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 المقايسة الكمَية التثمينية التقديرية
 

 اإلجمالى  السعر الكمية الوحدة البند  م
 أعمال الحفر والتكسير  1

مف االرض كذلؾ  بالمتر المكعب الحفر كالتكسير في ام طبقة
كالسعر يشمؿ  كيحددىا الميندس المشرؼ التي يحتاجيا العمؿ

جميعو  العمكمية كامؿ مما التخمص مف ناتج الحفر الي المقالب
 0محسب تعميمات الميندس المشرؼ

 
 
 3ـ

 
 
320 
 

  

 أعمال الخرسانة العادية  2
 3ـ, 8مف بالمتر المكعب تكريد كصب خرسانة عادية كتتككف 

 كجـ 250+  رمؿ مصرل حرش 3ـ, 4 + 3سف دلكميت نمرة 
أسمنت بكرتالندل عادل كالسعر يشمؿ الدمؾ الجيد لمتربة طبقا 

لممكاصفات الفنية كحسب أصكؿ الصناعة كامؿ مما جميعو 
 0كحسب تعميمات الميندس المشرؼ 

 
 
  3ـ
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 أعمال الخرسانة المسمحة 3
مف  كتتككف مسمحة لممساراتبالمتر المكعب تكريد كصب خرسانة 

+  رمؿ مصرل حرش 3ـ, 4 + 3 سف دلكميت نمرة 3ـ, 8
 كجـ أسمنت بكرتالندل عادل كالسعر يشمؿ الدمؾ الجيد 400

لمخرسانة بإستخداـ اليزازات الميكانيكية حيث ال يقؿ جيد الكسر 
 يـك  طبقا 28 بعد 2سـ/  كجـ 300لممكعب القياسى عف 

لممكاصفات الفنية كحسب أصكؿ الصناعة كامؿ مما جميعو 
 0كحسب تعميمات الميندس المشرؼ 

 
 
 
  3ـ
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 أعمال توريد و تركيب الطوب عالى الكثافة  4
أعمى  (ككبيؿ)المسطح تكريد كتركيب طكب عالى الكثافة بالمتر 

 سـ كالمدمكؾ جيدا كالسعر يشمؿ الدمؾ 5فرشة مف الرماؿ سؾ 
الجيد لمرماؿ طبقا لممكاصفات الفنية كحسب أصكؿ الصناعة 

 0 كامؿ مما جميعو كحسب تعميمات الميندس المشرؼ 

 
 
 2ـ
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 الشروط الخاصة والمواصفات الفنية
 

:ماظشروطماخلاصةم:مأوالم

م

م:اظغرضمعنماظعؿؾقةم

محمطةمحاوؼاتماالدؽـدرؼةمم-م(وم,مهم,مدمم)سؿؾقةمعدمعلاراتمأوغاشماظلاحاتم

م

م:ادلدةماظالزعةمظؾؿـػقذم

 .ممؼوممسؿلمم25معدةمتـػقذماظعؿؾقةم

م.وتؽونمعدةماظؿـػقذمخاظقةمعنمأؼامماجلؿعموماظعطالتموماظـواتموماظؿوضػاتماإلجؾارؼةم

م

م:اجلدولماظزعينم

سؾىمادلؼاولمانمؼؿؼدممجبدولمزعينمتػصقؾيمؼؿمماسؿؿادهمعنمجفازماإلذرافممحبقثمؼوضحمعددموعراحلماظؿـػقذمجلؿقعماألسؿالم

بادلشروعمتػصقؾقاموذظكمخاللمأدؾوعممعنمتارؼخمادؿالممادلوضعموجيبمسؾىمادلؼاولمأنمؼراسىمسيماجلدولماظزعينمغشاطماظشرطةم

مم.اظشرطةمسدمماظؿلثريمدؾؾقامسؾىمغشاطمباحملطةمو

م

م:أعاطنمتشوؼنمادلفؿاتم

تلؾممذرطةماحلاوؼاتمظؾؿؼاولموبدونمعؼابلمروالمعدةماظؿـػقذمعلاحةمعـادؾةمظؿشوؼنمععداتهموعفؿاتهماظالزعةمظؿـػقذماألسؿالمم

ػذهمادللاحةمتلؾممظؾشرطةممبفردماالغؿفاءمعنماألسؿالمومباحلاظةماظيتمدؾؿتمظهموالمجيوزمظؾؿؼاولمأنممؼشونماىمعفؿاتمأومم

وانمتلخرم,معونمخارجمػذهمادللاحةموالمتلؾبمسيممإساضةمادلرورموغشاطماظشرطةمباحملطةموانمؼزؼلمادلؼاولمأوالمبلولماىمخمؾػاتم

م.سيمذظكمصؿنمحقماظشرطةمأنمتؼوممباإلزاظةمسؾىممحلابمادلؼاولموغػؼؿهماخلاصةم

م

م:عفـدسمادلؼاولمم

ممممجيبمسؾىمادلؼاولمأنمؼلؿكدممإثـاءمماظؿـػقذمعفـددامغؼابقامعنمخرجييمطؾقاتماهلـددةم
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ممنمتؿواصرمظدؼفممماخلربةماظؽاصقةمسيماظؿكصصاتماظداخؾةمسيمغطاقماألسؿالمعوضوعماظؿـػقذموذظكممبعرصؿهمم(اهلـددةمادلدغقةممم)م

.موسؾىمغػؼؿهموؼؽونمعفـدسمادلؼاولمعػوضامتػوؼضامتاعامعنمادلؼاولمظؿـػقذماألسؿالمواألواعرماظصادرمإظقهمعنمادلفـدسمادلشرفم

م.ؼؼوممادلؼاولمبلخطارماظشرطةمبذظكمطؿابةم

م

م:اظؿصارؼحم

ادلؼاولمعلؽولمسنممادؿكراجمأؼةمتصارؼحمالزعةمدواءمظؾعؿلمأومدخولماظدائرةماجلؿرطقةمظعؿاظهمومععداتهمموعوادهمومدقاراتهم

م.وخالصهممسؾىمحلابهمسؾىمأنمتؼومماظشرطةمبنجراءماالتصاالتماظالزعةمظدىماجلفاتمادلكؿصةمظؿلفقلمذظك

م

م

م

م:ادلواصػاتماظػـقةمم:مثاغقاممم

م

م:وصفماألسؿالمم

 

معرتممبقطةم29بطولمم(د)معرتموداحةم32بطولمم(همم)معرتموداحةم40بطولمم(وم)عدمعلاراتمأوغاشماظلاحةمم -1

 م0حاوؼاتماألدؽـدرؼةم

 .سؾىمأنمتؽونمجواغبماحلػرمرأدقةمم(معرتم0,63م)احلػرموحؿىمعـلوبمماظؿلدقسمادلوضحمباظردوعاتماظؿـػقذؼةم -2

 0موسؾىمجاغؾىماحلػرمم0,63معرتموممسكم0,20صبموسؿلمبردورةممعنماخلرداغةماظعادؼةممبعرضمم -3

ممموحدؼدمم/م18مOم7مممبؿلؾقحمحدؼدمدػؾىممممممممممممم2ممم xممم0,50تورؼدموصبمضاسدةمعنماخلرداغةمادللؾقةمبلبعادم -4

 مم/مم12مOم7ممموطاغاتمعغؾؼةمم/م12مOم7سؾوىم

مدممم8تورؼدمومرصمبؾوطاتمخرداغقةمعؿداخةمبلؿكم -5

وذظكمصوقم(مبعدماسؿؿادمادلفـدسمادلشرف)عنمذاتماظـوعمادللؿكدممحاظقامسيمداحاتماظشرطةم(مدمم8*مدمم10*دمم23)

 0مدمموذظكمصوقماخلرداغةماظعادؼةمرؾؼامظالبعادمموادلـادقبمادلوضقةمباظردوعات5رؾؼةمعنماظرعالمبلؿكمالمؼؼلمسنم

 

م

 :ضؾطماحملاورموادلـادقبمم
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مجيبمسؾىمادلؼاولمانمؼؼوممباظؿكطقطماظدضققمظؾغاؼةمدلوضعماظعؿؾقةمؼضؿنمتواصقمادللاراتمادلطؾوبمتـػقذػامععممعقولموعـادقبم -

اظلاحاتماجملاورةمظؾؿلاراتمواظؿقؼقمعنمصقؿفامموػومادللؽولمسنماظؼقاممجبؿقعمأسؿالماظؿكطقطمموسنمصقةمتوضقعمذيقعم

اظؾقاغاتمسؾىماظطؾقعةممواسؿؿادممادلفـدسمادلشرفمالمخيؾيمادللؽوظقةمادلطؾؼةمظؾؿؼاولمسنمدضةماظؿكطقطموادلـادقبموؼؿطؾبمذظكم

 0سؿلمعقزاغقةمذؾؽقةمدضقؼة

 

م:ممادلواصػاتماظػـقةمظألسؿالم

م

م

م:أسؿالماحلػرم:مأوالم

م.عرتموسؾىمأنمتؽونمعقولماحلػرمرأدقةمم(,مم63مم)مممممماحلػرموحؿىمعـلوبماظؿلدقسمادلوضقةمباظردوعاتماظؿـػقذؼةممم

ممضؾلموضعمصؽاتمأسؿالماظؿؽلريمارضمعوضعماظعؿؾقةمومادلوادماظيتمدقؿمماظؿؽلريمهسؾىمادلؼاولمأنمؼؿقرىمبـػلهموحتتمعلؽوظقت -

 بفاموعـادقؾفامموطلمعامؼؿطؾؾهماظعؿلمعنمععداتموآالتمالزعهمألسؿالماحلػرمواظؿؽلريمسؾىمأنمؼؽونماظؿؽلريمباظطرؼؼةماآلظقةم

سؾىمأنمؼعؿؿدمم,مجيبمسؾىمادلؼاولمسؿلماظؿكطقطمادلؾنيمباظردوعاتماظؿػصقؾقةمبؽلمدضةممبوضعماظعؿؾقةم,مضؾلماظؾدءمصىماحلػرم -

وادلؼاولموحدهمعؽؾفممبراجعةمادلؼاداتمواظؿقؼقمعنمصقؿفاموػومادللؽولمسنماظؼقاممجلؿقعم,مػذاماظؿكطقطمعنمادلفـدسمادلشرفم

مادللؽوظقةمادلطؾؼةمىأسؿالماظؿكطقطموسنمصقةمتوضقعماظؾقاغاتمادلؾقـةمباظردوعاتمسؾىماظطؾقعةمواسؿؿادمادلفـدسمادلشرفمالمخيل

 .ظؾؿؼاولمسنماظؿكطقطم

جترىمأسؿالماظؿؽلريمبطرؼؼةمعـؿظؿةموظؾؿؼاولماحلرؼةماظؿاعةمصىمأتؾاعماظطرؼؼةماظيتمؼراػامعـادؾةمسـدمتشؽقلمجواغبماحلػرم -

 حبقثمتؽونمرادقةمتاعاموعـؿظؿةماظؼطاعموعلؿؼقؿةموبدونماىمتعارؼجمحؿىمؼصلمإديم

 

عـلوبمضاعماحلػرمادلطؾوب,مسؾىمأنمحيادبمسؾىماحلػرمبادلرتمادلؽعب,موحلبماظؼطاعماهلـدديمادلؾنيمصؼطموالمحتؿلبماىم -

 .زؼاداتمسنمذظكماظؼطاعم

صىمحاظةمضقاممادلؼاولمباحلػرمواظؿؽلريمألبعادمأومأسؿاقماطربمعنمادلؾنيمباظؼطاعماهلـددىمرؾؼامظؾردوعاتمصؾنمؼلؿحمظهمبنسادةم -

