م الطوب الطفلى سالسع يشمل مونة
الت سي  300سجم اسمنال  /مت  3رمل سسيلك السقاالت ال مة سيكحيل
الع اميس م الولهي سامل مما لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات
المهندس المش ف
 6اعمال البياض
بالمت المسطح يوريد سعمل بياض يخشي لألعمدة سالط انات سالحوائط
سا سقف حس أصور الصناعة سالمقاس هندسى سالسع يشمل عمل
ال ؤ سا سيار على أل يحتوى المت المكع للمونة على  300سجم أسمنال
بوري ندى للمت المكع الط طشة االبتدائية  450سجم أسمنال بوري ندى
للمت المكع سامل مما لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس
المش ف 0
 7بالمت المسطح يوريد سعمل بياض للوالهات ال طانة اسمنتية سالسهارة
م مادة الج افيايو إنتا ش سة ب سيار أس ما يماثلها باللول المطلوب س
المقاس هندسى سالسع يشمل عمل السقاالت ال مة سامل مما لميعة
ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف .
 8اعمال الدهانات
بالمت المسطح يوريد سدهال الحوائط الداخلية بال وية ال ستيك م انتا
ش سة ب سيار اس مايماثلها حس اللول المطلوب سيشمل السع السيل
سالمعجول  3اسله سخدمة السطح ساالسله التحسي ية سث ثة اسله
ط قا صور الصناعة
ب ستيك سامل مما لميعة سالمقاس هندس
سيعليمات المهندس المش ف 0
 9اعمال األرضيات
بالمت المسطح يوريد سي سي ب ط سي اميك ف أسر لألرضيات م
إنتا ش سة سيلوباي ا أس ما يماثلهما م عينة معتمدة على ط قة م المونة
ا سمنتية مكونة م  300سجم اسمنال للمت المكع المونة سعمل الميور
ال مة س السع يشمل عمل س رات مستم ة بالغ ف سامل مما لميعة
ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف0
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بالمت المسطح يوريد سي سي ب ط مو ايكو للسطح أعلى ط قة م المونة
ا سمنتية مكونة م  300سجم اسمنال للمت المكع المونة سالسع يشمل
الت سي سعمل الميور ال مة سمحمل على السع عمل س رة م ال ط
سامل مما لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف 0

2

ب ط ارصفة منقوي بمقاس
بالمت المسطح يوريد سي سي
25سم25Xسم 2.5 xسم ل س االرصفة أعلى ط قة م المونة
ا سمنتيةمكونةم  300سجم اسمنال لمت مكع المونة سالسع يشمل
الت سي سعمل الميور ال مة سامل مما لميعة ط قا صور الصناعة
سيعليمات المهندس المش ف على ال يتم اعتماد عينة ق ل التوريد
سالت سي 0

2

110

120

بالمت الطولى يوريد سي سي ب دسرات اسمنتية م عينات معتمدة ل س
االرصفة مقاس  50X 30 X15سيحمل عل ال ند ط قة م الخ سانة
العادية سمك  10سم سامل مما لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات
المهندس المش ف .

80
.ط

10

أعمال الجرانيت
بالمت الطولى يوريد سي سي در ل انيتى رخا أسوانى ل س درلة
باب الغ ف سمك  4سم سالقايمة  2سم سامل مما لميعة ط قا صور
الصناعة سيعليمات المهندس المش ف على أل يتم يقديم عينات ق ل التنفيي
لإلعتماد.

11

اعمال االلومنيوم
بالعدد يوريد سي سي ش اا الوميتار ملول مقاس 1.5x 1.2مج ار م
نوعية P. Sس ي م سد بالط ل ساالس ساإلسسسوار سضلفة سلك سال لا
6مم سالكاسيش سيتم ي سيد للسة م الج انيال بسمك  2سم بكامل
ع ض الحائط على أل يتم يقديم عينات ق ل التنفيي لإلعتماد سامل مما
لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف0
بالعدد يوريد سي سي ش اا الوميتار ملول مقاس  1.2 x .8مفصلى
لل وفيه م نوعية P.Sس ي م سد بالط ل ساالس ساإلسسسوار سال لا
6مم سالكاسيش سيتم ي سيد للسة م الج انيال بسمك  2سم بكامل
ع ض الحائط على أل يتم يقديم عينات ق ل التنفيي لإلعتماد سامل مما
لميعة ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف
ش اا الوميتار ملول مقاس1 x .5 .

بالعدد يوريد سي سي
لدسرات الحمامات
م نوعية P.Sس ي م سد بالط ل ساالس ساإلسسسوار سال لا 6مم
سالكاسيش سيتم ي سيد للسة م الج انيال بسمك  2سم بكامل ع ض
الحائط على أل يتم يقديم عينات ق ل التنفيي لإلعتماد سامل مما لميعة ط قا
صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف
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اعمال النجارة
بالعدد يوريد سي سي باب س س للغ ف سالحما مقاس  2.20 x 0.9مم
اطارات س عوارض م السويد المكسى بكونت 3مم م سد بالط لة (إنتا
ش سة ا ه ا أس ما يماثلها ساالس ة م إنتا سوميكس أس ما يماثلها
سالحلق الخش مقاس  6 x 2بوصة ساإلسسسوار على أل يتم يقديم عينات
ق ل التنفيي لإلعتماد ق ل التوريد سيشمل السع الدهال ب وية يال م إنتا
ش سة لوي أس ما يماثلها سامل مما لميعه ط قا صور الصناعة
سيعليمات المهندس المش ف 0
بالعدد يوريد سي سي باب س س ل سفيس مقاس  2.20 x 0.8مم
اطارات س عوارض م السويد المكسى بكونت 3مم م سد بالط لة (إنتا
ش سة ا ه ا أس ما يماثلها ساالس ة م إنتا سوميكس أس ما يماثلها
سالحلق الخش مقاس  6 x 2بوصة ساإلسسسوار على أل يتم يقديم عينات
ق ل التنفيي لإلعتماد ق ل التوريد سيشمل السع الدهال ب وية يال م إنتا
ش سة لوي أس ما يماثلها سامل مما لميعه ط قا صور الصناعة
سيعليمات المهندس المش ف

13

عدد

عدد

اعمال الصحى
بالمقطوعية يو ريد سعمل ش كة ص ف سيغيية ل سفيس سالحمامات سالتى
يتسم -:
يوريد سي سي ش كات التغيية س الص ف الداخلية سالخارلية ل سفيس
مقطوعية
للحوض سالكولدي سالحما بكل مشتم يه م أحواض سيواليال سم اسر
 -1ش كة الص ف الداخلية سالخارلية سذلك لعدد  1حوض سسيفول
حلة سسولدي ا ل سفيس سالحما لعدد  2يواليال س 2حوض س 2م ولة
سيشمل العمل مواسي التغيية الداخلية  1بوصة بولى ب سبلينو
سالص ف م ال ستيك P. V. Cبقط  4بوصة للص ف م الود
االنواع سسيلك سيفول االرضية س سافة المحابس سالوص ت م
النيكل سالنواسل م ألود االنواع سالسع يشمل سل ما يل م
محابس سمشت سات سسيعال ساف ال س دهانات سالمحابس 0
 -2ص ف الحوض سسيفول الحلة إلى عدد  1لاليت اب  40سم40X
سم ه معتمدة ثم إلى غ فة يفتيش م الم انى سمك  20سم  60سم
 60 Xسم م سدة بحلق حديد سبالتة حديد مقاس  80سم  80Xسم
بسمك  20مم على ال يكول ص ف التواليال سالم اسر على اق ب
غ فة يفتيش م اش ة م الم انى سمك  20سم  60سم  60 Xسم
م سدة بحلق حديد سبالتة حديد مقاس  80سم  80Xسم بسمك  20مم
سالسع يشمل التوصيل إلى أق ب غ فة يفتيش العمومية بجوار الم نى
بماسورة ب ستيك  P0V0Cقط  "4ط قا لل سم الم فق سيشمل سافة
ما يل م ص خ سانة عادية حور الماسورة بحي ال يقل ع 15
سم حور الماسورة سالحلقمة على المواسي على االسمل سامل مما
لميعه ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف0
 -3ي سي  1حوض استنلس ستيل مقاس  120سم سخ ط للحوض
يشمل سافة النواسل ال مة م محابس سالوص ت النيكل سالسيفونات
ب ستيك سوستة سيشمل ي سي ل انيال سمك  4سم بع ض ا سفيس
سامل م مجاميعه ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف
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0
 -4ي سي عدد  2يواليال سعدد  2م ولة سعدد  2حوض شامل الخ ط
للحمامات م مارسة ديورافيال اس ما يماثلها بعد اعتماد عينة سالسع
يشمل سافة النواسل ال مة م محابس س الوص ت النيكل سالسيفونات
ب ستيك سوستة سامل م مجاميعه ط قا صور الصناعة سيعليمات
المهندس المش ف
14

