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 منطقة حرة خاصةمحتوٌات كراسة الشروط والمواصفات 

رفع كفاءة مخزن المشتركلعملٌه   

 بمحطه حاوٌات الدخٌله

 " منطقة حرة خاصة " 

 
 البٌـــــــــــــــــــــــــان

ناقصة بالم نموذج العرض الخاص-1  

الشروط والمواصفات الفنية وبنود األعمال الخاصة بالعملية -2  

  الشــــــــــــروط العامـــــــــــــــــــــة -3
ج العقد .ذنمو -4  
ج خطاب ضمان التؤمٌن االبتدائى . ذنمو -5  
ج خطاب ضمان التؤمٌن النهائى . ذنمو -6  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم 
---------------- 

 ) ٌرفق بالمظروف المالً ( عطاء
 ................................................................. شركة:نتشرف نحن 

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

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

         وقدرها:ذلك بقٌمة إجمالٌة  بمحطه حاوٌات الدخٌلهعملٌه رفع كفاءة مخزن المشترك  عن طؤئهاالتقدم لسٌادتكم بعب          

   مصري الغٌر( جنٌه             فقط وقدره  مصري )جنٌه  .........

مع عدم التحفظ أو بها العقد المرفق الواردة بكراسة الشروط والمواصفات و  للنصوصونتعهد بالتعاقد طبقا 
 تعدٌل أي بند من بنوده 

والبضائع ألٌة تعدٌالت أو تحفظات ٌكون لشركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات العطاء وفً حالة مصاحبة 
 .األسبابدون إبداء  العطاءالحق فً استبعاد منطقة حرة خاصة 
سارٌا لمدة ستون ٌوما من  العطاء ووشروط التورٌد تنفٌذ البعد تبٌننا التام لظروف العطاء وقد تم تقدٌم هذا 

 والرسوم الجمركٌة .  القٌمة المضافة ى أن تكون األسعار غٌر شاملة الفنٌة علتارٌخ فض المظارٌف 
الحق فً قبول أو  منطقة حرة خاصة – شركة االسكندرٌة للتداول الحاوٌات والبضائعلفرع ٌكون  أنونقبل 

 طبقا لما تراه دون أي التزامات من ناحٌتها  العطاءاستبعاد 
    - اآلتٌة:المستندات  العطاءومرفق ب

نقدا أو بشٌك مقبول الدفع )  ( قٌمة التؤمٌـن المإقت  عشرون  الف جنٌه ) جنٌه 02222   بلغ وقدرهم -1
 طبقا للنموذج المرفق بالكراسة ( أو بخطاب ضمان بنكً غٌر مشروط 

 ـ البطاقة الضرٌبٌة 3               ـ سابقة أعمال مدعمة بالمستندات الالزمة 0
 المقاولٌن.شهادة القٌد بسجل  -4
  الممارسة ـ السجل التجاري موضح به نشاط الشركة فً نفس مجال 5

 صورة رسمٌة من عقد التؤسٌس و النظام االساسى . -6
أن ٌتم وضع التؤمٌن االبتدائً داخل ) المظروف الفنً ( إذا كان خطاب الضمان أو شٌك مقبول الدفع إما  على

  الشركة.ة ا ٌتم سدادة مباشرة إلى خزٌندإذا كان نق
                                                                       ،،واالحتـرام،وتفضــلوا سٌادتكم بقبـول فائق التحٌـة                       

                                                                        .........................التوقٌع:
 
 : ........................لمقاولا

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 الشروط الخاصة 

 والمواصفات الفنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أٚال : اٌششٚؽ اٌخبطخ :

 اٌغشع ِٓ اٌؼ١ٍّخ :

األػّبي ٚفمب ٌٍّٛاطفبد  ٚ ٠زُ رٕف١ز وبفخثّؾطخ ؽب٠ٚبد اٌذخ١ٍخ  اٌّشزشن رط٠ٛشٚسفغ وفبءح ِخضْ   -

 اٌف١ٕخ اٌزب١ٌخ ٚؽغت أطٛي اٌظٕبػخ . 

 اٌّذح اٌالصِخ ٌٍزٕف١ز :

 ِٓ ربس٠خ اعزالَ اٌّٛلغ خبٌٝ ِٓ اٌؼٛائك .صالصخ اشٙش فٝ ِذح  ٠زُ رٕف١ز األػّبي 

 اٌغذٚي اٌضِٕٟ :

٠زُ اػزّبدٖ ِٓ عٙبص اإلششاف  ثؾ١ش ٠ٛػؼ ِذد ػٍٝ اٌّمبٚي اْ ٠زمذَ ثغذٚي صِٕٟ رفظ١ٍٟ 

ِٚشاؽً اٌزٕف١ز ٌغ١ّغ األػّبي ثبٌّششٚع رفظ١ٍ١ب ٚرٌه خالي خّغخ ػشش ٠ِٛب ِٓ ربس٠خ اعزالَ 

اٌّٛلغ ٠ٚغت ػٍٝ اٌّمبٚي أْ ٠شاػٝ فٝ اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٔشبؽ اٌششوخ ثبٌّؾطخ ٚ ػذَ اٌزؤص١ش 

 عٍج١ب ػٍٝ ٔشبؽ اٌششوخ .

 ِٕٙذط اٌّمبٚي  :

 ت ػٍٝ اٌّمبٚي أْ ٠غزخذَ إصٕبء  اٌزٕف١ز ِٕٙذعب ٔمبث١ب ِٓ خش٠غٟ و١ٍبد إٌٙذعخ ٠غ

) إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ( ِّٓ رزٛافش ٌذ٠ُٙ  اٌخجشح اٌىبف١خ فٝ اٌزخظظبد اٌذاخٍخ فٝ ٔطبق األػّبي  

ِٛػٛع اٌزٕف١ز ٚرٌه ثّؼشفزٗ ٚػٍٝ ٔفمزٗ ٠ٚىْٛ ِٕٙذط اٌّمبٚي ِفٛػب رف٠ٛؼب ربِب ِٓ 

ٕف١ز األػّبي ٚاألٚاِش اٌظبدس إ١ٌٗ ِٓ إٌّٙذط اٌّششف . ٠مَٛ اٌّمبٚي ثؤخطبس اٌششوخ اٌّمبٚي ٌز

 ثزٌه وزبثٗ .

 اٌزظبس٠ؼ :

اٌّمبٚي ِغئٛي ػٓ  اعزخشاط أ٠خ رظبس٠ؼ الصِخ عٛاء ٌٍؼًّ أٚ دخٛي اٌذائشح اٌغّشو١خ ٌؼّبٌٗ ٚ 

ئعشاء االرظبالد اٌالصِخ ِؼذارٗ  ِٚٛادٖ ٚ ع١بسارٗ ٚخالفٗ  ػٍٝ ؽغبثٗ ػٍٝ أْ رمَٛ اٌششوخ ث

 ٌذٜ اٌغٙبد اٌّخزظخ ٌزغ١ًٙ رٌه.  

 

 صب١ٔب   : اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ  :

 ٚطف األػّبي  : -1          

ؽً ِغشٜ رغ١ّغ األِطبس ٚٔمً  ٚ فه ٚ ؽً ٚلطغ أٌٛاػ اٌظبط اٌزبٌف ِٓ أٌغمف ٚ اٌؾٛائؾ  -

 ,إٌبرظ اٌزبٌف ِٓ اٌؾً إٌٝ اٌّمبٌت اٌؼ١ِّٛخ خبسط اٌذائشح اٌغّشو١خ 

 . ِشاشّخ اٌّذاداد اٌّؼذ١ٔخ ٚاٌذ٘بْ -

 رىغ١ش دٚسرٝ ١ِبٖ ٚاؽالٌٙب ٚرغذ٠ذّ٘ب . -

 ِٓ أٌٛاػ طبط ٚاٌؾٛائؾ  رٛس٠ذ ٚرشو١ت ٔظبَ رغط١خ ٌٍغمف -

 سػ١بد .رٛس٠ذ ٚرشو١ت ثالؽ ع١شا١ِه فشص أٚي ٌأل -



رٛس٠ذ ٚرشو١ت عمف ِؼٍك ِىْٛ ِٓ شبع١خ ِٓ اال١ٌَِٕٛٛ ٚثالؽبد ِٓ ع١جغْٛ ثٛسد  فٝ  -

 اِبوٓ اٌّىبرت .

 رٛس٠ذ ٚرشو١ت صعبط ٌٍش١بث١ه اٌىش٠زبي .  -

 ُِ  .  3رٛس٠ذ ٚرشو١ت عٍه ِغٍفٓ عّه  -

 رٛس٠ذ ٚػًّ د٘بٔبد  ثج٠ٛخ اٌض٠ذ   ٌٍّىبرت . -

 رٛس٠ذ ٚرشو١ت اثٛاة خشت ٌٍؾّبِبد .  -

رمَٛ اٌششوخ ثزٛف١ش ِظذس وٙشثبء ٌٍّمبٚي إٌّفز ٚ اٜ اعزٙالن وٙشثبء ع١زُ ِؾبعــجخ  -

ِخبٌفخ ٌزؼ١ٍّبد اٌغالِخ ٚ اٌظؾخ  خاٌّمبٚي ػ١ٍخ  ٌٚٓ ٠غّؼ ثبعزخذاَ اٜ أعٙضح وٙش ثبئ١

 . ا١ٌّٕٙخ

أٚ  ٠زُ اؽزغبة اٌى١ّبد ؽغت إٌّفز فؼٍٝ  ٠ٚؾك ٌٍششوخ اٌزؼذ٠ً فٟ و١ّبد األػّبي ثبٌض٠بدح -

% خالي ِذح اٌزٕف١ز دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍّمبٚي اٌؾك فٟ اٌّطبٌجخ ثبٜ  55ثبٌٕمظبْ فٟ ؽذٚد 

 فشٚق أعؼبس أٚ ِذح أػبف١خ  .

 ػٍٝ اٌّمبٚي ِؼب٠ٕخ األػّبي ػٍٝ اٌطج١ؼخ لجً ٚػغ األعؼبس  ِؼب٠ٕخ وبٍِخ  ٔبف١خ ٌٍغٙبٌخ  -

 عضء ال ٠زغضأ ِٓ اٌؼمذ ٚ أِش األػّبي  ٚالئؾخ اٌششوخ  ) اٌّشزش٠بد / اٌؼمٛد ( رؼزجش  -          

 اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ .          

٠غت ػٍٝ اٌّمبٚي ػًّ ع١ّغ االؽز١بؽ١بد اٌالصِخ ٚاٌزٟ ٠شا٘ب وف١ٍخ ٌّٕغ وبفخ أخطبس اٌّٛلغ  -

أٚ اٜ ؽٛادس رٕزظ ػٓ اٌّؼذاد أٚ ػٓ اٌزشغ١ً ِغ االٌزضاَ ثٛػغ اٌؼالِبد اٌزؾز٠ش٠خ اٌىزبث١خ 

 ح ظشٚف اٌزشغ١ً ثبٌششوخ ١ٌال .ٚاٌؼٛئ١خ ٌّشاػب

ط س٠شًّ رىب١ٌف اٌزظشف فٟ اٌّٛاد إٌبرغخ ِٓ اٌزىغ١ش ٚٔمٍٙب إٌٝ اٌّمبٌت اٌؼ١ِّٛخ خب -

اٌذائشح اٌغّشو١خ أٚال ثؤٚي ٚؽغت رؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّم١ُ ٌٍششوخ، ٚفٝ ؽبٌخ ػذَ ل١بِٗ 

 ٚرؾذ ِغئ١ٌٛزٗ . ثئخالء اٌّٛلغ أٚال ثؤٚي أٚ اٌزؤخ١ش فٟ ٔمٍٙب ٠زُ ٔمٍٙب ػٍٝ ؽغبثٗ

اٌّمبٚي ِغئٛي اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍمخ ػٓ اٜ اصش أٚ رٍف ٠ظ١ت اٜ عضء ِٓ األػّبي اٌمبئّخ   -

عٛاء وبْ دائّخ أٚ ِؤلزخ أٚ أٞ ِٓ إٌّشآد اٌّغبٚسح ثغجت اٌم١بَ ثئػّبي ، ٠ٚغت ػ١ٍٗ 

 إطالػ اٜ رٍف ِٓ ٘زا اٌمج١ً ػٍٝ ؽغبثٗ اٌخبص .

