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 مقدمة
طرح مناقصة فى  إدارة التعاقدات اإلدارة المركزٌة للشئون المالٌة  من خالل  محافظة القاهرةرؼبة فً إطار 

نهٕدبد انكٓشثبئٛخ ٔنٕدخ انطٕاسئ  ATSح ٔسفغ كفبئخ نٕدخ انــاالطال ػًبلأيجبل  فٙ عامة

نهؼبو  يذبفظخ انقبْشح ثذٕٚاٌ ػبوانغبػّ (   –انغشثٙ –نهًجبَٙ انثالثّ )انششقٙ  ٔانكبثالد

  0202/0200انًـبنـٗ 
فغ االطالح ٔس ػًبلأ فٗ يجبل  كفبءحٔان انخجشحراد  انًزخظظخرذػٕانٓٛئبد ٔانششكبد  أٌ انًذبفظخٚغؼذ 

نهٕدبد غٛش شبيهخ قطغ انغٛبسنًذح ثالس عُٕاد  انظٛبَخ انؼبدٚخٔنٕدخ انطٕاسئ ٔ ATSكفبئخ نٕدخ انــ

   انًزكٕسح انؼًهٛخثشكم يزكبيم نهزقذو فٗ  انًًبثهخٔانكجشٖ ٔانًششٔػبد  انٓبيخد آثبنًُش انكٓشثبئٛخ ٔانكبثالد

هذظددددددٕل ػهددددددٗ ن نكشاعددددددخافددددددٗ ْددددددزِ  رفظددددددٛال  انددددددٕاسدح األػًددددددبليددددددٍ ؽددددددشح  انًذبفظددددددخ*رٓددددددذ  

ٔنٕدددددددخ  ATSاالطددددددالح ٔسفددددددغ كفبئددددددخ نٕدددددددخ انـددددددـػًددددددبل ألانفُٛددددددخ ٔانًبنٛددددددخ      أفؼددددددم انؼددددددشٔع 

نهًجددددددبَٙ  نهٕدددددددبد انكٓشثبئٛددددددخ ٔانكددددددبثالدغٛددددددش شددددددبيهخ قطددددددغ انغٛددددددبس  انظددددددٛبَخ انؼبدٚددددددخانطددددددٕاسئ ٔ

نهؼددددددددبو انًـبنددددددددـٗ  يذبفظددددددددخ انقددددددددبْشح ثددددددددذٕٚاٌ ػددددددددبوانغددددددددبػّ (   –انغشثددددددددٙ –انثالثددددددددّ )انشددددددددشقٙ 

ما ٌضوووووومن حسوووووون ـووووووـب و والتشووووووؽٌل الصووووووٌانةمسووووووتو  موووووون  أعلووووووىللوصووووووول إلووووووى  0202/0200
 وبموووووامووووو  أصوووووحال الخبووووورة العالٌوووووة بصووووو ة دائموووووة  واإلصوووووالح ورفووووو  الك وووووا ة اسوووووتمرار التشوووووؽٌل 

ضوووووو   فوووووًالمرفقوووووة  الخبووووورة وأعموووووال للمواصووووو ات ا  ـــــــوووووـقــوفٌت وووووا مووووو  الخبووووورة العالمٌوووووة و لووووو  
رارات و القووووووووانٌن المنظموووووووة ـوووووووـقــة الـوووووووـافـكــزا  بــــوووووووـتـٌوووووووت  ا ل أنى لــوووووووـعمطلوبة ـوووووووـالاألعموووووووال 

 األعمووووووالو  الشووووووروط و لمواصوووووو اتطوووووورح مناقصووووووة عامووووووة بشوووووو ن  لوووووو  وفقووووووا  ل تقووووووررفقوووووود لوووووو ل  
 0 الماثلة  و المواص اتبكراسة الشروط  الموضحة المطلوبة و 

ػًدبل أ ة الشوركات المتخصصوة فوً م والمن طرح المناقصة العامة الماثلوة إلوى دعووافظة القاهرة محتهدؾ 

غٛدش شدبيهخ قطدغ  انظدٛبَخ انؼبدٚدخٔنٕدخ انطٕاسئ ٔانؼدًبٌ نًدذح ػدبو ٔ ATSاالطالح ٔسفغ كفبئخ نٕدخ انــ

ثدذٕٚاٌ انغدبػّ (   –انغشثدٙ –نهًجدبَٙ انثالثدّ )انشدشقٙ  نهٕدبد انكٓشثبئٛدخ ٔانكدبثالدانغٛبسنًذح ثالس عُٕاد 

و قٌموة مالٌوة  ب قول ات  وودة عالٌوة  أعموالو لتوفٌر خدمات 0202/0200ـبنـٗ نهؼبو انً يذبفظخ انقبْشح ػبو
مراعاة اتخا  ما ٌلوز  مون تودابٌر لضومان تحقٌوا معواٌٌر ومبواد  تكوافو ال ور  وتعزٌوز ب  و ل  ك ا ةب على 

نه  أو التمٌٌوز الش افٌة والنزاهة والعدالة والمساواة فً المنافسة بٌن المتقدمٌن فً المعاملة وعد  التحٌز    م
إصودار أوامور وا حتٌا ات ال علٌة لل هوات الحكومٌوة  ة اإلن اق الحكومً من خاللبٌنه  ، وأٌضا تعزٌز ك ا 

 تً سٌت  التوصل إلٌها.على األسعار ال بنا    للشركات ال ائزة بمعرفة محافظة القاهرة   اإلسناد
كموا ٌ ووز أن  –رٌؾ ال نٌة والمالٌوة ن ٌحضروا  لسة فتح المظاأمة ٌ وز ألصحال الشركات المتقد -

ه ا  فًٌحضر مندول م وض من الشركة بمو ل ت وٌض ٌخول له كافة الصالحٌات الالزمة قانونٌا  
 . الش ن
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 مفهوم الصٌانة:
خ نٕددخ االطدالح ٔسفدغ كفبئدػًدبل أرقٕو انششكخ انزٙ عٛزى انزؼبقدذ يؼٓدب ثجًٛدغ األػًدبل انًٕػدذخ ثؼدذ نزُفٛدز 