م.اظردمموإمنامؼصريمادؿؽؿاظةمخبرداغةمسادؼةم,موذظكمسؾىمغػؼؿهمودونماحلقمصىمادلطاظؾةمباىمصروقمأدعارمغظريمذظكم

جيبمسؾىمادلؼاولمسؿلمذيقعماالحؿقارقاتماظالزعهمواظؿىمؼراػامطػقؾةمدلـعمطاصةمأخطارمادلوضعماوماىمحوادثمتـؿجمسنمادلعداتماوم -

 .سنماظؿشغقلمععماالظؿزاممبوضعماظعالعاتماظؿقذؼرؼةماظؽؿابقةمواظضوئقةمدلراساهمزروفماظؿشغقلمباظشرطةمظقالم
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ادلؼاولمعلؽولمادللؽوظقةمادلطؾؼةمسنماىماثرماومتؾفمؼصقبماىمجزءمعنماألسؿالماظؼائؿةمدواءمطانمدائؿةماومعمضؿةماومأيمعنم -

 .ادلـشكتماجملاورةمبلؾبماظؼقاممبنسؿالماحلػر,موجيبمسؾقهماصالحماىمتؾفمعنمػذاماظؼؾقلمسؾىمحلابهماخلاصم

اذامتراطممصوقمعلاحاتمحمػورةمرعالماومرنيمآومإسشابماوماؼهمعادةماخرماثـاءمسؿؾقةماحلػرمبلؾبماظؿلخريمصىماظؿـؼقذماومظرداءةم -

اظطؼسماوماالغزالضاتماومالىمدؾبماخر,مصقفبمسؾىمادلؼاولمازاظةمعـلمػذهمادلوادمسؾىمحلابهمرؾؼامظؿعؾقؿاتمادلفـدسمادلشرفم

 ظؿؽونمادطحماحلػرمغظقػةممتاعامضؾلمتـػقذماسؿالماخلرداغاتم

ادعارماسؿالماظؿؽلريمواحلػرمتعطىمجلؿقعمادلوادماظؿىمتظفرماثـاءمسؿؾقةماظؿؽلريمواحلػرمدواءمطاغتمخرداغةمسادؼةماوم -

وؼشؿلمدائرمادلصارؼفماظؿىمؼلؿدسقفامامتامماظعؿلمسؾىم.ماخلم..مخرداغةمادػؾؿقةماوماحفارماومرؾؼاتمرعؾقةماومجريؼةمعدعوطةم

اظوجهماالطؿل,مطؿامؼشؿلمتؽاظقفماظؿصرفمصىمادلوادماظـاجتةمعنماظؿؽلريمواحلػرموغؼؾفاماديمدلؼاظبماظعؿوعقةمخراجماظدائرةم

اجلؿرطقةماوالمباولموحلبمتعؾقؿاتمادلفـدسمادلؼقممظؾشرطة,موصىمحاظةمسدممضقاعهمباخالءمادلوضعماوالمبلولماوماظؿاخريمصىمغؼؾفام

 .ؼؿممغؼؾفامسؾىمحلابهموحتتمعلؽوظقؿهم

تؼاسماسؿالماحلػرمػـددقامبادلرتمادلؽعبمعنماحلػرمعنمواضعمصاصىمعلاحةماألداداتمحلبمادلؾنيمباظردوعاتمظؾؼطاساتم -

والمؼدصعماىماجرمسنمم..م(عرتم.م,م63)ادلكؿؾػةمصىماالرتػاعماظعؿوديماظواضعمبنيمضاعماألداداتموعـلوبماألرضمضؾلماحلػرم

احلػرماظذىمؼؿممخارجمػذهماحلدودمحؿىموظومطانمعنماظضروريمحػرهمالعؽانماظـزولمباظعؿقمادلطؾوب,موطذظكمالمؼدصعماىممثنم

 .سنماخلرداغةماظعادؼةماظؿىمتؾزممدلًماحلػرماظزائدم

مرـامضؾلم25مداسةموأزاظهماىمتردقؾاتمعنمسؾقهمودعكمضاعماحلػرمبفراسمػزازمزغهمعؽاصؽهم24ؼؿممشؿرمضاعماحلػرمبادلقاهمدلدةم -

 .اظشروعمصىمتـػقذمبـدماخلرداغاتم

 
 
 
 
 
 
 
 

م:-مماسؿالماخلرداغةماظعادؼةم–ثاغقام
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م

ممدنمدظوعقتمغظقفممنرةم3ممم0,80تورؼدموسؿلمخرداغةمسادؼةمرؾؼامظالبعادموادلـادقبمادلوضقةمصىماظردوعاتماظؿـػقذؼةموتؿؽونمعنممم

طفممامسـتمبورتالغدىمسادىمسؾىمانمؼؽونماخلؾطمعقؽاغقؽقامععماظدعكماجلقدمبادؿكدامماهلزازم250م–مرعلمعصرىمحرشم3مم0,40م–3

 م.2دم/ممطفمم200مؼومم28ادلقؽاغقؽى,مسؾىماالمتؼلمادلؼاوعةمادلؿقزةمظؾكرداغةمبعدم

جيبمانمتؽونمذيقعمادلوادمادلؽوغةمظؾكرداغاتماظعادؼةمعطابؼةمظؾؿواصػاتماظؼقادقةمادلصرؼة,مطممجيبماجراءماظؿفاربمادلعؿؾقةم -

اظؿىمحيددػامادلفـدسمادلشرفمسؾىمادلوادموتصؿقممخؾطاتمخرداغقةموذظكمسؾىمغػؼةمادلؼاولمواسؿؿادماظـؿائجمعنماجلفهمادلشرصهم

ضؾلماظؾدءمصىماسؿالماظؿورؼدمجترىماظؿفاربمادلعؿؾقةمصىماحدىمععاعلماجلفاتماحلؽوعقةماوماحدىمادلعاعلماظؿىمحيددػام

 .ادلفـدسمادلشرفم

متزجمعؽوغاتماخلرداغةماظعادؼةمعزجامتاعامسؾىماظـاذفمحؿىمؼصؾحمظوغفامعؿفاغلامثممؼصبمادلاءمسؾقفامتدرجيقامباظؽؿقةم -

ادلـادؾةمععماالدؿؿرارمصىمادلزجمحؿىمتصؾحمسفقـةمعرغهماظؼوامموذاتمظونمواحد,مطؿامجيبمادؿكدامماخلالراتماخلرداغقةمصىم

 .االسؿال,موجيبمانمتؽونماخلالرةمحباظةمجقدةمؼؼرػامادلفـدسمادلشرفم

ؼؿممخؾطمغلبمعؽوغاتماخلرداغةموػىمحباظؿفاماجلاصةمباظـلبمادلعؿؿدةمعنماجلفهمادلشرصة,مباحلفممداخلمسؾواتمعنماخلشبم -

اومادلعدنمؼوردػامادلؼاولمسؾىمحلابهمبدونماىمزؼادةمصىمصؽهماظلعر,موؼؽالماالمسـتمباظؽقؾومجراممطؿامؼؿمموضعماخلرداغةم

اظعادؼةمصىماالعاطنمادلوضقةمباظردوعاتموادلؼاؼلاتماومرؾؼامظؾؿعؾقؿاتماظصادرةمظؾؿؼاولماثـاءماظؿـػقذ,مسؾىمانمؼؽونماظدكم

 .جيبمرشماخلرداغةمجقدامبادلقاهمدلدةمالمتؼلمسنمادؾوعمعنماظقومماظؿاديمظؾصبموؼؿممتـظقفماظلطحم.مبادؿكداممػزازمعقؽاغقؽىم

تؼاسمذيقعماغواعماخلرداغةماظعادؼةمضقادامػـددقامبادلرتمادلؽعبمرؾؼامظؾـودمادلؼاؼلةمورؾؼامدلامػومعوضحمباظردوعاتمواظػؽةم -

تشؿلمتورؼدمادلونموادلفؿاتمواالالتمواظعؾواتموادلصـعقاتموغزحمادلقاهمورشماخلرداغةمبعدمصؾفامدلدةمادؾوعمعنماظقومماظؿاديم

ظؾصبمواظػؽةمحمؿلمسؾقفاماؼضامماجراءمجتاربمضؾطماجلودةمسؾىمادلوادمادللؿكدعةمواخلرداغةموالمحتؿلبماؼةمطؿقاتمخرداغةم

متمصؾفامزؼادةمسنمعامػومعوضحمباظردوعاتماومادلؼاؼلاتماوماظؿعؾقؿاتماظؽؿابقةمالىمدؾبمواظػؽةمتشؿلمذظكمطؾهمدونماؼهمسالوهم

 .صىمحاظهمزؼادةماسؿاقماالداداتم

 :ادلوادمادللؿعؿؾةمصىماخلرداغةماظعادؼةم -

مجيبمانمؼؽونمصؾؾامخاظقامعنماظعقوبم,ممخاظقامعنماالجزاءمادلػؿؿةمواالتربهموادلوادماظعضوؼةمواظؼؾوؼةماوماىمعوادماخرىم:اظلنم

م.شرؼؾة,موعلؿوصىمظؾشروطمادلـصوصمسؾقفامصىمادلواصػاتماظؼقادقةمادلصرؼةم

ماظرعلمادللؿعؿلمؼؽونمرؾقعىمدؾقؽىمواردماظصقراءم,مغظقفموخاديمعنمادلوادماظعضوؼةماوماظغرؼؾةماوماظضارةمعـلماالعالحم:اظرعلم

م.واظطػلمواالصدافم



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

ماالمسـتمادللؿعؿلمػوماالمسـتماظؾورتالغدىماظعادىموجيبموجيبمانمؼؽونمعلؿوصىمظؾشروطمادلـصوصمسؾقفامصىم:االمسـتم

م.ادلواصػاتماظؼقادقةمادلصرؼةم

مؼؽونمعاءمصاحلامظؾشربمغظقػامخاظقامعنمادلوادماظضارةمعـلماظزؼوتمواالرياضمواظؼؾوؼاتمواالعالحم:ادلاءمادللؿعؿلمصىماخلؾطم

م.وادلوادماالخرىماظؿىمضدمتمثرمتاثريامعؿؾػامسؾىماخلرداغةم

م

م:مأسؿالماخلرداغةمادللؾقةم

مم

م/م18مOم7مممبؿلؾقحمحدؼدمدػؾىممممممممم2ممم xممم0,50تورؼدموسؿلمضاسدةمعنماخلرداغةمادللؾقةمظزومماظؼطاساتماخلرداغقةمادللؾقةممبلبعادم

م–ممرعلمعصرىمحرش3ممم0.4مم+م3دنمدظوعقتممنرةمم3مم0.80موتؿؽونمعنممم/مم12مOم7ممموطاغاتمعغؾؼةمم/م12مOم7ممموحدؼدمسؾوىم

م2دم/ممطفمم300مؼوممسنم28مطفممامسـتمبورتالغدىمسادى,مسؾىماالمتؼلمادلؼاوعةمادلؿقزةمظؾكرداغةمبعدم400

م

 االسؿالمادلطؾوبمتـػقذػامصىمػذاماظؾـدمتشؿلماسؿالماخلرداغةمادللؾقةمرؾؼامظؾؿواصػاتماظػـقةماظؼقادقةموتعؾقؿاتمعفـدسماظشرطةمخاللم

اظؿـػقذ,موتشؿلماالدعارمتورؼدموترطقبموتشغقلمذيقعمادلوادمواظعؿؾةموادلصـعقاتماظالزعهمظالسؿالمادلطؾوبةمسؾىماظوجهماالطؿلموصقاغؿفام