بالعدد يوريد سبناء سع ر غ فة يفتيش على ال ي نى الحوائط بسمك  20سم
م الطوب الطفلى اس االسمنتى المصمال سال ند السابق سالسع يشمل
الحف حتى المنسوب المطلوب م عمل ف شة خ سانية بسمك ال يقل ع
 15سم م ال ياض م الداخل بمونة ال مل ساالسمنال م يخليق الميور
سالمسارات المطلوبة سيوريد سي سي غطاء م ال ه الم دس انتا
يوسل م دهال الغطاء بالسلقول سدهال مقاس للعوامل الجوية ساالحتكاا
سالسع يشمل لمي ما يل لنهو االعمار ط قا الصور الصناعة
سالمواصفات الفنية سال سومات التنفييية سمحمل على السع ال بط على
أق ب غ فة يفتيش رئيسية بمواسي قط  8بوصة سحمايتها بط قة م
ال د سالخ سانة حس يعليمات المهندس المش ف سال ند سامل مما لميعه
بالعدد .
بالمت الطول يوريد سي سي مواسي ص ف المكيفات م  p0v0cم
ألود االنواع قط  1,5بوصة سالسع يشمل المخار سالكيعال ساف ال
الت سي سالمشت سات سسل ما يل لنهو ا عمار ط قا صور الصناعة
سيعليمات المهندس0

16

بالعدد ي سي ل لورى مط ل س يص يف مياه االمطار م ال ستيك
قط  3بوصة سيشمل ماسورة ص ف المط م ال ستيك قط  3بوصة
س السع يشمل التا يال فى الحائط با ف ال سالكيعال سسل ما يل للنهو
ط قا صور الصناعة سيعليمات المهندس المش ف 0
تجهيزات غرف الجمارك وهيئة الميناء والفحص واالستالم:

15

17

عدد

.ط

عدد

3

10

4

يتم ي سي عدد  4نقاط للش كة (دف ) م نوع FACE PLATE
 PANDUITفى سل غ فة فى سل  FACE PLATEيتم ي سي عدد 2
نقطة ش كة – اللقم م نوع  CAT6 PANDUITسيتم مد ساب ت الش كة
التى سيتم يوفي ها م نوع  PANDUIT CAT 6الى راا يتم ي سي ه
فى غ فة الفحص ساالست سهو م نوع  SYSTEM MAXعدد 12U
سستم يجمي هيه النقاط فى عدد  2بايش بانل  24بورت م نوع
 PANDUITساللقم م نوع  CAT6 PANDUITسسيلك يتو يوريد
عدد  1بايش بانل في م ال اا
 FACE PLATE PANDUIT -1دف
 -2لقم CAT6 PANDUIT

عدد

 -3بايش بانل  24بورت م نوع PANDUIT

عدد

 -4لقم  CAT 6 PANDUITخاصة بال انل

عدد

24
48
2
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 -5راا SYSTEM MAX 12 U
 -6بايش بانل في PANDUIT

18

عدد

48

عدد

1

عدد

1

أعمال التليفون:
بالمقطوعية يتم عمل بوسس  30 * 30سم ) (MDFبغ فة الفحص
ساالست على اريفاع  40سم سي سي ماسورة قط  2بوصة موصلة
مقطوعية
بال وسس سعمل يمديد ماسورة ½ بوصة م ال وسس الى سل غ فة سذلك
لتاسيس أعمار مد سابل التليفول سط قا لتعليمات المهندس المش ف سال ند
سامل (ال ند ال يشمل يوريد سمد الكاب ت) .

1
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الشروط الخاصة والمواصفات الفنية
ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض التجارية لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية
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الشروط الخاصة والمواصفات الفنية
أوال  :الشروط الخاصة :
الغرض من العملية :
عملية رصف الساحة بطوب عالي الكثافة انترلوك على طبقات من الخرسانة العادية سمك (20سم)وطبقات من تربة اإلحالل ( أقصى سمك بعد الدمك  20سم لكل طبقة) مع األخذ فى االعتبار تشكيل
ميول الرصف السطحى بما ال يزيد عن  % 1وإنشاء شبكة صرف مياه االمطار من لشنايش
والمطابق والمواسير مع ربطها مع شبكة الصرف الرئيسية الخاصة بهيئة ميناء اإلسكندرية
 إنشاء مبانى إدارية من الخرسانة المسلحة ودورة مياه واوفيس وبوفيه وطبقا لما هو واردبالرسومات والمواصفات الخاصة
المدة الالزمة للتنفيذ :
مدة تنفيذ العملية  5شهور ميالدية على أن يقوم المقاول بتقديم برنامج زمنى لإلعتماد ضمن
العرض الفنى المقدم .
الجدول الزمني :
على المقاول ان يتقدم بجدول زمني تفصيلي يتم اعتماده من جهاز اإلشراف بحيث يوضح مدد
ومراحل التنفيذ لجميع األعمال بالمشروع تفصيليا وذلك خالل أسبوع من تاريخ استالم الموقع
ويجب على المقاول أن يراعى في الجدول الزمني نشاط الشركة بالمحطة و عدم التأثير سلبيا على
نشاط الشركة .
أماكن تشوين المهمات :
تسلم شر كة الحاويات للمقاول وبدون مقابل طوال مدة التنفيذ مساحة مناسبة لتشوين معداته
ومهماته الالزمة لتنفيذ األعمال هذه المساحة تسلم للشركة بمجرد االنتهاء من األعمال و بالحالة
التي سلمت له وال يجوز للمقاول أن يشون اى مهمات أو مون خارج هذه المساحة وال تسبب في
إع اقة المرور ونشاط الشركة بالمحطة وان يزيل المقاول أوال بأول اى مخلفات  ,وان تأخر في ذلك
فمن حق الشركة أن تقوم باإلزالة على حساب المقاول ونفقته الخاصة .
مهندس المقاول :
يجب على المقاول أن يستخدم إثناء التنفيذ مهندسا نقابيا من خريجي كليات الهندسة
( ا لهندسة المدنية ) ممن تتوافر لديهم الخبرة الكافية في التخصصات الداخلة في نطاق األعمال
موضوع التنفيذ وذلك بمعرفته وعلى نفقته ويكون مهندس المقاول مفوضا تفويضا تاما من المقاول
لتنفيذ األعمال واألوامر الصادر إليه من المهندس المشرف  .يقوم المقاول بأخطار الشركة بذلك
كتابة .
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اعمال تجهيز الموقع و التصاريح :
 المقاول مسئول عن استخراج أية تصاريح الزمة سواء للعمل أو دخول الدائرة الجمركيةلعماله و معداته ومواده و سياراته وخالفه على حسابه على أن تقوم الشركة بإجراء
االتصاالت الالزمة لدى الجهات المختصة لتسهيل ذلك.
 على المقاول توفير عدد  2سيارة حديثة مكيفة طوال فترة تنفيذ العملية لزوم طاقم اإلشرافوعلى نفقته وعمل التصريح الخاصة بالدخول
 على المقاول توفير كرفان مناسب مؤسس ومجهز بكافة التجهيزات والوسائل الالزمة لزومجهاز اإلشراف على التنفيذ وعمل التصريح الخاصة للكرفان

