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 الشروط والمواصفات الفنية  ة كراس 

  في المناقصة العامة
 

 
 إلعمال األمن و الحراسة  

 الحضاريالزواية الحمراء لسوق 

 )لمدة ثالث سنوات ( 
 ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون وفقًا  

 و الئحته التنفيذية  2018لسنة   182رقم 
 

 العملية غير قابلة للتجزئة 
 
 

 
 

( ) مائتااان تسااعة و تسااعون  ج ي ااا  جنيهننا   299يكون ثمننك اراسننة ال ننروم و الموا ننفات    

( مك الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التننى 36وفقًا لل رائح الواردة بالمادة رقم )
تبرمهننا الجهننات العامننة سننالفة الننذار ح ولكننون فننتح المظننارل  الفنيننة فنن  تمننام السننا ة 

بننالمبنى البر نن  اننداوان  ننام محافظننة الثانية   ر ظهرًا بالجلسة العلنيننة العامننة المنعقنندة  
  12/2021/   8الموافق األربعاء  يوم  اإلدارة العامة لل ئون المالية   -القاهرة  

  جنيهات لصندوق د م األشخاص ذوي اإل اقة   5و خالف  

 ضرلبة القيمة المضافة    %14 ىباإلضافة إل
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 االكراسننننننننننننننننة البيننننننننننننننننر مختومننننننننننننننننة بخنننننننننننننننناتم الجمهورلننننننننننننننننة ال يعتنننننننننننننننند اهنننننننننننننننن 

 
 "مقدمة "

في إطار رغبة محافظة القاهرة من خالل  اإلدارة المركزية للشئون المالية بإدارة التعاقدات في  
الحراسة   األمن و  مناقصة عامة ألعمال  الحمراءلسوق  طرح  العملية غير   الحضاري  الزاوية 

الحراسة   و  األمن  من  مستوى  أعلى  إلى  للوصول  سنوات(  ثالث  لمدة   ( للتجزئة  لسوق قابلة 
وفقا مع أصحاب الخبرة العالية وبما يتفق مع الخبرة العالمية وذلك  الحضاري    الزاوية الحمراء

االلتـــزام  يتم  أن  على  المطلوبة  األعداد  في ضوء  المرفقة  الخبرة  وأعمال  بــكافة    للمواصفات 
و القوانين المنظمة لذلك فقد قررت طرح مناقصة عامة بشأن ذلك وفقاً للمواصفات    الــــقرارات

 0األعداد المطلوبة و الموضحة  بكراسة الشروط و المواصفات الماثلة  و  والشروط
ــركات ا ــوة الشــ ــى دعــ ــاهرة( إلــ ــة القــ ــن و تهدف)محافظــ ــال األمــ ــي مجــ ــة فــ لمتخصصــ

لســــوق الحراســــة لتــــوفير أفضــــل و أعلــــى مســــتوى مــــن أفــــراد األمــــن و والحراســــة 

 0وبأقل قيمة مالية وبأعلى كفاءة الحضاري  الزاوية الحمراء

ــايير ــق معـ ــمان تحقيـ ــدابير لضـ ــن تـ ــزم مـ ــا يلـ ــاذ مـ ــاهرة  باتخـ ــة القـ ــوم محافظـ ــا تقـ  كمـ

العدالـــــة والمســـــاواة فـــــي ومبـــــادف تكـــــافع الفـــــري وتعزيـــــز الشـــــفافية والنزاهـــــة و

المنافســــة بــــين المتقــــدمين فــــي المعاملــــة وعــــدم التحيــــز ألى مــــنهم أو التمييــــز بيــــنهم 

ـــديد االحتياجــــات  ــن خـــــالل تحـــ ـــي مــ ـــاق الحكومــ ــز كفــــــاءة اإلنـفــ ــا تعزيــ ، وأيضــ

ــع  ــناد مـ ــر اإلسـ ــدار أمـ ــة و إصـ ــات الحكوميـ ــة للجهـ ــاء علـــى  الشـــركةالفعليـ ــائزة بنـ الفـ

 0صل إليها األسعار التي سيتم التو

ــة  - ــاريف الفنيــ ــت  المظــ ــة فــ ــروا جلســ ــة إن يحضــ ــركات المتقدمــ ــحاب الشــ ــوز ألصــ يجــ

 والمالية

كمــــا يجــــوز أن يحضــــر منــــدوب مفــــوو مــــن الشــــركة بموجــــب تفــــويو ويخــــول   -

 0له كافة الصالحيات الالزمة قانوناً في هذا الشأن  

 أعضاء اللجنة 
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 محتويات كراسة الشروط والمواصفات : -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 0المواصفات العامة الشروط و ▪

 0المواصفات الفنية الخاصة الشروط  ▪

 األعداد المطلوبة  ▪

 0العقد النموذجي  ▪

 الشروط العامة   ▪
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد   -1

تقووووووف م القوووووة القوووووا رم بة طووووواة جموووووام رماتوووووة المنال وووووة ومنووووو  المماة وووووات 

االرتكاةتوووة لوووي روووات موووا  ذا ت ووويق لموووا وجوووود اتفوووام تو تعاقووود تو ت وووادت معلوموووات 

مووووق  وووو ت ال يوووور  وووووا   ووووا  ذلوووو  بصوووووةم م اأوووورم تو ريوووور م اأوووورم تو تن ووووي  

بوووويق ا  مووووق المختصوووويق تو ريوووور ل مووووق المووووو فيق بال مووووة وصووووار  العطووووا  تو 

بووووويق تصووووو ا  العطوووووا ات ليموووووا بيووووونمل تو ريووووور ل موووووق المتعوووووامليق مووووو  ال موووووة 

 0ب    األروات 

 وعلى الجانب األخر يجب على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن 

تي تصوووورر ريوووور قووووامومي تو ريوووور مشووووروج مووووق ق وووو  ت  مو وووو  تو جمووووة 

مووووق ال مووووات ذات الصوووولة بتنفيوووو   وووو   المناقصووووة   مووووق أوووو م  التوووو  ير بطرتوووو  

م اأوووور تو ريوووور م اأوووور لووووي  جوووورا ات المناقصووووة  مقيوووور ال صوووووت علوووو  

مزاتووووا ماليووووة تو تتووووة مزاتووووا ت وووور  تو ت  ترتيوووو  م اأوووور تو ريوووور م اأوووور بوووويق 

ض ت قيوووووو  مصوووووول ة أخصووووووية تو  وووووودر ريوووووور تي مووووووق األطوووووورار ب وووووور

 مشروج 

 
 أعضاء اللجنة
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وتشووووم  ذلوووو  التوووو  ير لووووي ارجوووورا ات بصوووووةم ريوووور مشووووروعة ليمووووا تتعلوووو  

بمووووو   المناقصوووووة  بمووووودر  ووووووعار تو  ووووووراة تو تمدتووووود تي موووووق األطووووورار 

بصوووووووةم م اأوووووورم تو ريوووووور م اأوووووورم تو التوووووو  ير علوووووو   ووووووير  جوووووورا ات 

تزوتر وووووووا تو ت يير وووووووا تو   فا موووووووا   تو اردال   الت قيقوووووووات   تو تعطيلموووووووا تو

بمعلوموووووات  مأوووووللة تو  اذبوووووة ل موووووات الت قيووووو  لعرقلوووووة  وووووير ت  ت قيووووو  

بشووووو   تتوووووة أوووووكاو  تو  دعوووووا ات بوجوووووود مماة وووووات ل ووووواد تو ارتيوووووات تو 

  ووووورا  تو تواطووووو  تو تمدتووووود ت  طووووورر تو  ت ا ووووو  لمنعووووو  موووووق اربووووو   عوووووق 

 0معلومات لدتة والمرت طة بالت قي   
 

 القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2

تخأ      المناقصة ألركاف قامو  تنقيل التعاقدات التي ت رمما ال مات العامة الصووادة بالقووامو  

 2019ل وونة    692وال  ت  التنفي تة الصادةم بقراة ومتوور الماليووة ةقوول    2018( ل نة  182ةقل )

وتمكق ت مي  صوةم ا ترأادتة مق القوواموميق المشوواة  ليممووا بوودو  مقابوو  ودو  تدموو  م وو ولية 

 ( www.etenders.gov.egل  الم القة مق   ت بوابة التعاقدات العامة  ) ع

لعوووواف  200وتركوووواف قووووامو   دعوووول األأووووخاا ذوي ارعاقووووة الصووووادة بالقووووامو  ةقوووول  ▪

2020 . 

وذلوووو   ليمووووا لوووول توووورد بشوووو م  موووول  وووواا لووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات    ▪

  0وتعت ر     األركاف جز اً ال تت زت مق الكرا ة والعقد ومكمل  لمما 
 لغة تقديم العطاء :   -3

الل وووووة العربيوووووة  وووووي الل وووووة المعتمووووودم لوووووي  را وووووة الشوووووروط والمواصوووووفات والعقوووووود  ▪

دات ذات الصووووولة بمووووووووج وجميووووو  الم اوووووور والمرا ووووو ت ورير وووووا موووووق الم وووووتن

ولووو  رالوووة تقووودتل م وووتند بووو ي ل وووة ت ووور  تتعووويق ترجمتووو   لووو  الل وووة  –الطووورا والتعاقووود 

وتعت وووور الوووونل العربووووي  ووووو  –العربيووووة عووووق طرتوووو  مقوووودف العطووووا  مووووق مكتوووو  معتموووود 

  0المعوت علي  لي رالة اال ت ر تو االلت اس لي المأمو   

 أعضاء اللجنة
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 الشكاوى : -4

ركوووواف قووووامو  تو ألكرا ووووة الشووووروط والمواصووووفات لجمووووة الطوووورا  مخالفووووةلووووي رالووووة  ▪

  ت وووو  وال  توووو  التنفي تووووة  ووووالفي الوووو  رتنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة 

بشووووكو   لووووي  داةم التعاقوووودات بال مووووة ارداةتووووة تو  لووووي مكتوووو  التقوووودف ار  العطووووا  صوووول