-  
-  

 

 

 

 

 



 مشروع   -
رفع كف اءة    -  

المشتركمخزن   -  
محطة حاويات الدخيلة     -  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  



 المق ايسة الكمية التثمينية لعملية تطوير مخزن المشترك محطة حاويات الدخيلة

 َ ث١بْ األػّـــــــــبي اٌٛؽذح اٌى١ّخ اٌغؼش االعّبٌٝ

َ .ؽ     240   ثبٌّزش اٌطٌٟٛ ؽً ِغشٜ رغ١ّغ األِطبس ٚ ٔمً إٌبرظ ِٓ اٌؾً إٌٝ  

اٌؼ١ِّٛخ خبسط اٌذائشح اٌغّشو١خ .اٌّمبٌت   
1 

  6555      َ2 ثبٌّزش اٌّغطؼ فه ٚ ؽً ٚلطغ أٌٛاػ اٌظبط اٌزبٌف ِٓ أٌغمف ٚ  

اٌؾٛائؾ ٚٔمً إٌبرظ اٌزبٌف ِٓ اٌؾً إٌٝ اٌّمبٌت اٌؼ١ِّٛخ خبسط اٌذائشح 

 اٌغّشو١خ .

2 

  5555     َ2 أٌٛاػ طبط ِٓ ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚرشو١ت ٔظبَ رغط١خ ٌٍغمف ِٓ  

ٚفمب   إٔزبط ششوخ أ٠ىْٛ أٚ ِب ٠ّبصٍٗ ثٕفظ اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ

ِذْ٘ٛ ثج٠ٛخ اٌفشْ ثبٌٍْٛ  .   06G ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ االِش٠ى١خ 

ُِ ٚاٌغؼش ٠شًّ  5..5اٌّطٍٛة )  اٌٍْٛ اٌؾبٌٟ ٌٍظبط اٌمذ٠ُ ( عّه 

رٛس٠ذ وبفخ ِّٙبد اٌشثبؽ اٌالصِخ ٌٕٙٛ األػّبي ػٍٝ أْ ٠زُ رضج١ذ أٌٛاػ 

اٌظبط ِغ اٌّذاداد اٌؾذ٠ذ ثّغب١ِش لالٚٚظ ِغٍفٕخ ِشوجخ ػٍٝ ٚسد 

اٌظبط ِغ ثؼؼٙب ِٓ ِٕطمخ وبٚرش ٌّٕغ رغش٠ت ا١ٌّبٖ  ٚرضج١ذ أٌٛاػ 

اٌشوٛة ثبٌجششبَ ٚ ٠شًّ اٌغؼش وزٌه رٛط١ً ٔٙب٠بد اٌظبط ؽزٝ ِغشٜ 

ؽجمخ د٘بْ )  ِبدح ا٠جٛوغ١ٗ  2اٌظشف اٌغذ٠ذ ِغ ػًّ ِشاشّخ ٚ ػذد 

ِٕبعجخ  (  وبًِ  ِّب ع١ّؼخ ؽغت أطٛي اٌظٕبػخ  ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط 

 اٌّششف . 

3 

  1555     َ2 ٚرشو١ت ٔظبَ رغط١خ ٌٍؾٛائؾ  ِٓ أٌٛاػ طبط ِٓ  ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ 

ٚفمب  إٔزبط ششوخ أ٠ىْٛ أٚ ِب ٠ّبصٍٗ ثٕفظ اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ 

ِذْ٘ٛ ثج٠ٛخ اٌفشْ ثبٌٍْٛ .   06G ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ االِش٠ى١خ 

ُِ ٚاٌغؼش ٠شًّ  5.55اٌّطٍٛة )  اٌٍْٛ اٌؾبٌٟ ٌٍظبط اٌمذ٠ُ ( عّه 

ِخ ٌٕٙٛ األػّبي ػٍٝ أْ ٠زُ رضج١ذ أٌٛاػ رٛس٠ذ وبفخ ِّٙبد اٌشثبؽ اٌالص

اٌظبط ِغ اٌّذاداد اٌؾذ٠ذ ثّغب١ِش لالٚٚظ ِغٍفٕخ ِشوجخ ػٍٝ ٚسد 

وبٚرش ٌّٕغ رغش٠ت ا١ٌّبٖ  ٚرضج١ذ أٌٛاػ اٌظبط ِغ ثؼؼٙب ِٓ ِٕطمخ 

اٌشوٛة ثبٌجششبَ ٚ ٠شًّ اٌغؼش ِغ ػًّ ِشاشّخ ٚد٘بْ ٌٍّذاداد 

بْ )  ِبدح ا٠جٛوغ١ٗ ِٕبعجخ  (  ؽجمخ د٘ 2اٌؾذ٠ذ لجً رشو١ت اٌظبط ػذد 

 وبًِ ِّب ع١ّؼخ ؽغت أطٛي اٌظٕبػخ  ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششف . 

4 

َ . ؽ    125    

 

 

 

 

ثبٌّزش اٌطٌٟٛ رٛس٠ذ ٚرشو١ت ؽ١ٍخ رمف١ً طبط ِٓ إٔزبط ششوخ أ٠ىْٛ أٚ 

 ٚفمب ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ االِش٠ى١خ  ِب ٠ّبصٍٗ ثٕفظ اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ 

06G   . اٌٍْٛ اٌؾبٌٟ ٌٍظبط  ِذْ٘ٛ ثج٠ٛخ اٌفشْ ثبٌٍْٛ اٌّطٍٛة (

ُِ ٚاٌغؼش ٠شًّ رٛس٠ذ وبفخ اٌالصِخ ٌٕٙٛ األػّبي 5..5اٌمذ٠ُ ( عّه   
لالٚٚظ ِغٍفٕخ ِشوجخ ػٍٝ ٚسد  ِٓ وبٚرش ِٚغب١ِش اٌزضج١ذ اٌٍٛاصَ 

وبٚرش ٌّٕغ رغش٠ت ا١ٌّبٖ  , وبًِ ِّب ع١ّؼخ ؽغت أطٛي اٌظٕبػخ 

ط اٌّششف .ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذ  

5 



َ . ؽ    345   ثبٌّزش اٌطٌٟٛ رٛس٠ذ ٚرشو١ت ؽ١ٍخ رمف١ً طبط ِٓ إٔزبط ششوخ أ٠ىْٛ أٚ  

 ٚفمب ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ االِش٠ى١خ  ِب ٠ّبصٍٗ ثٕفظ اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ

06G   .  ِذْ٘ٛ ثج٠ٛخ اٌفشْ ثبٌٍْٛ اٌّطٍٛة ) اٌٍْٛ اٌؾبٌٟ ٌٍظبط

ُِ ٚاٌغؼش ٠شًّ رٛس٠ذ وبفخ ِّٙبد اٌشثبؽ اٌالصِخ  5.55اٌمذ٠ُ ( عّه 

ِٓ وبٚرش اٌٍٛاصَ ٠شًّ رٛس٠ذ وبفخ اٌالصِخ ٌٕٙٛ   ٌٕٙٛ األػّبي

لالٚٚظ ِغٍفٕخ ِشوجخ ػٍٝ ٚسد وبٚرش ٌّٕغ رغش٠ت  ِٚغب١ِش اٌزضج١ذ 

ا١ٌّبٖ  , وبًِ ِّب ع١ّؼخ ؽغت أطٛي اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط 

 اٌّششف .

6 

َ . ؽ    125   ِٓ إٔزبط ) ؽّجٛشخ (  ثبٌّزش اٌطٌٟٛ رٛس٠ذ ٚرشو١ت ؽ١ٍخ رمف١ً طبط 

ٚفمب ٌٍّٛاطفبد ششوخ أ٠ىْٛ أٚ ِب ٠ّبصٍٗ ثٕفظ اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ 

ِذْ٘ٛ ثج٠ٛخ اٌفشْ ثبٌٍْٛ اٌّطٍٛة ) اٌٍْٛ .   06G اٌم١بع١خ االِش٠ى١خ 

ٚاٌغؼش ٠شًّ رٛس٠ذ وبفخ ِّٙبد ,  ُِ ..5اٌؾبٌٟ ٌٍظبط اٌمذ٠ُ ( عّه 

ِٓ اٌٍٛاصَ ٠شًّ رٛس٠ذ وبفخ اٌالصِخ ٌٕٙٛ   ٌشثبؽ اٌالصِخ ٌٕٙٛ األػّبيا

لالٚٚظ ِغٍفٕخ ِشوجخ ػٍٝ ٚسد وبٚرش ٌّٕغ  وبٚرش ِٚغب١ِش اٌزضج١ذ 

رغش٠ت ا١ٌّبٖ  , وبًِ ِّب ع١ّؼخ ؽغت أطٛي اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد 

 إٌّٙذط اٌّششف .

. 

ِمطٛػ١خ    1   ثبٌّمطٛػ١خ ِشاشّخ اٌّذاداد اٌّؼذ١ٔخ ٚاٌذ٘بْ ثٛع١ٙٓ ِٓ ِبدح  

ا٠جٛوغ١ٗ ِٕبعجخ لجً رشو١ت اٌظبط اٌغذ٠ذ وبًِ ِّب ع١ّؼخ ؽغت أطٛي 

 اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششف .  

8 

  855 َ2 ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚػًّ د٘بْ ثج٠ٛخ اٌض٠ذ ٚ اٌغؼش ٠شًّ اػّبي   

 اٌّؼغْٛ ؽجمزبْ ٚ اٌظٕفشح ٚرش١ُِ اٌضمٛة ٚ اٌّشِبد  ثبٌؾٛائؾ  

  وبًِ ِّب ع١ّؼخ  ؽجمبٚاٌذ٘بْ ٚع١ٙٓ ثطبٔخ ٚٚعٙٗ ثبٌٍْٛ اٌّطٍٛة 

.   ٌّٕٙذط اٌّششفا  طٛي اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبدأل  

 

9 

  245 َ2 رٛس٠ذ ٚرشو١ت عمف ِؼٍك ِىْٛ ِٓ شبع١خ ِٓ ثبٌّزش اٌّغطؼ  

اٌىشبفبد اال١ٌَِٕٛٛ ٚثالؽبد ِٓ ع١جغْٛ ثٛسد ٚ اٌغؼش ٠شًّ  

وشبف ٌٍّىزت  2عُ ١ٌذ  ) ػذد  65ثٍّجبد  عُ  65*  65اٌىٙشثبئ١خ   

ٚاعالن اٌظٍت اٌٛاؽذ  (  وبٍِخ ِّب ع١ّؼخ   ٚ اٌزٛط١الد اٌالصِخ    

طٛي ألوبًِ ِّب ع١ّؼخ ؽجمب اٌالصِخ ٌٍزؼ١ٍك ٚ اٌزضج١ذ  ثبٌغمف 

.    اٌّششف ٌّٕٙذطا اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد  

15 

 ِمطٛػ١خ 1  

 

 

  

 

 

 االػّبي اٌظؾ١خ :
ثبٌّمطٛػ١خ رىغ١ش دٚسرٝ ا١ٌّبٖ اٌؾب١ٌخ ؽزٝ األسع ِغ األخز فٟ 

 االػزجبس رغ١ٍُ ششوخ اإلعىٕذس٠خ ٌزذاٚي اٌؾب٠ٚبد اٜ أثٛاة أٚ شجبث١ه

ٌّمبٌت ا  إٌٝ اٌزىغ١شِٓ ٔبرظ  ٚ اٌغؼش ٠شًّ اٌزخٍض ثبٌذٚسح  

ؽغت رؼ١ٍّبد إٌّٙذط  اٌّششف  .اٌؼ١ِّٛخ  وبًِ ِّب ع١ّؼٗ   

11 

  35 َ2 ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚػًّ ِجبٟٔ ِٓ اٌطٛة اٌطفٍٝ ٚاٌغؼش ٠شًّ   

سًِ  ٚوزٌه اٌغمبالد    3وغُ اعّٕذ /  ِزش 355ِٛٔخ  اٌزشو١ت 

12 



إٌّٙذط   اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد طٛيألوبًِ ِّب ع١ّؼخ  ؽجمب اٌالصِخ 

. اٌّششف  

 

  45 َ2 ػبصي ؽشاسٞ ٌالسػ١بد ػجبسح ػٓ ٌفبئف  ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚػًّ  