ثانيا  :المواصفات الفنية :

وصف أعمال الساحة:

تكسير جميع القواعد البارزة عن االرض الحالية و عمل جميع اعمال الردم الالزمة للحفربالساحةتوريد وعمل طبقة اساس من االحجار سن  6ناتج تكسير الكسارات للطرق على طبقات باالماكنالتي يحتاجها العمل و يوجد بها هبوطات
توريد و عمل طبقة اساس من الخرسانة العاديةسمك 20سم بعد منسوب الردم قبل طبقة اعمالالكوبيل (طوب عالي الكثافة)
توريد و تركيب كوبيل(طوب عالي الكثافة) سمك  8سم طبقا للمواصفات الفنية و المقايسة
توريد و تركيب مواسير  pvcلزوم اعمال صرف مياة المطر بالساحة و عمل الشنايش و المطابقحسب الرسومات المعتمدة و طبقا للمقايسة التثمينية
توريد و تركيب ابواب حديدية لزوم عمل البوابات الخاصة بالساحة مماثلة لتصميم بوابات باقيالساحات الخاصة بهيئة ميناء االسكندرية
ضبط المحاور والمناسيب :
يجب على المقاول ان يقوم بالتخطيط الدقيق للغاية لموقع العملية يضمن توافق المطلوب تنفيذه مع
ميول ومناسيب الساحات المجاورة للساحات والتحقق من صحتها وهو المسئول عن القيام بجميع
أعمال التخطيط وعن صحة توقيع جميع البيانات على الطبيعة واعتماد المهندس المشرف ال يخلي
المسئولية المطلقة للمقاول عن دقة التخطيط والمناسيب ويتطلب ذلك عمل ميزانية شبكية دقيقة0
المواصفات الفنية لألعمال :
أوال  :أعمال الحفر و التسوية :
الحفر وحتى منسوب التأسيس الموضحة بالرسومات التنفيذية وعلى أن تكون ميول الحفر
رأسية .
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على المقاول أن يتحرى بنفسه وتحت مسئوليته قبل وضع فئات أعمال التكسير ارض موقع العملية
و المواد التي سيتم التكسير بها ومناسيبها وكل ما يتطلبه العمل من معدات وآالت الزمه ألعمال
الحفر والتكسير على أن يكون التكسير بالطريقة اآللية او يدوية حسب ما تتطلب إليه االعمال 0
قبل البدء فى الحفر  ,يجب على المقاول عمل التخطيط المبين بالرسومات التفصيلية بكل دقة بموقع
العملية  ,على أن يعتمد هذا التخطيط من المهندس المشرف  ,والمقاول وحده مكلف بمراجعة
المقاسات والتحقق من صحتها وهو المسئول عن القيام لجميع أعمال التخطيط وعن صحة توقيع
البيانات المبينة بالرسومات على الطبيعة واعتماد المهندس المشرف ال يخلى المسئولية المطلقة
للمقاول عن التخطيط .
تجرى أعمال التكسير بطريقة منتظمة وللمقاول الحرية التامة فى أتباع الطريقة التي يراها مناسبة
عند تشكيل جوانب الحفر بحيث تكون راسية تاما ومنتظمة القطاع ومستقيمة وبدون اى تعاريج
حتى يصل إلى منسوب قاع الحفر المطلوب ،على أن يحاسب على الحفر بالمتر المكعب ،وحسب
القطاع الهندسي المبين فقط وال تحتسب اى زيادات عن ذلك القطاع .
فى حالة قيام المقاول بالحفر والتكسير ألبعاد أو أعماق اكبر من المبين بالقطاع الهندسى طبقا
للرسومات فلن يسمح له بإعادة الردم وإنما يصير استكمالة بخرسانة عادية  ،وذلك على نفقته
ودون الحق فى المطالبة باى فروق أسعار نظير ذلك .
يجب على المقاول عمل جميع االحتياطيات الالزمه والتى يراها كفيلة لمنع كافة أخطار الموقع او اى
حوادث تنتج عن المعدات او عن التشغيل مع االلتزام بوضع العالمات التحذيرية الكتابية والضوئية
لمراعاه ظروف التشغيل بالشركة ليال .
المقاول مسئول المسئولية المطلقة عن اى اثر او تلف يصيب اى جزء من األعمال القائمة سواء
كان دائمة او مؤقتة او أي من المنشآت المجاورة بسبب القيام بإعمال الحفر ،ويجب عليه اصالح
اى تلف من هذا القبيل على حسابه الخاص .
اذا تراكم فوق مساحات محفورة رمال او طين آو إعشاب او ايه مادة اخر اثناء عملية الحفر بسبب
التأخير فى التنفيذ او سوء األحوال الجوية او الى سبب اخر ،فيجب على المقاول ازالة مثل هذه
المواد على حسابه طبق ا لتعليمات المهندس المشرف لتكون اسطح الحفر نظيفة تماما قبل تنفيذ
اعمال الخرسانات
اسعار اعمال التكسير والحفر تعطى لجميع المواد التى تظهر اثناء عملية التكسير والحفر سواء
كانت خرسانة عادية او خرسانة اسفلتية او احجار او طبقات رملية او جيرية مدموكة  ..الخ .
و يشمل سائر المصاريف التى يستدعيها اتمام العمل على الوجه االكمل ،كما يشمل تكاليف التصرف
فى المواد الناتجة من التكسير والحفر ونقلها الى لمقالب العمومية خراج الدائرة الجمركية اوال باول
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وحسب تعليمات المهندس المقيم للشركة ،وفى حالة عدم قيامه باخالء الموقع اوال بأول او التاخير
فى نقلها يتم نقلها على حسابه وتحت مسئوليته .
تقاس اعمال الحفر هندسيا بالمتر المكعب من الحفر من واقع صافى مساحة األساسات حسب المبين
بالرسومات للقطاعات المختلفة فى االرتفاع العمودي الواقع بين قاع األساسات ومنسوب األرض
قبل الحفر وال يدفع اى اجر عن الحفر الذى يتم خارج هذه الحدود حتى ولو كان من الضروري حفره
المكان النزول بالعمق المطلوب ،وكذلك ال يدفع اى ثمن عن الخرسانة العادية التى تلزم لمآل الحفر
الزائد .
يتم غمر قاع الحفر بالمياه لمدة  24ساعة وأزاله اى ترسيبات من عليه ودمك قاع الحفر بهراس
هزاز زنه مكافئه  25طنا قبل الشروع فى تنفيذ بند الخرسانات .
ثانيا – اعمال الخرسانة العادية -:
توريد وعمل خرسانة عادية طبقا لالبعاد والمناسيب الموضحة فى الرسومات التنفيذية وتتكون من
 0,80م 3سن دلوميت نظيف نمرة 3
  0,40م 3رمل مصرى حرش – 250كجم اسمنت بورتالندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكيامع الدمك الجيد باستخدام الهزاز الميكانيكى ،على اال تقل المقاومة المميزة للخرسانة بعد  28يوم
 200كجم  /سم. 2
يجب ان تكون جميع المواد المكونة للخرسانات العادية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ،كما
ي جب اجراء التجارب المعملية التى يحددها المهندس المشرف على المواد وتصميم خلطات خرسانية
وذلك على نفقة المقاول واعتماد النتائج من الجهه المشرفه قبل البدء فى اعمال التوريد تجرى
التجارب المعملية فى احدى معامل الجهات الحكومية او احدى المعامل التى يحددها المهندس
المشرف .
تمزج مكونات الخرسانة العادية مزجا تاما على الناشف حتى يصبح لونها متجانسا ثم يصب الماء
عليها تدريجيا بالكمية المناسبة مع االستمرار فى المزج حتى تصبح عجينة مرنه القوام وذات لون
واحد ،كما يجب استخدام الخالطات الخرسانية فى االعمال ،ويجب ان تكون الخالطة بحالة جيدة
يقرها المهندس المشرف .
يتم خلط نسب مكونات الخرسانة وهى بحالتها الجافة بالنسب المعتمدة من الجهه المشرفة ،بالحجم
داخل عبوات من الخشب او المعدن يوردها المقاول على حسابه بدون اى زيادة فى فئه السعر،