غٛددش شددبيهخ قطددغ انغٛبسنًددذح ثددالس عددُٕاد  انظددٛبَخ انؼبدٚددخٔنٕدددخ انطددٕاسئ ٔانؼددًبٌ نًددذح ػددبو ٔ ATSانـددـ

نهؼدبو  يذبفظدخ انقدبْشح ثذٕٚاٌ ػدبوانغبػّ (   –انغشثٙ –نهًجبَٙ انثالثّ )انششقٙ  نهٕدبد انكٓشثبئٛخ ٔانكبثالد

 يغ يشاػبح   ثكفبءح ػبنٛخ  ٚؼًمُفق انضو نجؼم ٔػًم جًٛغ يب ٚه الطٕل انظُبػّؽجقب  0202/0200انًـبنـٗ 

  انجٕدح ش ٛرطجٛق اػهٗ يؼبٚ
 ط والمواصفات :محتوٌات كراسة الشر -1

  0الشروط العامة للمناقصة 
  0المطلوبة الخدمةو  األعمالنوع 
  0المواص ات ال نٌة 
  ً  0العقد النمو 

 شروط العامة ال
 األخالقٌات ومكافحة االحتٌال والفساد  -1

 فووووووً هوووووواز حماٌووووووة المنافسووووووة ومنوووووو  الممارسووووووات ا حتكارٌووووووة افظووووووة القوووووواهرة ب خطووووووار تقووووووو  مح
تبووووووٌن لهووووووا و ووووووود ات وووووواق أو تعاقوووووود أو تبووووووادل معلومووووووات بصووووووورة مباشوووووورة أو ؼٌوووووور  إ امووووووا  حووووووال

ؼٌوووووره  مووووون  أومباشووووورة أو تنسوووووٌا مووووون خوووووالل الؽٌووووور سووووووا  كوووووان  لووووو  بوووووٌن ا  مووووون المختصوووووٌن 
ؼٌووووووره  موووووون  أوأصووووووحال العطووووووا ات فٌمووووووا بٌوووووونه  بووووووٌن  أوالموووووووظ ٌن بال هووووووة وصوووووواحل العطووووووا  

 0 األحوالالمتعاملٌن م  ال هة بحسل 
 الجهات المختصة فورا عن :  إبالغٌجب على الشركات المتنافسة  األخروعلى الجانب 

موظووووووؾ أو  هووووووة موووووون ال هووووووات  أيأو ؼٌوووووور مشووووووروع موووووون قبوووووول  قووووووانونًتصوووووورؾ ؼٌوووووور  أي -
 فوووووً ثٌر بطرٌوووووا مباشووووور أو ؼٌووووور مباشووووور ، مووووون شووووو نه التووووو المناقصوووووة ات الصووووولة بتن ٌووووو  هووووو   

 أيأو  نظٌوووووور الحصووووووول علووووووى مزاٌووووووا مالٌووووووة أو أٌووووووة مزاٌووووووا أخوووووور   المناقصووووووة إ وووووورا ات 
مووووون األطوووووراؾ بؽووووورض تحقٌوووووا مصووووولحة شخصوووووٌة  أيترتٌووووول مباشووووور أو ؼٌووووور مباشووووور بوووووٌن 

بصووووووورة ؼٌوووووور مشووووووروعة  اإل وووووورا ات فووووووًأو هوووووودؾ ؼٌوووووور مشووووووروع وٌشوووووومل  لوووووو  التوووووو ثٌر 
موووووون األطووووووراؾ  أيبهوووووودؾ إضووووووعاؾ أو إضوووووورار أو تهدٌوووووود  قصووووووة المنافٌمووووووا ٌتعلووووووا بهوووووو   

التوووووووو ثٌر علووووووووى سووووووووٌر إ وووووووورا ات التحقٌقووووووووات ، أو  أوبصووووووووورة مباشوووووووورة أو ؼٌوووووووور مباشوووووووورة 
بمعلومووووووووات  مضووووووووللة أو كا بووووووووة  اإلد  تعطٌلهووووووووا أو تزوٌرهووووووووا أو تؽٌٌرهووووووووا أو إخ ائهووووووووا ، أو 

بو وووووووود ل هوووووووات التحقٌوووووووا لعرقلوووووووة سوووووووٌر أ  تحقٌوووووووا بشووووووو ن أٌوووووووة شوووووووكاو  أو إدعوووووووا ات 
ممارسوووووات فسووووواد أو احتٌوووووال أو إكووووورا  أو تواطوووووو أو تهدٌووووود أ  طووووورؾ أو إٌ ائوووووه لمنعوووووه مووووون 

 0اإلبالغ عن معلومات لدٌة والمرتبطة بالتحقٌا 
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  القوانٌن واللوابح المنظمة بالمناقصة -2
 ا ال هووات العامووة الصووادر تخضوو  هوو ا المناقصووة العامووة ألحكووا  قووانون تنظووٌ  التعاقوودات التووً تبرمهوو

لسوونة  692الصووادر بقوورار وزٌوور المالٌووة رقوو  و ئحتووه التن ٌ ٌووة  2018( لسوونة 182بالقووانون رقوو   
فووً شوو ن ت ضووٌل المنت ووات المصوورٌة فووى العقووود  2015( لسوونة 5القووانون رقوو    ألحكووا و،  2019

الشوروط والمواصو ات و ل  فٌما لو  ٌورد بشو نه نو  خوا  فوى كراسوة الحكومٌة و ئحته التن ٌ ٌة 
وٌمكون تحمٌول صوورة استرشوادٌة ٌت زأ من الكراسة والعقد مكملوه لهوا  وتعتبر ه   ا حكا   ز   

من القوانٌن  المشار إلٌها بدون مقابل ودون أدنى مسئولٌة على المحافظة من خالل بوابة التعاقودات 
 www.etenders.gov.eg) )0العامة  

  القووانٌن واللووائح والقورارات  ات الصولة بموضووع المناقصوة فٌموا لو  كما ٌسر  بش ن التعاقد كافة
  0ٌرد بش نه ن  فً العقد 