 .خاللمعدةمتـػقذماالسؿالماالخرىمواديمانمؼؿممادؿالعفام

 تشؿلماسؿالماخلرداغةمادللؾقةمطاصةمادلوادممبامصىمذظكمحدؼدماظؿلؾقحماظالزعهمباالغواعمواالضطارمواظؽؿقاتمادلؾقـةمسؾىماظؼطاعمادلرصق,موطلم

عامؼؾزممعنمسؾواتمواجفزةمعقؽاغقؽقةمظؾكؾطماومظصبماومادلعاجلةمحلبمادلؾنيمبادلواصػاتماظػـقةماومتعؾقؿاتمادلفـدسمادلشرفمخاللم

 .اظؿـػقذم

 المجيوزمظؾؿؼاولماجراءماىمتعدؼلمباالضاصةماومباظـؼصمحلدؼدماظؿلؾقحماوماظؽؿقاتماظواردةمصىماظردوعاتماوماىمتغقريمظؾؿواصػاتماالم

باذنمطؿابىمععؿؿدمعنمعفـدسماظشرطة,مواىمخؾلمبفذهماظشروطمؼؿقؿلمادلؼاولموحدهمادللؽوظقةماظؿىمترتتبمسؾىمذظكمصـقاموعادؼامرؾؼام

 .ظـصوصماظعؼدم

 ادلوادمادللؿعؿؾةمصىمتـػقذماسؿالماخلرداغاتمتؽونمعنماجودماالغواعموادلطابؼةمظؾعقـاتمادلعؿؿدةمعنمعفـدسم:مادلوادمادللؿعؿؾةمفماخلرداغةم

اظشرطةمضؾلماظؿورؼدموؼؿممتورؼدمادلوادمادلكؿؾػةماديمادلوضعمباظؽؿقاتماظؽاصقةماظالزعهمظؿـػقذماالسؿالمادلطؾوبةمصىمطلمعراحلماظعؿلموحلبم

ادلواصػاتماظػـقةمهلذهمادلوادمػىمذاتفامادلواصػاتم.ماظربغاعجماظؿـػقذىموبؽؿقاتمتلؿحمباظؿـػقذمادللؿؿرمدونمتعطقلمتـػقذماالسؿالماالخرىم

 م.(ماسؿالماخلرداغةماظعادؼةم–بـدمثاغقامم)اظػـقةمدلوادماخلرداغةماظعادؼةماظلابقمذطرػام



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 ظؾقدؼدماظرئقلىموتـػقذماظؽاغاتمعنماظصؾبماظطرىمعاملمؼذطرمم(م52صؾبمم)جيبمانمؼؽونماحلدؼدمادللؿكدممعنماحلدؼدمساديمادلؼاوعةم

خالفمذظكمسؾىماظردوعات,موتؽونماالدقاخمخاظقةمعنماظصدأمواظشقممواىمعوادمتؼؾلماظؿؿادكمبقـفاموبنيماخلرداغةموؼؿممتـظقفماالدقاخماذام

.موالمؼلؿحمبوصلمادقاخمبطرؼقماظؾقامماالمبعدماخذمعواصؼةمطؿابقةمنمادلفـدسمادلشرفم.مادؿدسىماالعرمذظكمبػرذاهماظلؾكماوماظلػحماظرعؾىم

معرهمضطرماظلقخمصىمحاظهمحدؼدماظشدمعامملم65معرةمضطرماظلقخمصىمحاظهماظضغطم,م35وؼؽونموصلماالدقاخمبطرؼؼةماظرطوبموبطولمالمؼؼلمسنم

 .ؼذطرمخالفمذظكمصىماظؾوحاتماالغشائقةم

 وادلـادقبمادلطؾوبةمرؾؼامعامػومعوضحممعطابؼةمتاعةمظالبعادموادلؼاداتمواالذؽالمواظؼطاساتم(اظصـدضةمم)جيبمانمتطابقماظػرمماخلشؾقةم

باظردوعاتموجيبمانمتؽونمحمؽؿةمحبقثمالمؼؿلربمعـفامادلوغةموتؽونمعؿقـةموعـؾؿةمجقدامظؿقؿلماظـؼلماظذىمدقؼعمسؾقفامبدونماىمػؾوطماوم

ادمرافموطذظكمظؿقؿلماظضغوطماالصؼقةماظـاذؽةمسنماخلرداغةماظطرؼةموسؾىماظعؿوممجيبماسؿؿادماظػرممضؾلمرصمحدؼدماظؿلؾقحموطذظكمجيبم

.مدؽولمسنمعؿاغةماظشداداتممادلؼاولموحدهم.ماحلصولمسؾىمتصرؼحمطؿابىمباظصبمبعدمعراجعهمحدؼدماظؿلؾقحمدلطابؼؿهمدلامػومواردمباظردوعاتم

توضعماظشداداتمسؾىماجزاءمحبقثمميؽنمصكمطلمجزءمسؾىمحدهمبدونمحدوثماػؿزازاتمسيماألجزاءماألخرىمادلشدودةمبعوارضمخشؾقةم,مالم

 .ؼلؿحمبػكماظشدداتمواظػرمماوماظعؾواتماخلشؾقةماالمبعدمعرورمؼوعانمبعدماغؿفاءماظصبم

 ظؾقصولمسؾىمادلؼاوعةماظضغطمادلطؾوبمميؽنمتعدؼلمغلبماظرطاممباخلؾطاتممبامحيؼقماحلدماالدغىمادلطؾوبممممدلؼاوعةماظضغطمبعدماحلصولم

 .سؾىمعواصؼةمطؿابقةمعنمعفـدسماظشرطةم

 عرتمحؿىمميؽنمدعكماخلرداغةماوالمباولموؼؿممعدكمم(م0.25م)مؼراسىمانمتصبماخلرداغةمسؾىمرؾؼاتمطلمصىمحدودم:اسؿلماظصبمواظدعكم

,موؼراسىماالمؼؿلؾبمصبم(والمؼلؿحمعطؾؼامباخلؾطماظقدوىمم)اخلرداغةمبادؿعؿالماظودائلمادلقؽاغقؽقةمعـلماهلزازماظغارسماومػزازماظلطحم

صراشاتمصىماخلرداغةماومحولمادقاخماظؿلؾقحمماخلرداغةمودعؽفامصىمزحزحةماخلرداغاتماظلاؼقمصؾفاماومزحزحةماظؿلؾقحمحؿىمالمتؿؽون

 .ممفامطاغتماظطرؼؼةمادللؿعؿؾةمصىماظدعكموحؿىمؼـعدمماظؿعشقشموميؿـعمزفورماظػؼاضقعماهلوائقةموتصلماخلرداغةماديماضصىمطـاصةم

 

 مؼؿمموضاؼةماخلرداغةمحدؼـةماظصبمعنمادلطرماوماجلػافماظلرؼعموذظكمبؿغطقؿفامباشطقةمعـادؾةمعنموضتم:وضاؼةماخلرداغةموععاجلؿفام

غفوماظصبماديماظوضتماظذىمؼصؾحمصقهماظلطحمصؾدامبدرجةمطاصقة,محبقثمميؽنمرذهموتغطقؿهممبادةمررؾهموحتػظماخلرداغةمررؾهم

بادؿؿرارمابؿداءمعنموضتمتصؾدماظلطحمبدرجةمطاصقةمدلدمالمتؼلمسنمدؾعةماؼام,موؼؿممرشماخلرداغةمجقدامبادلاءماومتغطقةماظلطحمبؼؿاشم

 .غلقجماجلوطمواخلقشماومصرشمرؾؼةمعنماظؼشمععمحػظفامصىمحاظةمررؾهمباظرشمادللؿؿرمدلدةمزيلةمسشرامؼوعام

 

 متؼاسماسؿالماخلرداغةمضقادامػـددقامبادلرتمادلؽعبموذظكمظالسؿالماظؿىمؼؿممتـػقذػامرؾؼامظؾؼطاعماظعرضىمادلرصقماوم:اظؼقاسمواالدعارم

تعؾقؿاتمعفـدسماظشرطةماظؽؿابقةماثـاءماظؿـػقذموالمحتلبماىمطؿقاتماضاصقةمتـشلمسنمخطامصىماظؿـػقذموتشؿلمادعارماخلرداغةمادللؾقةم

طاصةمادلوادمماظالزعهموباظـلبمادلؼررةموطذامادقاخمصؾبماظؿلؾقحمادلؾقـةمسؾىماظردوعاتمواظؼطعماخلاصةمظؾؿـؾقتموطلمعامؼؾزممظؿـػقذموغفوم



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

اظعؿلمادلطؾوبمعنماجفزةمواالتموسؿالموعصـعقهموسؾواتمسؾىماظوجهماالطؿلمواظػؽهمحمؿلمسؾقفاماؼضاماجراءمجتاربمضؾطماجلودةمسؾىم

 .ادلوادمادللؿكدعةمواخلرداغةم

م

 

 

وحبقثمتؽونمم(23*10*8)مدممموتؽونمابعادماظؽؿلم8ؼؿؽونماظرصفماظلطقيمعنمبؾوطاتماخلرداغقةمادلؿداخؾةمدابؼةماظصبمبلؿكم -1

 0عشابفهمظؾـوعمادللؿكدممبلاحاتمذرطةمادؽـدرؼةمظؿداولماحلاوؼاتمحاظقا

 

مؼومموؼؼوممادلؼاولمبعؿلمتصؿقمماخلؾطةم28مبعدم2دم/مطفمم500تؿؽونماظؽؿلمعنممخرداغةمسادؼةمحبقثممالمؼؼلمجفدماظؽلرمسنم -2

اخلرداغقةمادللؿكدعةمعؾقـامبفامغوسقةماألضاصاتمادللؿكدعةموطؿقاتفامحبقثمالمتمثرمسؾىمخصائصماخلرداغةموذظكماظؾدءمصىمصبم

 .اظؾؾوطاتمبوضتمطاصىموؼؿممسؿلمتصؿقمماخلؾطةممبعاعلمطؾقةماهلـددةماوماىمععؿلمادؿشارىمععؿؿدموذظكمسؾىمغػؼةمادلؼاولمومبعرصؿهم

م

مدممبعدماظدعكموتدعكماظرعلمبفراسمزغةمعؽاصؽةم5ترطقبماظؾؾوطاتماخلرداغقةمادلؿداخؾةمسؾىمرؾؼةمعنماظرعالماظـظقػةمبلؿكمالمؼؼلمسنم -3
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التي المناقصات  في لمقاولين المقدمة من السادة اتءاالعطتسرى الشروط العامة المبينة بعد عمى 
 49/54رصيف – منطقة حرة خاصة- شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع يعمن عنيا فرع 

 و تعتبر الشروط عروضيمميناء االسكندرية بحيث تعتبر ىذه الشروط جزءا ال يتجزأ من شروط –
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الخاصة الممحقة لكل عممية و الئحة الشركة لمعقود و المشتريات و المخازن مكممة ليذه الشروط 
.  فيما لم يرد بيا نص

 
   : العطاء نموذج  (1)مادة 
موقعة من أصحابيا عمى  (المظروف الفنى والمظروف المالي  ) داخل مظاريف مغمقة العطاءاتتقدم 

 المعتمد من الشركة والمؤشر عميو برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخيا وعمى جدول العطاءاتنموذج 
 الفني والمالي نوعو العطاءالفئات المرافق لو , ويجب أن يثبت بالبنط العريض عمى كل من مظروفي 

من الخارج , ويوضع المظروفين داخل مظروف مغمق بطريقة محكمة ويوضح عميو اسم وعنوان 
مد مسارات أوناش الساحات عممية )الشركة وأن ما بداخمو المظروف الفني والمظروف المالي لجمسة