ُِ ٚ اٌغؼش ٠شًّ ػًّ ٚصسح  ٌٍؾٛائؾ  اسرفبع ِزش  4ث١ز١ٕ١ِٛخ عّه  

  طٛيألع١ّؼخ  ؽجمب  وبًِ ِّبِغ ِشاػبح رمذ٠ُ ػ١ٕخ لجً اٌزٕف١ز 

  . ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششف اٌظٕبػخ

13 

  255 َ2 ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚرشو١ت ثالؽ ع١شا١ِه فشص أٚي ٌٍؾٛائؾ ٚ       

 األسػ١بد ِٓ أزبط ششوخ و١ٍٛثبرشا أٚ اٌغٛ٘شح أٚ ِب ٠ّبصٍّٙب ِٓ

وغُ 355ػ١ٕخ ِؼزّذح ػٍٝ ؽجمخ ِٓ اٌّٛٔخ األعّٕز١خ ِىٛٔخ ِٓ    

وبًِ ِّب ع١ّؼخ  ؽجمب اٌٛصس اعّٕذ ٌٍّزش اٌّىؼت اٌّٛٔخ شبًِ ػًّ  

.   إٌّٙذط اٌّششف  طٛي اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبدأل  

14 

   ٌذٚساد اٌذاخ١ٍٗ ٚاٌظشف غز٠ٗزاٌ شجىبد ٚرشو١ت رٛس٠ذ ثبٌّمطٛػ١ٗ ِمطٛػ١خ 1  

ثٛطٗ  2/1  ؽذ٠ذ اٌذاخ١ٍٗ اٌزغز٠ٗ ِٛاع١ش اٌؼًّ ٠ٚشًّ ا١ٌّبٖ  

 ع١فٛٔبد ٚوزٌه ثٛطٗ 2 عٟ . فٟ.  ثٟ اٌجالعز١ه ِٓ ٚاٌظشف 

ِٓ ٚاٌٛطالد ِب٠ّبصٍٙب اٚ د٠الفْٛ عبوٛة اٌّؾبثظ ٚوبفٗ االسػ١ٗ  

 ِب٠ٍضَ وً اٌغؼش ٠شًّٚ ٚإٌٛاوً االؽمُ ٌزشو١ت ٠ٍضَ ِب ٚوبفٗ ا١ٌٕىً 

ٚاٌّؾجظ اٌؼِّٛٝ  ٚد٘بٔبد ٚافضاْ ٚو١ؼبْ ِٚشزشوبد ِؾبثظ ِٓ  

 ٚعٗ اوًّ ػٍٟ اٌّظذس اٌشئ١غٝ ٌٍزغز٠خ ,,ٌٍذٚسح وزٌه اٌزٛط١ً ِغ 

. اٌّششف إٌّٙذط ٚرؼ١ٍّبد اٌظٕبػٗ الطٛي ؽجمب  ع١ّؼٗ ِّب وبًِ  

15 

 ِٓ ا١ٌّبٖ ٌذٚساد اٌخبسع١ٗ اٌظشف شجىبد ٚرشو١ت رٛس٠ذ ثبٌّمطٛػ١ٗ ِمطٛػ١خ 1  

 صُ اٌزفز١ش غشف ؽزٟ ثٛطٗ 4,  ثٛطٗ 3ثمطش عٟ فٟ ثٟ اٌجالعز١ه

 اٌزفز١ش غشف ٚؽزٟ ثبٌّجٕٟ اٌخبطٗ اٌزفز١ش غشف ِٓ ثٛطٗ 6 لطش

 ؽٛي ػبد٠ٗ خشعبٔٗ ٚطت ؽفش ِٓ ِب٠ٍضَ وبفٗ اٌجٕذ ٠ٚشًّ اٌؼ١ِّٛٗ

 ؽجمب ع١ّؼٗ ِّب وبًِ اٌّبعٛسٖ ؽٛي عُ 15ػٓ رمً ال ثؾ١ش اٌّبعٛسٖ

. اٌّششف إٌّٙذط ٚرؼ١ٍّبد اٌظٕبػٗ الطٛي  

16 

 ِٓ وٛاث١ً ػٍٟ ِؼٍك اث١غ الفِٛبٔٛ اؽٛاع ٚرشو١ت رٛس٠ذ ثبٌؼذد ػذد 4  

 ٚوزٌه اٌالصِٗ إٌٛاوً وبفٗ رشًّ ٚاٌفئٗ ِب٠ّبصٍٙب اٚ ١ٌغ١ىٛ ششوٗ أزبط

 عّه اٌؾبئؾ ػٍٟ ِؼٍمٗ ِٕبعت ٚثؤسرفبع االؽٛاع ػشع ثىبًِ ِشا٠بد

 ٚد٘بٔبد ٚع١فٛٔبد ٚؽٕف١بد ِؾبثظ ِٓ ِب٠ٍضَ وً اٌجٕذ ٠ٚشًّ ُِ  6

. عب١ِؼٗ ِّب وبًِ  

 

1. 

 ٚاٌفئٗ ٠ّبصٍٙب ِب اٚ ١ٌغ١ىٛ ششوٗ أزبط ِٓ ِجبٚي ٚرشو١ت رٛس٠ذ ثبٌؼذد ػذد 3  

 ا١ٌٕىً ٚاٌٛطالد صا٠ٚٗ ِؾبثظ ِٓ اٌالصِٗ إٌٛاوً وبفٗ رشًّ

 االث١غ اٌىشاسٖ اٌشخبَ اٌؾٛاعض ٚوزٌه عٛعزٗ ثالعز١ه ٚاٌغ١فٛٔبد

 الطٛي ؽجمب االوًّ اٌٛعٗ ػٍٟ عُ  85* 45 ِمبط عُ 2 عّه

  اٌّششف إٌّٙذط ٚرؼ١ٍّبد  اٌظٕبػٗ
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-  
-  

 اِٚب ١ٌغ١ىٛ ششوٗ أزبط ِٓ اث١غ وِٛج١ٕشٓ ٚرشو١ت رٛس٠ذ ثبٌؼذد ػذد 3  

 ِؾبثظ ِٓ اٌالصِٗ إٌٛاوً وبفٗ رشًّ ٚاٌفئٗ, شطبف داخٍٝ  ٠ّبصٍٙب

 اٌضم١ً إٌٛع ِٓ ٚاٌغ١ذ٠ٍٟ اٌجالعز١ه ِٓ ٚا١ٌّٕغٗ ٚاٌٛطالد صا٠ٚٗ

  االوًّ اٌٛعٗ ػٍٟ االػّبي ٌٕٙٛ اٌفبخش إٌٛع ِٓ اٌىِٛج١ٕشٓ ِٚبو١ٕٗ

  

19 

  65 َ2 فؼٝ  ٚ   SPرٛس٠ذ ٚرشو١ت شجبث١ه ِٓ اال١ٌِٛزبي ثبٌّزش اٌّغطؼ  

ُِ ٚ اٌىبٚرش ٚػٍفخ عٍه ٚ وً  ِب٠ٍضَ 6اٌغؼش ٠شًّ اٌضعبط عّه   

ٌٕٙٛ  االػّبي ػٍٝ اٌٛعٗ االوًّ  ٚوزٌه ؽً اٌشجبث١ه اٌىش٠زبي اٌّٛعٛدح 

 ؽب١ٌب ٚرغ١ٍّٙب ٌّخبصْ ششوخ االعىٕذس٠خ ٌزذاٚي اٌؾب٠ٚبد  وبًِ 

.  ٌّٕٙذط اٌّششفا  أطٛي اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبدِّب ع١ّؼٗ ؽغت   

  

25 

ِزش ِٓ  2*  5.8ثبٌؼذد رٛس٠ذ ٚرشو١ت ثبة وجظ ٌٍؾّبِبد ِمبط   ػذد 3  

ُِ  ِضٚد  3اؽبساد  ٚػٛاسع ِٓ اٌخشت اٌغ٠ٛذ اٌّىغٝ  ثىٛٔزش   

وبًِ ثٛطخ ٚ اإلوغغٛاس  6*2ثبٌطجٍخ ٚ االوشح ٚ اٌؾٍك اٌخشجٟ ِمبط 

.   اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششف  طٛيألع١ّؼخ ؽجمب  ِّب  
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ِزش  ِٓ اؽبساد  2*  5.9ثبٌؼذد رٛس٠ذ ٚرشو١ت ثبة وجظ ٌٍغشف ِمبط   ػذد 2  

ُِ  ِضٚد  ثبٌطجٍخ  3ٚػٛاسع ِٓ اٌخشت اٌغ٠ٛذ اٌّىغٝ ثىٛٔزش    

  ِّب وبًِثٛطخ ٚ اإلوغغٛاس  6*2ٚ االوشح ٚ اٌؾٍك اٌخشجٟ ِمبط 

.   طٛي اٌظٕبػخ ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششفألع١ّؼخ ؽجمب   
 

22 

  55 َ2 ُِ   6ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚرشو١ت صعبط ٌٍشجبث١ه اٌىش٠زبي عّه  

اث١غ الِغ ٚ اٌغؼش ٠شًّ اػّبي ِشاشّخ ٚد٘بْ ؽٍمخ اٌزضج١ذ اٌّٛعٛدح لجً 

طٛي اٌظٕبػخ ألع١ّؼخ ؽجمب   ِّب وبًِاٌزشو١ت   

. ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششف  
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  255 َ2 ُِ  ِغٍفٓ ٚ اٌغؼش   3ثبٌّزش اٌّغطؼ رٛس٠ذ ٚرشو١ت عٍه ؽّب٠خ  عّه   

 ٠شًّ اػّبي ِشاشّخ ٚد٘بْ اٌفش٠ّبد اٌؾذ٠ذ٠خ اٌخبطخ ثبٌزضج١ذ

طٛي اٌظٕبػخ ألع١ّؼخ ؽجمب   ِّب وبًِ اٌّٛعٛدح لجً اٌزشو١ت  

. ٚرؼ١ٍّبد إٌّٙذط اٌّششف  
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 لامعاال عقطا

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

 الحاويات والبضائعشركة اإلسكندرية لتداول فرع 

 منطقة حرة خاصة

 لدخيلةميناء ا   69رصيف 

 

 2121 -2106رقم )    ( لسنة العامة للمناقصة  الشروط العامة

 بمحطه حاوٌات الدخٌلهرفع كفاءة مخزن المشترك لعملٌه 

تعلن عنها شركة  المناقصات التً فً لمقاولٌنالمقدمة من السادة ا العطائاتتسرى الشروط العامة المبٌنة بعد على 

بحٌث تعتبر هذه الشروط جزءا الدخٌلة مٌناء 96رصٌف  –منطقة حرة خاصة -والبضائع اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات 

و تعتبر الشروط الخاصة الملحقة لكل عملٌة و الئحة الشركة للعقود و المشترٌات و  عروضهمال ٌتجزأ من شروط 

 نص.بها المخازن مكملة لهذه الشروط فٌما لم ٌرد 

 العطاء :( نموذج 1مادة )

 العطاءاتداخل مظارٌف مغلقة ) المظروف الفنى والمظروف المالً ( موقعة من أصحابها على نموذج  العطاءاتتقدم 

المعتمد من الشركة والمإشر علٌه برقم قسٌمة تحصٌل الثمن وتارٌخها وعلى جدول الفئات المرافق له ، وٌجب أن 

نوعه من الخارج ، وٌوضع المظروفٌن داخل مظروف  والمالًالفنً  العطاءٌثبت بالبنط العرٌض على كل من مظروفً 

 لجلسة  المالًوالمظروف  الفنًبداخله المظروف  اسم وعنوان الشركة وأن ما مغلق بطرٌقة محكمة وٌوضح علٌه

/  --/ --الموافق  ----ٌوم منطقة حــــــرة خاصـــــــة    –الدخٌلة بمحطة حاوٌات  رفع كفاءة مخزن المشترك)لعملٌة 

ارد خالصة األجرة أو تسلٌمها إلدارة البرٌد الو إما بإرسالها بالبرٌد الموصى علٌه العطاءاتوٌكون تقدٌم  (  --

 والصادر بالشركة بموجب إٌصال ٌثبت فٌه تارٌخ التسلٌم وساعته

بشرط قٌامه  العطاءالخارج أن ٌقدم على النموذج الخاص بمقدم  فًمقدما من فرد أو شركة  العطاءوٌجوز إذا كان 

 بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات .

 ( قائمة األسعار )جدول الفئات( :0مادة )

 مراعاة ما ٌلى عند إعداده لقائمة األسعار ) جدول الفئات ( : العطاءعلى مقدم 
ومحدد بها قٌمة كل بند على حده من بنود  العطاء ٌجب أن تكون قائمة األسعار مإرخة ومختومة من مقدم -1

للعطاءات ، على أن تكون أسعار منطقة حرة خاصة وأن ٌتم السداد وغٌر مسموح بتقدٌم أي تحفظات مصاحبه  العطاء
 . بموجب مستخلصات ٌقدمها المقاول للشركة بقٌمة األعمال التً أنجزها لكل مرحلة

جدول األسعار ، وكل تصحٌح فٌها أو غٌرها ٌجب إعادة كتابته باألرقام والحروف  فًال ٌجوز الكشط أو المحو  -0
 وتوقٌعه .

شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البٌانات المحددة فً كراسة  العطاءال ٌجوز لمقدم  -3
 الشروط أو تعدٌل أي منها باإلضافة أو الكشط .

إذا قدم بعد فتح المظارٌف الفنٌة ما لم ٌكن خطؤ  عطائةبحصول خطؤ فً  العطاء.كما ال ٌلتفت إلى أي ادعاء من صاحب 
 نً والمالً والبت الفصل فٌه وال ٌكون قرارها نهائٌا إال بعد اعتماد السلطة المختصة مادٌا ،فإنه ٌجوز للجنة التقٌٌم الف

أو تنفٌذها عن تحدٌد سعر صنف أو بند من األصناف أو البنود المطلوب تورٌدها  العطاءإذا امتنع مقدم  -4
بة لهذا الصنف أو البند . وٌجوز بالنسالمناقصة ول فً  ـــبقائمة األسعار المقدمة منه فٌعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخ



عن تحدٌد سعره أعلى  لعطاءاأن تضع للصنف أو البند الذي امتنع مقدم  العطاءمع احتفاظ الشركة بحقها فً استبعاد 
األخرى فإذا أرسٌت علٌه العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بٌنه وبٌن سائر  العطاءاتسعر لهذا الصنف أو البند فً 

األخرى دون أن ٌكون العطاءات  فًأنه ارتضً المحاسبة على أساس اقل سعر لهذا الصــنف أو البند  فٌعتبر المناقصه
 ذلك فًله حق المنازعة 

القٌمة النهائٌة للعطاءات التً تعتبر أساسا للمقارنة بٌن عطاءات المقاولٌن هو المجموع الكلً  -5
و إذا وجد أي اختالف بٌن مجموع هذه البنود وما هو مدون بالنسبة  –للفئات اإلجمالٌة لبنود مقاٌسة العملٌة 

 فان المرجع لهذه هو القٌمة الناتجة من مجموع بنود المقاٌسة .  –للقٌمة النهائٌة للعطاء

فً األحوال التً توجد فٌها بنود اختٌارٌة أو بدٌلة ٌكون للشركة الحق المطلق فً تكلٌف المقاول  -6
د أو بعضها دون االخري ولٌس للمقاول فً هذه األحوال أن ٌتمسك بتنفٌذ بنود خاصة بتنفٌذ أحد هذه البنو

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

األسعار المتفق علٌها والموضحة بالمقاٌسة الملحقة بهذا العقد تعتبر ثابتة طوال مدة التنفٌذ ولٌس  -7
كما أنه لٌس ألحد الطرفٌن  –والمواصفات  وماتق فً تغٌٌرها مادامت األعمال مطابقة للرسألحد الطرفٌن الح

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

تورٌد  ٌها تشمل جمٌع المصروفات أٌاَ كان نوعها التً ٌقتضٌها العقد مناألسعار المتفق عل -8
وجمٌع مصارٌف المصنعٌة كما تشمل جمٌع النفقات من شراء وعمالت أجنبٌة ونقل وصٌانة  المهمات الالزمه

همات وكذلك للمواد والم نوعهاوتصلٌح واستهالك وتؤمٌن األدوات واآلالت التً تستعمل بمكان العمل أٌاَ كان 
 وتشمل جمٌع المصروفات وااللتزامات اٌا كان نوعها التى ٌتكبدها بالنسبه لكل بند من البنود  . الالزمة لذلك

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

شركة اإلسكندرٌة لتداول  فرع مقر من بمحطه حاوٌات الدخٌلهرفع كفاءة مخزن المشترك لعملٌه  لخاصة المتعلقة
و علٌهم أن ٌقوموا  الدخٌلةٌناء ــالدائرة الجمركٌة م 96رصٌف منطقة حرة خاصة – الحاوٌات والبضائع

المقدمة منهم و ٌعتبر توقٌع  اتالعطاءباالطالع علٌها تفصٌلٌا مع مراعاة الدقة حٌث إنها تعتبر جزءا ال ٌتجزأ من 
مع الشروط و المقاٌسات الخاصة  العطاءاتقبوال منهم لشروط العملٌة كما تعتبر  العطاءاتعلى  العطاءات مقدمً

إن وجدت بقدر ما تقبله منها الشركة( مكونة لشروط العملٌة .و ال  المقاولٌنبها )و كذلك الشروط المقدمة من 
ما  عطاءاتهمعند تقدٌم  المقاولٌنالمستندات المذكورة بسبب تحفظات  فًأي شرط وارد  فًٌعتبر أن هناك تعدٌال 

 .المقبول  بالعطاءالعقد الخاص  فًلم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها و ٌنص علٌها كتابة 
 

 مادة )4( سابق الخبرة فً األعمال:

ضرورة تضمٌن المظروف الفنى جمٌع البٌانات الفنٌة وغٌرها من البٌانات والمعلومات العطاءات على مقدمً 

فً موضوع المناقصه ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة  فًوالمستندات التى تطلبها الشركة بما 

قٌد فٌها واجبا المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التى ٌكون ال فًوالقٌد صادرة من جهة معتمدة 

 قانونا .

 

 مادة )5( تقدٌم العٌنات :

تمدة ) إن ــــعن تورٌد األصناف حسب عٌنات الشركة النموذجٌة والمواصفات والرسومات المع العطاءٌكون 

إقرار منه بإطالعه علٌها وٌتولى  للعطاءاإلطالع علٌها وٌعتبر تقدٌمه  العطاءٌجب على مقدم  التًوجدت ( 

إقرار منه بمعاٌنته  العطاءعٌنات أخرى ، كما ٌعد توقٌعه على  طاءهطبقا لها ولو رافقت ع نفٌذو الت التورٌد

. وعلى المقاول مراجعة لمكان األعمال المعاٌنة التامة النافٌة للجهالة وال ٌعتد بؤي اعتراض ٌقدم منه بعد ذلك

االعمال المطلوبة .االعمال المطلوب تنفٌذها والمواصفات الفنٌة قبل الشروع فى تنفٌذ   

 

 



 مادة )6( مدة سرٌان العطاء :

بغض النظر عن  العطاءنافذ المفعول و غٌر جائز الرجوع فٌه من وقت تصدٌره بمعرفة مقدم  العطاءٌبقى 

.المرافق للشروط   العطاءمٌعاد استالمه بمعرفة الشركة حتى ستون ٌوما المعٌنة بنموذج   

 

 ٍٍ  مادة )7( سحب العطاء: 

قبل المٌعاد المعٌن لفتح المظارٌف ٌصبح التؤمٌن المإقت المودع حقا للشركة  عطائه العطاءمقدم إذا سحب 

 دون حاجة إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أٌة إجراءات أو إقامة الدلٌل على حصول ضرر .

ملغٌا العطاء ٌجوز لمقدمه استرداد التؤمٌن المإقت ، وفى هذه الحالة ٌصبح  العطاءوعند انقضاء مدة سرٌان 

إلى أن ٌصل للشركة إخطار  بعطائهالمفعول فإذا لم ٌطلب ذلك ، اعتبر قابال الستمرار االرتباط  ساريوغٌر 

عطائه.منه بسحب التؤمٌن المإقت وعدوله عن   

 

 مادة )8( بٌانات خاصة بمقدم العطاء و عنوانه :

ٌمكن  الذيالعنوان  عطائه فًجمهورٌة مصر العربٌة وأن ٌبٌن  فًمقٌما  العطاءٌجب أن ٌكون مقدم 

 مخابرته فٌه وٌعتبر إعالنه صحٌحا .

فعلٌه أن ٌقدم معه توكٌال مصدقا علٌه من السلطات  العطاءمقدما من وكٌل عن صاحب العطاء وإذا كان 

المختصة باإلضافة إلى كافة البٌانات والمستندات التى ٌجب علٌه تقدٌمها وفقا ألحكام القوانٌن والقرارات 

 المنظمة .

مقدم من شركة ٌجب أن ترافقه صورة رسمٌة من عقد تؤسٌسها ومن نظامها األساسً ، وعند  عطاءوكل 

من منشؤة تجارٌة ألكثر من شخص واحد ، فٌجب أن ترافقه صورة رسمٌة من عقد المشاركة .عطاء تقدٌم   

وفى كلتا الحالتٌن ٌجب أن ترافق الصورة المقدمة بٌان بؤسماء المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو 

االت و ـــــــــالمنشؤة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسئولٌن عند تنفٌذ شروط العقود و إمضاء اإلٌص

المخالصات باسم الشركة أو المنشؤة ونماذج توقٌعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة  طاءإع

 العقد أو التوكٌل .

 

 

 مادة )9( مستندات ترفق بالعطاء :

صورة معتمدة من بطاقته  العطاء  مقدم من شخص طبٌعً أو معنوي فٌجب أن ترافق العطاءإذا كان 

 لإلطالع األصل، وٌرفق صورة ضوئٌة من السجل التجاري للمنشؤة المذكورة أو الشركة مع إحضار  الضرٌبٌة

فً موضوع  ،  سابقة األعمالعلٌه بمعرفة لجنة فتح المظارٌف والتؤشٌر علً الصورة بؤنها طبق األصل 

.المناقصه صادرة من جهة معتمدة , بطاقة عضوٌة االتحاد المصري للتشٌٌد و البناء   

 

 



 مادة )12( مٌعاد فتح المظارٌف :

مٌعاد غاٌته الساعة الثانٌة عشرة  فًداخل المظارٌف الفنٌة والمالٌة إلى الشركة  العطاءات ٌجب أن تصل 

لفتح المظارٌف الفنٌة باإلعالنٌوم             الموافق     /      / _____________   المحدد  ظهرا   

وال ٌسرى ذلك على اى  –ٌرد بعد المٌعاد المذكور أٌا كانت أسباب التؤخٌر و تعدٌل فٌه عطاء أ باى وال ٌعتد

األقل سعرا والمطابق للشروط والمواصفات طالما انه ال ٌإثر  العطاءتعدٌل لصالح الشركة مقدم من صاحب 

.  العطاءاتفً أولوٌة   

 

 مادة )11( مراجعة العطاءات :

مراجعة األسعار المقدمة سواء من حٌث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحٌحات  فًٌكون للشركة الحق 

المبنى على تخفٌض   بالعطاءالمادٌة إذا اقتضى األمر ذلك ، وٌعول على السعر المبٌن بالحروف وال ٌعتد 

ن تكون االلتزام با العطاء مقدمًوعلى  الممارسةٌقدم فً   عطاءعن أقل  الممارسةنسبة مئوٌة من قٌمة 

أعمال أخرى . بؤيشرط من شروط أو قٌود و غٌر مرتبطة  بؤيغٌر مشروطة  العطاءأسعار   

 

 مادة )10( جلسة فتح المظارٌف :

جلسة فتح المظارٌف معتمدة منهم حضور  تٌنوب عنهم بتوكٌالت أو خطابا أو من العطاءات لمقدمًٌجوز 

المقدمة . العطاءاتالموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار  فً  

 

 مادة )13( التؤمٌن المإقت :

اد إلى زوٌـ المناقصةفً هذه الف جنٌه  ( عشرون جنٌه )  02222ٌجب أن ٌقدم مع كل عطاء تؤمٌن مإقت 

غٌر مصحوب بالتؤمٌن المإقت عطاء  و ال ٌلتفت ألي  العطاء% ( من قٌمة العملٌة فً حالة رسو 5نســبة )

أو  العطاءالمطلوب و ٌكون ذلك إما بخطاب ضمان بنكً غٌر مشروط وساري حتى شهر الحق لمدة سرٌان 

 قاولو ٌرد التؤمٌن المإقت للم العطاءبشٌك مقبول الدفع من أحد البنوك أو نقدا و ذلك ضمانا لحسن نٌة مقدم 

.المقبول  لعرضاو ذلك بعد تعٌٌن  العطاءما لم ٌرسى علٌه   

 مادة )14( التؤمٌن النهائً :

إلخطاره بكتاب  التالًفترة ال تجاوز عشرة أٌام من تارٌخ الٌوم  فًالمقبول إن ٌودع  العطاءعلى صاحب 

% (  من قٌمة إجمالً 5ما ٌساوى  )  إلىما ٌكمل التؤمٌن المإقت  طائهموصى علٌه بعلم الوصول بقبول ع

فترة ال  فًالخارج ٌكون إٌداع هذا التؤمٌن  فًتبرم مع متعاقد  التًبالنسبة للعقود العملٌة التً رست علٌه و 

بخطاب ضمان بنكً غٌر  أوتجاوز عشرٌن ٌومـا  و ٌكون التؤمٌن النهائً ضمانا لتنفٌذ العقد  وٌسدد نقدا 

 مشروط أو بشٌك مقبول الدفع .