 تو  نشور    2020( لسونة 200رقو    بالقوانون قانون صندوق دع  ا شوخا   و  ا عاقوة الصوادر
 .2020اكتوبر  1بال رٌدة الرسمٌة فى 

 لغة تقدٌم العطاء :   -3
  دة فوووى كراسوووة الشوووروط والمواصووو ات والعقوووود و مٌووو  المحاضووور اللؽوووة المعتمووو هوووًاللؽوووة العربٌوووة

والمراسالت وؼٌرها من المستندات  ات الصولة بموضووع الطورح والتعاقود وفوى حالوة تقودٌ  مسوتند 
وٌعتبور  –ب   لؽة أخر  ٌتعٌن تر مته إلى اللؽة العربٌة عن طرٌا مقد  العطا  من مكتول معتمود 

  0المضمون  فًة ا ختالؾ أو ا لتباس الن  العربى هو المعول علٌه فى حال
 الشكاوى : -4

 بالنسبة للشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون :

و  2018لسونة  182فً حالة إخالل  هة الطرح ب حكا  قانون تنظوٌ  التعاقودات العاموة الصوادر بالقوانون 
حكومٌووة للنظوور و البووت فووً  ئحتووه التن ٌ ٌووة ٌحووا لصوواحل الشوو ن التقوود  بشووكوا  إلووى مكتوول التعاقوودات ال

( مون  5الشكو  و تسوٌة الخالفات و ٌكون تقدٌ  الشكو  إلى المكتل الم كور وفقوا  ألحكوا  الموادة رقو   
 0( من الالئحة التن ٌ ٌة ل ات القانون  6القانون و المادة رق   

  التوًاقودات حكوا  قوانون تنظوٌ  التعأللكراسوة الشوروط والمواصو ات أو  هوة الطورح  مخال ةفً حالة 
بشكو  الوى ادارة التقد   لصاحل العطا ، ٌحا  و ئحتة التن ٌ ٌة سال ة ال كر تبرمها ال هات العامة

وٌووت  ، او الووى مكتوول شووكاو  التعاقوودات الحكومٌووة التوواب  لوووزٌر المالٌووة  بال هووة ا دارٌووة التعاقوودات
( موون 5طبقووا للمووادة رقوو    فحوو  الشووكو  واتخووا  قوورار بشوو نها وفقووا لالحكووا  وا  وورا ات الووواردة

وإ ا لو   2018لسونة  182( من الالئحة التن ٌ ٌوة للقوانون  6والمادة رق    2018لسنة 182القانون 
ٌ صل فٌها بمعرفة ال هة اإلدارٌوة ٌكوون لوه الحوا فوً التقود  بشوكوا  إلوى مكتول شوكاو  التعاقودات 

( 1بووور  رقووو     -امتوووداد رمسوووٌس الحكومٌوووة بووووزارة المالٌوووة الكوووائن مقووور  بووو برا  وزارة المالٌوووة
للنظوور والبووت فووى الشووكو  وتسوووٌة والمتضوومنة ان ٌووت  تحدٌوود مراحوول وتوقٌتووات تقوودٌ  الشووكاو  

الخالفووات و لوو  قبوول الل ووو  إلووى  هووات القضووا  علووى ان ٌووت  تقوودٌ  الشووكو  للمكتوول الموو كوروفقا 
 للمواعٌد ا تٌة: 

 المدة المسموح بها الحالة  

 قبل الموعد المحدد ل ض المظارٌؾ ال نٌة بٌومى عمل على ا قل   را ات الطرح وكراسة الشروطشكاو  متعلقة ب  1

 قبل الموعد المحدد ل ض المظارٌؾ المالٌة بٌومى عمل على ا قل شكاو  متعلقة بالبت ال نى 2

 قبل الموعد المحدد للتعاقد بٌومى عمل على ا قل  شكاو  متعلقة بالبت المالى  3

ٌت  تقدٌمها بعد ٌومً عمل على ا كثر من صدور القرار ال    و  متعلقة بدخول إ را ات التعاقد حٌز التن ٌ شكا 4
 ٌتضرر منه الشاكى

 مع تقدٌم صورة من الشكوى للجهة االدارٌة ) محافظة القاهرة ( ادارة التعاقدات .

 أعضبء اللجٌخ 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 
 الموافقة على الشروط :  -5

موافقتوووووه علوووووى كافوووووة الشوووووروط والمواصووووو ات الوووووواردة بالكراسوووووة وٌعتبووووور ٌقووووور صووووواحل العطوووووا  ب

اشوووووتراكه فوووووى المناقصوووووة وسوووووداد التووووو مٌن الموقوووووت إقووووورار منوووووه بووووو ل  ، و  ٌقبووووول منوووووه بعووووود رسوووووو 

 المناقصة خالؾ  ل .

 توافر االعتماد المالى: -6

رددددددى رددددددٕفٛش انًجهددددددم انًطهددددددٕة نزُفٛددددددز ػًهٛددددددخ رهقددددددٗ انخددددددذيبد يذددددددم انطددددددشح ٔانزؼبقددددددذ 

  0202/0200 خ نهؼبو انًبنٙانًبنٛ ادػًٍ االػزًبد ٔرنك

 البرنامج الزمنى المتوقع للعملٌة:  -7
 2022/   /     ربريخ اإلعالى -1

  2022/      /           جلسخ االسزفسبراد -2

 2022/    /     ربريخ جلسخ فزخ الوظبريف الفٌيخ -3

 2022/    /     ربريخ اإلًزهبء هي الجذ الفٌي -4

 2022/    /     خ الوظبريف الوبليخربريخ فز -5

 2022/  /      ربريخ اإلًزهبء هي الجذ الوبلي -6

 2022/     /       ربريخ اإلخطبر ثبلززسيخ -7

 
 :وطرٌقة سدادها وردهاالتأمٌنات  -8

 : التأمٌن المؤقت  

  :   الت مٌن الموقت :أو 
و ٌسووودد ب حووود   ( نٌهوووا  30000 مقووودار   ٌ ووول أن ٌكوووون العطوووا  مصوووحوبا بالتووو مٌن الموقوووت 