الموافق ---- منطقة حــــــرة خاصـــــــة    يوم – محطة حاويات االسكندرية  –        (و , ه , د  )
  )  -- / --/ --

أو تسميميا إلدارة البريد الوارد والصادر بالشركة بموجب إيصال يثبت فيو  ويكون تقديم العطاءات
تاريخ التسميم وساعتو 

 مقدما من فرد أو شركة في الخارج أن يقدم عمى النموذج الخاص بمقدم العطاءويجوز إذا كان 
.  بشرط قيامو بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات العطاء

 
 ( : جدول الفئات)قائمة األسعار  (2)مادة 
 : (جدول الفئات  ) مراعاة ما يمى عند إعداده لقائمة األسعار العطاءعمى مقدم 

 ومحدد بيا قيمة كل بند عمى حده العطاء يجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة ومختومة من مقدم -1
من بنود العطاء وغير مسموح بتقديم أي تحفظات مصاحبو لمعطاءات , عمى أن تكون أسعار منطقة حرة 
خاصة وأن يتم السداد بموجب مستخمصات يقدميا المقاول لمشركة بقيمة األعمال التي أنجزىا لكل مرحمة 

. 
ال يجوز الكشط أو المحو في جدول األسعار , وكل تصحيح فييا أو غيرىا يجب إعادة كتابتو باألرقام  -2

 .والحروف وتوقيعو 
 شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في العطاءال يجوز لمقدم  -3

 . كراسة الشروط أو تعديل أي منيا باإلضافة أو الكشط 
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 إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية عطائة بحصول خطأ في العطاءكما ال يمتفت إلى أي ادعاء من صاحب .
ما لم يكن خطأ ماديا ,فإنو يجوز لمجنة التقييم الفني والمالي والبت الفصل فيو وال يكون قرارىا نيائيا إال 

 .بعد اعتماد السمطة المختصة 
أو  عن تحديد سعر صنف أو بند من األصناف أو البنود المطموب توريدىا العطاءإذا امتنع مقدم  -4

بالنسبة ليذا المناقصة ول في  ـــبقائمة األسعار المقدمة منو فيعتبر ذلك امتناعا منو عن الدختنفيذىا 
 أن تضع لمصنف أو البند الذي العطاءويجوز مع احتفاظ الشركة بحقيا في استبعاد . الصنف أو البند 

 المقدمة وذلك العطاءات عن تحديد سعره أعمى سعر ليذا الصنف أو البند في لعطاءاامتنع مقدم 
 فيعتبر أنو ارتضي المحاسبة المناقصواألخرى فإذا أرسيت عميو العطاءات لممقارنة بينو وبين سائر 

األخرى دون أن يكون لو حق المنازعة في العطاءات عمى أساس اقل سعر ليذا الصــنف أو البند في 
 ذلك 
 المقاولين ىو المجموع الكمي عطاءاتالقيمة النيائية لمعطاءات التي تعتبر أساسا لممقارنة بين  -5

وجد أي اختالف بين مجموع ىذه البنود وما ىو مدون و إذا – لمفئات اإلجمالية لبنود مقايسة العممية 
 . فان المرجع ليذه ىو القيمة الناتجة من مجموع بنود المقايسة – بالنسبة لمقيمة النيائية لمعطاء

 الحق المطمق في تكميف المقاول لمشركةفي األحوال التي توجد فييا بنود اختيارية أو بديمة يكون  -6
 في ىذه األحوال أن يتمسك بتنفيذ بنود مقاولبتنفيذ أحد ىذه البنود أو بعضيا دون االخري وليس لل

 . وليس لو الحق في االعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو مدة إضافية – خاصة منيا 
األسعار المتفق عمييا والموضحة بالمقايسة الممحقة بيذا العقد تعتبر ثابتة طوال مدة التنفيذ وليس  -7

كما أنو ليس ألحد –  والمواصفات وماتألحد الطرفين الحق في تغييرىا مادامت األعمال مطابقة لمرس
ويجب –  األسعار بسبب أية صعوبة غير منظورة أو تغيير في أسعار السوق يرالطرفين الحق في تغي

 .   القيمة المضافة شاممة جميع أنواع الضرائب بما فييا ضريبة غيرأن تكون األسعار
األسعار المتفق عمييا تشمل جميع المصروفات أياَ كان نوعيا التي يقتضييا العقد من توريد الميمات  -8

الالزمو وجميع مصاريف المصنعية كما تشمل جميع النفقات من شراء وعمالت أجنبية ونقل وصيانة 
وتصميح واستيالك وتأمين األدوات واآلالت التي تستعمل بمكان العمل أياَ كان نوعيا وكذلك لممواد 

والميمات الالزمة لذلك وتشمل جميع المصروفات وااللتزامات ايا كان نوعيا التى يتكبدىا بالنسبو لكل 
 .بند من البنود  
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: المقايسات و الرسومات  (3)مادة 
اصالح  بعممية عمى مقدمي العطاءات أن يحصموا عمى مجموعة كاممة من الشروط العامة و الخاصة المتعمقة

 بمحطة حاويات االسكندرية  من مقر فرع شركة اإلسكندرية  (و, ه , د  )مد مسارات أوناش الساحات 
 عمييم أن  والدائرة الجمركية مــيناء االسكندرية49/54منطقة حرة خاصة رصيف– لتداول الحاويات والبضائع 

يقوموا باالطالع عمييا تفصيميا مع مراعاة الدقة حيث إنيا تعتبر جزءا ال يتجزأ من العطاءات المقدمة منيم و 
يعتبر توقيع مقدمي العطاءات عمى العطاءات قبوال منيم لشروط العممية كما تعتبر العطاءات مع الشروط و 

مكونة  (و كذلك الشروط المقدمة من المقاولين إن وجدت بقدر ما تقبمو منيا الشركة)المقايسات الخاصة بيا 
و ال يعتبر أن ىناك تعديال في أي شرط وارد في المستندات المذكورة بسبب تحفظات .لشروط العممية 

المقاولين عند تقديم عطاءاتيم ما لم تقبل الشركة صراحة ىذه التحفظات أو بعضيا و ينص عمييا كتابة في 
. العقد الخاص بالعطاء المقبول 

 
 
 

 :سابق الخبرة في األعمال (4)مادة 
ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرىا من البيانات والمعمومات العطاءات عمى مقدمي 

في موضوع المناقصو صادرة والمستندات التى تطمبيا الشركة بما في ذلك المستندات الدالة عمى سابقة الخبرة 
 .والقيد في المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التى يكون القيد فييا واجبا قانونا من جية معتمدة 

 
 :تقديم العينات  (5)مادة 

تمدة  ــــ عن توريد األصناف حسب عينات الشركة النموذجية والمواصفات والرسومات المعالعطاءيكون 
 إقرار منو بإطالعو عمييا لمعطاء اإلطالع عمييا ويعتبر تقديمو العطاءالتي يجب عمى مقدم  (إن وجدت  )

 إقرار منو العطاء طبقا ليا ولو رافقت عطاءه عينات أخرى , كما يعد توقيعو عمى  و التنفيذويتولى التوريد
وعمى المقاول . بمعاينتو لمكان األعمال المعاينة التامة النافية لمجيالة وال يعتد بأي اعتراض يقدم منو بعد ذلك
. مراجعة االعمال المطموب تنفيذىا والمواصفات الفنية قبل الشروع فى تنفيذ االعمال المطموبة 

 
 :العطاء مدة سريان  (6)مادة 
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 بغض النظر عن العطاء نافذ المفعول و غير جائز الرجوع فيو من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاءيبقى 
 .  المرافق لمشروط العطاءميعاد استالمو بمعرفة الشركة حتى ستون يوما المعينة بنموذج 

 
 :العطاءسحب  (7)مادة 

 قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقا لمشركة عطائو العطاءإذا سحب مقدم 
. دون حاجة إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل عمى حصول ضرر 

العطاء  يجوز لمقدمو استرداد التأمين المؤقت , وفى ىذه الحالة يصبح العطاءوعند انقضاء مدة سريان 
 إلى أن يصل لمشركة بعطائو وغير ساري المفعول فإذا لم يطمب ذلك , اعتبر قابال الستمرار االرتباط الغيا

. عطائوإخطار منو بسحب التأمين المؤقت وعدولو عن 
 
 
 
 

:  و عنوانو العطاءبيانات خاصة بمقدم  (8)مادة 
 العنوان الذي يمكن مخابرتو عطائو مقيما في جميورية مصر العربية وأن يبين في العطاءيجب أن يكون مقدم 

. فيو ويعتبر إعالنو صحيحا 
ذا كان   فعميو أن يقدم معو توكيال مصدقا عميو من السمطات العطاءمقدما من وكيل عن صاحب العطاء وا 

المختصة باإلضافة إلى كافة البيانات والمستندات التى يجب عميو تقديميا وفقا ألحكام القوانين والقرارات 
. المنظمة 

 مقدم من شركة يجب أن ترافقو صورة رسمية من عقد تأسيسيا ومن نظاميا األساسي , وعند تقديم عطاءوكل 
. من منشأة تجارية ألكثر من شخص واحد , فيجب أن ترافقو صورة رسمية من عقد المشاركة عطاء 

وفى كمتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء المصرح ليم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة 
االت و إعطاء ـــــــــومدى ىذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين عند تنفيذ شروط العقود و إمضاء اإليص

المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتيم عمى أن تكون ىذه النماذج عمى ذات صورة العقد أو 
 .التوكيل 
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: طاء مستندات ترفق بالع (9)مادة 
  صورة معتمدة من بطاقتو الضريبيةالعطاء  مقدم من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاءإذا كان 

, ويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري لممنشأة المذكورة أو الشركة مع إحضار األصل لإلطالع عميو بمعرفة 
في موضوع المناقصو صادرة  سابقة األعمال  لجنة فتح المظاريف والتأشير عمي الصورة بأنيا طبق األصل ,

 .بطاقة عضوية االتحاد المصري لمتشييد و البناء , من جية معتمدة 
 

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

المحدد باإلعالن لفتح المظاريف الفنية  _____________    /      /      الموافق           يوم 
وال يسرى ذلك عمى اى – و تعديل فيو يرد بعد الميعاد المذكور أيا كانت أسباب التأخير عطاء أ  باىوال يعتد

 األقل سعرا والمطابق لمشروط والمواصفات طالما انو ال يؤثر في العطاءتعديل لصالح الشركة مقدم من صاحب 
 0  العطاءاتأولوية 

 
 : العطاءاتمراجعة  (11)مادة 

يكون لمشركة الحق في مراجعة األسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتيا أو مجموعيا وا جراء التصحيحات 
  المبنى عمى تخفيض نسبة بالعطاءالمادية إذا اقتضى األمر ذلك , ويعول عمى السعر المبين بالحروف وال يعتد 

 االلتزام بان تكون أسعار العطاء وعمى مقدمي الممارسة يقدم في  عطاء عن أقل الممارسةمئوية من قيمة 
 . غير مشروطة بأي شرط من شروط أو قيود و غير مرتبطة بأي أعمال أخرى العطاء

 
: جمسة فتح المظاريف  (12)مادة 

 بتوكيالت أو خطابات معتمدة منيم حضور جمسة فتح المظاريف في ىم أو من ينوب عنالعطاءاتيجوز لمقدمي 
 . المقدمة العطاءاتالموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار 