 

 مادة )15( إلغاء العقد و مصادرة التؤمٌن المإقت :

له فٌجوز للشركة  المدة المحددة فًالمقبول بؤداء التؤمٌن النهائً الواجب إٌداعه لعطاء لم ٌقم صاحب اإذا 

القضاء  إلىبموجب إخطاره بخطاب موصى علٌه بعلم الوصول دون حاجة التخاذ إجراءات أخرى أو االلتجاء 



صاحبه بمعرفة الشركة أو  أن تلغى العقد و تصادر التؤمٌن المإقت أو تنفٌذه كله أو بعضه على حساب

ر و ٌكون لها ـأو بالمناقصة أو الممارسة أو باالتفاق المباش طائهالتالٌة لع لعطاءاتا مقدمًبواسطة أحد 

له أٌا كان سبب االستحقاق لدى الشركة ألي  أن تخصم من أٌة مبالغ تكون مستحقة أو تستحق فًالحق 

علٌه قضائٌا بما لم تتمكن من استٌفائه من حقوق .الرجوع  فًخسارة ألحقها مع عدم اإلخالل بحقها   

 

 مادة )16( التؤمٌنات :

بخطاب ضمان بنكً غٌر مشروط صادر  أوتإدى التؤمٌنات نقدا أو بشٌك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة 

المواصفات من احد البنوك المعتمدة بذات القٌمة والعملة وساري المفعول فً المدة المحددة بكراسة الشروط و

طلب خصم قٌمة التؤمٌن من مبالغ مستحقة له لدى الشركة بشرط أن تكون صالحة  العطاءوٌجوز لمقدم 

أو وقت تقدٌم الطلب بالنسبة للتؤمٌنات النهائٌة . العطاءللصرف وقت تقدٌم   

 

 مادة )17( خطابات الضمان :

حوالة 2رقمه و تارٌخه و ٌجوز أن تسحب  العطاء فًإذا كان التؤمٌن نقدا فٌإدى مقابل إٌصال رسمً ٌثبت 

و ال تحسب فائدة على هذه المبالغ . العطاءبرٌدٌة بقٌمته ترافق   

و تقبل الشٌكات على المصارف المحلٌة إذا كان مإشرا علٌها بالقبول من المصرف المسحوب علٌه كما تقبل 

من أحد المصارف المعتمدة الشٌكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التؤشٌر علٌها بالقبول 

 بجمهورٌة مصر العربٌة .

قٌد أو  بؤيو إذا كان التؤمٌن خطاب ضمان وجب أن ٌصدر من أحد المصارف المحلٌة المعتمدة و ال ٌقترن 

شرط و أن ٌقر فٌه المصرف أن ٌدفع تحت أمر الشركة مبلغا ٌوازى التؤمٌن و انه مستعد ألدائه بؤكمله أو 

 أي إلىب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون االلتفات تجدٌد مدة سرٌان خطا

العطاء.معارضة من مقدم   

 

 مادة )18( تسلٌم الموقع :

ٌقوم المقاول باستالم الموقع بموجب محضر تسلٌم موقع علٌه  –بمجرد أتمام التعاقد بٌن الشركة و المقاول 

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

 

 مادة )19 ( رد التؤمٌن المإقت :                                            

غٌر المقبولة بغٌر توقف على طلب منهم سواء كانت نقدا أو بشٌك  العطاءاتأصحاب  إلىٌرد التؤمٌن المإقت 

فور اعتماد تقرٌر لجنة البت فً المناقصه المحدوده .أو بخطاب ضمان   

التؤمٌنات النهائٌة إال بعد أن ٌتم تنفٌذ العقد بصفة نهائٌة أو انقضاء فترة الضمان وطبقا للشروط  دوال تر

ؤمٌن بكاملة أو ماتبقى منة لصاحبة أو إلى البنك إذا كان خطاب ضمان بغٌر العامة بالمناقصه وحالئذ ٌرد الت

 توقف على طلب من أي منهما .

 



 مادة )02( رفض األصناف أو األعمال المنفذة :

إذا رفضت الشركة صنفا أو اكثر من األصناف الموردة  أو وجدت فٌها نقص أو مخالفات للمواصفات أو 

بذلك كتابة بالبرٌد الموصى علٌه بعلم الوصول بؤسباب الرفض و  قاولطر الممخالفا للعٌنات المعتمدة ٌخ

و تورٌد بدال منها و ٌجب أن ٌتم ذلك اإلخطار فور صدور وكذلك األعمال بوجوب سحب األصناف المرفوضة  

سبعة أٌام على خالل بسحب األصناف المرفوضة   المقاولعلى األكثر و ٌلتزم  التالًالٌوم  فًقرار الشركة أو 

ن ـتحصٌل مصروفات تخزٌ فًسحبها ٌكون للشركة الحق  فًإلخطاره فإذا تؤخر  التالًاألكثر من تارٌخ الٌوم 

جزء منه من قٌمة األصناف لمدة  أو أسبوع% ( عن كل 0) ) رفض وإزالة األعمال والتورٌدات ( بواقع

أن تتخذ إجراءات بٌعها فورا و أن  فًالحق  و بعد انتهاء هذه المدة ٌكون للشركة أقصاها أربعة أسابٌع 

متى قدرت  خاصةتخصم من الثمن ما ٌكون مستحقا لها وٌجوز التجاوز عن مصارٌف التخزٌن فً حاالت 

 السلطة المختصة ذلك .

 

 

 مادة )01( التنازل عن العقد :

ع ذلك ٌجوز أن ٌتنازل عن النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها و م للمقاولال ٌجوز 

مسئوال عن تنفٌذ العقد و ال المقاول هذه الحالة بتصدٌق البنك و ٌبقى  فًتلك المبالغ ألحد البنوك و ٌكتفً 

 ٌخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما ٌكون للشركة قبله من حقوق .

 

 

 مادة )00( حاالت فسخ العقد :

أو السماح   المقاولجاز للشركة فسخ العقد مع رد التؤمٌن إذا لم ٌكن للشركة مطالبات قبل  المقاولإذا توفى 

تنفٌذ العقد بشرط أن ٌعٌنوا عنهم وكٌال بتوكٌل مصدق على التوقٌعات فٌه و توافق  فًللورثة باالستمرار 

 علٌه السلطة المختصة بالشركة .

إنهاء العقد مع مصادرة  فًأحدهم فٌكون للشركة الحق و توفى  قاولوإذا كان العقد مبرم مع اكثر من م

تنفٌذ العقد . فًباالستمرار  المقاولٌن باقًالتؤمٌن أو مطالبة   

اتخاذ  إلىجمٌع هذه الحاالت بموجب كتاب موصى علٌه بعلم الوصول دون الحاجة  فًو ٌحصل اإلنهاء 

القضاء . إلىإجراءات أخرى أو االلتجاء   

 

 مادة )03( الحفاظ على النظام بموقع العمل

ٌلتزم المقاول بإتباع جمٌع القوانٌن واللوائح الحكومٌة والمحلٌة ذات الصلة بتنفٌذ موضوع التعاقد بما فً 

ذلك استخراج الرخصة و الحصول على موافقة هٌئة مٌناء االسكندرٌة و كذا الجهات الحكومٌة االخرى, كما 

عاد كل من ٌهمل أو ٌرفض تنفٌذ التعلٌمات ٌكون مسئوال عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفٌذ أوامر الشركة بإب

أو ٌحاول الغش أو ٌخالف أحكام هذه الشروط وٌلتزم المقاول أٌضا بالتامٌن على العمال و اتخاذ كل ما ٌكفل 

منع االصابات او حوادث الوفاة لهم او الى شخص اخر أو األضرار بممتلكات الحكومة أو األفراد أو تلوث 



فً هذه الحاالت مباشرة دون تدخل الشركة وفى حالة اخالله بتلك االلتزامات ٌكون البٌئة وتعتبر مسئولٌته 

 للشركة الحق فً تنفٌذه على نفقته .

 

 مادة ) 04 ( التزامات المقاول :

وعلى –على مقدم العطاء قبل وضع فئات عرضه معاٌنه الموقع للتؤكد من طبٌعة الموقع وبالطرٌقة التً ٌراها 

ذلك فؤنه بمجرد تقدٌم عطائه ٌعتبر أنه قام بالمعاٌنة التامة النافٌة للجهالة للموقع بغض النظر عما أرفق 

بالعطاء من بٌانات مما ٌمنعه من أي اعتراض فً المستقبل سواء بسبب طبٌعة الموقع أو أٌة عقبه تصادفه 

نظٌر أي صعوبات أو ظروف غٌر منظورة قد  وال ٌكون له الحق فً المطالبة بؤي تعوٌض –أثناء سٌر العمل 

وتعتبر فئات عطائه شاملة  –تطرأ على العمل بسبب النقل أو عدم تواجد المواد األولٌة باألسواق أو غٌرها 

لكل هذه االحتماالت وااللتزامات وبمجرد قبول عطائه من الشركة تعتبر الفئات نهائٌة وثابتة طوال مده العملٌة 

ل .وغٌر قابلة للتعدٌ  

كما ٌلتزم المقاول باألعمال موضوع المناقصه المبٌنة بالتفصٌل بالرسومات واالشتراطات والمواصفات 

وٌلتزم مقدم العطاء بتنفٌذ األعمال الموكولة إلٌه حسب  –والمقاٌسات المرفقة وٌقدم العطاء على أساسها 

ان صالحٌتها .األصول الفنٌة للصناعة  . وٌكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتها وضم  

 

 مادة ) 05 ( المواد واآلالت بمكان العمل :

جمٌع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واألدوات واآلالت التً تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة 

العمل أو على األرض المشغولة بمعرفة المقاول بقصد استعمالها فً تنفٌذ العمل وكذلك جمٌع األعمال 

لوقتٌة األخرى تظل كما هً .والمنشآت ا  

نقلها أو التصرف فٌها إال بإذن الشركة إلى أن ٌتم التسلٌم المإقت على أن تبقى فً عهدة المقاول  زال ٌجو

تحت حراسته ومسئولٌته وحدة وال تتحمل الشركة فً شؤنها اى مسئولٌة بسبب الضٌاع أو التلف أو السرقة 

 أو غٌر ذلك .

ٌهٌىء مكانا صالحا لتشوٌن المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوٌة وذلك لوقاٌتها وٌجب على المقاول أن 

 منها بطرٌقة ٌوافق علٌها مهندس الشركة .

 

 مادة ) 06 ( الفئات والكمٌات :

المقادٌر واألوزان الواردة بجداول الفئات هً مقادٌر وأوزان تقرٌبٌة قابلة للزٌادة والعجز تبعا لطبٌعة العملٌة 

والغرض منها هو بٌان مقدار العمل بصفة عامة واألثمان التً تدفع للمقاول تكون على أساس الكمٌات التً 

تنفذ فعال سواء كانت اقل أو أكثر من الواردة بالمقاٌسة أو الرسومات وسواء نشؤت الزٌادة أو العجز عن خطؤ 

ا ألحكام العقدفً حساب المقاٌسة االبتدائٌة أو عن تغٌٌرات أدخلت فً العمل طبق  

وٌعتبر المقاول مسئوال عن التحري بنفسه عن صحة المقادٌر واألوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة 

بجداول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغٌر قابلة إلعادة النظر الى سبب وال ٌكون للمقاول حق طلب مبالغ 

صروفات إضافٌة مع مراعاة االتى :زٌادة أو تعوٌضات مهما كانت خسارته أو تكبده م  



تشمل الفئات ثمن األعمال بما فً ذلك تورٌد وتركٌب ونقل المواد وأجور الٌد العاملة والمصارٌف اإلدارٌة  -

 واألرباح والهوالك والعدد واآلالت والسقاٌل وغٌر ذلك من األعمال الالزمة لتنفٌذ العقد على الوجه األكمل .