( موووون الالئحووووة التن ٌ ٌووووة لقووووانون تنظووووٌ  التعاقوووودات التووووى تبرمهووووا 31المحووووددة بالمووووادة   الصووووور
ال هووات العامووة سووال ة الوو كر ، وٌ وول ان ٌكووون التوو مٌن الموقووت صووالحا  لموودة ثالثووٌن ٌومووا  بعوود 

الر ووووع الوووى مقووود   إنتهوووا  مووودة سووورٌان العطوووا  أو مووودة مووود سووورٌان العطوووا  وقوووابال  للت دٌووود دون
 العطا  وٌستبعد العطا  ال     ٌود  الت مٌن الموقت كامال ومرفقا  داخل المظروؾ ال نى 

 و ٌتم السداد  بإحدي الصور اآلتٌة :.
 ًالدف  والتحصٌل ا لكترون: 
  بمو وووووول خطووووووال ضوووووومان صووووووادر موووووون أحوووووود المصووووووارؾ المحلٌووووووة المعتموووووودة ؼٌوووووور مقتوووووورن

مصوووورؾ ب نووووه ٌوووودف  تحووووت أموووور ال هووووة اإلدارٌووووة مبلؽووووا بوووو   قٌوووود أو شوووورط وأن ٌقوووور فٌووووه ال
 ( شوووووهور مووووون توووووارٌا فوووووتح المظوووووارٌؾ ال نٌوووووة4ٌوووووواز  التووووو مٌن المطلوووووول سووووواري لمووووودة  

 . 2018لسنة  182( من الالئحة التن ٌ ٌة للقانون 31طبقا للمادة رق   
  خصووووما  موووون مسووووتحقاته الصووووالحة للصوووورؾ موووون عملٌووووات أخوووور  فووووى  ات ال هووووة ا دارٌووووة أو

ا وفووى الوقووت المحوودد للسووداد وٌووت  ا حت وواظ بالتوو مٌن النهووائى لحووٌن ا نتهووا  موون األعمووال  ؼٌرهوو
بمو ووول إخطوووار بكتوووال  –، وفوووى حالوووة عووود  ادائوووه فوووى المهلوووة المحوووددة  ووواز لل هوووة المتعاقووودة 

ٌرسوول لووه بخدمووة البرٌوود السوورٌ   عوون طرٌووا الهٌئووة القومٌووة للبرٌوود موو  تعزٌووز  فووى  ات الوقووت 
كترونوووى أو ال ووواكس بحسووول األحووووال ودون حا وووة  تخوووا  أ  إ ووورا  أخووور ، إلؽوووا  بالبرٌووود ا ل

 العقد أو تن ٌ   بواسطة أحد مقدمً العطا ات التالٌة لعطائه بحسل ترتٌل أولوٌاتها .

 أعضبء اللجٌخ 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

وا ا انسوووووحل مقووووود  العطوووووا  مووووون العملٌوووووة قبووووول المٌعووووواد المحووووودد ل لسوووووة فوووووتح المظوووووارٌؾ    
تووووو مٌن الموقوووووت حقوووووا  لل هوووووة ا دارٌوووووة دون الحا وووووة الوووووى تنبٌوووووة او انووووو ار ال نٌوووووة  ٌصوووووبح ال

او اإللت وووووا  الوووووى القضوووووا  او اتخوووووا  أٌوووووة إ ووووورا ات أو إقاموووووة الووووودلٌل علوووووى حووووودو  ضووووورر 
وٌووووورد التووووو مٌن الموقوووووت إلوووووى أصوووووحال العطوووووا ات ؼٌووووور المقبولوووووة فنٌوووووا  فوووووور إنتهوووووا   مٌووووو  

 إ را ات مرحلة البت ال نى.
  : ًهابً :التأمٌن النثانٌا 

%( موون قٌمووة العقوود خووالل عشوورة أٌووا  5بنسووبة   التوو مٌن النهووائًعلووى صوواحل العطووا  ال ووائز أن ٌووود  
ب حوود  الطوورق المنصووو   النهووائًوٌسوودد التووامٌن  عطائووهبقبووول  إلخطووار  التووالًعموول تبوودا موون الٌووو  

لنهوووائى ضوووامنا  لتن ٌووو  ( مووون الالئحوووة التن ٌ ٌوووة للقوووانون المشوووار الٌوووة وٌكوووون التوووامٌن ا82علٌهوووا بالموووادة  
وا ا لووو ٌووود عقوود العقوود وسووارٌا  حتووى إنتهووا  موودة العقوود  وٌوورد كووامال  أو مووا تبقووً منووه فووور انتهووا  موودة ال

صووواحل العطوووا  ال وووائز التوووامٌن النهوووائى خوووالل المهلوووة المحوووددة ،  ووواز لل هوووة ا دارٌوووة إلؽوووا  العقووود او 
 تٌل اولوٌاتها.تن ٌ   بواسطة أحد مقدمى العطا ات التالٌة بحسل تر

مٌن الموقووت حقووا لل هووة ا دارٌووة ، كمووا ٌكووون  مٌن النهووائى ٌصووبح التوو وفووى  مٌوو  حووا ت عوود  سووداد التوو
لهووا ان تخصوو  قٌمووة كوول خسووارة تلحووا بهووا إ ا تبووٌن ان صوواحل العطووا  هووو المتسووبل فٌهووا ، و لوو  موون 

ها موون مسووتحقاته لوود  اٌووة اٌووة مبووالػ مسووتحقة أو تسووتحا لوودٌها  وفووى حالووة عوود  ك اٌتهووا تل وو  إلووى خصووم
 هووة إدارٌووة  اخوور  اٌووا كووان سووبل ا سووتحقاق و لوو  كلووة موو  عوود  ا خووالل بحقهووا فووى الر وووع علٌووه 

 .قضائٌا بما ل  تتمكن من استٌ ائة من حقوق بالطرٌا ا دار  
  بإحدى الصور التالٌة :وٌتم السداد 