  وتووووتل ل وووول الشووووكو  واتخوووواذ وماةم الماليووووة لوووو التوووواب وميووووة  كأووووكاو  التعاقوووودات ال

( مووووق قووووامو  تنقوووويل 5قووووراة بشوووو مما ولقووووا لءركوووواف وارجوووورا ات الووووواةدم بالمووووادم ةقوووول )

( مووووق ال  توووو  التنفي تووووة   المشوووواة 6التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة   والمووووادم )

لوووي رالوووة وجوووود أوووكوي توووتل تقووودتمما  لوووي مكتووو  أوووكاو  التعاقووودات  ليمموووا 

الماليووووووة للنقوووووور وال وووووو  لووووووي الشووووووكوي وت وووووووتة  ال كوميووووووة بوووووووماةم 

الخ لووووات علووووي ا  تووووتل تقوووودتل الشووووكوي للمكتوووو  الموووو  وة ولقووووا للمواعيوووود 

  -اآلتية :
 المدم الم موا بما         ال الوووووووووووووووووة             ف

أوووووكاوي متعلقوووووة بوووووةجرا ات الطووووورا  1

 و را ة الشروط 

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد لفوووووو  

المقووووواةت  الفنيوووووة بيوووووومي عمووووو  

 علي االق  

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد لفوووووو   أكاوي متعلقة بال   الفني 2

المقوووواةت  الماليوووو  بيووووومي عموووو  

 علي االق 

ق وووووو  الموعوووووود الم وووووودد للتعاقوووووود  أكاوي متعلقة 3

 بيومي عم  علي االق 

تووووتل تقوووودتمما بعوووود تووووومي عموووو  علووووي  اوي متعلقةأك 4

اال ثووووور موووووق صووووودوة القوووووراة الووووو ي 

 تتأرة لي  الشا ي  
 أعضاء اللجنة
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 ى الشروط : لالموافقة ع  - 5

الوووووواةدم   مواصوووووفات الشوووووروط وال علووووو   الوووووة بموالقتووووو العطوووووا   تقووووور صوووووار  

الم قوووو   قووووراةاً منوووو  بالكرا ووووة   وتعت وووور اأووووترا   لووووي المناقصووووة و ووووداد التوووو ميق 

 0ب ل    وال تق   من  بعد ة و المناقصة   ر ذل  

 : وطريقة سدادها وردها التأمينات  -6

 الت ميق الم ق  :توالً :  ❖

) لقوووت  وووتو  الووو  جنيمووواً  60000مقوووداة   م قووو  بووو دا  تووو ميق العطوووا  تلتوووزف صوووار  

( مووووق ال   ووووة 31بالمووووادم ةقوووول ) مو ت وووودد  بةروووود  الصوووووة الم وووودد( جنيمووووا الريوووور

التنفي توووة لقوووامو  تنقووويل التعاقووودات التوووي ت رمموووا ال موووات العاموووة  وووالفة الووو  ر   وت ووو  

ا  تكوووو  التووو ميق الم قووو   صوووال اً لمووودم    ووويق توموووا بعووود امتموووا  مووودم  ووورتا  العطوووا  

تو مووووودم مووووود  ووووورتا  العطوووووا    وقووووواب  للت دتووووود دو  الرجووووووج  لوووووي مقووووودف العطوووووا    

 عد العطووووا  الوووو ي ال توووو دي التوووو ميق الم قوووو   ووووام ً ومرلقوووواً دا وووو  المقوووورور وت ووووت

                      الفني 

  -حدي الصور اآلتية :و يتم ذلك بإ

 الدل  والت صي  االلكترومي  •

بموجوووو   طووووا  وووووما  صووووادة مووووق تروووود المصوووواةر الم ليووووة المعتموووودم ريوووور مقتوووور   •

المصوووورر ب موووو  توووودل  ت وووو  تموووور ال مووووة ارداةتووووة بوووو   قيوووود تو أوووورط وا  تقوووور ليوووو  

 0المطلو  م لغ توام  الت ميق النما ي المطلو  

 صوووووماً موووووق م وووووت قات  الصوووووال ة للصووووورر موووووق عمليوووووات ت ووووور  لوووووي ذات ال موووووة  •

وتووووتل االرتفووووا  بالتوووو ميق النموووووا ي ارداةتووووة تو رير ووووا ولوووو  الوقوووو  الم ووووودد لل ووووداد 

و الق وووووت    ولوووو  رالووووة عوووودف تدا وووو  لووووي ق االمتمووووا  مووووق   ووووناد األعمووووات بالكاموووو  ل ووووي

بموجوووو    طوووواة بكتووووا  تر وووو  لوووو  بخدمووووة  –المملووووة الم ووووددم جووووام لل مووووة المتعاقوووودم 

ال رتوووود ال وووورت    عووووق طرتوووو  المي ووووة القوميووووة لل رتوووود موووو  تعزتووووز  لووووي ذات الوقوووو  

بال رتووووود االلكتروموووووي تو الفوووووا د ب  ووووو  األرووووووات ودو  راجوووووة التخووووواذ ت   جووووورا  

د تو تنفيوووو   بوا ووووطة تروووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووو  ب  وووو  ت وووور    ل ووووا  العقوووو

 0  ترتي  تولوتاتما

  أعضاء اللجنة -
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و ذا ام    مقدف العطا  مق العملية ق   الميعاد الم ودد ل ل وة لوتل المقواةت  الفنيوة تصو ل  -

االلت وا   لوي القأوا  تو الت ميق الم ق  رقاً لل مة ارداةتة دو  راجة  لوي تن يو  تو  مو اة تو  

اتخاذ تتة  جرا ات تو تقاموة الودلي  علوي رودور وورة وتورد التو ميق الم قو   لوي تصو ا  

 0العطا ات رير المق ولة لنيا لوة امتما  جمي   جرا ات مررلة ال   الفني 

 التأمين النهائي :  -ثانيا:  ❖

مووووق قيمووووة العقوووود  %5بن وووو ة  التوووو ميق النمووووا يعلوووو  صووووار  العطووووا  الفووووا ز ت  توووو د  

وت وووودد بق وووووت عطا وووو      وووو ت عشوووورم تتوووواف عموووو  ت وووودت مووووق اليوووووف التووووالي ر طوووواة

( موووووق ال   وووووة 82التووووو ميق النموووووا ي بةرووووودي الطووووورم المنصووووووا عليموووووا بالموووووادم )

 0التنفي تة المشاة اليما 

  -:  حدي الصور اآلتيةويتم ذلك بإ 

 الدل  والت صي  االلكترومي  •

بموجوووو   طووووا  وووووما  صووووادة مووووق تروووود المصوووواةر الم ليووووة المعتموووودم ريوووور مقتوووور   •

بوووو   قيوووود تو أوووورط وا  تقوووور ليوووو  المصوووورر ب موووو  توووودل  ت وووو  تموووور ال مووووة ارداةتووووة 

 0المطلو  م لغ توام  الت ميق النما ي المطلو  

 صوووووماً موووووق م وووووت قات  الصوووووال ة للصووووورر موووووق عمليوووووات ت ووووور  لوووووي ذات ال موووووة  •

وتووووتل االرتفووووا  بالتوووو ميق النموووووا ي ارداةتووووة تو رير ووووا ولوووو  الوقوووو  الم ووووودد لل ووووداد 

و الق وووووت    ولوووو  رالووووة عوووودف تدا وووو  لووووي ق االمتمووووا  مووووق   ووووناد األعمووووات بالكاموووو  ل ووووي

كتووووا  تر وووو  لوووو  بخدمووووة بموجوووو    طوووواة ب –المملووووة الم ووووددم جووووام لل مووووة المتعاقوووودم 

ال رتوووود ال وووورت    عووووق طرتوووو  المي ووووة القوميووووة لل رتوووود موووو  تعزتووووز  لووووي ذات الوقوووو  

بال رتووووود االلكتروموووووي تو الفوووووا د ب  ووووو  األرووووووات ودو  راجوووووة التخووووواذ ت   جووووورا  

ت وووور    ل ووووا  العقوووود تو تنفيوووو   بوا ووووطة تروووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووو  ب  وووو  

 0  ترتي  تولوتاتما

توووو ميق النمووووا ي وووووامناً لتنفيوووو  العقوووود و وووواةتاً رتووووي امتمووووا  موووودم العقوووود وتوووورد وتكووووو  ال

 0 ام ً لوة امتما  مدم العقد 

واذا لوووول توووو د صووووار  العطووووا  الفووووا ز التوووو ميق النمووووا ي  وووو ت المملووووة الم ووووددم   جووووام 

لل مووووة ارداةتووووة  ل ووووا  العقوووود تو تنفيوووو   بوا ووووطة تروووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووو  

  0تي  تولوتاتما  ب    تر

 أعضاء اللجنة

 

 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 

- 6 - 
ل مووووة عوووودف  ووووداد التوووو ميق النمووووا ي تصوووو ل التوووو ميق الم قوووو  رقوووواً لروووواالت ولووووي جميوووو  

صوووار   ارداةتوووة    موووا تكوووو  لموووا ت  تخصووول قيموووة  ووو    ووواةم تل ووو  بموووا  ذا ت ووويق ت 

موووق ت  م وووالغ م وووت قة تو ت وووت   لووودتما ولووو  رالوووة وذلووو  ليموووا العطوووا   وووو المت ووو   

عووودف  فاتتموووا تل ووو   لووو   صووومما موووق م وووت قات  لووود  جموووة  داةتوووة ت ووور  تتوووا  وووا   ووو   

اال وووت قام   وذلووو   لووو  مووو  عووودف ار ووو ت ب قموووا لوووي الرجووووج عليووو  قأوووا ياً بموووا لووول 

  0تتمكق مق ا تيفا   مق رقوم بالطرت  االداة  

 سريان العطاءات : صالحية  -7

) ت قوووو  العطووووا ات مالوووو م المفعوووووت و ريوووور جووووا ز الرجوووووج ليمووووا مووووق وقوووو  تصوووودتر ا 