 -ونفقات نقل المهمات ومواد البناء والعمال وخالفة إلى موقع العمل وعلى المقاول  كما تشمل الفئات تكالٌف

دراسة كافة الظروف المحٌطة بطرق ووسائل المواصالت المإدٌة إلى موقع العملٌة وتقع مسئولٌة ذلك  -

 بالكامل على المقاول دون سواه .

ٌر العمل باالشتراك مع المقاول أو مهندسةوٌقوم مهندس الشركة بعملٌة القٌاس والوزن لألعمال أثناء س  

 أو مندوبة وٌتم التوقٌع بصحة المقاسات واألوزان من االثنٌن فإذا تخلف المقاول أو مندوبة بعد إخطاره

 ٌلزم باألوزان والمقاسات التً ٌجرٌها مهندس الشركة .

 

 مادة ) 07 ( تؤخٌر المقاول  فً تورٌد أو تنفٌذ األعمال وغرامة التؤخٌر المترتبة على ذلك  :

أو تنفٌذ كل الكمٌات المطلوبة أو جزء منها فً المٌعاد المحدد بالعقد وٌدخل فً ذلك فً تورٌد  قاولإذا تؤخر الم

أو فٌجوز للشركة إعطائه مهلة إضافٌة للتورٌد   المرفوضة واألعمال الغٌر مطابقة بالمواصفات الفنٌة األصناف 

عن كل أسبوع تؤخٌر أو جزء من األسبوع من % (  1بواقع  )  تؤخٌرعلى أن توقع علٌه غرامة تنفٌذ األعمال 

% ( وتحسب الغرامة من قٌمة 12أو تنفٌذها بحد أقصى ) تورٌدها  فًقد تؤخر  قاولٌكون الم قٌمة الكمٌة التً

االنتفاع بما تم من العمل عن طرٌق مباشر أو غٌر ختام العملٌة جمٌعها إذا رأت الشركة أن الجزء المتؤخر ٌمنع 

الجزء المتؤخر ال ٌسبب شٌئا من ذلك مباشر على الوجه األكمل فً المواعٌد المحددة أما إذا رأت الشركة أن 

فٌكون حساب الغرامة بالنسب و األوضاع السابقة من قٌمة األعمال أو التورٌدات المتؤخرة فقط و توقع الغرامة 

التؤخٌر و لو لم ٌترتب علٌه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبٌه أو إنذار. بمجرد حصول  

المٌعاد المحدد للعقد أو خالل المهلة اإٌلضافٌة  فًبتورٌد األصناف أو تنفٌذ األعمال  قاولو فً حالة عدم قٌام الم

-ٌكون للشركة اتخاذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌن:  

قٌمة  قاولى حسابه و ٌخصم من التؤمٌن المودع من المـمن غٌره عل فٌذهاتنفٌذ األعمال التً لم ٌقم المقاول بتن-1

% ( من قٌمة األصناف المشتراة  على حسابه و ما 12الثمن مضافا إلٌها مصروفات إدارٌة بواقع )  فًالزٌادة 

حالة  أي فً فرق بؤيالمطالبة  قاولال ٌحق للمأو تنفٌذ األعمال و  التورٌد فًٌستحق من غرامة عن مدة التؤخٌر   

و الحصول على جمٌع  % من قٌمة التعاقد5بما ٌوازى  إنهاء التعاقد و مصادرة التؤمٌن النهائً-0

القضاء . إلىااللتجاء أو  اتخاذ إجراءات أخرى إلىالمستحقات دون الحاجة   

 

 مادة )08( فسخ العقد ونتائج سحب العملٌة :

 فًشرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل القٌام بؤحد التزاماته المقررة و لم ٌشرع  بؤي قاولإذا أخل الم

إصالح اثر ذلك خالل أسبوع من تارٌخ إخطاره بخطاب موصى علٌه بعلم الوصول بالقٌام بإجراء هذا اإلصالح 

-: الشركةوفقا لما تقتضٌه ظروف العقد ومصلحة  اتخاذ أحد اإلجراءٌن التالٌٌن فًكان للشركة الحق   

 هفسخ العقد مع مصادرة التؤمٌن النهائً المستحق وقت الفسخ و الحصول على جمٌع ما تستحق -1
 . الشركة من غرامات أو تعوٌضات عما ٌلحق بها من أضرار

كالمناقصة العامة أو المناقصة من طرق التعاقد   ةبؤي طرٌق قاولتنفٌذ العقد على حساب الم -0
مع مصادرة التؤمٌن النهائً المستحق  المحدودة أو المناقصة المحلٌة أو الممارسة أو االتفاق المباشر 



ات و تعوٌضات و استرداد جمٌع ما مـو الحصول على ما تستحقه الشركة من غراوقت سحب العملٌة  قاولللم
لذلك وٌكون للشركة الحق فً احتجاز كل أو قد نتٌجة ـــة العتكبدته من مصروفات و خسائر زٌادة على قٌم

بمحل العمل من منشآت وقتٌة ومبانً وآالت وأدوات ومواد وخالفة دون أن تكون مسئولة عن  دبعض ماٌو ج
ذلك قبل المقاول أو غٌرة وعما ٌصٌبها من تلف أو نقص الى سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما ٌكون لها 

االحتفاظ بها بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها أن تبٌعها دون أدنى مسئولٌة من جراء الحق أٌضا فً 
 . البٌع  

 مادة )09( مدة االرتباط بالعطاءات :

ٌوما من تارٌخ جلسة فتح  62قائمة ال ٌمكن سحبها لمدة ) ســتون (  روضتشترط الشركة أن تبقى الع

أن ٌسحبه مقدمه ، و إذا سحب  إلىى بعد نهاٌة المٌعاد المذكور قائما حت طاءو ٌستمر الع الفنًالمظروف 

ٌصبح التؤمٌن المإقت  طائهقبل انتهاء مدة الستون ٌوما المذكورة و قبل إخطاره بقبول ع طائةع طاءمقدم الع

إجراءات قانونٌة أو إقامة الدلٌل على حصول ضرر لها . أيالذي دفعه حقا للشركة دون حاجة التخاذ   

 

 

 مادة )32( قبول العطاء و تجزئته :

تعتبره  طاءع أيآخر و تحتفظ لنفسها بالحق فً قبول  طاءأو أي ع طاءاتالشركة غٌر ملزمة بقبول اقل الع

و تعطٌه ألكثر من   طاءموضوع العواألعمال مصلحتها و لها حسب تقدٌرها المطلق أن تجزأ التورٌدات  فً

كلٌة أو جزئٌا دون إبداء األسباب و ال ٌجوز العامة  ناقصهلمأن تلغى ا فًذلك لها الحق كواحد و قاول م

تعوٌض عن ذلك . بؤيالمطالبة  طاءاتالع لمقدمً  

 

 

 مادة )31( فسخ العقد و مصادرة التؤمٌن النهائً :

-ٌفسخ العقد و ٌصادر التؤمٌن النهائً فً الحاالت اآلتٌة :  

  معاملته مع الشركة . فًإذا استعمل المتعاقد الغش أو التالعب -1

رشوة أحد موظفً  فًإذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غٌره بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر -0

 الشركة .

. أعسرإذا أفلس المتعاقد أو  -3  

( ٌشطب اسم المتعاقد من سجل الموردٌن و ال ٌخل فسخ العقد و مصادرة التؤمٌن بحق  0، 1وفى الحالتٌن ) 

الرجوع على المتعاقد بالتعوٌضات الالزمة . فًالشركة   

 

 مادة )30( تعدٌل العقد بالزٌادة أو النقص :

% ( من قٌمته و ذلك خالل مدة التورٌد 52حدود )  فًتعدٌل العقد بالزٌادة أو النقص  فًٌكون للشركة الحق 

تعوٌضات أو فروق أسعار و ٌجوز للشركة مد  بؤيالمطالبة  فًدون أن ٌكون للمتعاقد الحق  وتنفٌذ األعمال

إذا استدعى األمر ذلك . وتنفٌذ األعمال لتورٌدلالمدة المحددة   



 

 مادة )33( نظافة الموقع:

 فًأن ٌجعل األعمال بما فٌها األراضً الموضوعة تحت تصرفه ألي غرض من األغراض  قاولٌجب على الم

 التًالبٌئة أو  أوال لزوم لها أو األشٌاء المضرة بالصحة أو األمن  التًحالة نظٌفة خالٌة من البقاٌا و المخلفات 

فة كاملة و صالحة لالستعمال قد ٌتسبب عنها حرائق و علٌه أن ٌسلم كل جزء من األعمال بعد إنجازه بحالة نظٌ

و علٌه أن ٌصلح مكان العمل و ٌخلٌه من جمٌع بقاٌا المواد و األوساخ و كل أنواع المخلفات و علٌه أن ٌحافظ 

محافظة تامة و ٌتخذ جمٌع االحتٌاطات الالزمة لوقاٌة المنشات المحٌطة بالموقع و أال ٌزٌل منها شٌئا أال بعد 

بة.موافقة الشركة على ذلك كتا  

أن تقوم به  فًخالل ثالثة أٌام من استالم األمر الكتابً، فللشركة الحق  فًبكل ما ذكر آنفا مقاول و إذا لم ٌقم ال

 قاولاتخاذ أي إجراء أو أي إخطار آخر مع تحمٌل الم إلىو تحت مسئولٌته بدون حاجة  قاولعلى حساب الم

بعٌدا عن الموقع و تعطٌل حركة العمل بالشركة. جمٌع الغرامات الناتجة عن عدم إخالء أو نقل المخلفات  

 

 مادة )34( إنهاء األعمال:

سٌجرى فٌه معاٌنتها بحضور  الذيالشركة كتابة بذلك و عندئذ ٌحدد الٌوم المقاول بمجرد انتهاء األعمال ٌخطر 

أو مندوبه قاولالم  

 مادة )35( مدة ضمان العملٌة :

 االبتدائًمن تارٌخ االستالم لمدة سنة أن ٌضمن األعمال و حسن تنفٌذها على الوجه األكمل  قاولعلى الم

.بدون مالحظات  للعملٌة  

أن ٌصلح أو ٌجدد هذا الجزء  قاولاألعمال أثناء مدة الضمان غٌر سلٌم أو معٌب فعلى الممن وإن وجد أي جزء

ذلك  فًمدة الضمان صالحة لالستعمال فإذا قصر أثناء  األعمالعلى حسابه لكً تكون جمٌع التورٌدات و 

فللشركة أن تقوم بتنفٌذه بالنٌابة عنه على حســـابه و تحت مسئولٌته و ذلك بعد التنبٌه علٌه بإجراء هذا 

.وذلك دون اإلخالل بمده الضمان المنصوص علٌها فى القانون المدنً  اإلصالح بكتاب مسجل  

 

 مادة )36( المواد و التشوٌن:

مٌع المواد ٌجب أن تكون من أجود صنف مطابقة تماما للشروط و المواصفات القٌاسٌة المصرٌة أو أي ج-1

و مطابقة للمواصفات الفنٌة لألعمال المتفق علٌها و العٌنات المعتمدة من الشركة و  مواصفات قٌاسٌة عالمٌة

.ٌكون مقدم العطاء مسئوال عن جودتها و ضمان صالحٌتها   

 فًتشوٌن المهمات متواصال و بمقادٌر كافٌة إلتمام جمٌع األعمال المحددة و أن ٌكون ذلك ٌجب أن ٌكون -0

ٌعٌنها مهندس الشركة. التًاألماكن   

 

 مادة ) 37 ( مهندسً ومندوبً المقاول: -

 المهندســـــــٌندٌن بنقابة ــــــوٌكونوا مقٌ كفاءةأن ٌستخدم ا ثناء العمل مهندسٌن ذوى  قاولٌجب على الم

 قاولوعلى هإالء المهندسٌن أن ٌكونوا بمنطقة العمل وان ٌفوضوا تفوٌضا تاما من الم, للقٌام بمالحظة العمل



تنفٌذ التعلٌمات الصادرة إلٌهم من مهندسً الشركة وان ٌكون  وسرعةللعمل بالنٌابة عنه وان ٌقوموا باستالم 

على الشركة قبل تعٌنهم  المقاولوٌجب أن تعرض أسماء مهندسً  المقاول لهم مكتب بالموقع ٌعمل على حساب 

المقاول للشركة أن هإالء المهندسٌن غٌر الئقٌن، فلها الحق فً أن تطلب من  أتضح وإذاالعتماد هذا التعٌٌن 

فً استخدام المهندسٌن المطلوبٌن بصفة مستمرة على النحو المذكور أو  قاولقصر الم وإذااستبدالهم بآخرٌن 

) فقط وقدرة ثالث مائه جنٌها الغٌر  ٌها (ــــــــجن 322ً استبدالهم بآخرٌن ٌحق للشركة خصم مبلغ وقدره ) ف

ٌومٌا للمهندس الواحد فً أٌام عدم التواجد عالوة على أن ٌكون للشركة الحق فً تعٌٌن أحد المهندسٌن من  ( 

وٌتم خصم مرتبة من  المقاولفً القٌام بمباشرة أعماله ودون اعتراض من  للمقاولقبلها لٌكون ممثال 

أٌضا. المقاولمستحقات   

 

 مادة )38( رفض المهمات واألعمال التً توجد غٌر مطابقة أثناء سٌر العمل:

تقدٌم المهمات لألعمال المطلوبة منه إلحصائها جٌدا أثناء سٌر العمل إذا طلب منه  المقاولٌجب على  - أ
 مهندس الشركة ذلك.