 ًالدف  والتحصٌل ا لكترون. 
 لمصووووووارؾ المحلٌووووووة المعتموووووودة ؼٌوووووور مقتوووووورن بمو وووووول خطووووووال ضوووووومان صووووووادر موووووون أحوووووود ا

بوووووو   قٌوووووود أو شوووووورط وان ٌقوووووور فٌووووووه المصوووووورؾ ب نووووووه ٌوووووودف  تحووووووت أموووووور ال هووووووة اإلدارٌووووووة 
  المطلول النهائى المطلول مبلػ ٌواز  الت مٌن

  خصوووووووما  مووووووون مسوووووووتحقاته الصوووووووالحة للصووووووورؾ مووووووون عملٌوووووووات أخووووووور  فوووووووً  ات ال هوووووووة
ت وووووواظ بالتوووووو مٌن النهووووووائً اإلدارٌووووووة أو ؼٌرهووووووا وفووووووى الوقووووووت المحوووووودد للسووووووداد وٌووووووت  ا ح

 0  بالكامل و القبول لحٌن ا نتها  من األعمال الموكلة للشركة
  بمو ووووول إخطوووووار  –وفوووووى حالوووووة عووووود  أدائوووووه فوووووً المهلوووووة المحوووووددة  ووووواز لل هوووووة المتعاقووووودة

بكتووووووال ٌرسوووووول لووووووه بخدمووووووة البرٌوووووود السوووووورٌ  ، عوووووون طرٌووووووا الهٌئووووووة القومٌووووووة للبرٌوووووود موووووو  
رونووووووووً أو ال وووووووواكس بحسوووووووول األحوووووووووال ودون تعزٌووووووووز  فووووووووً  ات الوقووووووووت بالبرٌوووووووود ا لكت

حا ووووووووة  تخووووووووا  أي إ وووووووورا  أخوووووووور ، إلؽووووووووا  العقوووووووود أو تن ٌوووووووو   بواسووووووووطة أحوووووووود مقوووووووودمً 
العطووووووا ات التالٌووووووة لعطائووووووه بحسوووووول ترتٌوووووول أولوٌاتهووووووا وٌصووووووبح التوووووو مٌن الموقووووووت فووووووً 
 مٌوووووو  الحووووووا ت موووووون حووووووا ال هووووووة اإلدارٌووووووة ، كمووووووا ٌكووووووون لهووووووا أن تخصوووووو  قٌمووووووة كوووووول 

أنووووووه المتسووووووبل فٌهووووووا موووووون أي مبووووووالػ مسووووووتحقة أو تسووووووتحا  خسووووووارة تلحووووووا بهووووووا إ ا تبووووووٌن
الووووة عوووود  ك اٌتهووووا تل وووو  إلووووى خصوووومها موووون مسووووتحقاته وفووووى حلوووودٌها لصوووواحل هوووو ا العطووووا  

لووووود   هوووووة إدارٌوووووة أخووووور  أٌوووووا كوووووان سوووووبل ا سوووووتحقاق ، و لووووو  كلوووووه مووووو  عووووود  اإلخوووووالل 
بحقهوووووا فوووووً الر ووووووع علٌوووووه قضوووووائٌا  بموووووا لووووو  توووووتمكن مووووون اسوووووتٌ ائه مووووون حقووووووق بوووووالطرٌا 

 إلداري.ا
ددة  وووووواز لل هووووووه وا ا لوووووو  ٌووووووود صوووووواحل العطووووووا  ال ووووووائز التوووووو مٌن النهووووووائى خووووووالل المهلووووووة المحوووووو

العقوووووود او التن ٌوووووو  بواسووووووطة احوووووود  مقوووووودمى العطووووووا ات التالٌووووووة لعطائووووووة بحسوووووول ا دارٌووووووة الؽووووووا  
 ترتٌل اولوٌاتها

 أعضبء اللجٌخ 
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 سرٌان العطاءات :  صالحٌة -9
ؼٌووووور  وووووائز الر ووووووع فٌهوووووا مووووون وقوووووت تصووووودٌرها  بمعرفوووووة نافووووو ة الم عوووووول والعطوووووا ات  تبقوووووى

موووووون التووووووارٌا المحوووووودد ل ووووووتح المظووووووارٌؾ ال نٌووووووة  أتبوووووود (ن ٌومععععععاً وتسععععععع)مقوووووودمٌها و لوووووو  لموووووودة 
وٌووووووت  البووووووت وا خطووووووار بالترسووووووٌة قبوووووول انتهووووووا  موووووودة سوووووورٌان العطووووووا ات فووووووا ا تعوووووو ر البووووووت 

موووووود  –مختصووووووة بعوووووود موافقووووووة السوووووولطة ال –وا خطووووووار بالترسووووووٌة قبوووووول  لوووووو ، كووووووان للمحافظووووووة 
سوووووورٌان العطووووووا ات وموووووود صووووووالحٌة التووووووامٌن الموقووووووت لموووووودة مناسووووووبة وٌ وووووول علٌهووووووا اخطووووووار 
مقوووووودمى العطووووووا ات كتابووووووة بوووووو ل  علووووووى ان ٌووووووت   لوووووو  كلووووووه قبوووووول تووووووارٌا انتهووووووا  موووووودة سوووووورٌان 
العطووووا ات بخمسوووووة عشووووور ٌوموووووا  علوووووى ا قووووول وٌسوووووتبعد كووووول عطوووووا  لووووو  ٌقبووووول صووووواحبه مووووود مووووودة 

 فور إنتها  مدة سرٌان العطا . هٌنسرٌان عطائة كتابه وٌرد إلٌة تام
  -ضاح العروض الفنٌة :ٌفاء و استٌاست -10

ٌوووووووت   اسوووووووتٌ ا  واستٌضووووووواح العوووووووروض ال نٌوووووووة المقدموووووووة مووووووون أصوووووووحال العطوووووووا ات وفقوووووووا   
( مووووووون الالئحوووووووة التن ٌ ٌوووووووة لقوووووووانون تنظوووووووٌ  التعاقووووووودات التوووووووى 67لالحكوووووووا  الوووووووواردة بالموووووووادة  