ت وووودت مووووق التوووواةتح الم وووودد لفووووتل  لمدددددع تسددددعون يومددددا بمعرلووووة مقوووودميما وذلوووو  

المقووووواةت  الفنيوووووة   وتوووووتل ال ووووو  واأل طووووواة بالتر وووووية ق ووووو  امتموووووا  مووووودم  ووووورتا  

بعوووود  –تر ووووية ق وووو  ذلوووو     ووووا  للم القووووة العطووووا ات   لووووادا تعوووو ة ال وووو  وار طوووواة بال

مووووود مووووودم  ووووورتا  العطوووووا ات ومووووودم صووووو رية التووووو ميق  –موالقوووووة ال ووووولطة المختصوووووة 

الم قوووو  لموووودم منا وووو ة   وت وووو  ت طوووواة مقوووودمي العطووووا ات  تابووووة بوووو ل  علووووي ا  تووووتل 

ذلوووو   لوووو  ق وووو  امتمووووا  موووودم  وووورتا  العطووووا ات بخم ووووة عشوووور توموووواً علووووي األقوووو    

ق ووو  صوووار   مووود مووودم  ووورتا  عطا ووو   تابوووة وتووورد  ليووو  ت مينووو  وت وووت عد  ووو  عطوووا  لووول ت

  0لوة امتما  مدم  رتا  العطا  ( 

  -ضاح العروض الفنية :ي و است  فاءي است  -8

وا تيأاا العروض الفنية المقدمة مق تص ا  العطا ات ولقواً لءركواف الوواةدم بالموادم فا   يا ت  ) تتل  

  مات العامة  الفة ال  ر ( تنقيل التعاقدات التي ت رمما القامو   ( مق ال   ة التنفي تة ل67)

ت وم لل نة الفنية بنا  علي طل  ل نة ال   ا تيفا  ال ياموات والم وتندات التوي ت واعد الل نوة  -

التقرتر الفنوي الو مف   تعدادالعطا ات بما تعينما لي    تص ا  علي ا تيأاا تي اموة لنية مق  

ولوي رالوة عودف ا وت ابة صوار    ت طواة لاتواف موق تواةتح    وذل    ت مدم التت اوم    وة

 و ت المودم   بعطا و العطا  لطلو  ا وتيفا  ال ياموات تو الم وتندات ال تيأواا االمووة الفنيوة  

الم ددم مق الل نة والموو ة بطل   اليما تتل ا ت عاد عطا   باعت اة  رير واول او رير قاب  

  0م  العطا ات اال ري  للمقاةمة

 اللجنةأعضاء 
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 المتعاقدع : مسئول التنفيذ بالشركات -9

للعقوووود بتعيوووويق تروووود مووووو في           ي عليمووووا المناقصووووة لووووي تنفيوووو  ا تلتووووزف الشوووور ة الرا وووو

) متخوووو ي القووووراة( وذلوووو  للتن ووووي  معوووو  بشوووو   تنفيوووو  العقوووود وتقوووودتل الم ووووتندات المتفوووو  

  0عليما بموج  تفوت  ة مي لم ا المو   مق الشر ة 

 كراسة الشروط  -10

الن ووووخة األصوووولية مووووق  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات بتقوووودتل  المتقدمووووة  الشوووور ةتلتووووزف 

و عليموووا طووواب  الشوووميد وتعت ووور ذلووو  ق ووووال موووق الشووور ة  موووة بخووواتل الشووور ةموقعوووة ومختو

بكوووو  مووووا وةد ليمووووا وتعت وووور  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات جووووز ا ال تت ووووزت مووووق العقوووود 

الوووو ي  وووويوق  بوووويق ال مووووة المتعاقوووودم وبوووويق الشوووور ة التووووي  ي ووووند  ليمووووا تعمووووات األمووووق 

  الشوووور ة المتقدمووووة مووووق وال را ووووة وال تعتوووود بوووو ي تعوووودت  لووووي الكرا ووووة ب وووو   مووووا تدوموووو

 0اأتراطات 

 : اتتقديم العطاء -11

تقوووودف العطووووا ات رداةم التعاقوووودات بوووودتوا  عوووواف م القووووة القووووا رم   مووووق تصوووو ابما تو 

مووووق تفوووووووم  أوووورتطة تقوووودتل التفوووووت  الوووودات علووووي ذلوووو  تو مووووق و   موووول   وذلوووو  

موقعووووة عليمووووا علووووي مموووووذ  العطووووا  الموووودة  بالكرا ووووة والمختوووووف بخوووواتل الم القووووة   

مووووق تصوووو ابما بالل ووووة العربيووووة   ومعوووودم ولقوووواً للشووووروط الم ووووددم بالكرا ووووة وألركوووواف 

قوووووامو  تنقووووويل التعاقووووودات التوووووي ت رمموووووا ال موووووات العاموووووة وال  تووووو  التنفي توووووة  وووووالفي 

  0ال  ر

ترووود ما للعووورض الفنووووي واأل ووور للعووورض المووووالي  يقدددددع العطدددداء فددددي مظددددروفين مغلقددددين

مقرولوووي العطوووا  الفنوووي والموووالي موعووو  موووق الخووواة    وت ووو  ت  تث ووو  علوووي  ووو  موووق 

موووو  وووووو  المقووووروليق دا وووو  مقوووورور م لوووو  بطرتقووووة م كمووووة توووووول ا وووول م القووووة 

القوووووا رم وعنووووووا   داةم التعاقووووودات   وموووووا تفيووووود ت  موووووا بدا لووووو  المقووووورور الفنوووووي 

والمقووووورور الموووووالي للعمليوووووة الواجووووو  ذ ووووور ا ووووومما وةقمموووووا وتووووواةتح جل وووووة لوووووتل 

وا وووول صووووار  العطووووا  وت وووولل العطووووا ات ق وووو  الموعوووود الم وووودد لفووووتل المقوووواةت  الفنيووووة 

المقوووواةت  الفنيووووة باليوووود تو عووووق طرتوووو  ال رتوووود ال وووورت  مووووق  وووو ت المي ووووة القوميووووة 

 0لل رتد

 أعضاء اللجنة
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وتكوووو  لوووتل المقووواةت  الفنيوووة لوووي تمووواف ال ووواعة الثاميوووة عشووور  موووراً بال ل وووة العلنيوووة  -

 ربوووووووووووي بووووووووووودتوا  عووووووووووواف الم القوووووووووووة                               العاموووووووووووة المنعقووووووووووودم بوووووووووووالم ني ال

وذلووووو  ب أووووووة موووووق تررووووو  موووووق تصووووو ا   12/2021 /  8الموالووووو االةبعوووووا  توووووف  

العطوووا ات الووو تق ت ووووم لمووول تفووووت  موووق ترومووو  ل أووووة ال ل وووة بووودالً مووونمل أووورتطة 

تقوووودتل التفوووووت  الوووودات علووووي ذلوووو    علووووي ت  تت وووو  لووووي أوووو   ال وووو  الفنووووي ارجوووورا ات 

موووق ال   وووة التنفي توووة لقوووامو  تنقووويل التعاقووودات التوووي  69 لوووي  62الم وووددم بوووالمواد موووق 

                                                   0ا ال مات العامة وال  ت  التنفي تة  الفة ال  ر ت رمم

 أثناء إجراءات المناقصة المراسالت  -12  
تقوووور صووووار  العطووووا  بوووو   العنوووووا  الم وووويق بوووواألوةام الر وووومية المقدمووووة منوووو   ووووو 

جميووووووو  المكات وووووووات والمرا ووووووو ت  العنووووووووا  الووووووو ي  ووووووويتل مرا ووووووولت  عليووووووو    وا  

وارع مووووات وار طوووواةات التووووي توجوووو  تو تر وووو  تو تعلووووق تو تخطوووور عليوووو  صوووو ي ة 

العنووووا  تلتوووزف بة طووواة ومالووو م ومنت وووة لكالوووة ق اة وووا القاموميوووة   ولوووي رالوووة ت ييووور  ووو ا 

 م القة القا رم بالعنوا  ال دتد بخطا  م    بعلل الوصوت   

و ال اعت ووووورت  الوووووة المكات وووووات والمرا ووووو ت و الع موووووات علوووووي عنوامووووو  المووووو  وة 

صوووو ي ة ومالوووو م ومنت ووووة لكالووووة ق اة ووووا القاموميووووة  وتلتووووزف بوووو   تكووووو  جميوووو  مكات اتوووو  

عربيوووووة وا  ت ووووولمما  لوووووي  داةم التعاقووووودات ومرا ووووو ت  و  طاةاتووووو  مكتوبوووووة بالل وووووة ال

( ميوووودا  ال مموةتووووة 7بوووودتوا  عوووواف م القووووة القووووا رم  تمووووا باليوووود بووووالعنوا  التووووالي )

عابوووودتق تو  ة ووووالما عووووق طرتوووو  ال رتوووود ال وووورت  مووووق  وووو ت المي ووووة القوميووووة لل رتوووود تو 

 0( 23918520بالفا د عل  ةقل )

دلوووووة موووووق والوووووي ال موووووات ت ووووو  ا  تكوووووو   الوووووة المكات وووووات والمرا ووووو ت المت ا -

ارداةتووووة والمتعووووامليق والمتعاقوووودتق معمووووا بمووووا لووووي ذلوووو  ار طوووواةات والقووووراةات 

وم اووووور ال ل ووووات ورير ووووا مكتوبوووو  بشووووك  تمكووووق الرجوووووج  ليوووو  الرقووووا علووووي 

ا  تكووووو  صووووادةم مووووق األأووووخاا المفوووووض لموووول ذلوووو  مووووق الطوووورليق وت وووو  

موقوووو  بالت ووووليل تو االرتفووووا  بمووووا تث وووو  ت ووووليمما وتكووووو  ت ادلمووووا تمووووا بةتصووووات 