ويكال االسمنت بالكيلو جرام كما يتم وضع الخرسانة العادية فى االماكن الموضحة بالرسومات
والمقايسات او طبقا للتعليمات الصادرة للمقاول اثناء التنفيذ ،على ان يكون الدك باستخدام هزاز
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ميكانيكى  .يجب رش الخرسانة جيدا بالمياه لمدة ال تقل عن اسبوع من اليوم التالى للصب ويتم
تنظيف السطح .
تقاس جميع انواع الخرسانة العادية قياسا هندسيا بالمتر المكعب طبقا لبنود المقايسة وطبقا لما هو
موضح بالرسومات والفئة تشمل توريد المون والمهمات واالالت والعبوات والمصنعيات ونزح
المياه ورش الخرسانة بعد صبها لمدة اسبوع من اليوم التالى للصب والفئة محمل عليها ايضا
اجراء تجارب ضبط الجودة على المواد المستخدمة والخرسانة وال تحتسب اية كميات خرسانة تم
صبها زيادة عن ما هو موضح بالرسومات او المقايسات او التعليمات الكتابية الى سبب والفئة
تشمل ذلك كله دون ايه عالوه فى حاله زيادة اعماق االساسات .
المواد المستعملة فى الخرسانة العادية :
السن  :يجب ان يكون صلبا خاليا من العيوب  ،خاليا من االجزاء المفتتة واالتربه والمواد العضوية
والقلوية او اى مواد اخرى غريبة ،ومستوفى للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسية
المصرية .
الرمل  :الرمل المستعمل يكون طبيعى سليكى وارد الصحراء  ،نظيف وخالى من المواد العضوية او
الغريبة او الضارة مثل االمالح والطفل واالصداف .
االسمنت  :االسمنت المستعمل هو االسمنت البورتالندى العادى ويجب ويجب ان يكون مستوفى
للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية .
الماء المستعمل فى الخلط  :يكون ماء صالحا للشرب نظيفا خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت
واالحماض والقلويات واالمالح والمواد االخرى التى قد تؤثر تاثيرا متلفا على الخرسانة .
ثالثا :اعمال الرصف السطحي بالبلوكات الخرسانية المتداخلة (كوبيل)
يتكون الرصف السطحي من بلوكات الخرسانية المتداخلة سابقة الصب بسمك  8سم وتكون ابعاد
الكتل ( )23*10*8وبحيث تكون مشابهه للنوع المستخدم بساحات شركة اسكندرية لتداول
الحاويات حاليا0
تتكون الكتل من خرسانة عادية بحيث ال يقل جهد الكسر عن  500كجم /سم 2بعد  28يوم ويقوم
المقاول بعمل تصميم الخلطة الخرسانية المستخدمة مبينا بها نوعية األضافات المستخدمة وكمياتها
بحيث ال تؤثر على خصائص الخرسانة وذلك البدء فى صب البلوكات بوقت كافى ويتم عمل تصميم
الخلطة بمعامل كلية الهندسة او اى معمل استشارى معتمد وذلك على نفقة المقاول وبمعرفته .
تركيب البلوكات الخرسانية المتداخلة على طبقة من الرمال النظيفة بسمك ال يقل عن  5سم بعد
الدمك وتدمك الرمل بهراس زنة مكافئة  25طن حتى درجة دمك ال تقل عن  % 95من بركتور
المعدل ويتم استعواض واستعدال اي هبوطات في السطح وضبط الميول والمناسيب السطحية
علي نفقة المقاول ويتم رص البلوكات ويرش السطح برمال نظيفة ويتم دمكها وهزها أليا بالمعدات
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المناسبة للموقع بحيث يتم مليء الفراغات بين البلوكات وقفل الفواصل بحيث ال تزيد الفواصل عن
 2سم بعد الدمك0
و تتم تسوية ارض الساحة وتكسير جميع القواعد البارزة عن االرض الحالية ورفع جميع المخلفات
الموجودة وعمل جميع اعمال الردم بالحفر بالساحة تمهيدا لوضع طبقات االساس من كسر االحجار
رابعا:طبقة اساس من االحجار
طبقة اساس من االحجار من سن  6ناتج تكسير الكسارات للطرق على طبقاتو تسويتها و هرسها مع استعمال نسبة المياة االصولية اثناء عملية الدمك مع ملئ الفراغاتبالمواد الناعمة
توريد االحجار و فرشها و تسويتها بسمك ال يزيد عن 20سم بعد الهرس لكل طبقة و اجراءالتجارب المعملية و الحلقية الضرورية حسب تعليمات المهندس المشرف على ان اليقل الدمك
النسبي للطبقة عن  %100من اقصى كثافة جافة معملية باستخدام جهاز بروكتور المعدل.
خامسا:صرف االمطار
المواسير :توريد وتركيب مواسير  PVCضغط  6جوى لزوم الصرف بين غرف التفتيش طبقاللرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف والعينة المعتمدة وتركيب راس وذيل بالجوانات
باالنحدار التصميمي والسعر يشمل الحفر والردم بالرمال النظيفة الناعمة بسمك  20سم حول
الماسورة من كل جانب ووضع العالمات التحذيرية للمواسير االرضية والسعر يشمل جميع ما يلزم
لنهو األعمال طبقا الصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس
المشرف كامل مما جميعه بالمتر الطولى مواسير  UPVCقطر  160مم (شنايش ومطابق)
الشنايش :توريد وتركيب بالوعات صرف مياه االمطار (شنايش) طبقا للرسومات الصحية منالخرسانة المسلحة اجهاد  300كجم /سم 2وحديد تسليح  12 O6فى جميع االتجاهات وابعادها
الداخلية  60 * 60سم  ،وتخرج منها المياه عن طريق مواسير صرف قطرها  6بوصة وبميل : 1
 100ومحمل على الفئة الصرف القرب مطبق كما يراعى االتزيد المسافة بين كل بالوعتين متتاليتين
عن  24متر ويجب ان يكون منسوب ماسورة المخرج اعلى بمقدار  60سم من منسوب قاع
البالوعة لضمان عدم خروج الرمال مع المياه وتزود بحاجز داخلى مشترك يمنع خروج المواد
الطافية ومحمل على البند توريد وتركيب اطارات واغطية البالوعات والمصبعات .بالعدد كامل مما
جميعه
المطابق :بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مياه االمطار (مطابق) طبقا للرسومات الصحية منالخرسانة المسلحة اجهاد  300كجم /سم 2وحديد تسليح  12 O6فى جميع االتجاهات وابعادها
الداخلية  80 * 80سم  ،وتخرج منها المياه عن طريق مواسير صرف قطرها  6بوصة وبميل : 1
 100ومحمل على الفئة الصرف القرب مطبق كما يراعى االتزيد المسافة بين كل بالوعتين متتاليتين
عن  24متر ويجب ان يكون منسوب ماسورة المخرج اعلى بمقدار  60سم من منسوب قاع
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البالوعة لضمان عدم خروج الرمال مع المياه وتزود بحاجز داخلى مشترك يمنع خروج المواد
الطافية ومحمل على البند توريد وتركيب اطارات واغطية البالوعات والمصبعات .بالعدد كامل مما
جميعه
على ان يكن االطار و الغطاء للشنايش و المطابق من الزهر انتاج شركة معتمدة من الهيئة القومية
لمياه الشرب و الصرف الصحي على ان يتحمل اوزان المعدات الثقيلة (االوناش المتحركة) الخاصة
بتداول الحاويات بالشركة
سادسا:بوابات الساحة الحديدية
توريد و عمل عدد  4بوابة عرض البوابة 6م و ارتفاع 3م نفس التصميمات الخاصة ببوابات
الساحات الخاصة بهيئة ميناء االسكندرية و السعر يشمل دهان البوابات بالبرايمر و بوية الزيت
باللون االزرق و يكون موقعها كما هو موضح بالرسم و بالتنسيق مع المهندس المشرف