 
:  التأمين المؤقت  (13)مادة 

اد إلى ـز ويالمناقصةفي ىذه  ( جنيو  ستة االف )جنيو    6000يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت 
غير مصحوب بالتأمين المؤقت عطاء  و ال يمتفت ألي  العطاءفي حالة رسو من قيمة العممية % ( 5) نســبة 
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 أو العطاءالمطموب و يكون ذلك إما بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري حتى شير الحق لمدة سريان 
 قاول و يرد التأمين المؤقت لممالعطاءبشيك مقبول الدفع من أحد البنوك أو نقدا و ذلك ضمانا لحسن نية مقدم 

.  المقبول العرض و ذلك بعد تعيين العطاءما لم يرسى عميو 
 

 :التأمين النيائي  (14)مادة 
 المقبول إن يودع في فترة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بكتاب موصى العطاءعمى صاحب 

من قيمة إجمالي العممية   (% 5 ) ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى  طائوعميو بعمم الوصول بقبول ع
التي رست عميو و بالنسبة لمعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون إيداع ىذا التأمين في فترة ال تجاوز 
عشرين يومـا  و يكون التأمين النيائي ضمانا لتنفيذ العقد  ويسدد نقدا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط 

. أو بشيك مقبول الدفع 
 
 

 :إلغاء العقد و مصادرة التأمين المؤقت  (15)مادة 
المقبول بأداء التأمين النيائي الواجب إيداعو في المدة المحددة لو فيجوز لمشركة لعطاء إذا لم يقم صاحب ا

بموجب إخطاره بخطاب موصى عميو بعمم الوصول دون حاجة التخاذ إجراءات أخرى أو االلتجاء إلى القضاء أن 
تمغى العقد و تصادر التأمين المؤقت أو تنفيذه كمو أو بعضو عمى حساب صاحبو بمعرفة الشركة أو بواسطة أحد 

ر و يكون ليا الحق في أن ـ أو بالمناقصة أو الممارسة أو باالتفاق المباشطائو التالية لعلعطاءاتمقدمي ا
تخصم من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق لو أيا كان سبب االستحقاق لدى الشركة ألي خسارة ألحقيا مع 

. عدم اإلخالل بحقيا في الرجوع عميو قضائيا بما لم تتمكن من استيفائو من حقوق 
 

 :التأمينات  (16)مادة 
تؤدى التأمينات نقدا أو بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط صادر من 
احد البنوك المعتمدة بذات القيمة والعممة وساري المفعول في المدة المحددة بكراسة الشروط والمواصفات ويجوز 

 طمب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة لو لدى الشركة بشرط أن تكون صالحة لمصرف وقت تقديم العطاءلمقدم 
 . أو وقت تقديم الطمب بالنسبة لمتأمينات النيائية العطاء
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: خطابات الضمان  (17)مادة 

حوالة بريدية 0 رقمو و تاريخو و يجوز أن تسحب العطاءإذا كان التأمين نقدا فيؤدى مقابل إيصال رسمي يثبت في 
.  و ال تحسب فائدة عمى ىذه المبالغ العطاءبقيمتو ترافق 

و تقبل الشيكات عمى المصارف المحمية إذا كان مؤشرا عمييا بالقبول من المصرف المسحوب عميو كما تقبل 
الشيكات المسحوبة عمى مصارف بالخارج بشرط التأشير عمييا بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بجميورية مصر 

 .العربية 
و إذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحمية المعتمدة و ال يقترن بأي قيد أو شرط و 
أن يقر فيو المصرف أن يدفع تحت أمر الشركة مبمغا يوازى التأمين و انو مستعد ألدائو بأكممو أو تجديد مدة سريان 

. العطاءخطاب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطمب منيا دون االلتفات إلى أي معارضة من مقدم 
 
 
 

 :تسميم الموقع  (18)مادة 
 باستالم الموقع بموجب محضر تسميم موقع عميو من يقوم المقاول – الشركة و المقاولبمجرد أتمام التعاقد بين 

ا ومن المقاول نفسو أو من مندوبو المعتمد منو   أو من ينوب عنوشركةال
 

: رد التأمين المؤقت  ( 19)مادة 
 غير المقبولة بغير توقف عمى طمب منيم سواء كانت نقدا أو بشيك أو العطاءاتيرد التأمين المؤقت إلى أصحاب 

  .المناقصو المحدودهبخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت في 
وال ترد التأمينات النيائية إال بعد أن يتم تنفيذ العقد بصفة نيائية أو انقضاء فترة الضمان وطبقا لمشروط العامة 
بالمناقصو وحالئذ يرد التأمين بكاممة أو ماتبقى منة لصاحبة أو إلى البنك إذا كان خطاب ضمان بغير توقف عمى 

.  طمب من أي منيما 
 

  :أو األعمال المنفذةرفض األصناف  (20)مادة 
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إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثر من األصناف الموردة  أو وجدت فييا نقص أو مخالفات لممواصفات أو مخالفا 
 بذلك كتابة بالبريد الموصى عميو بعمم الوصول بأسباب الرفض و بوجوب سحب قاوللمعينات المعتمدة يخطر الم

و توريد بدال منيا و يجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور قرار الشركة أو وكذلك األعمال األصناف المرفوضة  
 بسحب األصناف المرفوضة  خالل سبعة أيام عمى األكثر من تاريخ المقاولفي اليوم التالي عمى األكثر و يمتزم 

زالة  )ن ـاليوم التالي إلخطاره فإذا تأخر في سحبيا يكون لمشركة الحق في تحصيل مصروفات تخزي رفض وا 
عن كل أسبوع أو جزء منو من قيمة األصناف لمدة أقصاىا أربعة أسابيع  و  (% 2)بواقع  (األعمال والتوريدات 

بعد انتياء ىذه المدة يكون لمشركة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعيا فورا و أن تخصم من الثمن ما يكون 
 . مستحقا ليا ويجوز التجاوز عن مصاريف التخزين في حاالت خاصة متى قدرت السمطة المختصة ذلك 

 
 :التنازل عن العقد  (21)مادة 

 النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة لو كميا أو بعضيا و مع ذلك يجوز أن يتنازل عن لممقاولال يجوز 
مسئوال عن تنفيذ العقد و ال يخل المقاول تمك المبالغ ألحد البنوك و يكتفي في ىذه الحالة بتصديق البنك و يبقى 
 .قبول نزولو عن المبمغ المستحق لو بما يكون لمشركة قبمو من حقوق 

 
 :حاالت فسخ العقد  (22)مادة 

  أو السماح المقاول جاز لمشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لمشركة مطالبات قبل المقاولإذا توفى 
لمورثة باالستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنيم وكيال بتوكيل مصدق عمى التوقيعات فيو و توافق عميو 

. السمطة المختصة بالشركة 
ذا كان العقد مبرم مع اكثر من م  و توفى أحدىم فيكون لمشركة الحق في إنياء العقد مع مصادرة التأمين قاولوا 

.  باالستمرار في تنفيذ العقد المقاولينأو مطالبة باقي 
و يحصل اإلنياء في جميع ىذه الحاالت بموجب كتاب موصى عميو بعمم الوصول دون الحاجة إلى اتخاذ 

 .إجراءات أخرى أو االلتجاء إلى القضاء 
 

الحفاظ عمى النظام بموقع العمل  ( 23)مادة 
يمتزم المقاول بإتباع جميع القوانين والموائح الحكومية والمحمية ذات الصمة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك 

كما يكون , استخراج الرخصة و الحصول عمى موافقة ىيئة ميناء االسكندرية و كذا الجيات الحكومية االخرى
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مسئوال عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الشركة بإبعاد كل من ييمل أو يرفض تنفيذ التعميمات أو 
يحاول الغش أو يخالف أحكام ىذه الشروط ويمتزم المقاول أيضا بالتامين عمى العمال و اتخاذ كل ما يكفل منع 

االصابات او حوادث الوفاة ليم او الى شخص اخر أو األضرار بممتمكات الحكومة أو األفراد أو تموث البيئة 
وتعتبر مسئوليتو في ىذه الحاالت مباشرة دون تدخل الشركة وفى حالة اخاللو بتمك االلتزامات يكون لمشركة 

.  الحق في تنفيذه عمى نفقتو 
 

 :  التزامات المقاول ( 24 )مادة 
    –عمى مقدم العطاء قبل وضع فئات عرضو معاينو الموقع لمتأكد من طبيعة الموقع وبالطريقة التي يراىا 

وعمى ذلك فأنو بمجرد تقديم عطائو يعتبر أنو قام بالمعاينة التامة النافية لمجيالة لمموقع بغض النظر عما أرفق 
بالعطاء من بيانات مما يمنعو من أي اعتراض في المستقبل سواء بسبب طبيعة الموقع أو أية عقبو تصادفو 

وال يكون لو الحق في المطالبة بأي تعويض نظير أي صعوبات أو ظروف غير منظورة قد – أثناء سير العمل 
وتعتبر فئات عطائو شاممة لكل – تطرأ عمى العمل بسبب النقل أو عدم تواجد المواد األولية باألسواق أو غيرىا 

ىذه االحتماالت وااللتزامات وبمجرد قبول عطائو من الشركة تعتبر الفئات نيائية وثابتة طوال مده العممية وغير 
.  قابمة لمتعديل 

كما يمتزم المقاول باألعمال موضوع المناقصو المبينة بالتفصيل بالرسومات واالشتراطات والمواصفات 
ويمتزم مقدم العطاء بتنفيذ األعمال الموكولة إليو حسب – والمقايسات المرفقة ويقدم العطاء عمى أساسيا 

. ويكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتيا وضمان صالحيتيا . األصول الفنية لمصناعة  
 

:  المواد واآلالت بمكان العمل  ( 25 )مادة 
جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واألدوات واآلالت التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة 

العمل أو عمى األرض المشغولة بمعرفة المقاول بقصد استعماليا في تنفيذ العمل وكذلك جميع األعمال 
.  والمنشآت الوقتية األخرى تظل كما ىي 

ال يجوز نقميا أو التصرف فييا إال بإذن الشركة إلى أن يتم التسميم المؤقت عمى أن تبقى في عيدة المقاول 
تحت حراستو ومسئوليتو وحدة وال تتحمل الشركة في شأنيا اى مسئولية بسبب الضياع أو التمف أو السرقة أو 

.  غير ذلك 
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ويجب عمى المقاول أن يييىء مكانا صالحا لتشوين المواد القابمة لمتمف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتيا 
. منيا بطريقة يوافق عمييا ميندس الشركة 

 
:  الفئات والكميات  ( 26 )مادة 

المقادير واألوزان الواردة بجداول الفئات ىي مقادير وأوزان تقريبية قابمة لمزيادة والعجز تبعا لطبيعة العممية 
والغرض منيا ىو بيان مقدار العمل بصفة عامة واألثمان التي تدفع لممقاول تكون عمى أساس الكميات التي 
تنفذ فعال سواء كانت اقل أو أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ 

في حساب المقايسة االبتدائية أو عن تغييرات أدخمت في العمل طبقا ألحكام العقد  
ويعتبر المقاول مسئوال عن التحري بنفسو عن صحة المقادير واألوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة 

بجداول الفئات ممزمة لممقاول أثناء العقد وغير قابمة إلعادة النظر الى سبب وال يكون لممقاول حق طمب مبالغ 
:  زيادة أو تعويضات ميما كانت خسارتو أو تكبده مصروفات إضافية مع مراعاة االتى 

تشمل الفئات ثمن األعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد وأجور اليد العاممة والمصاريف اإلدارية  -1
 . واألرباح واليوالك والعدد واآلالت والسقايل وغير ذلك من األعمال الالزمة لتنفيذ العقد عمى الوجو األكمل 