 0 ة الما عق طرت  ال رتد تو بالفا د او باالتمي 

 طوووواة ةولووووي رالووووة ت ييوووور تي مووووق الطوووورليق لمقوووور  الم وووودد لووووي العقوووود تلتووووزف ب -

 يير م وووو قاً وق وووو   م ووووة عشوووور تومووووا علووووي األقوووو  مووووق تالطوووورر اآل وووور بووووال

 0ردور الت يير 

 أعضاء اللجنة
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 : حظر تعديل العطاء  -13

ال تعتوووود بوووو ي عطووووا  تو تعوووودت  ليوووو  توووورد بعوووود الموعوووود الم وووودد ل ل ووووة لووووتل المقوووواةت  

الفنيوووة وت قووور التعووودت  لوووي العطوووا ات المقدموووة بعووود  ووو ا الموعووود وت ووور   ووو ا ال قووور 

 0عل   صار  العطا  الفا ز 

 عن العقد :  التنازل  -14

الم ووووالغ الم ووووت قة لوووو   لمووووا تو بعأووووما   ال ت وووووم للمتعاقوووود التنووووامت عووووق العقوووود تو عووووق 

ومووو  ذلووو  ت ووووم ت  تتنوووامت عوووق تلووو  الم وووالغ ألرووود ال نوووو  تو الشووور ات الماليوووة ريووور 

المصوووورلية الموووور ل لمووووا بمزاولووووة النشوووواط لووووي جمموةتووووة مصوووور العربيووووة   وتكتفووووي 

لووووي  وووو   ال الووووة بتصوووودت  ال نوووو  تو الشوووور ة دو  ار وووو ت بم وووو ولية المتعاقوووود عووووق 

د    موووا ال تخووو  ق ووووت مزولووو  عوووق الم وووالغ الم وووت قة لووو  بموووا تكوووو  لل موووة تنفيووو  العقووو

 0ارداةتة ق ل  مق رقوم 

 آلية المناقصة -15

لوووتل المقووواةت  الماليوووة للعوووروض المق ولوووة لنيووواً  لوووي المناقصوووة تتوووول  ل نوووة المناقصوووة 

للوصوووووت أللأوووو  الشووووروط واقوووو  األ ووووعاة وذلوووو  بعوووود توريوووود   ت وووود المقاةمووووة بوووويق 

مووووق جميوووو  النووووواري الفنيووووة والماليووووة و  صووووداة تموووور ار ووووناد بوووويق م القووووة العووووروض 

القووووا رم وبوووويق مووووق تووووتل التر ووووية عليوووو  مووووق تصوووو ا  العووووروض المق ولووووة لنيوووواً وماليووووا 

 0واألق  مق القيمة التقدترتة 

العطوووا   صوووار   صوووداة تمووور ار وووناد  لووو  ةتوووة ) الم القوووة  ( ال ووو  لووو  ولل موووة اردا

 0وطاً وال ي تل التر ية عليمل األق   عرا واأللأ  أر

 محافظة القاهرع من األعداد  طبقا ألمراإلسناد  الصادر  -16

بتووووولير تلووووراد األمووووق و ال را ووووة  ط قووووا ألموووور  زف الشوووور ة التووووي تووووتل التر ووووي  عليوووو تلتوووو

 ليموووا موووق الم القوووة  ووو ت لتووورم التعاقووود وتوووتل  صوووداة تمووور ار وووناد  ار وووناد  الصوووادة

  0ط قا ل عداد المطلوبة ولقا ل رتياجات  

 ييم الفني للعطاءات : التق -17

 0االلتزاف بالمواصفات الفنية المطرورة  •

 0االلتزاف بتقدتل الم تندات المطلوبة   •

  0 ابقة األعمات لي م ات موووج المناقصة   •

 أعضاء اللجنة
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 مدع تنفيذ العقد  -18

تلتوووزف الرا وووي عليووو  المناقصوووة بتنفيووو  موووا وةد بووو مر ار وووناد  موووق تووواةتح اليووووف التوووالي 

رصووووداة تموووور ار ووووناد  الصووووادة مووووق الم القووووة و ذلوووو  لموووودم  وووو ر  وووونوات بوووونفد 

  0المواصفات واالأتراطات الفنية واأل عاة المتعاقد عليما  

 : إلغاء المناقصة -19

ال وووو  ليمووووا  ذا ا ووووت ني عنمووووا مما يووووا تو  ذا للم القووووة ال وووو  لووووي  ل ووووا  المناقصووووة ق وووو  

( موووق قوووامو  تنقووويل 37اقتأووو  المصووول ة العاموووة ذلووو  ولقووواً لءركووواف الوووواةدم بالموووادم )

التعاقوووودات التووووي ت رممووووا ال مووووات العامووووة  ووووال  الوووو  ر و وووو ل  لووووي رالووووة صوووودوة 

  0قراةات  يادتة مق الدولة ت توج   ل ا  العملية و مما  التعاقد الم رف 

 عديل الشروط والمواصفاتت  -20

للم القووووة ال وووو  لووووي  د ووووات  تعوووودت ت علووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات ق وووو  

ميعوووواد لووووتل المقوووواةت  الفنيووووة ب وووو عة تتوووواف علوووو  األقوووو   ذا اقتأوووو  المصوووول ة العامووووة 

ذلووو    علوووي ت  توووتل   طووواة موووق قووواموا بشووورا  الكرا وووة بمووو   التعووودت ت  ووو ت    وووة 

لتعووودت ت جوووز اً ال تت وووزت موووق تتووواف موووق تووواةتح  جووورا  التعووودت ت   ب يووو  تعت ووور تلووو  ا

م ووووتندات المناقصووووة وملزموووو  لمقوووودمي العطووووا ات   وذلوووو  علووووي الن ووووو الم وووويق تفصووووي ً 

( مووووق قوووامو  تنقوووويل التعاقووودات التووووي ت رمموووا ال مووووات العاموووة  ووووال  الوووو  ر 19بالموووادم )

 االستالع :  -21

الموووودتر عووووق طرتوووو  ل نووووة لت ووووليل الموقوووو    يتشووووكتصوووودة ال وووولطة المختصووووة قووووراة ب

المتعاقووووودم بة طووووواة ال موووووة الم وووووتفيدم  طيووووواً    وتلتوووووزف الشووووور ةالتنفيووووو ي لل ووووووم 

 مووووا وةد بالعقوووود وتموووور  للموقوووو  بمواعيوووود وتووووواةتح ت ووووليل تلووووراد األمووووق و ال را ووووة 

 0ار ناد  عل  ت  تتل   ناد األعمات    ت تتاف ومواعيد العم  الر مية 

ةم التعاقوووودات بم القووووة القووووا رم ة طوووواة  دابالمناقصووووة  تلتووووزف الشوووور ة الرا ووووي عليمووووا

 0بالموق    بما تفيد  تماف ت ليل  تلراد األمق و ال را ة  المتعاقد عليمل

 أعضاء اللجنة
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 : العقدتنفيذ في  التأخير -22

بة ووووووناد العمووووووو  أللووووووووراد األمووووووووووق            وف وقووووووتت   تلتووووووزف الرا وووووو  عليوووووو  الومناقصوووووووة  -

للمواعيووووود الم وووووددم بالعقووووود ط قوووووا  ال أووووواةيل ووووووم الزاوتوووووة ال مووووورا  و ال را وووووة 

وبالكيفيووووة المتفوووو  عليمووووا و ذا توووو  ر لووووي التنفيوووو  عووووق  وووو ا الميعوووواد ت صوووو  منوووو  مقابوووو  

ي ( مووووق قووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التوووو48توووو  ير بالن وووو  وال وووودود الم ينووووة بالمووووادم )

  0( مق ال  ت  التنفي تة المشاة اليمما 98ت رمما ال مات العامة   والمادم )

 عن أعمالهاالعامة للشركة مسئولية ال -23

مميووووز للعووووامليق )امووووق و ررا ووووة (  تووووولير م  موروووودبتلتووووزف الشوووور ة مقدمووووة العطووووا   -

 –بوووواد  الشوووور ة  – رالتووووة–روووو ا  ا ووووود  –رووووزاف  –بنطلووووو   –ع وووواةم عووووق )قموووويل 

جا وووو  تو بلووووولر لوووووم القموووويل )أووووتاً  ( وال ت وووووم للعووووامليق ت ييوووور  وتلتووووزف الشوووور ة 

بتقوووودتل مواصووووفات  موووو  العطووووا  علوووو  ت  تلتووووزف العووووامليق بالشوووور ة باةتوووودا   وووو ا الووووز  

 0و تقدع عينة لالعتماد قبل الترسيه   /لي توقات العم  الر مية 
قوووود موووو  المتعاقوووود تي م وووو ولية بالن وووو ة ال  ال تت موووو  الم القووووة طوووووت موووودم  وووورتا  الع -

دعووواو  مرلوعوووة  اصوووة بوووة  مطال وووات ب ميووو  تمواعموووا و التوووي قووود تقووواف وووود المتعاقووود 

ب وووو   روووودور ولووووام تو رووووادر تو ررتوووو  تو  صووووابة تو تلوووو   –تو تي  طوووورار ت وووور  

  0مما تنش  تو تق  لي موق  العم   –مق تي موج تو صفة  ام  

ناد األعمووووات  ط قووواً لشووووروط التعاقوووود الووووواةدم لووووي تموووور تكوووو  الشوووور ة م وووو ولة عووووق   وووو -

 0ار ناد الصادة للشر ة 

 الشروط و المواصفات العامة   ▪

 -تلتزع الشركة مقدمة العطاء باالتي :  -24

 0جمي  تعليمات ال ماتة المدمية و ارطفا   -1

 0جمي  تعليمات األمق الصناعي  -2

 0جمي  تعليمات األمق العاف   -3

 0األمق بم القة القا رم وارداةم التنفي تة لل وم  جمي  تعليمات   -4

 مشووووا   وووو  ت مط وعووووة ذات تةقوووواف م ل وووولة توووو ة  توميوووواً و ت وووو   بمووووا  -5