وصف األعمال الخاصة بالمباني:
أوال  :أعمال الحفر :
الحفر وحتى منسوب التأسيس الموضحة بالرسومات التنفيذية وعلى أن تكون ميول الحفر
رأسية .
على المقاول أن يتحرى بنفسه وتحت مسئوليته قبل وضع فئات أعمال التكسير ارض موقع العملية
و المواد التي سيتم التكسير بها ومناسيبها وكل ما يتطلبه العمل من معدات وآالت الزمه ألعمال
الحفر والتكسير على أن يكون التكسير بالطريقة اآللية او يدوية حسب ما تتطلب إليه االعمال 0
قبل البدء فى الحفر  ,يجب على المقاول عمل التخطيط المبين بالرسومات التفصيلية بكل دقة بموقع
العملية  ,على أن يعتمد هذا التخطيط من المهندس المشرف  ,والمقاول وحده مكلف بمراجعة
المقاسات والتحقق من صحتها وهو المسئول عن القيام لجميع أعمال التخطيط وعن صحة توقيع
البيانات المبينة بالرسومات على الطبيعة واعتماد المهندس المشرف ال يخلى المسئولية المطلقة
للمقاول عن التخطيط .
تجرى أعمال التكسير بطريقة منتظمة وللمقاول الحرية التامة فى أتباع الطريقة التي يراها مناسبة
عند تشكيل جوانب الحفر بحيث تكون راسية تاما ومنتظمة القطاع ومستقيمة وبدون اى تعاريج
حتى يصل إلى
منسوب قاع الحفر المطلوب ،على أن يحاسب على الحفر بالمتر المكعب ،وحسب القطاع
الهندسي المبين فقط وال تحتسب اى زيادات عن ذلك القطاع .
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فى حالة قيام المقاول بالحفر والتكسير ألبعاد أو أعماق اكبر من المبين بالقطاع الهندسى طبقا
للرسومات فلن يسمح له بإعادة الردم وإنما يصير استكمالة بخرسانة عادية  ،وذلك على نفقته
ودون الحق فى المطالبة باى فروق أسعار نظير ذلك .
يجب على المقاول عمل جميع االحتياطيات الالزمه والتى يراها كفيلة لمنع كافة أخطار الموقع او اى
حوادث تنتج عن المعدات او عن التشغيل مع االلتزام بوضع العالمات التحذيرية الكتابية والضوئية
لمراعاه ظروف التشغيل بالشركة ليال .
المقاول مسئول المسئولية المطلقة عن اى اثر او تلف يصيب اى جزء من األعمال القائمة سواء
كان دائمة او مؤقتة او أي من المنشآت المجاورة بسبب القيام بإعمال الحفر ،ويجب عليه اصالح
اى تلف من هذا القبيل على حسابه الخاص .
اذا تراكم فوق مساحات محفورة رمال او طين آو إعشاب او ايه مادة اخر اثناء عملية الحفر بسبب
التأخير فى التنفيذ او سوء األحوال الجوية او الى سبب اخر ،فيجب على المقاول ازالة مثل هذه
المواد على حسابه طبقا لتعليمات المهندس المشرف لتكون اسطح الحفر نظيفة تماما قبل تنفيذ
اعمال الخرسانات
اسعار اعمال التكسير والحفر تعطى لجميع المواد التى تظهر اثناء عملية التكسير والحفر سواء
كانت خرسانة عادية او خرسانة اسفلتية او احجار او طبقات رملية او جيرية مدموكة  ..الخ .
ويشمل سائر المصاريف التى يستدعيها اتمام العمل على الوجه االكمل ،كما يشمل تكاليف التصرف
فى المواد الناتجة من التكسير والحفر ونقلها الى لمقالب العمومية خراج الدائرة الجمركية اوال باول
وحسب تعليمات المهندس المقيم للشركة ،وفى حالة عدم قيامه باخالء الموقع اوال بأول او التاخير
فى نقلها يتم نقلها على حسابه وتحت مسئوليته .
تقاس اعمال الحفر هندسيا بالمتر المكعب من الحفر من واقع صافى مساحة األساسات حسب المبين
بالرسومات للقطاعات المختلفة فى االرتفاع العمودي الواقع بين قاع األساسات ومنسوب األرض
قبل الحفر وال يدفع اى اجر عن الحفر الذى يتم خارج هذه الحدود حتى ولو كان من الضروري حفره
المكان النزول بالعمق المطلوب ،وكذلك ال يدفع اى ثمن عن الخرسانة العادية التى تلزم لمآل الحفر
الزائد .
يتم غمر قاع الحفر بالمياه لمدة  24ساعة وأزاله اى ترسيبات من عليه ودمك قاع الحفر بهراس
هزاز زنه مكافئه  25طنا قبل الشروع فى تنفيذ بند الخرسانات .
ثانيا – اعمال الخرسانة العادية -:
توريد وعمل خرسانة عادية طبقا لالبعاد والمناسيب الموضحة فى الرسومات التنفيذية وتتكون من
 0,80م 3سن دلوميت نظيف نمرة 3
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  0,40م 3رمل مصرى حرش – 250كجم اسمنت بورتالندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكيامع الدمك الجيد باستخدام الهزاز الميكانيكى ،على اال تقل المقاومة المميزة للخرسانة بعد  28يوم
 200كجم  /سم. 2
يجب ان تكون جميع المواد المكونة للخرسانات العادية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ،كما
يجب اجراء التجارب المعملية التى يحددها المهندس المشرف على المواد وتصميم خلطات خرسانية
وذلك على نفقة المقاول واعتماد النتائج من الجهه المشرفه قبل البدء فى اعمال التوريد تجرى
التجارب المعملية فى احدى معامل الجهات الحكومية او احدى المعامل التى يحددها المهندس
المشرف .
تمزج مكونات الخرسانة العادية مزجا تاما على الناشف حتى يصبح لونها متجانسا ثم يصب الماء
عليها تدريجيا بالكمية المناسبة مع االستمرار فى المزج حتى تصبح عجينة مرنه القوام وذات لون
واحد ،كما يجب استخدام الخالطات الخرسانية فى االعمال ،ويجب ان تكون الخالطة بحالة جيدة
يقرها المهندس المشرف .
يتم خلط نسب مكونات الخرسانة وهى بحالتها الجافة بالنسب المعتمدة من الجهه المشرفة ،بالحجم
داخل عبوات من الخشب او المعدن يوردها المقاول على حسابه بدون اى زيادة فى فئه السعر،
ويكال االسمنت بالكيلو جرام كما يتم وضع الخرسانة العادية فى االماكن الموضحة بالرسومات
والمقايسات او طبقا للتعليمات الصادرة للمقاول اثناء التنفيذ ،على ان يكون الدك باستخدام هزاز
ميكانيكى  .يجب رش الخرسانة جيدا بالمياه لمدة ال تقل عن اسبوع من اليوم التالى للصب ويتم
تنظيف السطح .
تقاس جميع انواع الخرسانة العادية قياسا هندسيا بالمتر المكعب طبقا لبنود المقايسة وطبقا لما هو
موضح بالرسومات والفئة تشمل توريد المون والمهمات واالالت والعبوات والمصنعيات ونزح
المياه ورش الخرسانة بعد صبها لمدة اسبوع من اليوم التالى للصب والفئة محمل عليها ايضا
اجراء تجارب ضبط الجودة على المواد المستخدمة والخرسانة وال تحتسب اية كميات خرسانة تم
صبها زيادة عن ما هو موضح بالرسومات او المقايسات او التعليمات الكتابية الى سبب والفئة
تشمل ذلك كله دون ايه عالوه فى حاله زيادة اعماق االساسات .
المواد المستعملة فى الخرسانة العادية :
السن  :يجب ان يكون صلبا خاليا من العيوب  ،خاليا من االجزاء المفتتة واالتربه والمواد العضوية
والقلوية او اى مواد اخرى غريبة ،ومستوفى للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسية
المصرية .
الرمل  :الرمل المستعمل يكون طبيعى سليكى وارد الصحراء  ،نظيف وخالى من المواد العضوية او
الغريبة او الضارة مثل االمالح والطفل واالصداف .
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االسمنت  :االسمنت المستعمل هو االسمنت البورتالندى العادى ويجب ويجب ان يكون مستوفى
للشروط المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية .
الماء المستعمل فى الخلط  :يكون ماء صالحا للشرب نظيفا خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت
واالحماض والقلويات واالمالح والمواد االخرى التى قد تؤثر تاثيرا متلفا على الخرسانة .
أعمال الخرسانة المسلحة :
توريد وعمل بالطات خرسانة مسلحة لزوم القطاعات الخرسانية المسلحة طبقا لالبعاد والمناسيب
وحديد التسليح للقطاعات المخنلفة الموضحة فى الرسومات التنفيذية وتتكون من  0.80م 3سن
دلوميت نمرة  0.4 + 3م  3رمل مصرى حرش –  400كجم اسمنت بورتالندى عادى ،على اال تقل
المقاومة المميزة للخرسانة بعد  28يوم عن  300كجم  /سم2
االعمال المطلوب تنفيذها فى هذا البند تشمل اعمال الخرسانة المسلحة طبقا للمواصفات الفنية