كما تشمل الفئات تكاليف ونفقات نقل الميمات ومواد البناء والعمال وخالفة إلى موقع العمل وعمى المقاول  -2
دراسة كافة الظروف المحيطة بطرق ووسائل المواصالت المؤدية إلى موقع العممية وتقع مسئولية ذلك 

 . بالكامل عمى المقاول دون سواه 
  ويقوم ميندس الشركة بعممية القياس والوزن لألعمال أثناء سير العمل باالشتراك مع المقاول أو ميندسة  
أو مندوبة ويتم التوقيع بصحة المقاسات واألوزان من االثنين فإذا تخمف المقاول أو مندوبة بعد إخطاره  

.   يمزم باألوزان والمقاسات التي يجرييا ميندس الشركة 
 

 : أو تنفيذ األعمال وغرامة التأخير المترتبة عمى ذلك   في توريد المقاولتأخير  ( 27 )مادة 
أو تنفيذ كل الكميات المطموبة أو جزء منيا في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في  في توريد قاولإذا تأخر الم

 فيجوز لمشركة إعطائو ميمة إضافية لمرفوضة واألعمال الغير مطابقة بالمواصفات الفنية األصناف اذلك 
عن كل أسبوع تأخير أو جزء % (  1 )عمى أن توقع عميو غرامة تأخير بواقع  أو تنفيذ األعمال لمتوريد  

% ( 10 )أو تنفيذىا بحد أقصى  قد تأخر في توريدىا قاولالتي يكون الممن األسبوع من قيمة الكمية 
وتحسب الغرامة من قيمة ختام العممية جميعيا إذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تم من 
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العمل عن طريق مباشر أو غير مباشر عمى الوجو األكمل في المواعيد المحددة أما إذا رأت الشركة أن 
ال يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب و األوضاع السابقة من قيمة األعمال الجزء المتأخر 

أو التوريدات المتأخرة فقط و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عميو أي ضرر دون الحاجة 
. إلى تنبيو أو إنذار

 بتوريد األصناف أو تنفيذ األعمال في الميعاد المحدد لمعقد أو خالل الميمة قاول و في حالة عدم قيام الم
  :-اإلضافية يكون لمشركة اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين

ى حسابو و يخصم من التأمين المودع من ـ من غيره علتنفيذ األعمال التي لم يقم المقاول بتنفيذىا-1
من قيمة األصناف المشتراة   (% 10 ) قيمة الزيادة في الثمن مضافا إلييا مصروفات إدارية بواقع قاولالم

 قاولال يحق لممأو تنفيذ األعمال و عمى حسابو و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد 
. المطالبة بأي فرق في أي حالة 

من قيمة التعاقد و الحصول عمى جميع % 5إنياء التعاقد و مصادرة التأمين النيائي بما يوازى -2
 .االلتجاء إلى القضاء  أو المستحقات دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى

 
  :ونتائج سحب العمميةفسخ العقد  (28)مادة 

 بأي شرط من شروط العقد أو أىمل أو اغفل القيام بأحد التزاماتو المقررة و لم يشرع في قاولإذا أخل الم
إصالح اثر ذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عميو بعمم الوصول بالقيام بإجراء ىذا اإلصالح 

:-  ظروف العقد ومصمحة الشركة هكان لمشركة الحق في اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين وفقا لما تقتضي
 الشركة هفسخ العقد مع مصادرة التأمين النيائي المستحق وقت الفسخ و الحصول عمى جميع ما تستحق -1

. من غرامات أو تعويضات عما يمحق بيا من أضرار 
كالمناقصة العامة أو المناقصة المحدودة  بأي طريقة من طرق التعاقد  قاولتنفيذ العقد عمى حساب الم -2

وقت  قاولمع مصادرة التأمين النيائي المستحق  لممأو المناقصة المحمية أو الممارسة أو االتفاق المباشر 
ات و تعويضات و استرداد جميع ما تكبدتو من مـو الحصول عمى ما تستحقو الشركة من غراسحب العممية 

لذلك ويكون لمشركة الحق في احتجاز كل أو بعض مايو جد قد نتيجة ـــمصروفات و خسائر زيادة عمى قيمة الع
بمحل العمل من منشآت وقتية ومباني وآالت وأدوات ومواد وخالفة دون أن تكون مسئولة عن ذلك قبل المقاول 

أو غيرة وعما يصيبيا من تمف أو نقص الى سبب كان أو دفع أي أجر عنيا كما يكون ليا الحق أيضا في 
   .االحتفاظ بيا بعد انتياء العمل ضمانا لحقوقيا وليا أن تبيعيا دون أدنى مسئولية من جراء البيع 
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  :  طاءاتمدة االرتباط بالع (29)مادة 

 يوما من تاريخ جمسة فتح 60 (ســتون  ) قائمة ال يمكن سحبيا لمدة روضتشترط الشركة أن تبقى الع
المظروف الفني و يستمر العطاء قائما حتى بعد نياية الميعاد المذكور إلى أن يسحبو مقدمو , و إذا سحب 

 يصبح التأمين المؤقت طائو قبل انتياء مدة الستون يوما المذكورة و قبل إخطاره بقبول عةمقدم العطاء عطائ
. الذي دفعو حقا لمشركة دون حاجة التخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة الدليل عمى حصول ضرر ليا 

 
 : قبول العطاء و تجزئتو (30)مادة 

 تعتبره في طاء أو أي عطاء آخر و تحتفظ لنفسيا بالحق في قبول أي عطاءاتالشركة غير ممزمة بقبول اقل الع
 أو جزئيا دون إبداء األسباب و ال يجوز يا كلةالمحدودذلك ليا الحق في أن تمغى المناقصو كمصمحتيا و 
 . المطالبة بأي تعويض عن ذلك طاءاتلمقدمي الع

 
 

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

 . مع الشركة  تعامموإذا استعمل المتعاقد الغش أو التالعب في -1
إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسو أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي  -2

 .الشركة 
 .إذا أفمس المتعاقد أو أعسر  -3

يشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين و ال يخل فسخ العقد و مصادرة التأمين بحق  ( 2, 1 )وفى الحالتين 
 .الشركة في الرجوع عمى المتعاقد بالتعويضات الالزمة 

 
 :تعديل العقد بالزيادة أو النقص  (32)مادة 

من قيمتو و ذلك خالل مدة التوريد  (% 50 )يكون لمشركة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود 
 دون أن يكون لممتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويضات أو فروق أسعار و يجوز لمشركة مد وتنفيذ األعمال

 . إذا استدعى األمر ذلك  وتنفيذ األعمالالمدة المحددة لمتوريد
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: نظافة الموقع (33)مادة 

أن يجعل األعمال بما فييا األراضي الموضوعة تحت تصرفو ألي غرض من األغراض في حالة  المقاول يجب عمى
نظيفة خالية من البقايا و المخمفات التي ال لزوم ليا أو األشياء المضرة بالصحة أو األمن أو البيئة أو التي قد 
يتسبب عنيا حرائق و عميو أن يسمم كل جزء من األعمال بعد إنجازه بحالة نظيفة كاممة و صالحة لالستعمال و 
عميو أن يصمح مكان العمل و يخميو من جميع بقايا المواد و األوساخ و كل أنواع المخمفات و عميو أن يحافظ 
محافظة تامة و يتخذ جميع االحتياطات الالزمة لوقاية المنشات المحيطة بالموقع و أال يزيل منيا شيئا أال بعد 

. موافقة الشركة عمى ذلك كتابة
بكل ما ذكر آنفا في خالل ثالثة أيام من استالم األمر الكتابي, فممشركة الحق في أن تقوم  المقاول و إذا لم يقم

 و تحت مسئوليتو بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أو أي إخطار آخر مع تحميلب المقاول بو عمى حسا
جميع الغرامات الناتجة عن عدم إخالء أو نقل المخمفات بعيدا عن الموقع و تعطيل حركة العمل المقاول 
. بالشركة

 
 :  األعمالإنياء( 34)مادة 

الشركة كتابة بذلك و عندئذ يحدد اليوم الذي سيجرى فيو معاينتيا المقاول بمجرد انتياء األعمال يخطر 
أو مندوبو   المقاول بحضور

 
 : العممية مدة ضمان (35)مادة 
من تاريخ االستالم االبتدائي لمدة سنة أن يضمن األعمال و حسن تنفيذىا عمى الوجو األكمل  المقاول عمى

 .لمعممية بدون مالحظات 
أن يصمح أو  المقاول  فعمىوالمقاول مسئول عن بقاء جميع االعمال سميمة فاذا ظير بيا أي خمل أو عيب

 أثناء مدة الضمان صالحة لالستعمال فإذا و األعمال أالتوريداتيجدد ىذا الجزء عمى حسابو لكي تكون جميع 
قصر في ذلك فممشركة أن تقوم بتنفيذه بالنيابة عنو عمى حســـابو و تحت مسئوليتو و ذلك بعد التنبيو عميو 

 . وذلك دون اإلخالل بمده الضمان المنصوص عمييا فى القانون المدني بإجراء ىذا اإلصالح بكتاب مسجل
 

 :المواد و التشوين (36)مادة 
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 مطابقة تماما لمشروط و المواصفات القياسية المصرية أو  وجميع المواد يجب أن تكون من أجود صنف-1
 و مطابقة لممواصفات الفنية لألعمال المتفق عمييا و العينات المعتمدة من الشركة أي مواصفات قياسية عالمية

. و يكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتيا و ضمان صالحيتيا 
يجب أن يكون تشوين الميمات متواصال و بمقادير كافية إلتمام جميع األعمال المحددة و أن يكون ذلك في -2

 .األماكن التي يعينيا ميندس الشركة
 

: - ميندسي ومندوبي المقاول ( 37 )مادة 
ين لمقيام ـــــــالميندس دين بنقابةــــــ ثناء العمل ميندسين ذوى كفاءة ويكونوا مقيم أأن يستخد المقاول يجب عمى

لمعمل  المقاول وعمى ىؤالء الميندسين أن يكونوا بمنطقة العمل وان يفوضوا تفويضا تاما من .بمالحظة العمل
بالنيابة عنو وان يقوموا باستالم وسرعة تنفيذ التعميمات الصادرة إلييم من ميندسي الشركة وان يكون ليم 

 ينيم عمى الشركة قبل تعيالمقاولويجب أن تعرض أسماء ميندسي  المقاول مكتب بالموقع يعمل عمى حساب 
ذا أتضح لمشركة أن ىؤالء الميندسين غير الئقين, فميا الحق في أن تطمب من  المقاول العتماد ىذا التعيين وا 

ذا قصر في استخدام الميندسين المطموبين بصفة مستمرة عمى النحو المذكور أو  المقاول استبداليم بآخرين وا 
  (فقط وقدرة ثالث مائو جنييا الغير  ) (يو ــــــــ جن300 )في استبداليم بآخرين يحق لمشركة خصم مبمغ وقدره 

يوميا لمميندس الواحد في أيام عدم التواجد عالوة عمى أن يكون لمشركة الحق في تعيين أحد الميندسين من 
 ويتم خصم مرتبة من المقاول في القيام بمباشرة أعمالو ودون اعتراض من لممقاولقبميا ليكون ممثال 

.  أيضاالمقاولمستحقات 
 

 :رفض الميمات واألعمال التي توجد غير مطابقة أثناء سير العمل (38)مادة 
 تقديم الميمات لألعمال المطموبة منو إلحصائيا جيدا أثناء سير العمل إذا طمب منو المقاوليجب عمى  - أ

. ميندس الشركة ذلك
لميندس الشركة الحق في رفض أي شيء من المواد و األعمال التي يرى أنيا من نوع غير صالح أو  - ب