النقووواف األمنوووي اليوووومي و توقووو  موووق م ووو وت  ووو  وةدتوووة بوووالموق  و تعتمووود موووق 

بكوووو  وةدتووووة و تنقوووويل دلوووواتر  لتو مووووق تنووووو  عوووونم االداةم التنفي تووووة لل وووووم

الموووووودتر  و األجمووووووزم و المعوووووودات و عروووووووما علوووووو  و ال وابووووووات  األروووووووات

 – وووو   األروووووات )دلووووواتر ال أوووواةي الزاوتوووووة ال موووورا ل وووووم  التنفيوووو ي 

 دلاتر رر ة ال ياةات (

 أعضاء اللجنة
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تلتووووزف الشوووور ة بال صوووووت علوووو  التوووورا يل ال ممووووة لتنفيوووو  األعمووووات بمعرلتوووو   -6

 0دو  تدم  م  ولية عل  الم القة  

 وووووالة تي تمشووووطة ت وووور  مممووووا  اموووو     تلتووووزف الشوووور ة المتعاقوووود معمووووا بعوووودف  -7

و دو  ومخالفووووة ذلوووو  تعت وووور تجووووام  للم القووووة لووووي  ل ووووا  التعاقوووود دو   موووو اة 

 0تعوت  عما  والة المتعاقد  

 يماوتووووة تو مراق ووووة و منوووو  تشوووووتق تي مووووواد  تلتووووزف الشوووور ة المتعاقوووود معمووووا  -8

تو ا ووووت  ت الوروووودم لووووي تي مشوووواط ةم ل أووووتعات تو مووووواد م قووووو مووووواد قابلووووة

 0تني ت ر  بمعرلة المتعاقد تخز

تلتوووزف مقووودف العطوووا  بتقووودتل ارقوووراة المرلووو   تمووو  عووواتق المكوووا  م ووو  الطووورا  -9

بمووووا تنفوووو  تي جمالووووة و تموووو  تعوووورر علوووو  متطل ووووات األمووووق و ال را ووووة و تموووووة 

مختلفووووة الوووول بووووو مي  موووووكومات الوووووموق  الموووووطلو  توو ميوونوووووو   و ت ميزاتوووو  ال

و ت   ووووعر  المتقوووودف بوووو  ت طوووو  جووووومي  موووووتطل ات األمووووق و ال را ووووة و اموووو  

و العمالووووة بالكاموووو  و تعت وووور تقوووودتل عطا وووو   قووووراة منوووو  موووووو  وت عووووق العموووو  

 0ب ل  

تلتووووزف الشوووور ة الرا ووووي عليمووووا المناقصووووة ت  تكووووو  م وووو ولة م وووو ولية مدميووووة        -10

رت  الووكووووووو ر و جنا يوووووة عوووووق تي  ووووورقات تو تلفيوووووات ت ووووودر عوووووووق طووووووو

لءبووووووووا  تو الشووووو ابي  مووووو  تووووو ميق الورووووودات موووووق الووووودا   و الخووووواة  وووووود 

 الح 000ال رقة تو ال رت  

تلتـــــزم الشـــــركة باالتصـــــال بالجهـــــات األمنيـــــة الرســـــمية واتخـــــاذ اإلجـــــراءات  -11
 الالزمة عند الطوارف.

 تلتزم الشركة بتأمين وحماية اإلداريين والزائرين -12
جميـــع أفـــراد الورديـــات طـــوال أيـــام األســـبو  واألعيـــاد لتـــزم الشـــركة بتـــوفير ت -13

 واإلجازات الرسمية.
الموووودتر ســــاعات ويجــــوز بموافقــــة  8تلتــــزم الشــــركة بــــأن تكــــون ورديــــة الفــــرد  -14

ــدة  ال أووووواةيل ووووووم الزاوتوووووة ال مووووورا  التنفيووووو ي  ــد ســـــاعات العمـــــل لمـــ مـــ
 مماثلة في حالة ما إذا تطلب األمر ذلك.

 أعضاء اللجنة
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 ( على الصدر.IDااللتزام بوضع كارنيه الشركة ) -15
ــركة ب -16 ــزم الشـــ ــات تلتـــ ــع مكونـــ ــة جميـــ ــأمين و حمايـــ ــات  تـــ ــع و  و ممتلكـــ الموقـــ

ــا بكافــــة مشــــتمالت المبنــــى ــا وخارجيــ الــــ  مــــن الســــرقة 000و محتوياتــــه  هداخليــ
بـــــدأً مـــــن الـــــدور األرضـــــى حتـــــى ســـــط  المبنـــــى ومـــــا وتخريـــــب  وإتـــــالف

ــن  ــمنه مــ ــاءيتضــ ــق -منظومات)كهربــ ــاء حريــ ــا   -إطفــ ــأمين 0000ميــ ــ ( و تــ إلــ
 0و حماية السوق من السرقة و اإلتالف و التخريب 

ب   تعمات مخالفوة   ال أاةيل وم الزاوتة ال مرا   المدتر التنفي ي  ة طاة  تلتزف الشر ة ب -17

 0قد ت در دا   الموق  لوة الت ق  مق ردو ما  

 0 ل يات تو م رقات تعوم ر ق  ير العم ار طاة الفوةي عق تي  بتلتزف الشر ة  -18

للم القة وارداةم التنفي تة لل وم ر  التفتيش و المتابعة الدوةتة بمندوبيق عنما للت  د موق  -19

التزاف المتعاقد بتنفي  بنود العقد  داةتا و لنياً بكالة الص ريات و ارأرار علو  تنفيو  العقود 

0 

ال را وة طووات  ة المقرةم لي العقد مقيور األموق  متادم الفتلتزف الشر ة المتعاقد معما بعدف   -20

 0مدم  رتا  العقد 

الوح و تكوو  م و وال   000تكو  المتعاقد م  وال عق تدا  لرتق  و تت م  جميو  الت مينوات   -21

عق لرتق  تماف  الة ال مات الم  ولة لي الدولة ووماةم العم  و تكوو  م و وت عوق جميو  

 0اً دو  تدم  م  ولية عل  م القة القا رم تعمات تابعي  مدمياً وجنا ي

ت   لل لطة المختصة بالم القة وارداةم التنفي تة لل وم لي تي وق   م اة المتعاقد بت يور  -22

بع  تو    لرت  العم  عل  ت  تتل تنفي  الت يير المطلو    ت   ووعة تتووواف و  ال اعت ور 

 0موماً لي   ا الش    ذل     ت بالعقد و تط ي  ارجرا ات ال ممة قا

لي رالة  ذا  ما     للم القة ردور تي  ل  ال  بند بعد التعاقود و ذلو  بنوا  علو  تقرتور  -23

و تكوراة رودور  و ا ار و ت  تنو ة   ال أواةي  ل ووم الزاوتوة ال مورا المدتر التنفيو ي  

مق تواةتح  المتعاقد بةم اة  تابي و  ذا ةتت الم القة ام  لل تتل ت  يق الخدمة   ت ت  وج 

ارم اة ت   لما ل ح العقد دو  راجة  ل  تن ي  تو  م اة تو اتخاذ  جرا  قأا ي عل  ت  تتل 

و ال  تو  التنفي توة دو   2018ل ونة  182طرا العملية عل  ر اب  ط قوا ألركواف القوامو  

 0ار  ت ب   الم القة لي المطال ة بالتعوتأات ال ممة قاموماً لي   ا الش    
 

 أعضاء اللجنة
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 اتشوووووترط لوووووي تلوووووراد األموووووق و ال را وووووة لوووووي الوةدتوووووات الث  وووووة ت  تكوموووووو -24

مووووودةبيق علووووو  تعموووووات مكال وووووة ال را ووووو  و تشووووو ي  و ا وووووتخداف تجمزتموووووا و 

معووووداتما موووو  تقوووودتل أوووومادات تث وووو  توووودةت  و ا ت وووواة لرتوووو  ارطفووووا  بمعرلووووة 

 0ارطفا  و داةم الدلاج المووووودمي  

لوووووي رووالوووووة وجوووووود مخالفوووة تو اعتووودا  ت ووو  علووو  لووورد األموووق الت قووو  موووق  -25

 لوووووو  قوووووووو ل الوووووووشرطة التووووواب  لووووو  الورووووودم المخالفوووووة و الووتوووووووج  لووووووووةاً 

لمووووووعاتنة         و    وووووات الوووووووومخالفة و   طووووواة المووووودتر التنفيووووو ي لل ووووووم بموووووا 

 0 تابياً 

تكوووو  المتعاقووود م ووو وت م ووو ولي   املوووة عوووق ررا وووة جميووو  مكوموووات صووونادت   -26

م ووووووابد  ( و وووووو ا طووفاتووووووووات ال رتوووووو    –وقووووووواذر–ال رتوووووو  )   ووووووراطيل 

 0نادتقما  اليدوتة       وص

ارأوووورار علوووو  تلووووراد األمووووق لووووي وةدتووووة تدا  الخدمووووة ومتابعووووة تنفيوووو  المموووواف  -27

  ال أوووواةي ل وووووم الزاوتووووة ال موووورا الموووودتر التنفيوووو ي المكلوووو  بمووووا مووووق ق وووو  

0 

  وووو ً   لووووي رالووووة الكووووواةر داةات أووووارلي ارموووو    وووو  ار اة ة لوووويالمشوووو -28

 0 منقماً لي  طاة قواعد و م ادئ األمق الصناعي و ال ماتة المدمية  

ا  وتموووووموووق تلوووراد األموووق وال را وووة لموووواقعمل روووات ام تتوووات ووو  عووودف م وووادةم  -29

(  ال بعوووود ا ووووت ف مم  موووول بالوةدتووووة  /  الثووووة ) تولوووو /  اميووووةات الث  ووووة الوةدتوووو

 0تليما بنفد الموق  التي

م ووووتو  األدا  لووووي العموووو  ور ووووق المقموووور العوووواف والمووووروة الم القووووة علوووو   -30