 تبرمها ال هات العامة سال ة ال كر .
المسوووووووتندات  أو ا  البٌانووووووات ٌالتعاقوووووودات بنووووووا  علوووووووى طلوووووول ل نووووووة البوووووووت اسووووووت إلدارة وووووووز ٌ

العطوووووا ات بموووووا ٌعٌنهوووووا  أصوووووحالفنٌوووووه مووووون  أموووووور أيضووووواح ٌتسووووواعد الل نوووووة علوووووى است التوووووً
موووووون تووووووارٌا  أٌععععععامتجععععععاوز ثالثععععععة  مععععععدة الالووووووالز  و لوووووو  خووووووالل  ال نووووووًالتقرٌوووووور  إعووووووداد فووووووً

 أو ا  البٌانووووووووات ٌطوووووووا  لطلوووووووول اسووووووووتوفووووووووى حالووووووووة عووووووود  اسووووووووت ابة صوووووووواحل الع إخطووووووواره 
مووووووون الل نوووووووة و  المحوووووووددةخوووووووالل المووووووودة  بعطائوووووووه ال نٌوووووووة األموووووووورٌضووووووواح المسوووووووتندات  ست

 للمقارنوووووةؼٌووووور قابووووول  أوٌوووووت  اسوووووتبعاد عطائوووووه باعتبوووووار  ؼٌووووور واضوووووح  إلٌهوووووا بطلبوووووةالموضوووووحة 
 0 األخر م  العطا ات 

 هسئىل الزٌفيذ ثبلشزكخ الوزعبقدح : -22

                  رُفٛدددددزْب نهؼقدددددذ ثزؼٛدددددٍٛ أددددددذ يٕ فٛٓدددددب  فدددددٙػهٛٓدددددب انًُبقظدددددخ  انشاعدددددٙرهزدددددضو انشدددددشكخ 

ذ ٔرقدددددددذٚى انًغدددددددزُذاد انقدددددددشاس ( ٔرندددددددك نهزُغدددددددٛق يؼدددددددّ ثشدددددددؤٌ رُفٛدددددددز انؼقددددددد يزخدددددددز٘)

 2انًزفق ػهٛٓب ثًٕجت رفٕٚغ سعًٙ  يؼزًذ يٍ انششكخ 

 والوىاصفبد  كزاسخ الشزوط -12

ٔانًٕاطدددددددفبد  عدددددددخ انشدددددددشٔؽانُغدددددددخخ األطدددددددهٛخ يدددددددٍ كشاثزقدددددددذٚى رهزدددددددضو انشدددددددشكبد 

ٔٚؼزجددددددش رنددددددك قجددددددٕال يددددددٍ ٔػهٛٓددددددب ؽددددددبثغ انشددددددٓٛذ يٕقؼددددددخ ٔيخزٕيددددددخ ثخددددددبرى انشددددددشكخ 

انشدددددددشكخ ثكدددددددم يدددددددب ٔسد فٛٓدددددددب ٔرؼزجدددددددش كشاعدددددددخ انشدددددددشٔؽ ٔانًٕاطدددددددفبد جدددددددضءا ال 

ٚزجدددددضأ يدددددٍ انؼقدددددذ اندددددز٘ عدددددٕٛقغ ثدددددٍٛ انجٓدددددخ انًزؼبقدددددذح ٔثدددددٍٛ انشدددددشكخ انزدددددٙ عٛغدددددُذ 

كشاعددددددخ ثغددددددجت يددددددب رذَٔددددددّ انشددددددشكخ ٔال ٚؼزددددددذ ثددددددؤ٘ رؼددددددذٚم فددددددٙ اناألػًددددددبل إنٛٓددددددب 

 2انًزقذيخ يٍ اشزشاؽبد 

 أعضبء اللجٌخ 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 :مخالفة شروط العقد  -13
لل هووووووة اإلدارٌووووووة الحووووووا فووووووً فسووووووا العقوووووود أو تن ٌوووووو   علووووووى حسووووووال الشووووووركة المتعاقوووووودة إ ا أخلووووووت  

بوووووا  شووووورط  ووووووهري مووووون شوووووروطه وٌكوووووون ال سوووووا أو التن ٌووووو  علوووووى حسوووووال الشوووووركة بقووووورار مووووون 
تصوووووة وتعلووووون بمو ووووول كتوووووال ٌرسووووول بالبرٌووووود السووووورٌ  عووووون طرٌوووووا الهٌئوووووة القومٌوووووة السووووولطة المخ

بحسووووووول أو ا ٌمٌووووووول للبرٌووووووود ، مووووووو  تعزٌوووووووز  فوووووووً  ات الوقوووووووت بالبرٌووووووود ا لكترونوووووووً أو ال ووووووواكس 
 0األحوال على عنوانها المبٌن بالعقد 

 سحب العطاء : -14
تح المظووووووارٌؾ قبوووووول الموعوووووود المحوووووودد ل وووووو االعطووووووا  بسووووووحل عطائهوووووو ةمقدموووووو ت الشووووووركة إ ا قاموووووو

أ للمحافظوووووة دون حا وووووة إلوووووى إنووووو ار أو ا لت وووووا    إلوووووىال نٌوووووة فٌصوووووبح التووووو مٌن الموقوووووت الموووووودع حقوووووا

اسووووووتٌدائه موووووون أ   أوالقضووووووا  أو اتخووووووا  إٌووووووه إ وووووورا ات أو إقامووووووة الوووووودلٌل علووووووى حصووووووول ضوووووورر 

 0مبالػ مستحا لدٌها ، أو لد  أ   هة إدارٌة أخر  له 

  المراسالت : -15
 ناقصة أثناء إجراءات الم - أ

وراق الرسووووومٌة المقدموووووة منوووووه هوووووو العنووووووان ل العطوووووا  بوووووان العنووووووان المبوووووٌن بووووواألٌقووووور صووووواح
الوووووو   سووووووٌت  مراسوووووولته علٌووووووة وان  مٌوووووو  المكاتبووووووات والمراسووووووالت وا عالنووووووات وا خطووووووارات 