القياسية وتعليمات مهندس الشركة خالل التنفيذ ،وتشمل االسعار توريد وتركيب وتشغيل جميع
المواد والعملة والمصنعيات الالزمه لالعمال المطلوبة على الوجه االكمل وصيانتها خالل مدة تنفيذ
االعمال االخرى والى ان يتم استالمها .
تشمل اعمال الخرسانة المسلحة كافة المواد بما فى ذلك حديد التسليح الالزمه باالنواع واالقطار
والكميات المبينة على القطاع المرفق ،وكل ما يلزم من عبوات واجهزة ميكانيكية للخلط او لصب او
المعالجة حسب المبين بالمواصفات الفنية او تعليمات المهندس المشرف خالل التنفيذ .
ال يجوز للمقاول اجراء اى تعديل باالضافة لحديد التسليح او الكميات الواردة فى الرسومات او اى
تغيير للمواصفات اال باذن كتابى معتمد من مهندس الشركة ،واى خلل بهذه الشروط يتحمل المقاول
وحده المسئولية التى تترتب على ذلك فنيا وماديا طبقا لنصوص العقد .
المواد المستعملة فى الخرسانة  :المواد المستعملة فى تنفيذ اعمال الخرسانات أن تكون من اجود
االنواع ومطابقة للعينات المعتمدة من مهندس الشركة قبل التوريد ويتم توريد المواد المختلفة الى
الموقع بالكميات الكافية الالزمه لتنفيذ االعمال المطلوبة فى كل مراحل العمل و حسب البرنامج
التنفيذى وبكميات تسمح بالتنفيذ المستمر دون تعطيل تنفيذ االعمال االخرى  .المواصفات الفنية
لهذه المواد هى ذاتها المواصفات الفنية لمواد الخرسانة العادية السابق ذكرها ( بند ثانيا – اعمال
الخرسانة العادية ) .
يجب ان يكون الحديد المستخدم من الحديد عالى المقاومة ( صلب  ) 52للحديد الرئيسى وتنفذ
الكانات من الصلب الطرى ما لم يذكر خالف ذلك على الرسومات ،وتكون االسياخ خالية من الصدأ
والشحم وا ى مواد تقلل التماسك بينها وبين الخرسانة ويتم تنظيف االسياخ اذا استدعى االمر ذلك
بفرشاه السلك او السفح الرملى  .وال يسمح بوصل اسياخ بطريق اللحام اال بعد اخذ موافقة كتابية
من المهندس المشرف  .ويكون وصل االسياخ بطريقة الركوب وبطول ال يقل عن  35مرة قطر
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السيخ فى حاله الضغط  65 ،مره قطر السيخ فى حاله حديد الشد ما لم يذكر خالف ذلك فى اللوحات
االنشائية .
يجب ان تكون الفرم الخشبية ( الصندقة ) مطابقة تماما لالبعاد والمقاسات واالشكال والقطاعات
والمناسيب المطلوبة طبقا ما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون محكمة بحيث ال يتسرب منها
المونة وتكون متينة ومثبتة جيدا لتحمل الثقل الذى سيقع عليها بدون اى هبوط او انحراف وكذلك
لتحمل الضغوط االفقية الناشئة عن الخرسانة الطرية وعلى العموم يجب اعتماد الفرم قبل رص حديد
التسليح وكذلك يجب الحصول على تصريح كتابى بالصب بعد مراجعه حديد التسليح لمطابقته لما هو
وارد بالرسومات  .المقاول وحده مسئول عن متانة الشدادات  .توضع الشدادات على اجزاء بحيث
يمكن فك كل جزء على حده بدون حدوث اهتزازات في األجزاء األخرى المشدودة بعوارض خشبية ،
ال يسمح بفك الشددات والفرم او العبوات الخشبية اال بعد مرور يومان بعد انتهاء الصب .
للحصول على المقاومة الضغط المطلوب يمكن تعديل نسب الركام بالخلطات بما يحقق الحد االدنى
المطلوب لمقاومة الضغط بعد الحصول على موافقة كتابية من مهندس الشركة
.
اعمل الصب والدمك  :يراعى ان تصب الخرسانة على طبقات كل فى حدود (  ) 0.25متر حتى يمكن
دمك الخرسانة اوال باول ويتم دمك الخرسانة باستعمال الوسائل الميكانيكية مثل الهزاز الغاطس او
هزاز السطح ( وال يسمح مطلقا بالخلط اليدوى ) ،ويراعى اال يتسبب صب الخرسانة ودمكها فى
زحزحة الخرسانات السايق صبها او زحزحة التسليح حتى ال تتكون فراغات فى الخرسانة او حول
اسياخ التسليح ممها كانت الطريقة المستعملة فى الدمك وحتى ينعدم التعشيش ويمتنع ظهور
الفقاقيع الهوائية وتصل الخرسانة الى اقصى كثافة .
وقاية الخرسانة ومعالجتها  :يتم وقاية الخرسانة حديثة الصب من المطر او الجفاف السريع وذلك
بتغطيتها باغطية مناسبة من وقت نهو الصب الى الوقت الذى يصبح فيه السطح صلدا بدرجة كافية،
بحيث يمكن رشه وتغطيته بمادة رطبه وتحفظ الخرسانة رطبه باستمرار ابتداء من وقت تصلد
السطح بدرجة كافية لمد ال تقل عن سبعة ايام ،ويتم رش الخرسانة جيدا بالماء او تغطية السطح
بقماش نسيج الجوط والخيش او فرش طبقة من القش مع حفظها فى حالة رطبه بالرش المستمر
لمدة خمسة عشرا يوما .
القياس واالسعار  :تقاس اعمال الخرسانة قياسا هندسيا بالمتر المكعب وذلك لالعمال التى يتم
تنفيذها طبقا للقطاع العرضى المرفق او تعليمات مهندس الشركة الكتابية اثناء التنفيذ وال تحسب اى
كميات اضافية تنشأ عن خطا فى التنفيذ وتشمل اسعار الخرسانة المسلحة كافة المواد الالزمه
وبالنسب المقررة وكذا اسياخ صلب التسليح المبينة على الرسومات والقطع الخاصة للتثبيت وكل ما
يلزم لتنفيذ ونهو العمل المطلوب من اجهزة واالت وعمال ومصنعيه وعبوات على الوجه االكمل
والفئه محمل عليها ايضا اجراء تجارب ضبط الجودة على المواد المستخدمة والخرسانة .
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أعمال المباني :
يتم عمل المباني باألماكن الموضحة باللوحات الهندسية .
الطوب من النوع الطفلى األحمر .
يتم رش الطوب قبل الشروع فى عملية البناء .
ذو جودة ومقاومة عالية من عينة معتمدة من المهندس المشرف .
مونة التركيب  300كجم اسمنت  /متر  3رمل حرش نظيف .
يتحمل ضغط كسر  27كجم  /سم . 2
كحل العراميس حول الفتحات .
أعمال البياض :
يتم عمل البياض من طبقة واحدة .
بسمك متوسط 2سم مكونة من  1م مكعب رمل  300 +كجم اسمنت .
األعمال أعلى طبقة من الطرطشة العمومية المكونة من  450كجم اسمنت  /م  3رمل  ,وذلك بعد
وزن الحوائط بعمل البقج و األوتار من نفس نوع المونة .
يتم رش األسطح بالمياة بعد كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقا .
يتم الوزن للحائط على القدة مع تخديم و تنعيم السطح جيدا ولف الزوايا .
أعمال الجرفياتو
مادة الجرفياتو إنتاج شركة بروتال
األعمال عبارة عن طبقتين بسمك متوسط  2.5سم .
مكونة من الطبقة االولى بطانة اسمنتية كالبند السابق ذكره (البياض ) وطبقة ثانية من الجرفياتو
سابقة التجهيز طبقا للون والمواصفات التى يعتمدها المهندس المشرف .
أعمال العزل :
أعمال العزل افقى للرطوبة من طبقة عزل من لفائف بيتومينة مسلحة سمك 4مم.
طبقات العزل على الخرسانة النظيفة الخالية من األتربة وتراعى مسافة الركوب فى العزل بحيث ال
تقل عن  10سم عند الجوانب و  15سم عند النهايات مع عمل وزرة مثبتة على الحائط بارتفاع يعلو
سطح البالط بمقدار  10سم محملة على السعر .
اعمال البالط :
السيراميك فرز اول  ,يجب اعتماد عينة قبل التوريد .
االعمال اعلى طبقة من الطرطشة العمومية المكونة من  450كجم اسمنت  /م  3رمل  ,وذلك بعد
وزن الحوائط بعمل البقج و االوتار من نفس نوع المونة .
يتم رش االسطح بالمياة قبل كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقا .
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اللصق بمونة مكونة من  350كجم اسمنت  /م  3رمل .
مع ضبط العراميس بسمك ال يزيد عن  2مم فى االتجاهين ويمال بلبانى االسمنت .
أعمال األلوميتال :
القطاعات من النوع  B.Sالكبير الملون حسب اللون المطلوب .
الزجاج المستخدم ابيض شفاف سمك  6مم .
جمبع الخردوات و االكسسسوارمن اجود االنواع .
عمل ضلف الوميتال سلك مجلفن سعة عيونة ال تزيد عن  1مم .
يجب اعتماد عينة قبل التوريد .
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نموذج عقد
ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض التجارية لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية

ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض التجارية لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية
نموذج عقد
عملية ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض التجارية لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية
الموافق  2021 / /هذا العقد بين كل من-:
انه في يوم
شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع شركة تابعة مساهمة مصرية ويمثلها قانونا ً السيد اللواء أ.ح/ممدوح توفيق
دراز بصفته العضو المنتدب التنفيذي ومقرها محطة الحاويات ـ رصيف  54 / 49ميناء االسكندرية البحري.
( طرف أول )
ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد المهندس /
شركة
ومقرها
بموجب التفويض الصادر بتاريخ / /
وينوب عنه في التوقيع السيد/
( طرف ثان )
أجريت مناقصة عامة بين مجموعة من الشركات المتخصصه ل عملية ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض
بتاريخ / /التجارية لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية التي أسفرت نتيجتها عن قبول العطاء المقدم من شركة
جنيه الغير ) شاملة ضريبةالقيمة
جنية ( فقط وقدرة
( الطرف الثاني ) بقيمة إجمالية قدرها
المضافة .
بصفتة
وبتاريخ  2021 / /وافق مجلس ادارة الشركة ( الطرف االول ) باالجماعسلطة االعتماد المالي على محضر إجراءات لجنة عملية ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض التجارية لألخشاب داخل ميناء
اإلسكندرية
جنيه الغير ) شاملة ضريبة القيمة المضافة وتحت
جنية ( فقط وقدرة
بقيمة إجمالية قدرها
العجز والزياده فى حدود الكميات الفعليه .
 وبتاريخ  2021/ /تم اخطار الشركة (الطرف الثاني ) بقبول عطائها المقدم منها عن عملية ساحة رقم ()1بمنطقة أرض التجارية لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية
بمبلغ وقدره
قدمت الشركة الطرف الثاني خطاب ضمان بنكى تحت رقم
 و بتاريخ / /فرع وذلك بما يمثل  %5من قيمة عملية المقاولة
جنيها الغير ) صادر من بنك
جنية ( فقط وقدره
لضمان تنفيذ العملية.