 0 المفاجئ والم تمر لي  ومماةا

المتقدمووووة بتنفيوووو  تي تطوووووتر لووووءدا  با ووووتخداف و ووووا    ةلووووي رالووووة قيوووواف الشوووور  -31

مثوووو  ) تر يوووو  بال وووووم لنيووووة ت وووواعد علوووو  ت  وووويق وتطوووووتر تدا  مقوووواف امووووق 

الووووح( تووووتل  00تليفومووووات / ت وووول ة  وووواميرات تليفزتوميووووة / ا ووووتخداف ال وووولكي / 

ذلووووو  بووووودو  تي مقابووووو  تت ملووووو  الم القوووووة علووووو  ت  تووووو وت ملكيوووووة األجموووووزم 

 0والمعدات  ل  م القة القا رم لي مماتة مدم التعاقد 

 تعأا  الل نة -32

33-  
34-  
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35-  
36-  
37-                                      

38- -15- 

39-  
40-  
ا  ت ووووو  للم القوووووة الرجووووووج علووووو  المتعاقووووود أل ووووو   الوووووة التعوتأوووووات  م -41

تقاع ووووو  تو رووووودور تي تووووووراة للم نوووووي تو العوووووامليق بموووووا و  ووووو ا األووووووراة 

 0 0التي تصي  المترددتق

صووووونادت  تجموووووزم  –تووووو ميق ورماتوووووة وررا وووووة )م وووووامي و ررلوووووة الكمربوووووا   -42

ررلووووة الكوووواميرات و وووواميرات المراق وووووة  –الوووودلاج الموووودمي –األمووووق الصووووناعي

مووووووواتير طلم ووووووات الميووووووا  وتجمووووووزم  موووووو اة ال رتوووووو  و الووووووة المنشوووووو ت  –

 .0  اعة( 24والخدمات عل  ت طل الم امي طوات اليوف )

ت تو تلفيووووات أل  م وووو ولية المتعاقوووود م وووو ولية مدميووووة و جنا يووووة عووووق تي  وووورقا -43

و ال وووووم و التوووو ميق علوووو  الوروووودات و ال وووووم مووووق 0مووووق عناصوووور الم نوووو  

 الح  0000ال رقة او ال رت  

 0الم ن ت  ي  المترددتق عل  مراق ة و -44

تكووووو  مقوووودف العطووووا  م وووو وال عووووق تنفيوووو  التعليمووووات التاليووووة بكوووو  دقووووة وتت موووو   -45

تواجوووود ة وووويد  وووو  وةدتووووة وذلوووو  موووو  مراعووووام م وووو ولية تي مخالفووووة تو ت وووواوم 

)م  ووووو  عوووووالي( لل فوووووا  علووووو  م وووووتو  األدا  لوووووي العمووووو  ور وووووق المقمووووور 

والم وووووتمر لوووووي ً وممووووواةاً علووووو  جميووووو  الخووووودمات العووووواف والموووووروة المفووووواجئ 

 ومتابعتما.

(  وووواعات توميووووا ولوووو  رالووووة 8تزتوووود موووودم الوةدتووووة الواروووودم للفوووورد عووووق )ال -46

الموووودتر التنفيوووو ي الأووووروةم القصووووو  للعموووو  بالوةدتووووة التاليووووة بشوووورط موالقووووة 

 0ال أاةي الزاوتة ال مرا  ل وم 

الع ووووكرتة موووو  تقوووودتل الم ووووتندات ت وووو  ت  تكووووو  لوووورد األمووووق تد  الخدمووووة  -47

   الدالة عل  ذل  

 0ارأرار عل  تلراد األمق التابعيق ل  ت نا  وةدتت   -48

التفتووويش علووو  جميووو  األموووا ق الم ووو وت عنموووا والت  ووود موووق  وووير العمووو  ولوووو   -49

 الخطت وال رامج المعتمدم 

ت وووو  للطوووورر االوت )ال مووووة الطال ة(مطال ووووة الطوووورر الثووووام  ت وووودت  او ت ييوووور  -50

مووووق الووووراد االمووووق بخطووووا  ة ووووم  ت وووولل للمشوووورر دو  ابوووودا  ا وووو ا  ا  لوووورد 

  مق الطرر االوت
 أعضاء اللجنة
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تقوووودتل التقوووواةتر علوووو  تتوووو  مووووواد  طوووورم روووووت الموقوووو  ولمووووا ت وووواة و وووووراة   -51

 ال  مة العامة واو ة عل  

 تقدتل التقاةتر الخاصة بوةدتت  م  ر  المشك ت التي ت در ت نا  ذل   -52

ارطوووو ج علوووو  دلتوووور التقوووواةتر والتفتوووويش عليمووووا والت  وووود مووووق قيوووواف األلووووراد  -53

 بة  ات عملية اال ت ف والت لل  

التفتوووويش علوووو  األلووووراد و ا تمووووات الووووز  الر وووومي ومقالووووة المقموووور واتخوووواذ  -54

  0ارجرا ات االرترامتة 

مراق ووووة رر ووووة رأوووووة وامصوووورار تلووووراد اآلمووووق وعموووو  اليوميووووة لل أوووووة  -55

 0وال يا   

   الفوةي عق ا  مخالفة ت در لي الموق   ارب  -56

تشوووووترط تووووودةت  جميووووو  تلوووووراد األموووووق وال را وووووة بالوةدتوووووات علووووو  تشووووو ي   -57

وا ووووووتخداف جميوووووو  معوووووودات وتجمووووووزم مكال ووووووة ال را وووووو  وتجمووووووزم األمووووووق 

 وال را ة دا   و اة  الم ني بالتن ي  م  ال مات المختصة... الح. 

تقوووودتل ال وووو  ت اليوميووووة م وووو   بمووووا ت ووووما  تلووووراد  وووو  وةدتووووة والواج ووووات    -58

 ال أوووواةيل وووووم الزاوتووووة ال موووورا  للموووودتر التنفيوووو ي رد المكلوووو  بمووووا  وووو  لوووو

  0موقعاً مق المشرر ق   ال اعة الثامن  ص اراً 

 وووووواعة(  24تووووووتل ال ماتووووووة و األمووووووق و ال را ووووووة بنقوووووواف اليوووووووف الكاموووووو  )  -59

 م تمرم.

تووووتل ارت ووووا  التوووو  ير عووووق ال وووواعة الثامنووووة صوووو ارا ريووووا  عووووق  وووو ا اليوووووف   -60

 رامتوووووة والوقا يوووووة ووووود ليوووووروس  وةوموووووااالرت ارجوووورا ات االلتووووزاف باتخووووواذ 0

0 

 ثالثاً :الشروط و المواصفات الفنية الخاصة
 -: شروط يجب توافرها في العاملين باألمن والحراسة -25
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ت  تكوموا ذو    رم ب عمات األمق وال را ة ومو  ليق ال وتخداف تجموزم ومعودات ارطفوا   -1

 0واألمق الصناع 

 ونة ومتمتعويق باللياقوة ال دميوة واالمأو اط ور وق   45  -20ت    ت  تتراوا تعماة ل بيق   -2

 0ال ير         و ال لو  

وراصليق عل  م  و    –و الييق مق األمراض المعدتة    –ت  تكوموا راصليق عل  الموالقة    -3

 0متو ت عل  األق  منا   

 0 ال رتة وعدف ارلصاا عق تي ت راة بالعم  تو معلومات  اصة بال مة  -4

  لرد األمق تد  الخدمة الع كرتة م  تقدتل الم تندات الدالة عل  ذل  ت   ت  تكو    -5

 أعضاء اللجنة       
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 اختصاصات رجال األمن بالموقع- 26

 الموقعب  االمن مدير -أ
 0حاصل على معهل دراسي )عالي(ان يكون  -
المخـاطر التـي قـد يضع الخطط التي بها يـتم تـأمين المنشـأة والعـاملين والمتـرددين عليهـا مـن  -

 0تتعرو لها 
 0يشرف فنيا وإداريا على العاملين تحت أدارته ويعمل على تنمية ورفع كفاءتهم وتدريبهم  -
 0يدرس األساليب والتنظيم المتبع فى المنشأة ويبدى مالحظاته األمنية   -
ويراقـب يتأكد من مراعاة المنشـأة لاللتزامـات القانونيـة ذات األثـر عليهـا مـن الناحيـة األمنيـة   -

 تطبيقها  
 0سرعة التصرف حيال المواقف الطارئة  -
 0يراعى تطبيق المنشأة لتعليمات السالمة والصحة المهنية    -
 0التحقيق وحل المشكالت المتعلقة باألمن والحماية   -

 موقعاالمن بال مشرف –ب 

 حاصل على معهل دراسي مناسب )معهل متوسط أو فوق المتوسط (ان يكون  -
 0مسئولية مباشرة أمام مدير األمن مسئول  -
 0تنظيم الخدمات األمنية بالوردية   -
 0اإلشراف على أفراد األمن التابعين له أثناء ورديته  -
 التفتيش على جميع األماكن المسئول عنها والتأكد من سير العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة    -
 أثار وإضرار واضحة على السالمة العامة  تقديم التقارير على أيه مواد خطرة حول الموقع ولها    -
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 0تقديم التقارير الخاصة بورديته مع حل المشكالت التي تحدث أثناء ذلك  -
 اإلطال  على دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام األفراد بإثبات عملية االستالم والتسلم   -
 0التفتيش على األفراد و اكتمال الزى الرسمي ونظافة المظهر  -
 0مراقبة حركة حضور وانصراف أفراد اآلمن وعمل اليومية للحضور والغياب    -
 0اإلبالغ الفوري عن اى مخالفة تحدث في المبنى و السوق    -

 أعضاء اللجنة   
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 فرد أمن   - ج

 0حاصل على معهل دراسي مناسب ال يقل عن  )الشهادة اإلعدادية (  ان يكون  -
 شهادات تفيد تنفيذ الخدمة العسكرية او اإلعفاء من الخدمة العسكرية  -
 0أداء المهام التي يكلف بها للحفاظ على أمن المنشأت محل التعاقد   -
يتميز بلياقة بدنية وجسدية عاليـه مـن حيـث الشـكل العـام المناسـب ألداء مهـام عملـه بكفـاءة   -