او ترسوووووول أو تعلوووووون او تخطوووووور علٌووووووة تكووووووون صووووووحٌحة ونافوووووو ة ومنت ووووووة لكافووووووة  هالتووووووى تو وووووو
ٌووووور هووووو ا العنونوووووا ٌلتوووووز  باخطوووووار محافظوووووة القووووواهرة بوووووالعنوان اثارهوووووا القانونٌوووووة وفوووووى حالوووووة تؽٌ

بخطووووووووال مسوووووووو ل بعلوووووووو  الوصووووووووول وا  اعتبوووووووورت كافووووووووة المكاتبووووووووات والمراسووووووووالت  ال دٌوووووووود
وا عالنوووووووات علوووووووى عنونووووووواة المووووووو كور صوووووووحٌحة ونافووووووو ة ومنت وووووووة لكافوووووووة اثارهوووووووا القانونٌوووووووة 

وبوووووووة باللؽوووووووة وٌلتوووووووز  بوووووووان تكوووووووون  مٌووووووو  مكاتباتوووووووه ومراسوووووووالته واعالناتوووووووه واخطاراتوووووووه مكت
وٌلووووووز  تسوووووولٌمها لووووووئدارة المركزٌووووووة للشووووووئون المالٌووووووة إدارة التعاقوووووودات بوووووودٌوان عووووووا  العربٌووووووة 

( مٌوووووووودان ال مهورٌووووووووة عابوووووووودٌن أو إرسووووووووالها بالبرٌوووووووود السوووووووورٌ  عوووووووون 7محافظووووووووة القوووووووواهرة   
طرٌوووووا الهٌئوووووة القومٌوووووة للبرٌووووود مووووو  تعزٌوووووز فوووووى  ات الوقوووووت بالبرٌووووود ا لكترونوووووى  أو ال ووووواكس 

 0( 23918520على رق   
 خالل التعاقد والتنفٌذ :  - ب

ٌ وووووول أن تكووووووون كافووووووة المخاطبووووووات أو المراسووووووالت المتبادلووووووة موووووون وإلووووووى ال هووووووات اإلدارٌووووووة 
والمتعوووووواملٌن والمتعاقوووووودٌن معهووووووا بمووووووا فووووووً  لوووووو  اإلخطووووووارات والقوووووورارات ومحاضوووووور ال لسووووووات 
وؼٌرهوووووووا مكتوبوووووووة  بشوووووووكل ٌمكووووووون الر ووووووووع إلٌوووووووه  حقوووووووا علوووووووى أن تكوووووووون صوووووووادرة مووووووون 

م ووووووض لهووووو   لووووو  مووووون الطووووورفٌن وٌ ووووول ا حت ووووواظ بموووووا ٌثبوووووت تسووووولمها وٌكوووووون األشوووووخا  ال
تبادلهووووووا أمووووووا ب ٌصووووووال موقوووووو  بالتسوووووولٌ  أو إرسووووووالها بالبرٌوووووود المسوووووو ل أو بال وووووواكس أو بالبرٌوووووود 

 . ا لكترونى
وتكوووووووون  مٌووووووو  المخاطبوووووووات واإلخطوووووووارات والمطالبوووووووات والبٌانوووووووات المتعلقوووووووة بالعقووووووود وتن ٌووووووو   

ٌلوووووز  تسووووولٌمها لل هوووووات المتعاقووووودة فوووووً مقرهوووووا المحووووودد فوووووً العقووووود مكتوبوووووة باللؽوووووة العربٌوووووة ، و
مووووو  الحصوووووول علوووووى إٌصوووووال موقووووو  بالتسووووولٌ  أو إرسوووووالها بالبرٌووووود السووووورٌ  عووووون طرٌوووووا الهٌئوووووة 
القومٌووووووة للبرٌوووووود أو بال وووووواكس أو البرٌوووووود ا لكترونووووووى الوووووو ي تحوووووودد  ال هووووووة المتعاقوووووودة وبشوووووورط 

  المحووووودد فوووووً العقووووود ٌلتوووووز  ب خطوووووار إثبوووووات تسووووولٌمه وفوووووى حالوووووة تؽٌٌووووور أي مووووون الطووووورفٌن لمقووووور
 الطرؾ األخر بالتؽٌٌر مسبقا وقبل خمسة عشر ٌوما على األقل من حدو  التؽٌٌر.

 أعضاء اللجنة 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 حظر تعدٌل العطاء :  -16
 لسووووووة فووووووتح المظووووووارٌؾ ال نٌووووووة  ٌعتوووووود بوووووو ي عطووووووا  أو تعوووووودٌل فٌووووووه بعوووووود الموعوووووود المحوووووودد ل 

الحظوووووور علووووووى   وٌحظوووووور التعوووووودٌل فووووووً العطووووووا ات المقدمووووووة بعوووووود هوووووو ا الموعوووووود وٌسوووووور  هوووووو ا
 .صاحل العطا  ال ائز 

 دظز الزقدم ثأكثز هي عطبء: -21
ٌحظووووور علوووووى مقووووودمى العطوووووا ات التقووووود  بالووووو ات أو بالشوووووراكة مووووو  الؽٌووووور بووووو كثر مووووون عطوووووا  

ر بحصووووة   تسوووومح لووووه بالتوووو ثٌر فووووى إتخووووا  قوووورار لعملٌووووة واحوووودة مووووا لوووو  ٌكوووون المتقوووود  موووو  الؽٌوووو
    صلة بالعطا . 

وٌ ووووووول علوووووووى ال هوووووووة ا دارٌوووووووة   محافظوووووووة القووووووواهرة( حوووووووال مخال وووووووة الحظووووووور المنصوووووووو  
اسوووووتبعاد العطوووووا ات المخال وووووة وأٌلولوووووة التووووو مٌن الموقوووووت إلوووووى ال هوووووة ا دارٌوووووة أو فسوووووا العقووووود 

تلحووووووا بهوووووا ا ا تبووووووٌن لهووووووا مخال ووووووة وأٌلولوووووة التوووووو مٌن النهووووووائى وتحمٌوووووول المتعاقووووود بوووووو   خسووووووارة 
 الحظر بعد التعاقد.