أن يزيميا في الحال من موقع العمل وأن  المقاول غير مطابقة لمشروط أو العالمات المقدمة والمعتمدة وعمى
وتحت المقاول يزيل ويعيد العمل أو األعمال التي لم يوافق عمييا ميندس الشركة ويكون ذلك عمى نفقة 

 .مسئوليتو
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ال يسمح بامتداد مدة العممية بسبب أي تأخير ينشأ من رفض ميندس الشركة لممواد و األدوات و أجزاء - ج
. العمل, سواء كان ذلك بالمصانع أو بموقع العمل

ذا تأخر في إزالة المقاول إذا أىمل - د في ظرف خمسة أيام من تاريخ استالمو إخطار كتابي من الشركة وا 
المواد واألدوات و اآلالت والتي يطمب منو إزالتيا بموجب النص السابق أو أي نص آخر فيكون لمشركة الحق 

 مع تحميمو بجميع الغرامات الناتجة عن المقاولفي أن تقوم بإزالتيا دون اتخاذ أي إجراءات وعمى حساب 
. تواجدىا

 
 :االختبار (39)مادة 

لمشركو الحق فى ارسال عينات المواد التى يوردىا المقاول لممعامل الحكوميو أو المعامل الخاصو الختبارىا والتاكد 
من صالحيتيا ومطابقتيا لمشروط والمواصفات وعميو أن يقوم عمى حسابو بتقديم ما يمزم من الميمات والمصنعيو 
ووسائل النقل الالزمو الجراء ىذا االختبار كما يحق لمشركو تكميف أحد خبراء الدىان أو بيوت الخبره المتخصصو 

. فى ىذا المجال بالقيام بمتابعو التنفيذ واالستالم لمعمميو موضوع الممارسو
 

 :طمب الرسومات   ( 40 )مادة 
إذا احتاج المقاول إلى تعميمات أو رسومات تفصيمية لبعض األعمال فعميو طمب ذلك قبل الحاجة إلييا بأسبوعين 

ويحق لميندس الشركة تكميف المقاول بتقديم اقتراحات في صورة لوحات تفصيمية يعتمدىا ميندس , عمى األقل 
. الشركة قبل تنفيذىا 

 
 :األعمال الغير واردة بالعقد   ( 41 )مادة 

ال يجوز لممقاول إجراء أي عمل ال يكون مذكوراَ بالعقد قبل الحصول عمى أمر كتابي بذلك من المالك أو من 
الميندس وفى حالة طمب أي أعمال لم ترد بالعقد فممشركة الحق في طمب تنفيذ ىذه األعمال بذات األسعار الواردة 

 . سالفة الذكر بيذه الكراسة  32 المقدمة منو وفقا لممادة سعاربعروض األ
 

 :االستالم االبتدائي  ( 42 )مادة 
صل ـــ  طبقا لمشروط و المواصفات و الرسومات فيحتنفيذ األعمال والتوريداتإذا اتضح من المعاينة التي تمت 

  أو مندوبو أثناء ه أو مندوبو وفى حالة تخمفقاولاالستالم االبتدائي و يحرر محضر رسمي بذلك في وجود  الم



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 عمى الوجو األكمل أو أن التوريد ينفذ لم العملالمعاينة يثبت ذلك في المحضر المذكور و إذا ظير من المعاينة أن 
 مطابقة  لمشروط مع إثبات األعمال والتوريدات قد تمتلم يستكمل فيؤجل االستالم المؤقت إلى أن يتضح أن 

.  التواريخ التي يتم فييا ذلك بنفس المحضر مع حق الشركة في فرض غرامة التاخير  
 

 :االستالم النيائي (43)مادة 
قد قام بكل ما عميو من االلتزامات طبقا لشروط العممية  المقاول إذا اتضح من المعاينة بعد انتياء فترة الضمان أن

المقاول فيحصل االستالم النيائي و يرد إليو التأمين النيائي وا ال فيؤجل حتى تنفذ كل االلتزامات المفروضة عمى 
و ال يعتبر االستالم النيائي انو قد تم أال إذا حصل إثباتو بمحضر موقع عميو من الشركة و تعطى . بمقتضى العممية

طبقا ألحكام ىذه الشروط إلى حين تحرير محضر االستالم النيائي المشار  المقاول و تستمر مسئوليةلممقاول صورة 
 . إليو
 
 

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

بشيك بعد الفحص واالستالم أو القبول % 100:أوال
المستخمصات : ثانيا

 
: الدفعة المقدمة (45)مادة 

يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدما من قيمة التعاقد اذا كان الدفع المقدم مشروطا في التعاقد ومقابل 
خطاب ضمان بنكي معتمد بذات القيمة والعممة وذلك بموافقة سمطة االعتماد المختصة عمي انو في حالة 

التعاقدات الخاصة بتدبير األحتياجات أو تنفيذ االعمال يتم سداد الدفعة المقدمة فور وصول خطاب ضمان بنكي 
لقيمة الدفعة المقدمة اذا ما كانت مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وذلك لتفعيل مدة التنفيذ 

وسرعة التوريد او انياء األعمال ويستثني من شرط خطاب الضمان البنكي الجيات الحكومية الخاضعة الحكام 
.  قانون المناقصات والمزايدات في حالة طمبيا ذلك
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 نموذج عقد
 (و , ه , د  )مشروع مد مسارات أوناش  ساحات 

 محطة حاويات األسكندرية
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 نموذج عقد
 (و , ه , د  )مشروع مد مسارات أوناش  ساحات 

 محطة حاويات األسكندرية
 
 :- ىذا العقد بين كل من2018/    /   انو في يوم                 الموافق     

ويمثميا شركة تابعة مساىمة مصرية " منطقة حرة خاصة"والبضائع شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات فرع   -1
ـ محطة الحاويات بصفتو رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب ومقرىا ممدوح توفيق دراز      /المواءقانوناً السيد 

.  االسكندرية البحريميناء   54 /  49رصيف 
 

 (طرف أول  )                
       /           ويمثميا قانونا في التوقيع عمى ىذا العقد السيد الميندس                             شركة- 2  
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/     /                                  بموجب التفويض الصادر بتاريخ       /                            وينوب عنو في التوقيع  السيد
  ومقرىا 

                                                              
 (طرف ثان  )                                                           

مذ مساراث أًناش لعملْت أجرّج مناقصو محذًدة بْن مجمٌعت من الشركاث المتخصصو /     /       بتارّخ  - 

  محطتحاًّاث االسكنذرّت التِ أسفرث نتْجتيا عن قبٌل  العطاء المقذم من شركت                         (ً , ه , د  )الساحاث 

غير  (فقط وقدرة                             جنيو الغير  )بقيمة إجمالية قدرىا             جنية  (الطرف الثاني  ) 
 .شاممة ضريبةالقيمة المضافة 

                                           باالجماع  (الطرف االول  ) مجمس ادارة الشركة وافق 2018/    / وبتاريخ     - 
 محطة (و , ه , د )عممية مد مسارات أوناش الساحات   بصفتة سمطة االعتماد المالي عمى محضر إجراءات لجنة 

غير  (فقط وقدرة                             جنيو الغير  )بقيمة إجمالية قدرىا             جنية  االسكندريةحاويات 
 .شاممة ضريبة  القيمة المضافة  وتحت العجز والزياده فى حدود الكميات الفعميو 

 عن عممية مد  المقدم منيا بقبول عطائيا (الطرف الثاني ) تم اخطار الشركة 2018/    / وبتاريخ     - 

  0محطة حاويات االسكندرية–   (و, ه , د  )مسارات أوناش الساحات 

قدمت الشركة الطرف الثاني خطاب ضمان بنكى تحت رقم              بمبمغ وقدره             /    /       و بتاريخ     -  -
من قيمة عممية المقاولة % 5صادر من بنك            فرع وذلك بما يمثل  (فقط وقدره           جنييا الغير  )جنية 

 .   لضمان تنفيذ العممية

:- ومن ثم فقد تالقت إرادة الطرفين على مايلى 

 
 البند األول

 

 كالمقايسة الكمية التثمينية  ككراسة الشركط كالمكاصفات يعتبر التمييد سالؼ الذكر ككافة األكراؽ كمستندات ىذه العممية 
 . كتأخذ حكمةالخاصة بيذه العممية جزء ال يتجزأ مف ىذا العقدكالرسكمات كالمكاصفات اليندسية كالفنية 



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 
 البند الثاني

يذ عممية مد مسارات أكناش ساحات              اسند الطرؼ األكؿ بمكجب ىذا العقد الي الطرؼ الثاني ميمة تنؼ
  0 بمحطة حاكيات االسكندرية طبقا  لالشتراطات كالمكاصفات الفنية كالرسكمات اليندسية  (ك , ق , د  )

  ضريبةغير شاممة  (فقط كقدره             جنييا الغير  )كالقيمة اإلجمالية ليذا العقد مبمغ كقدره             جنية 
كاسعار الفئات المقدمو نيائية كال يجكز لمطرؼ الثاني طمب تعديميا بالزيادة مستقبال ألم سبب مف , القيمة المضافة 

. األسباب
كتتـ المحاسبة  فيما بيف الطرفيف بمكجب مستخمصات يقدميا الطرؼ الثاني لمطرؼ األكؿ  في نياية كؿ مرحمة بقيمة 

: كيتـ السداد بأحد الطرؽ التالية.األعماؿ التي أنجزىا الطرؼ الثاني 
 0شيؾ بنكي بعد الفحص كاالستالـ أك القبكؿ-1
 0المستخمصات-2
 
 

 البند الثالث
 

نجاز كافو األعماؿ المطمكبة كالمسندة إليو بمكجػػػػػػب ىذا العقد فى مكعد أقصاه خمسة  يمتـز الطرؼ الثاني بتنفيذ كا 
كعشركف يكما  مف تاريخ استالـ بمكجب محضر تسميـ مشترؾ بيف طرفى العقد خاؿ مف العكائؽ كالمكانع كيستبعد منيا 

كيمتـز الطرؼ الثاني بتسميـ كافة األعماؿ مكضكع ىذا العقد بالكيفية أياـ الجمعو ك األجازات الرسميو كاياـ الشتاء كالنكات 
 0كالحالة الكاردة بالمقايسة الكمية التثمينية كالرسكمات كالمكاصفات اليندسية

مف قيمتة بنفس الشركط كالمكاصفات كذلؾ % 50كما يحؽ لمطرؼ األكؿ تعديؿ العقد بالزيادة أك النقص في حدكد - 
. أسعارخالؿ مدة تنفيذ األعماؿ دكف أف يككف لمطرؼ الثاني الحؽ في المطالبة بأم تعكيضات أك فركؽ 

 
  لمشركة الطرؼ األكؿ المختصة باالعتماد االعتمادـ األعماؿ المكمؼ بيا جاز لسمطةمفإذا تأخر الطرؼ الثاني في تسؿ -

إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ إعطائو ميمة إضافية إلتماـ التنفيذ عمى أف تكقع عمية غرامة عف المدة التي يتأخر فييا 



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 في حساب مدة التأخير المدة التي يتكقؼ فييا العمؿ ؿم أف يتـ التسميـ االبتدائي كال يدخإؿإنياء العمؿ بعد الميعاد المحدد 
 0السباب قيريو كعميو أف يثبت لجية االداره نشكئيا عف أسباب قيريو كيككف تكقيع الغرامة كفقا لمنسب االتيو

 أف قإذا رأت جية أالدار0مف قيمة ختامي العممية جميعيا % 10عف كؿ أسبكع تأخير أك جزء منو كبحد أقصى % 1 -
 مباشر عمى الكجو األكمؿ كفى المكاعيد المحددة أما إذا رأت رالجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تـ بطريؽ مباشر أك غي