ٌرى أنها من نوع غٌر صالح أو  التًلمهندس الشركة الحق فً رفض أي شًء من المواد و األعمال  - ب
الحال من موقع العمل وأن أن ٌزٌلها فً  قاولغٌر مطابقة للشروط أو العالمات المقدمة والمعتمدة وعلى الم

وتحت  قاوللم ٌوافق علٌها مهندس الشركة وٌكون ذلك على نفقة الم التًٌزٌل وٌعٌد العمل أو األعمال 
 مسئولٌته.

تؤخٌر ٌنشؤ من رفض مهندس الشركة للمواد و األدوات و أجزاء  أيال ٌسمح بامتداد مدة العملٌة بسبب  -ج

وقع العمل.العمل، سواء كان ذلك بالمصانع أو بم  

إزالة المواد  فًأٌام من تارٌخ استالمه إخطار كتابً من الشركة وإذا تؤخر  سبعةفً ظرف  قاولإذا أهمل الم -د

أن  فًٌطلب منه إزالتها بموجب النص السابق أو أي نص آخر فٌكون للشركة الحق  والتًواألدوات و اآلالت 

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

 

 مادة )39( االختبار:

للشركه الحق فى ارسال عٌنات المواد التى ٌوردها المقاول للمعامل الحكومٌه أو المعامل الخاصه الختبارها 

لزم من المهمات والتاكد من صالحٌتها ومطابقتها للشروط والمواصفات وعلٌه أن ٌقوم على حسابه بتقدٌم ما ٌ

والمصنعٌه ووسائل النقل الالزمه الجراء هذا االختبار كما ٌحق للشركه تكلٌف أحد خبراء الدهان أو بٌوت 

 الخبره المتخصصه فى هذا المجال بالقٌام بمتابعه التنفٌذ واالستالم للعملٌه موضوع الممارسه.

 

 مادة ) 42 ( طلب الرسومات  :

ات أو رسومات تفصٌلٌة لبعض األعمال فعلٌه طلب ذلك قبل الحاجة إلٌها بؤسبوعٌن إذا احتاج المقاول إلى تعلٌم

على األقل , وٌحق لمهندس الشركة تكلٌف المقاول بتقدٌم اقتراحات فً صورة لوحات تفصٌلٌة ٌعتمدها مهندس 

 الشركة قبل تنفٌذها 

 

 

 



 مادة ) 41 ( األعمال الغٌر واردة بالعقد  :

إجراء أي عمل ال ٌكون مذكوراَ بالعقد قبل الحصول على أمر كتابً بذلك من المالك أو من ال ٌجوز للمقاول 

المهندس وفى حالة طلب أي أعمال لم ترد بالعقد فللشركة الحق فً طلب تنفٌذ هذه األعمال بذات األسعار 

سالفة الذكر بهذه الكراسة  . 30الواردة بعروض األسعار المقدمة منه وفقا للمادة   

 

 مادة ) 40 ( االستالم االبتدائً :

طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات فٌحـــصل  تنفٌذ األعمال والتورٌدات تمت  التًإذا اتضح من المعاٌنة 

أو مندوبه أثناء   هأو مندوبه وفى حالة تخلف قاولوجود  الم فًو ٌحرر محضر رسمً بذلك  االبتدائًاالستالم 

على الوجه األكمل أو أن  ٌنفذلم  العملالمحضر المذكور و إذا ظهر من المعاٌنة أن  فًالمعاٌنة ٌثبت ذلك 

للشروط مع   األعمال والتورٌدات قد تمت مطابقةأن ٌتضح أن  إلىالتورٌد لم ٌستكمل فٌإجل االستالم المإقت 

مع عدم االخالل  مع حق الشركة فً فرض غرامة التاخٌر  ٌتم فٌها ذلك بنفس المحضر التًإثبات التوارٌخ 

  (  68بمسإلٌته طبقا للقانون المدنى ) مادة 

 

 

 مادة )43( االستالم النهائً:

قد قام بكل ما علٌه من االلتزامات طبقا لشروط  قاولإذا اتضح من المعاٌنة بعد انتهاء فترة الضمان أن الم

حتى تنفذ كل االلتزامات المفروضة على  العملٌة فٌحصل االستالم النهائً و ٌرد إلٌه التؤمٌن النهائً وإال فٌإجل

بمقتضى العملٌة. و ال ٌعتبر االستالم النهائً انه قد تم أال إذا حصل إثباته بمحضر موقع علٌه من  قاولالم

طبقا ألحكام هذه الشروط إلى حٌن تحرٌر محضر  قاولو تستمر مسئولٌة المقاول الشركة و تعطى صورة للم

. ٌهاالستالم النهائً المشار إل  

 

 مادة )44( طرٌقة السداد:

 ٌتم السداد باحدي الطرق التالٌة:

% بشٌك بعد الفحص واالستالم أو القبول122أوال:  

 ثانٌا: المستخلصات

 مادة )45( الدفعة المقدمة:

ٌجوز عند الضرورة الترخٌص بدفع مبالغ مقدما من قٌمة التعاقد اذا كان الدفع المقدم مشروطا فً التعاقد 

خطاب ضمان بنكً معتمد بذات القٌمة والعملة وذلك بموافقة سلطة االعتماد المختصة علً انه فً حالة ومقابل 

التعاقدات الخاصة بتدبٌر األحتٌاجات أو تنفٌذ االعمال ٌتم سداد الدفعة المقدمة فور وصول خطاب ضمان بنكً 

لدفعة المقدمة وذلك لتفعٌل مدة التنفٌذ لقٌمة الدفعة المقدمة اذا ما كانت مدة التنفٌذ تبدأ من تارٌخ صرف ا

وسرعة التورٌد او انهاء األعمال وٌستثنً من شرط خطاب الضمان البنكً الجهات الحكومٌة الخاضعة الحكام 

 قانون المناقصات والمزاٌدات فً حالة طلبها ذلك.



 نموذج

 لعملية رفع كفاءة مخزن المشترك عقد 

 محطة حاويات الدخيلة

 

 -تحرر هذا العقد بٌن كل من:        0219الموافق     /    /                 انه فً ٌوم    
شركة اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع "منطقة حرة خاصة" شركة تابعة مساهمة  -1

بصفته رئٌس مجلس اإلدارة ممدوح توفٌق دراز      /اللواء بحرى مصرٌة وٌمثلها قانوناً السٌد 
                                                                 االسكندرٌة            مٌناء  54  /49 صٌفر  مقرها محطة الحاوٌاتوالعضو المنتدب و

                                                                                                           (
 طرف أول (

وٌمثلها قانونا فً التوقٌع على هذا العقد السٌد المهندس                                   شركة     -0
       / 

  0219وٌنوب عنه فً التوقٌع  السٌد/            بموجب التفوٌض الصادر بتارٌخ       /     /  
                                                 ومقرها                                                            

 ) طرف ثان (                                                                    
 تمهٌد

رفع  بتارٌخ  /     /       أجرٌت مناقصه عامة بٌن مجموعة من الشركات المتخصصه لعملٌه -
محطة  حاوٌات الدخٌلة  التً أسفرت نتٌجتها عن  –بمحطة حاوٌات الدخٌلة  كفاءة مخزن المشترك

قبول العطاء المقدم من شركة                             ) الطرف الثانً ( بقٌمة إجمالٌة قدرها             
 جنٌة ) فقط وقدرة                             جنٌه الغٌر ( غٌر شاملة ضرٌبة القٌمة المضافة .

                                           مجلس ادارة الشركة ) الطرف االول ( باالجماع  وافق 0219وبتارٌخ     /    /  -
بقٌمة رفع كفاءة مخزن المشترك عملٌه بصفتة سلطة االعتماد المالً على محضر إجراءات لجنة 

غٌرشاملة ضرٌبة القٌمة  جنٌه الغٌر(      إجمالٌة قدرها             جنٌة ) فقط وقدرة             
 المضافة وتحت العجز والزٌاده فى حدود الكمٌات الفعلٌه 

طاع التجارى خطاب االسناد   )        قارسل السٌد  المحاسب / رئٌس ال 0219  وبتارٌخ     /    / -
 / م (   للسادة   / 

ً خطاب ضمان بنكى تحت رقم              بتارٌخ     /    /       قدمت الشركة الطرف الثان  -
بمبلغ وقدره             جنٌة ) فقط وقدره           جنٌها الغٌر ( صادر من           فرع وذلك بما 

 % من قٌمة عملٌة المقاولة لضمان تنفٌذ العملٌة.   5ٌمثل 

 -ومن ثم فقد تالقت إرادة الطرفٌن على ماٌلى :

 



 اٌجٕذ األٚي

هٌد سالف الذكر وكافة األوراق ومستندات هذه العملٌة  وكراسة الشروط والمواصفات ٌعتبر التم
والمقاٌسة الكمٌة التثمٌنٌة والكتالوجات والمواصفات الهندسٌة والفنٌة الخاصة بهذه العملٌة جزء 

 ال ٌتجزأ من هذا العقد وتؤخذ حكمة.

 اٌجٕذ اٌضبٟٔ

 رفع كفاءة مخزنلعملٌه  الطرف الثانً مهمة تنفٌذاسند الطرف األول بموجب هذا العقد الً  
 طبقا لالشتراطات والمواصفات الفنٌة والرسومات الهندسٌة  المشترك 

والقٌمة اإلجمالٌة لهذا العقد مبلغ وقدره           جنٌة ) فقط وقدره             جنٌها الغٌر (  غٌر 
نهائٌة وال ٌجوز للطرف الثانً طلب تعدٌلها  شاملة ضرٌبة القٌمة المضافة, واسعار الفئات المقدمه

وتتم المحاسبة فٌما بٌن الطرفٌن بموجب مستخلصات ,  بالزٌادة مستقبال ألي سبب من األسباب
 ٌقدمها الطرف الثانً للطرف األول  فً نهاٌة كل مرحلة بقٌمة األعمال التً أنجزها الطرف الثانً .