 0عالية
األمــن واســتخدام أجهــزة ومعــدات اإلطفــاء ولحراســة ذو خبــرة عاليــة فــي مجــال األمــن وا -

 0الصناعي من خالل الدورات التدريبية ) مع تقديم شهادات بذلك ( 
 0يتميز باالنضباط الذاتي وحسن المظهر وقوة الشخصية واألمانة والعفة والنزاهة -
 الطارئة   حسن التصرف في اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية المناسبة وكذلك المواقف األمنية -
 0ال (0000) حدوث شغب / اعتداء / تسرب ميا  أو غاز / الزيارات الهامة  

 0يتميز باللباقة والهدوء وإال يغضب بسرعة وقادر على امتصاي غضب اآلخرين  
  0اإلبالغ الفوري عن اى مخالفة تحدث في الموقع  

 صرف المستحقات المالية :    -27
يتم صرف المستحقات المالية للمتعاقد في بداية الشهر التالي الذي تم فيه تنفيذ بنود العقد بشرط تقـديم 

 -:اآلتي
 المنقضي  بإجمالي المبالغ المطلوبة عن األعمال المنفذة خالل الشهرمعتمدة من الشركة فاتورة   أ  ( 

/ أو تشـوبها مالحظـات   المنفـذة تامـة  يفيد بأن جميع األعمال  للسوقالمدتر التنفي ي  ب (  تقرير من  

 للسوقالمدتر التنفي ي الخصم المالي  و يعتمد هذا التقرير من   تستوجب 

 : أو التنفيذ علي الحساب العقد فسخ-28

 ووووا  الشوووور ة المتعاقوووودم لووووي رللم القووووة ال وووو  لووووي ل ووووح العقوووود تو تنفيوووو   علوووو   

( مووووق قووووامو  تنقوووويل 51و 50بالمووووادتيق )األروووووات وط قوووواً للشووووروط واألركوووواف الووووواةدم 

( مووووووق ال  توووووو  101و  100التعاقوووووودات التووووووي ت رممووووووا ال مووووووات العامووووووة والمووووووادتيق )
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التنفي تووووة  ووووالفي الوووو  ر موووو  اعت وووواة التوووو ميق النمووووا ي الم وووودد رقوووواً لمووووا   دو    وووو ت 

 0ب قما لي الرجوج علي  ب ي   اةم تكو  قد ل قتما  

 أعضاء اللجنة   

 
 

-19- 

 

 المظروف الفني : محتويات-29

تلتووووزف الشوووور ات مقدمووووة العطووووا ات تال ت تووووو  المقوووورور الفنووووي علوووو  تتووووة ت ووووعاة 

 0مالية و يتل ا ت عاد ا  عطا  تتأمق لي مقرول  الفني ذل  

 يجب أن يحتوى المظروف الفني على المستندات االتية :

مووووق ال   ووووة التنفي تووووة ( 49و ذلوووو  ب اموووو  الم ووووتندات وال يامووووات المنصوووووا بالمووووادم )

لقوووامو  تنقووويل التعاقووودات التوووي ت رمموووا ال موووات العاموووة  وووالفة الووو  ر ليموووا تتعلووو  منموووا 

 0بالعملية م   المناقصة  

ا وووول صووووار  النشوووواط وا وووول الشوووومرم    وجوووود وصوووووةم مووووق عقوووود الت  وووويد  -1

 0 ا ي و أكلما القامومي بالم تندات ألللشر ة ومقامما ا

 0اال ل الت اةي  -2

 0تر تو المو   الم  وت ا ل المد -3

–ةقووووول الفوووووا د  –ةقووووول التليفوووووو   –و ووووويلة التواصووووو  ) الم ووووو  المختووووواة  -4

ا وووول المخوووووت لوووو  التواصوووو  موووو  المتعووووامليق ( و ذا توووول  –ال رتوووود االلكترومووووي

ت يوووور العنوووووا  تووووتل   طوووواة الم القووووة بووووالعنوا  ال دتوووود و  ال تصوووو     الووووة 

 0وميا  المر  ت عل  العنوا  القدتل ص ي ة ومال م قام

تمووووواج النشوووواط والموالقووووات ال ممووووة مووووق ال مووووات المعنيووووة للعموووو  لووووي  وووو ا  -5

  0الم ات  

 بطاقة الرقل القومي -6

 0ال طاقة الأرت ة ال دتثة و ت ر  قراة ورت ي -7

 ت  ي  لد  مصل ة الأرا   المصرتة ) القيمة المأالة ( -8

 0القيد لي ال    الت اةي تو الصناعي تو     الم توةدتق   اةي  -9

  0أمادم ا طاة بالموالقة علي تط ي  مقاف الدلعات   -10

 صوةم مق القيد لي ال   ت التي تكو  القيد ليما واج اً قاموميا ر   االروات   -11

ا ل ال نو  و الم و وت الو ي تتعامو  معموا و العنووا  الو ي تتعامو  معموا وةقول ر وا   -12

 الشر ة لي ال ن  و الفرج ال ي تتل ت وت  تمر الدل  علي  

 الموق  المالي للشر ة ) القوا ل المالية عق   ر  نوات  ابق  ( -13
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ال يامووات الخاصووة بالكفاتووة الفنيووة و الماليووة و ا  بيامووات ت وور  تتطل مووا ط يعووة ال مووة  -14

 االداةت 

 أعضاء اللجنة   
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شمادم  ابقة األعمات)توامر   ناد  ابقة تو عقود( م  ذ ر ال مات ال اب  التعام  معما مدعم  ب -15

  0 األ يرم  ت الث ر  نوات   والمما لةالم ندم  األعماتمق ال مات تفيد تماف 

 0ترل  بالعطا   الة صوة الم تندات الم تدم بال يامات بعالية   -16

تقدف العطا  لي مقروليق ارد ما لني و األ ر مالي م ل  وترل  التاميق االبتودا ي بوالمقرور  -17

 0الفني 

ت   تقدتل بيا  الشك  القامومي لل مة مقدموة العطوا  و الم وتندات الدالوة علو  قيامموا قاموموا و  -18

الموافقددة ) ةلام صوةم ة مية مق عقد ت  يد الشر ة الم وا مة و ورتا  التصودت  االمنو   

( ل نة   133لمزاولة تعمات األمق و ررا ة المنش ت ط قا لقراة ومتر الدا لية ةقل )    (األمنية

 0بالقراة 10م  مراعام تنفي  بند ةقل  11/1/2016و الصادة بال رتدم الر مية لي   2016

تقدتل ما تث   با  المتعاقد م    لي منقومة الفاتوةم االلكترومية المنشو م بمصول ة الأورا    -19

 0 2021ل نة  1602المصرتة تنفي اً لقراة ال يد / ة يد م لد الومةا  ةقل 

 م ت عو  توما مق تاةتح جل ة لتل المقاةت  الفنية االةت اط  باأل عاة لمد  -20

 طاب  الشميد  وعليما موقعة ومختومة بخاتل الشر ة  تص   را ة الشروط و المواصفات  -21

 0االأترا  لي بوابة التعاقدات العامة  -22

 0و ليد تدوتا  ممكن تلتزف الشر ة بكتابة العروض  -23

علو  العطوا  مو  ذ ور ارجموالي علو   ترقيل العطا  الفني و الموالي بعودد  و  صوف   موجوودم -24

 0القرر مق الخاة 

صوةم عقد الت  يد وصوةم جرتدم الوقا   الر مية المصرتة المنشوة بما عقد الت  ويد لمقودف  -25

 0 العطا 

اقراة بوااللتزاف   م  تقدتل  ( ت مينات اجتماعية موول بما ت ما  العامليق األ ا ييق  2ا تماةم )   -26

 العمال بالتاميق علي 

 0الص يفة ال نا ية ل مي   األلراد  -27

 0 يشتر  بما الشر ة بنفد ترتي  الكرا ة االلتزاف ب   تكت  ال نود الت   -28

 الت  ي  لي منقومة الفاتوةم االلكترومية المنش   بمصل ة الأرا   المصرتة  -29
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 المظروف المالي : محتويات -30

 ت   ت  ت تو  المقرور المالي عل  الم تندات اآلتية :

( مووووووق ال   ووووووة 51ب اموووووو  الم ووووووتندات وال يامووووووات المنصوووووووا بالمووووووادم ) (1

التنفي توووة لقوووامو  تنقووويل التعاقووودات التوووي ت رمموووا ال موووات العاموووة  وووالفة الووو  ر 

 0المناقصة  ليما تتعل  بالعملية م   

لكووووو  لووووورد  أوووووام   الوووووة الأووووورا    بال نيووووو  المصوووووري  ال وووووعر األ ا وووووي (2

الت مينوووووات وا  قا مووووووة و ت والر ووووووف و الوووووودم اووووووورت ة القيموووووة المأووووووالة 

 0األ عاة م ة   وموقعة  و مختومة 

 قوووراة موووق الشووور ة بوووا  ت وووعاة تلوووراد األموووق و ال را وووة الرا وووية تمثووو  اقووو   (3

األ ووووووعاة التووووووي تتعاقوووووود عليمووووووا وت وووووو  ذات أووووووروط التعاقوووووود لعم  مووووووا 

المفأوووووليق والمميوووووزتق وا   ووووو   األ وووووعاة مما لوووووة تو اقووووو  موووووق ا  ت وووووعاة 

الوووووح   0000 اصوووووة )  صووووول الشووووور ات والمي وووووات والم   وووووات الخيرتوووووة 

 تو عروض مو مية ( 

 طوووا  مختووووف وموقووو  موووق ال نووو  بووورقل ر وووا  الشووور ة وا ووول ال نووو  والفووورج  (4

 0ال ي تتل الت وت  علي  تمر الدل  

األ ووووعاة التووووي تقوووودمما بووووالمقرور المووووالي تشووووم   وووودمات تعمووووات األمووووق و  (5