 شيئا مف ذلؾ فيككف تكقيع الغرامة كفقا لمنسب السابقة مف قيمة األعماؿ المتأخرة ب أف الجزء المتأخر ال يسبقجية أال دار
 0فقط كتكقع الغرامة بمجرد حصكؿ التأخير كلك لـ يترتب عميو أم ضرر دكف حاجو آلي تنبيو أك إنذار 

 

 البند الرابع
 

يقر الطرؼ الثاني بأنو عايف المكقع الذم سكؼ يتـ تنفيذ العممية بو المعاينة التامة كالنافية لكؿ جيالة ك اقر بانو - 
 مناسب التماـ العممية المتفؽ عمييا 

كما يقر بأنو تحقؽ مف كافة تفصيالت األعماؿ المطمكبو كتعاقد عمى أساس العمـ التاـ بيا مع التزامو باالشتراطات - 
  . كالمكاصفات الفنية كالرسكمات المتفؽ عمييا

 
 

 

  الخامسالبنذ

 
 أف يتنازؿ عما اسند إليو مف أعماؿ في ىذا العقد أك جزء منو لمقاكؿ آخر مف الباطف  (المقاكؿ ) لمطرؼ الثاني زال يجك

  السادسالبنذ

 

يمتـز الطرؼ االكؿ بتكفير مصدر المياه ك الكيرباء الالزميف لخدمة االعماؿ مكضكع التعاقد عمى اف يقكـ الطرؼ الثانى 
 0بعمؿ التكصيالت  كتتـ المحاسبة معو عمى قيمة استيالؾ المياه ك الكيرباء 

 لتشكيف كتخزيف المكاد كالعدد األكؿ بتسميـ مساحة مناسبة كبدكف مقابؿ طكاؿ مدة التنفيذ لمطرؼ الثاني الطرؼ كما يقكـ
كتككف جميعيا تحت مسئكليو كحراسو الطرؼ الثاني كحده كال تتحمؿ الشركة الطرؼ األكؿ في شأنيا آيو كىى كاآلالت 



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 نقميا أك التصرؼ فييا إال بأذف الشركة الطرؼ األكؿ زمسئكليو بسبب الضياع أك التمؼ أك السرقة اكال ضرر كال يجك
 0آلي أف يتـ التسميـ االبتدائى

كيمتـز الطرؼ الثاني  بمجرد إنياء األعماؿ لكؿ مرحمة ك قبؿ إتماـ التسميـ االبتدائي عمى الطرؼ الثانى أف يخمى 
  0إنجاز ذلؾ عمى حساب الطرؼ الثاني  (الشركة  )ال يحؽ لمطرؼ األكؿ إالمكقع مف المكاد كاالتربو كالبقايا ك

 السابعالبنذ 

 

باالستعانة بميندس مدني  معتمد مف نقابة الميندسييف طبقا لمشركط الخاصة  (المقاكؿ)يمتـز الطرؼ الثاني 
كالمكاصفات الفنية لمعممية  ممف تتكافر لدييـ الخبرة الكافية في التخصصات الداخمة في نطاؽ األعماؿ مكضكع 

 كيككف  ميندس المقاكؿ مفكضا تفكيضا تاما مف المقاكؿ في تنفيذ األعماؿ –التنفيذ كذلؾ بمعرفتو كعمي نفقتو 
 0كتابيا (الطرؼ األكؿ )باخطار الشركة  (الطرؼ الثاني)كاألكامر الصادرة اليو مف الميندس المشرؼ كيقكـ المقاكؿ 

 البنذ الثامن

 

باستخراج ال تصاريح الزمة سكاء لمعمؿ اك دخكؿ الدائرة الجمركية لعمالة كمعداتو كمكاده  (المقاكؿ )يمتـز الطرؼ الثاني
كسياراتو كخالفة كذلؾ عمى تفقتو الخاصة عمى اف تقكـ الشركة الطرؼ االكؿ باجراء االتصاالت الالزمة لدل الجيات 

  .المختصة لتسييؿ ذلؾ
 
 

 التاسعالبنذ 

 

 كما يككف مسئكال عف حفظ 0يمتـز الطرؼ الثاني بإتباع جميع القكانيف كالمكائح الحككمية ذات الصمة بتنفيذ العقد
النظاـ بمكقع العمؿ كتنفيذ أكامر الطرؼ األكؿ كأجيزه الميناء كاألمف ك ابعاد كؿ مف ييمؿ أك يرفض تنفيذ التعميمات 

 االحتياطات كالتدابير الالزمة ةأك يحاكؿ الغش أك يخالؼ أحكاـ ىذه الشركط, كما يتعيد الطرؼ الثاني باتخاذ كاؼ
لسالمة عمالو كجميكر المتعامميف بما يكفؿ منع اإلصابات أك الحكادث أك األضرار بممتمكات الشركة الطرؼ األكؿ 

 0أك الغير كيككف مسئكال كحده عف كؿ ذلؾ
 

 البند العاشر



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 

باف يكفر ميمات الكقاية الشخصية لمعماؿ التابعيف لو كفى حالة عدـ التزامة بتكفير  (الطرؼ الثاني  )يمتـز المقاكؿ 
بتكفيرىا كخصميا مف حساب المكرد كتسمـ ميمات الكقاية الشخصية  (الطرؼ األكؿ  )ىذه الميمات تقكـ الشركة 

كما يمتـز المقاكؿ باتباع كافة تعميمات االدارة العامة لمسالمة ك الصحة المينية ك اشتراطات البيئة ك ,,, لمعامميف 
  . الخاصة بحماية البيئة كالحفاظ عمى العامميف ك المتعامميف بالشركة

 عشر الحادٍالبنذ 

 

يضمف المقاكؿ األعماؿ مكضكع ىذا العقد كحسف تنفيذىا عمى الكجو األكمؿ لمدة سنو كاحده تبدأ مف تاريخ 
االستالـ االبتدائي لألعماؿ التي تـ  تنفيذىا  كيككف المقاكؿ مسئكال عف بقاء جميع األعماؿ سميمة أثناء مدة 

كاليخؿ ذلؾ بمدة الضماف المنصكص عمييا بالقانكف المدنى كقدرىا عشر سنكات تبدا مف تاريخ االستالـ , الضماف 
 جزء مف العمؿ غير سميـ أك معيب فعمى الطرؼ الثاني أف يقكـ دالنيائى فإذا ظير بيا أم عيب أك آم خمؿ أك كج

باصالح  ىذا الجزء عمى حسابو خالؿ أسبكع مف تاريخ أخطاره بذلؾ لكي تككف جميع األعماؿ سميمة أثناء مدة 
 0الضماف ك صالحو لالستعماؿ 

 

 

 

 

عشر الثانَ البنذ 

 

كاليمكف التنبؤ بيا  (المقاكؿ )يتـ تطبيؽ شركط القكه القاىرة عند حدكث أحداث خارجو عف إرادة الطرؼ الثاني   
عند تحرير العقد كالتي تعنى أعماؿ الشغب كاإلضرابات كالحرب االىميو كالفيضاف كالزلزاؿ كانييار التربة أك الككارث 

 عمى أف يقكـ الطرؼ الثاني باإلبالغ عف كقكع القكة القاىرة فكر حدكثيا كفى كؿ األحكاؿ يككف الطبيعية المشابية
 0 مسئكؿ أماـ الشركة الطرؼ األكؿ عف إثبات القكة القاىرة

 عشر  الثالثالبنذ

 



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

صادر مف بنؾ              مف قيمة العقد كتأميف نيائي  ضماف تنفيذه % 5قيمتو بنكي لثاني خطاب ضماف قدـ الطرؼ ا
خاؿ مف أم شركط أك تحفظات كمقبكؿ الدفع لصالح الطرؼ األكؿ عند أكؿ طمب سارم فرع                - 

 . المفعكؿ لمدة عاـ يبدأ مف تاريخ االستالـ االبتدائي

 عشر الرابعالبنذ 
 

بأحكاـ ىذا العقد أك أىمؿ أك أغفؿ القياـ بأحد التزاماتو المقررة كلـ يصمح أثر  (المقاكؿ  )إذا أخؿ الطرؼ الثاني 
ذلؾ خالؿ أسبكع مف تاريخ إخطارة بمكجب خطاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ لمقياـ بأجراء ىذا اإلصالح كاف لمشركة 

 :-الطرؼ األكؿ دكف اتخاذ أية إجراءات إدارية أك قضائية الحؽ في اتخاذ أحد االجرائيف التالييف
إسناد العممية آلي مقاكؿ آخر عمى حسابو بالممارسة أك المناقصة محمية عامة أك محدكدة أك أمر مباشر  -1

كبنفس الشركط كالمكاصفات المعمف عنيا كالمتعاقد عمييػػػػا كيخصـ مف التأميف المكدع أك مستحقاتو لدل الشركة  
 األعماؿمف قيمة % 10قيمة الزيادة فى التنفيذ عمى حسابو أك أم شركة أخرل مضافا إلييا مصركفات إدارية بكاقع 

 .المطمكبة

فسخ العقد كيصبح التأميف النيائي مف حؽ الشركة الطرؼ األكؿ كالحصكؿ عمى جميع ما تستحقة الشركة  -2
 .0مف غرامات كتعكيضا ت عما يمحؽ بيا مف أضرار دكف حاجة آلي تنبيو أك انذار اكاتخاذ أم اجراء قضائي اخر

 
 
 
 

عشر  الخامسالبنذ 

 

 لسنو 72ك أحكاـ القانكف رقـ  1999 لسنة 17 القانكف المدني كأحكاـ قانكف التجارة رقـ  كؿ مفتسرل أحكاـ
كالئحة العقكد  الخاص بضمانات  كحكافز االستثمار  كالئحتة التفيذية 1/6/2017 كالصادر بتاريخ 2017

 . كالمشتريات كالمخازف الخاصة بالشركة الطرؼ األكؿ فيما لـ يرد بشانة نص خاص بيذا العقد

 عشر السادسالبنذ 

 

 .تختص محاكـ اإلسكندرية عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا بالفصؿ في أم نزاع ينشأ عف تنفيذ ىذا العقد



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

عشر السابع البنذ 

 

ام مخاطبات أك مكاتبات رسمية أك غير رسمية أك انذارات أك صحؼ دعاكم قضائية ترسؿ مف احد اطراؼ ىذا 
العقد لمطرؼ االخر عمي عناكينو  المكضحة  لكؿ منيما بصدر ىذا العقد ك تككف منتجو ألثارىا كفي حالة تغيير 

 0الطرؼ الثاني لعنكانو المكضح بصدر ىذا العقد  يمتـز الطرؼ الثاني بابالغ الطرؼ االكؿ بيذا التغيير كتابيا
 

 البند الثامن عشر
 

تحرر ىذا العقد مف ثالث نسخ بيد كؿ طرؼ نسخة لمعمؿ بمكجبيا عند االقتضاء كالنسخة الثالثة تككف       
 .لالجراء ات 

 

 الطرف األول                                      الطرف الثاني

 /لواء 
 /                     شركة ممدوح توفيق دراز              

 رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب   
 

 
 
 
 

 
 الرسومات اليندسية واإلنشائية

 (و , ه , د  )مشروع مد مسارات أوناش  ساحات 
 محطة حاويات األسكندرية



 شركة األسكندرية لتداكؿ الحاكيات كالبضائع
 بمحطة حاكيات األسكندرية (ك, ق , د  )مشركع مد مسارات أكناش ساحات 

 

 

 