 اٌجٕذ اٌضبٌش

 

فٝ ِذح   ذ وإنجاز كافه األعمال المطلوبة والمسندة إلٌه بموجــــــب هذا العقدٌلتزم الطرف الثانً بتنفٌ

بموجب محضر مشترك موقع من كل من السٌد / المهندس  من تارٌخ استالم الموقع  رغؼْٛ ٠َٛ ػًّ
المدنى المسئول عن التنفٌذ التابع للطرف الثانى و السٌد / المهندس المدنى المسئول عن التنفٌذ 

 للطرف االول . التابع
على ان ٌراعى المقاول نشاط الشركة بالمحطة وعدم التاثٌر سلبٌا علٌها وتحسب غرامة التاخٌر  -

عن عدم انجاز هذه االعمال وفقا للمدة المتفق علٌها من الطرفٌن , فاذا لم ٌحضر الطرف الثانى او 
التارٌخ موعد  مندوبة لتسلم  الموقع فى التارٌخ المحدد لبدء التنفٌذ ٌحرر محضر بذلك وٌعتبر هذا

 بدء التنفٌذ لهذا العقد . 
وٌلتزم الطرف الثانً بتسلٌم كافه األعمال موضوع هذا العقد بالكٌفٌة والحاله الواردة  بالمقاٌسة  

 وصالحة للتسلٌم االبتدائى .  الكمٌة التثمنٌة والكتالوجات والمواصفات الهندسٌة
% من قٌمتة بنفس الشروط 52لنقص فً حدود كما ٌحق للطرف األول تعدٌل العقد بالزٌادة أو ا -

والمواصفات وذلك خالل مدة تنفٌذ األعمال دون أن ٌكون للطرف الثانً الحق فً المطالبة بؤي 
 أسعار.تعوٌضات أو فروق 

فإذا تؤخر الطرف الثانً فً تسلٌم األعمال المكلف بها جاز لسلطة االعتماد المختصة باالعتماد 
اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطائه مهلة إضافٌة إلتمام التنفٌذ على أن  للشركة الطرف األول إذا

توقع علٌة غرامة عن المدة التً ٌتؤخر فٌها إنهاء العمل بعد المٌعاد المحدد إلً أن ٌتم التسلٌم 
فً حساب مدة التؤخٌر المدة التً ٌتوقف فٌها العمل السباب قهرٌه وعلٌه أن  لاالبتدائً وال ٌدخ

       االداره نشوئها عن أسباب قهرٌه وٌكون توقٌع الغرامة وفقا للنسب االتٌه ٌثبت لجهة

إذا . % من قٌمة ختامً العملٌة جمٌعها12% عن كل أسبوع تؤخٌر أو جزء منه وبحد أقصى 1
مباشر على الوجه  رأن الجزء المتؤخر ٌمنع االنتفاع بما تم بطرٌق مباشر أو غٌ هرأت جهة أالدار



شٌئا من ذلك  بأن الجزء المتؤخر ال ٌسب هلمواعٌد المحددة أما إذا رأت جهة أالداراألكمل وفى ا
فٌكون توقٌع الغرامة وفقا للنسب السابقة من قٌمة األعمال المتؤخرة فقط وتوقع الغرامة بمجرد 

 .حصول التؤخٌر ولو لم ٌترتب علٌه أي ضرر دون حاجه آلً تنبٌه أو إنذار

 اٌجٕذ اٌشاثغ

الثانً بؤنه عاٌن االماكن التيً سيوف ٌيتم تنفٌيذ العملٌية بهيا المعاٌنية التامية والنافٌية  ٌقر الطرف -

 .لكل جهالة و اقر بانها مناسبة التمام العملٌة المتفق علٌها 

كما ٌقر بؤنه تحقق من كافة تفصٌالت األعميال المطلوبيه وتعاقيد عليى أسياس العليم التيام بهيا ميع  -

 التزامه باالشتراطات والمواصفات الفنٌة والكتالوجات المتفق علٌها . 

 اٌجٕذ اٌخبِظ

للطرف الثانً ) المقاول( أن ٌتنازل عما اسند إلٌه مين أعميال فيً هيذا العقيد أو جيزء منيه  زال ٌجو

 .لمقاول آخر من الباطن

 اٌجٕذ اٌغبدط

ٌلتزم الطرف االول بتوفٌر مصدر المٌاه و الكهرباء الالزمٌن لخدمة االعمال موضوع التعاقيد عليى 

 ان ٌقوم الطرف الثانى بعمل التوصٌالت  وتتم المحاسبة على قٌمة استهالك المٌاه و الكهرباء 

ن مقابييل طييوال مييدة التنفٌييذ للطييرف الثييانً كمييا ٌقييوم الطييرف األول بتسييلٌم مسيياحة مناسييبة وبييدو

لتشييوٌن وتخييزٌن المييواد والعييدد واآلالت وهييى وتكييون جمٌعهييا تحييت مسييئولٌه وحراسييه الطييرف 

الثانً وحده وال تتحمل الشركة الطرف األول فيً شيؤنها آٌيه مسيئولٌه بسيبب الضيٌاع أو التليف أو 

الشييركة الطيرف األول آلييً أن ٌييتم  نقلهييا أو التصييرف فٌهيا إال بييؤذن زالسيرقة اواى ضييرر وال ٌجيو

 .التسلٌم االبتدائى

وٌلتزم الطرف الثانً بالعمل فى المساحة المخصصية ليه وال ٌجيوز ليه وضيع تشيوٌنات خيارج تليك 

المساحة و بمجرد إنهاء األعمال و قبل إتمام التسلٌم االبتدائً على الطرف الثانى أن ٌخلى الموقع 

ٌحيق للطيرف األول ) الشيركة ( إنجياز ذليك عليى حسياب الطيرف  من الميواد واالتربيه والبقاٌيا وإال

  .الثانً

 

 

 



 اٌجٕذ اٌغبثغ

ٌلتزم الطرف الثانً باستخراج اى تصارٌح الزمة سواء للعمل او دخول الدائرة الجمركٌية لعمالية 

ومعداته ومواده وسٌاراته وخالفة وذلك على تفقته الخاصة عليى ان تقيوم الشيركة الطيرف االول 

 االتصاالت الالزمة لدى الجهات المختصة لتسهٌل ذلك .باجراء 

 اٌجٕذ اٌضبِٓ

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

عون حفوا الناوام بمواوع العموف وتنفيوذ اوامور الطورف ازوف واجنوز  المينواء وازمون و  مسئوال

ابعاد كف من ينمف او يرفض تنفيوذ التعليموات او يحواوف الأو  او يخوالف احكوام شوذ  الشوروط  

االحتياطووات والتوودابير ال زمووة لسوو مة عمالوو  وجمنووور  ةكمووا يتعنوود الطوورف الثوواني باتخوواذ كافوو

يكفف منع اإلصابات او الحوادث او ازضورار بممتلكوات الشوركة الطورف ازوف او  المتعاملين بما

 .الأير ويكون مسئوال وحد  عن كف ذلك

 اٌجٕذ اٌزبعغ  

يلتزم المقاوف ) الطرف الثاني ( بان يوفر منمات الوااية الشخصوية للعمواف التوابعين لو  وفو  

الطرف ازوف ( بتوفيرشا وخصمنا مون  تقوم الشركة ) لمنماتحالة عدم التزامة بتوفير شذ  ا

باتبواع كافوة تعليموات  يلتوزم المقواوف,,, كموا وتسلم منمات الوااية الشخصية للعاملين   حساب

االدارة العاموووة للسووو مة و الصوووحة المننيوووة و اشوووتراطات البيئوووة و الخاصوووة بحمايوووة البيئوووة 

 والحفاا عل  العاملين و المتعاملين بالشركة . 

 ششبؼاٌاٌجٕذ 

يضوومن المقوواوف ازعموواف موضوووع شووذا العقوود وحسوون تنفيووذشا علوو  الوجوو  ازكمووف لموودة سوون  

واحد  تبدا من تاريخ االست م االبتدائي ل عماف موضوع العقد  ويكوون المقواوف مسوئوال عون 

بقاء جميع ازعماف سليمة اثناء مدة الضومان , واليخوف ذلوك بوالتزام الطورف الثوان  مون العقود  

ن المنصوووع علينووا بالقووانون الموودن  واوودرشا عشوور سوونوات تبوودا موون توواريخ بموودة الضووما

جووزء موون العمووف ييوور سووليم او  داالسووت م الننووائ  فووإذا انوور بنووا اي عيووأ او  ي خلووف او وجوو

معيأ فعل  الطرف الثاني ان يجدد شذا الجوزء علو  حسواب  خو ف اسوبوع مون تواريخ اخطوار  

وف فأذا لم يقم المقاوف بذلك كوان للشوركة) الطورف بذلك بالفاكس او بخطاأ مسجف بعلم الوص

االوف (عمف االص حات ال زمة عل  حساب  خصما من اى مستحقات ل  عون شوذ  العمليوة او 

اى عملية اخورى , وفو  حالوة عودم وجوود مسوتحقات كوان للشوركة )الطورف االوف( الحو  فو  



ميوع ازعمواف سوليمة اثنواء الرجوع علي  بقيمة االص حات و التعويض عن ذلك  لكي تكون ج

 .مدة الضمان صالح  ل ستعماف

 ػشش اٌؾبدٜاٌجٕذ 

إذا اخف الطرف الثاني ) المقواوف ( بأحكوام شوذا العقود او اشموف او ايفوف القيوام بأحود التزاماتو  

المقووررة ولووم يصوولح اثوور ذلووك خوو ف اسووبوع موون توواريخ إخطووارة بموجووأ خطوواأ مسووجف بعلووم 

إلصوو ك كووان للشووركة الطوورف ازوف دون اتخوواذ ايووة إجووراءات الوصوووف للقيووام بووأجراء شووذا ا

 -إدارية او اضائية الح  في اتخاذ احد االجرائين التاليين:

إسوناد العمليووة  لووي مقوواوف  خوور علوو  حسوواب  بالممارسووة او المنااصووة محليووة عامووة او  -1
ا ويخصوم محدودة او امر مباشر وبنفس الشروط والمواصفات المعلن عننا والمتعااد علينــــ

او اي ايموة الزيوادة فو  التنفيوذ علو  حسواب   من التأمين الموودع او مسوتحقات  لودى الشوركة 
 المطلوبة. ازعماف% من ايمة 11شركة اخرى مضافا إلينا مصروفات إدارية بوااع 

فسووخ العقوود ويصووبح التووأمين الننووائي موون حوو  الشووركة الطوورف ازوف والحصوووف علوو   -2
يرامات وتعويضا ت عما يلح  بنا من اضرار دون حاجة  لوي  جميع ما تستحقة الشركة من

 تنبي  او انذار اواتخاذ اي اجراء اضائي اخر.

 ػششاٌضبٔٝ اٌجٕذ 
% موون ايمووة 5ايمتوو  بنكووي لثوواني خطوواأ ضوومان استصوودر الطوورف ا 2112بتوواريخ    /   /   

خاف مون اي           فرع       -صادر من بنك              العقد كتأمين ننائي  ضمان تنفيذ  

الودفع لصوالح الطورف ازوف عنود اوف طلوأ سواري المفعووف لمودة  شروط او تحفاات ومقبووف

 . عام يبدا من تاريخ االست م االبتدائي

 ػشش اٌضبٌشاٌجٕذ 
يووتم تطبيوو  شووروط القووو  القوواشرة عنوود حوودوث احووداث خارجوو  عوون إرادة الطوورف الثوواني   ) 

عند تحرير العقد والتي تعن  اعماف الشأأ واإلضرابات والحرأ المقاوف( واليمكن التنبؤ بنا 

علوو  ان يقوووم  االشليوو  والفيضووان والزلووزاف واننيووار التربووة او الكوووارث الطبيعيووة المشووابنة

الطرف الثاني باإلب غ عن واوع القوة القاشرة فور حودوثنا وفو  كوف ازحوواف يكوون مسوئوف 

 .وة القاشرةامام الشركة الطرف ازوف عن إثبات الق

 ػشش اٌشاثغاٌجٕذ 
والقوانون  1222لسونة  11القانون المودني واحكوام اوانون التجوارة راوم  كف من تسرى احكام

والئحوة العقوود الخاع بالضمانات وحوافز االسوتثمار  والئحتوة التفيذيوة  2017لسن  72رام 

خواع بنوذا  والمشتريات والمخازن الخاصة بالشوركة الطورف ازوف فيموا لوم يورد بشوانة نوع

 العقد. 



 ػشش اٌخبِظاٌجٕذ 
تختع محواكم اإلسوكندرية علو  اخوت ف انواعنوا ودرجاتنوا بالفصوف فوي اي نوزاع ينشوأ عون 

 تنفيذ شذا العقد.

 ػشش اٌغبدطاٌجٕذ 
يقر كف من  طرف  شذا العقد بان العنوان المذكور  ارين كف طرف مننما بصدر شذا العقد شو  

الطرف الثان  بالتزام  باخطار الطرف االوف ف  حالة تأيير محف الموطن القانون  لنما ويقر 

ااامت   عنوان  بالعقد ( وذلك ابف التأيير باسبوع , وف  حالة عدم تنفيذ  ذلك تكون كافة 

المكاتبات و الفاكسات و االخطارات الصادرة و المرسلة ل  من الطرف االوف عل  عنوان  

  .رشا القانونيةبنذا العقد نافذة ف  حق  وترتأ اثا

 اٌجٕذ اٌغبثغ ػشش
تحرر شذا العقد من ث ث نسخ بيد كوف طورف نسوخة للعموف بموجبنوا عنود االاتضواء والنسوخة 

 الثالثة تكون ل جراء ات .

 لطرف الثانياالطرف األول                                      

 /  بحرى لواء

 / شركة                       ممدوك توفي  دراز              

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدأ   

 

 
 