 ال را ة للوةدتات أمرتاً و طوات مدم التعاقد 

تلووووراد  توووووول بووووالعرض المووووالي التكلفووووة اليوميووووة و الشوووومرتة لكوووو  لوووورد مووووق (6

 األمق             و ال را ة

 التقاعس عن االستالع : -31 

لووووي المواعيوووود الم ووووددم بالعقوووود رووووات ت ووووليل تلووووراد األمووووق الم ووووتفيدم  ت وووو  علوووو  ال مووووة

وللمتعاقووووود روووووات تقووووواعد  مطابقتموووووا للمواصوووووفات والشوووووروط المتفووووو  عليموووووا بالعقووووود  

التقوووودف بطلوووو  لل وووولطة المختصووووة لتشووووكي  ل نووووة  ت ووووليل العموووو  ال مووووة المتعاقوووودم عووووق 

م اتوووووودم لدةا ووووووة ت وووووو ا  التقوووووواعد   وصوووووووةم منوووووو  لمكتوووووو  أووووووكاو  التعاقوووووودات 

 0العمومية وذل  للمتابعة  

 أعضاء اللجنة
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 دين : متعاقال الشطب من سجل  -32

أوووط  المتعاقووود موووق  ووو   المتعاقووودتق معموووا لوووي األرووووات وط قووواً للم القوووة ال ووو  لوووي 

قووووامو  تنقوووويل التعاقوووودات التووووي ت رممووووا  ( مووووق50للشووووروط واألركوووواف الووووواةدم بالمووووادم )

 0( مق ال  ت  التنفي تة  الفي ال  ر 100ال مات العامة والمادم )

 بوليصة التأمين -33
علووو  مفقتموووا و م ووو وليت  الكاملوووة تقووودتل تلتوووزف الشووور ة الرا وووي عليموووا العطوووا  وق ووو  التعاقووود و

بوليصووة توو ميق لصووالل الم القووة بمراعووام تال تقوو  قيمووة ال وليصووة عووق القيمووة التقدترتووة التووي 

وج التعاقوود بعوود  ووتقرة بمعرلووة أوور ة التوو ميق و ريوور ذلوو  مووق تموووة ت وور  ذات الصوولة بموووو

تووراض مووق الرا ووي عليووة ارجوورا ات ال ممووة لووي  وو ا الشوو     دو   مووة اع تموواف المعاتنوو  و

العطووا   علوو  ت  تشووم   وو   ال وليصووة علوو  ال وورقات ب مواعمووا و ارصووابات ب مواعمووا و الع ووز 

الووح  وذلوو  ليمووا تخوول الموقوو  ومووا قوود تترتوو  علوو   000) لوو  / جز ووي ( و الولوووووام و ال رتوو 

   ووداد  وو   ذلوو  مووق ت وواة دو  تدموو  م وو ولية علوو  م القووة القووا رم و تلتووزف الرا ووي عليووة العطووا

القيمووة لوووة قيوواف الم القووة بة طوواة  بال ووداد  وو ت المملووة الم ووددم مووق جام مووا لووي  وو ا الشوو   

ولووو  جميووو  األرووووات الخاصوووة بوووةجرا ات بوليصوووة التووو ميق توووتل  ت ووواج تركووواف الووووقواموويووووق          

 0و اللوا ل ذات الصلة  

ب مووووة تطلوووو  علوووو  جميوووو  الشووووروط و المواصووووفات  العامددددة يقددددر المتقدددددع للمناقصددددة --34

        الفنيووووة الووووواةدم بكرا ووووة الشووووروط الما لووووة و مل قاتمووووا و تموووو  موالوووو  علوووو  مووووا جووووا  بمووووا 

و ب مموووا تعت ووور مكملوووة لشوووروط التعاقووود روووات ة وووو المناقصوووة الما لوووة عليوووة وولقووواً ) لنمووووذ  

دتما م لوووود الدولووووة )  داةم العقوووود المرلوووو  ( و اموووو  ملتووووزف ب ميوووو  الم رقووووات  التووووي قوووود ت وووو

العقووووود مووووو    تصووووواا م لووووود صوووووة ( روووووات مراجعوووووة  را وووووة الشوووووروط  والفتوووووو  المخت

 0الدولة بنقر ت  منامعات ذات صل  بالعملية م   التعاقد تو العقد 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

23 

 

 

 –   

 

 المعاينة النافية للجهالة -35

م ووووو  الطووووورا المعاتنوووووة التاموووووة الناليوووووة الموقووووو  علووووو  تصووووو ا  العطوووووا ات معاتنوووووة 

ف ووووو  و ت ووووو  م ووووو وليت  موووووق  الوووووة ال ياموووووات و المواصوووووفات نلل مالوووووة و ت  تت قووووو  ب

             الوووووووواةدم بكرا وووووووة الشوووووووروط و المواصوووووووفات   و التعووووووورر علووووووو   ووووووو  األرووووووووات 

ط يعيووووة الشوووواملة رتوووو  تصوووو   لوووو  و األوووووواج الم ليووووة و القاموميووووة و االقتصووووادتة و ال

 دةا  واووووول و توووواف   و الووووة القوووورور التووووي قوووود توووو  ر علوووو  عروووووة و تعت وووور د ولوووو  

للعمليوووة ق ووووال مما يووواً لموووا ب التموووا وتوصوووالما الرا نوووة و لووويد لووو  ال ووو  لوووي االعتوووراض 

    معرلووووة م وووو  الطوووورا و تعت وووور  وووو ا  قووووراة منوووو  بدةا ووووة  وعليمووووا راليوووواً تو م ووووتق    

 المعاتنة التامة النالية لل مالة   ت معاتنو

 

 إقدددددددددددددددرار 

 

لموقوووو  مقوووور م ووووق أوووور ة / ...................ب منووووا قمنووووا بووووةجرا  المعاتنووووة الفنيووووة لل مالووووة ل

م وووو  التعاقوووود  مووووا  منووووا ملتووووزف ب ميوووو  مووووا وةد بكرا وووو  الشووووروط  ت مينوووو المطلووووو  

 والمواصفات و  ا  قراة منا ب ل  

 مقدف العطا  ت ل (1

 عنوووام   (2

 ةقل تليفوم                                                                (3

 ةقل ال طاقة الأرت ية (4

                                                                                         توقيع مقدم العطــاءالتجاري                                     رقم السجل  (5

 الخـــــــــــــتم                                                                              

 تعأا  الل نة 
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 رابعاً : االعداد المطلوبة  -36

 الحضاري الحمراء ساعة لسوق الزاوية  24طوال المطلوب تواجدها لألمن والحراسة األعداد 

 اإلجمالي  الوردية الثالثة الثانية الوردية األولى الوردية بيان 

 1 1 مدير موقع

 3 1 1 1 أمن  مشرف            

 25 5 10 10 أمن  فرد    

 الجزاءات والغرامات -37
 الجزاءات والغرامات المقابلة   وصف حاالت المخالفة للفرد  م

 مخالفات الت ظيم االدارى ) أفراد  (:اا   أوال
 ا الغياب بدون إذن مسبق أو ترك الوردية 1
 ا عدم التواجد في محل الخدمة  2
 ا عدم ارتداء الزى 3
 ا اإلهمال و التقصير في أداء الواجبات  4
 ا التعامل بأسلوب غير الئق 5
 المظ ر الخارجي وال ظافة الشخصية للفرد  -6

 
 خصم ما يعادل ضعفي الراتب اليومي للفرد  
 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد
 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 اليومي للفردخصم ما يعادل ضعف الراتب 
 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 ( ج ية من الراتب اليومي للفرد  100)                 

يتم توجيه إ ذار كتابي تفصيلي بالواقعة للمتعاقد من   ع د كل مخالفة :اا ثا يا 

 المحافظة أو اإلدارة الت فيذية 

خالل  ةمر2حاالت تكرار  فس المخالفة   ثالثا

  فس الش ر 
 ة  يغرامة مضاعفة على كل مخالفة بعد الثا 

 لم   مخالفة الشركة الى ب د من ب ود الكراسة     رابعا   

 ترد بعالية 

ج ية الى مخالفة ترد في تقرير المدير  700

 الت فيذي

وذلك مع عدم اإلخالل بحق الجهة اإلدارية في فس  العقد أو سحب اإلعمال وإعادة تنفيذها على نفقة  ❖
 المتعاقد  

 تعأا  الل نة
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 واألسعار شامال كافة أنوا  الضرائب والتأميناتبيان األعمال  -38

 الحضاريالحمراء لعملية األمن والحراسة لسوق الزاوية 

 بيان  م
عدد 
 األفراد

 السعر للفرد
 ش ريا
 بالج يه

جمالي  إ
السعر 
  ش ريا
 لألفراد 
 بالج يه

السعر جمالي إ
 س ويا لألفراد

 بالج يه

    1 مدير موقع  1

    3 مشرف امن 2

    25 امن فرد  3

   (29)  جمالي عدد األفراد   إ

 مقدف العطا  ت ل -1

 عنــوانه  -2

 رقم تليفونه                                                                -3

 رقم البطاقة الضريبية  -4

 توقيع مقدم العطــاءالتجاري                                              رقم السجل  -5

 
 

 تعأا  الل نة 
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 المتوقع للعملية  البرنامج الزمن   -39
 

 2021 /    / تاريخ اإلعالن

 2021 /    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

 2021 /    / تاريخ االنتهاء من البت الفني

 2021 /    / تاريخ فتح المظاريف المالية

 2021 /    / تاريخ االنتهاء من البت المالي

 2021 /    / تاريخ اإلخطار بالترسية

   -توفير اال تماد المال  : -40
للصنرف  نندوق الخندمات والتنمينة المحلينه  البند يسنمح بالصنرف منك   •

   0الزاولة الحمراء لسوق  مال األمك والحراسة  ل  أ
 تعأا  الل نة

 
 مدار إدارة التعاقدات                                                  

 
 ناجى إاراهيم دسوق                                             

 

 

 

  
 
 

  