ومن ثم فقد تالقت إرادة الطرفين على مايلى -:

البند األول

يعتبر التمهيد سالف الذكر وكافة األوراق ومستندات هذه العملية وكراسة الشروط والمواصفات والمقايسة الكمية
التثمينية والرسومات والمواصفات الهندسية والفنية الخاصة بهذه العملية جزء ال يتجزأ من هذا العقد وتأخذ حكمة.
البند الثاني
اسند الطرف األول بموجب هذا العقد الي الطرف الثاني مهمة تنفيذ عملية ساحة رقم ( )1بمنطقة أرض التجارية
لألخشاب داخل ميناء اإلسكندرية طبقا لالشتراطات والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية .
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جنيها الغير ) شاملة ضريبة القيمة
جنية ( فقط وقدره
والقيمة اإلجمالية لهذا العقد مبلغ وقدره
المضافة  ,واسعار الفئات المقدمه نهائية وال يجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبال ألي سبب من
األسباب.
وتتم المحاسبة فيما بين الطرفين بموجب مستخلصات يقدمها الطرف الثاني للطرف األول في نهاية كل مرحلة
بقيمة األعمال التي أنجزها الطرف الثاني .ويتم السداد بأحد الطرق التالية:
-1شيك بنكي بعد الفحص واالستالم أو القبول.
-2المستخلصات.
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ وإنجاز كافه األعمال المطلوبة والمسندة إليه بموجب هذا العقد فى موعد أقصاه
 5أشهرميالدية من تاريخ استالم بموجب محضر تسليم مشترك بين طرفى العقد ويلتزم الطرف الثاني بتسليم كافة
األعمال موضوع هذا العقد بالكيفية والحالة الواردة بالمقايسة الكمية التثمينية والرسومات والمواصفات الهندسية.
 كما يحق للطرف األول تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود  %50من األعمال المنفذة بنفس الشروطوالمواصفات وذلك خالل مدة تنفيذ األعمال دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويضات أو فروق
أسعار.
فإذا تأخر الطرف الثاني في تسليم األعمال المكلف بها جاز لسلطة االعتماد المختصة باالعتماد للشركة الطرف األول
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطائه مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن توقع علية غرامة عن المدة التي يتأخر
فيها إلنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم االبتدائي وال يدخل في حساب مدة التأخير المدة التي يتوقف
فيها العمل السباب قهريه وعليه أن يثبت لجهة االداره نشوئها عن أسباب قهريه ويكون توقيع الغرامة وفقا للنسب
االتيه
 %1عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى  %10من قيمة ختامي العملية جميعها وإذا رأت الشركة (
الطرف األول ) أن الجزء الذى تأخر تنفيذه يمنع االنتفاع بما تم بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه األكمل وفى
المواعيد المحددة أما إذا رأت الشركة (الطرف األول) أن الجزء الذى تأخر تنفيذه ال يسبب شيئا من ذلك فيكون توقيع
الغرامة وفقا للنسب السابقة من قيمة األعمال التى تأخر تنفيذها فقط وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم
يترتب عليه أي ضرر دون حاجه آلي تنبيه أو إعذار .
البند الرابع
 يقر الطرف الثاني بأنه عاين الموقع الذي سوف يتم تنفيذ العملية به المعاينة التامة والنافية لكل جهالة وقبلهابحالتها التمام العملية المتفق عليها
 كما يقر بأنه تحقق من كافة تفصيالت األعمال المطلوبه وتعاقد على أساس العلم التام بها مع التزامه باالشتراطاتوالمواصفات الفنية والرسومات المتفق عليها .
البند الخامس
ال يجوز للطرف الثاني ( المقاول) أن يتنازل عما اسند إليه من أعمال في هذا العقد أو جزء منه لمقاول آخر من
الباطن .
البند السادس
يلتزم الطرف االول بتوفير مصدر المياه و الكهرباء الالزمين لخدمة االعمال موضوع التعاقد على ان يقوم الطرف
الثانى بعمل التوصيالت وتتم المحاسبة معه على قيمة استهالك المياه و الكهرباء.
كما يقوم الطرف األول بتسليم مساحة مناسبة وبدون مقابل طوال مدة التنفيذ للطرف الثاني لتشوين وتخزين المواد
والعدد واآلالت وهى وتكون جميعها تحت مسئوليه وحراسه الطرف الثاني وحده وال تتحمل الشركة الطرف األول في
شأنها آيه مسئوليه بسبب الضياع أو التلف أو السرقة اواى ضرر وال يجوز نقلها أو التصرف فيها إال بأذن الشركة
الطرف األول آلي أن يتم التسليم االبتدائى.
ويلتزم الطرف الثاني بمجرد إنهاء األعمال لكل مرحلة و قبل إتمام التسليم االبتدائي على الطرف الثانى أن يخلى
الموقع من المواد واالتربه والبقايا وإال يحق للطرف األول ( الشركة ) إنجاز ذلك على حساب الطرف الثاني .
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البند السابع
يلتزم الطرف الثاني (المقاول) باالستعانة بمهندس مدني معتمد من نقابة المهندسيين طبقا للشروط الخاصة
والمواصفات الفنية للعملية ممن تتوافر لديهم الخبرة الكافية في التخصصات الداخلة في نطاق األعمال موضوع
التنفيذ وذلك بمعرفته وعلي نفقته – ويكون مهندس المقاول مفوضا تفويضا تاما من المقاول في تنفيذ األعمال
واألوامر الصادرة اليه من المهندس المشرف ويقوم المقاول (الطرف الثاني) باخطار الشركة (الطرف األول ) كتابيا.
البند الثامن
يلتزم الطرف الثاني( المقاول) باستخراج اى تصاريح الزمة سواء للعمل او دخول الدائرة الجمركية لعمالة ومعداته
ومواده وسياراته وخالفة وذلك على تفقته الخاصة على ان تقوم الشركة الطرف االول باجراء االتصاالت الالزمة
لدى الجهات المختصة لتسهيل ذلك .
البند التاسع
يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بتنفيذ العقد كما يكون مسئوال عن حفظ
النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف األول وأجهزه الميناء واألمن و ابعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ
التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط ،كما يتعهد الطرف الثاني باتخاذ كافة االحتياطات والتدابير
الالزمة لسالمة عماله وجمهور المتعاملين بما يكفل منع اإلصابات أو الحوادث أو األضرار بممتلكات الشركة الطرف
األول أو الغير ويكون مسئوال وحده عن كل ذلك.
البند العاشر
يلتزم المقاول ( الطرف الثاني ) بان يوفر مهمات الوقاية والسالمة والصحة المهنية الشخصية للعمال التابعين له
وفى حالة عدم التزامة بتوفير هذه المهمات تقوم الشركة ( الطرف األول ) بتوفيرها وخصمها من حساب المورد
وتسلم مهمات الوقاية الشخصية للعاملين ،كما يلتزم المقاول باتباع كافة تعليمات االدارة العامة للسالمة و الصحة
المهنية و اشتراط ات البيئة و الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على العاملين و المتعاملين بالشركة .
البند الحادى عشر
يضمن المقاول األعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه األكمل لمدة سنه واحده تبدأ من تاريخ االستالم
االبتدائي لألعمال التي تم تنفيذها ويكون المقاول مسئوال عن بقاء جميع األعمال سليمة أثناء مدة الضمان ,
واليخل ذلك بمدة الضمان المنصوص عليها بالمادة ( )651من القانون المدنى وقدرها عشر سنوات تبدا من تاريخ
االستالم النهائى فإذا ظهر بها أي عيب أو آي خلل أو وجد جزء من العمل غير سليم أو معيب فعلى الطرف الثاني أن
يقوم باصالح هذا الجزء على حسابه خالل أسبوع من تاريخ أخطاره بذلك لكي تكون جميع األعمال سليمة أثناء مدة
الضمان و صالحه لالستعمال .
البند الثانى عشر
يتم تطبيق شروط القوه القاهرة عند حدوث أحداث خارجه عن إرادة الطرف الثاني ( المقاول) واليمكن التنبؤ بها
عند تح رير العقد والتي تعنى أعمال الشغب واإلضرابات والحرب االهليه والفيضان والزلزال وانهيار التربة أو
الكوارث الطبيعية المشابهة على أن يقوم الطرف الثاني باإلبالغ عن وقوع القوة القاهرة فور حدوثها وفى كل
األحوال يكون مسئول أمام الشركة الطرف األول عن إثبات القوة القاهرة .
البند الثالث عشر
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قدم الطرف الثاني خطاب ضمان بنكي قيمته  % 5من قيمة العقد كتأمين نهائي ضمان تنفيذه صادر من بنك
خال من أي شروط أو تحفظات ومقبول الدفع لصالح الطرف األول عند أول طلب ساري المفعول
 فرعلمدة عام يبدأ من تاريخ االستالم االبتدائي.
البند الرابع عشر
إذا أخل الطرف الثاني ( المقاول ) بأحكام هذا العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك
خالل أسبوع من تاريخ إخطارة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول للقيام بأجراء هذا اإلصالح كان للشركة الطرف
األول دون اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية الحق في اتخاذ أحد االجرائين التاليين-:
إسناد العملية آلي مقاول آخر على حسابه بالممارسة أو المناقصة المحلية (عامة أو محدودة) أو أمر مباشر وبنفس
الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليهــــا ويخصم من التأمين المودع أو مستحقاته لدى الشركة قيمة
الزيادة فى التنفيذ على حسابه أو أي شركة أخرى مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع  %10من قيمة األعمال
المطلوبة.
فسخ العقد ويصبح التأمين النهائي من حق الشركة الطرف األول والحصول على جميع ما تستحقة الشركة من
غرامات وتعويضا ت عما يلحق بها من أضرار دون حاجة آلي تنبيه أو انذار اواتخاذ أي اجراء قضائي اخر.
البند الخامس عشر
تسرى أحكام كل من القانون المدني وأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم  17لسنة  1999والئحة العقود
والمشتريات والمخازن الخاصة بالشركة الطرف األول فيما لم يرد بشانة نص خاص بهذا العقد.

البند السادس عشر
تختص محاكم اإلسكندرية على اختالف أنواعها ودرجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
البند السابع عشر
اي مخاطبات أو مكاتبات رسمية أو غير رسمية أو انذارات أو صحف دعاوي قضائية ترسل من احد اطراف هذا
العقد للطرف االخر تكون علي عناوينه الموضحة لكل منهما بصدر هذا العقد و تكون منتجه ألثارها وفي حالة
تغيير الطرف الثاني لعنوانه الموضح بصدر هذا العقد ويلتزم الطرف الثاني بابالغ الطرف االول بهذا التغيير كتابيا.
البند الثامن عشر
تحرر هذا العقد من ثالث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند االقتضاء والنسخة الثالثة تكون لالجراءات .

الطرف األول
شركة /
لواء بحري أ.ح /
ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي

الطرف الثاني
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