 عي العقد :  الزٌبسل -11
  ٌ وووووووز للمتعاقوووووود التنووووووازل عوووووون العقوووووود أو عوووووون المبووووووالػ المسووووووتحقة لووووووه كلهووووووا أو بعضووووووها ، وموووووو  
 لووووو  ٌ ووووووز أن ٌتنوووووازل عووووون تلووووو  المبوووووالػ ألحووووود البنوووووو  أو الشوووووركات المالٌوووووة ؼٌووووور المصووووورفٌة 

فووووووً  مهورٌووووووة مصوووووور العربٌووووووة ، وٌكت ووووووً فووووووً هوووووو   الحالووووووة الموووووورخ  لهووووووا بمزاولووووووة النشوووووواط 
بتصوووووودٌا البنوووووو  أو الشووووووركة دون اإلخووووووالل بمسووووووئولٌة المتعاقوووووود عوووووون تن ٌوووووو  العقوووووود ، كمووووووا   ٌخوووووول 

 2 قبول نزوله عن المبالػ المستحقة له بما ٌكون لل هة اإلدارٌة قبله من حقوق

   آليخ الوٌبقصخ -21
لٌوووووووة للعوووووووروض المقبولوووووووة فنٌوووووووا  فوووووووً المناقصوووووووة تتوووووووولى ل نوووووووة المناقصوووووووة فوووووووتح المظوووووووارٌؾ الما

للوصوووووول ألفضووووول الشوووووروط واقووووول األسوووووعار و لووووو  بعووووود توحٌووووود   أسوووووس المقارنوووووة بوووووٌن العوووووروض 
مووووون  مٌووووو  النوووووواحً ال نٌوووووة والمالٌوووووة للوصوووووول إلوووووى ات ووووواق  ٌوووووت   إبراموووووه بوووووٌن محافظوووووة القووووواهرة 

ومالٌوووووا واألقووووول  وبوووووٌن مووووون ٌوووووت  الترسوووووٌة علٌوووووه أو علوووووٌه  مووووون أصوووووحال العوووووروض المقبولوووووة فنٌوووووا  
 0من القٌمة التقدٌرٌة 

 0وللجهخ اإلداريخ ) هذبفظخ القبهزح ( الذق فى

إطددددددذاس أيددددددش احعددددددُبد إنددددددٗ طددددددبدت انؼطددددددبء األقددددددم عددددددؼشا ٔاألفؼددددددم شددددددشٔؽب   -

 2انًطهٕثخ ٔانز٘ رى انزشعٛخ ػهّٛ  نألػًبلؽجقب  

   هذبفظخ القبهزحالصبدرح هي  اإلسٌبد طجقب ألواهز  األعوبل  -02
 انظددددددٛبَخ ٔانزشددددددغٛم الشووووووركات التووووووً ٌووووووت  الترسووووووٌة علٌهووووووا تن ٌوووووو  األعمووووووال المطلوبووووووة موووووون تلتووووووز  

انظدددددددٛبَخ ٔنٕددددددددخ انطدددددددٕاسئ ٔانؼدددددددًبٌ نًدددددددذح ػدددددددبو ٔ ATSالطدددددددالح ٔسفدددددددغ كفبئدددددددخ نٕددددددددخ انـدددددددـ

نهًجددددددبَٙ  نهٕدددددددبد انكٓشثبئٛددددددخ ٔانكددددددبثالدغٛددددددش شددددددبيهخ قطددددددغ انغٛبسنًددددددذح ثددددددالس عددددددُٕاد  انؼبدٚددددددخ

نهؼددددددددبو انًـبنددددددددـٗ  يذبفظددددددددخ انقددددددددبْشح ثددددددددذٕٚاٌ ػددددددددبوبػّ ( انغدددددددد  –انغشثددددددددٙ –انثالثددددددددّ )انشددددددددشقٙ 

أٌوووووووووووا  األ وووووووووووازات و  والتشوووووووووووؽٌل صوووووووووووٌانةللتــوووووووووووـلبٌة األعطـوووووووووووـال الم ــوووووووووووـا ئة و 0202/0200
العطوووووالت الرسووووومٌة  طبقوووووا ألوامووووور اإلسوووووناد  الصوووووادرة إلٌهوووووا مووووون المحافظوووووة خوووووالل فتووووورة التعاقووووود 

 .تعاقدالفترة طوال بص ة دائمة  العملبما ٌضمن حسن و استمرار 
 أعضاء اللجنة 

 
                                                              -8-



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 :  تسلٌم العطاءات -21
إلدارة التعاقوووووودات بوووووواإلدارة المركزٌووووووة للشووووووئون المالٌووووووة واإلٌوووووورادات المبنووووووى تسوووووول  العطووووووا ات 

ال نووووووى  فووووووى مظووووووروفٌن مؽلقووووووٌن أحوووووودهما للعوووووورض الؽربووووووً  بوووووودٌوان عووووووا  محافظووووووة القوووووواهرة
للعووووورض الموووووالى قبووووول  السووووواعة الثانٌوووووة عشووووور ظهووووور  الٌوووووو  المحووووودد ل وووووتح المظوووووارٌؾ  واألخووووور

ال نٌوووووة أموووووا بالٌووووود أو عووووون طرٌوووووا البرٌووووود السووووورٌ  مووووون خوووووالل الهٌئوووووة القومٌوووووة للبرٌووووود السووووورٌ  
و  ٌلت وووووت إلوووووى أي ادعوووووا  مووووون صووووواحل  –ولووووون ٌعتووووود بووووو   عطوووووا  ٌووووورد بعووووود هووووو ا الموعووووود 

 ه إ ا قد  بعد فتح المظارٌؾ ال نٌة العطا  بحصول خط  فً عطائ
 التقٌٌم الفنً للعطاءات :  -22

  0ا لتزا  بالمواص ات ال نٌة المطروحة 

  0ا لتزا  بتقدٌ  المستندات المطلوبة 
   :تنفٌذ العقدمدة  -23 

 لمووووودة ثالثوووووة سووووونواتتلتوووووز  الشوووووركة الراسوووووً علٌهوووووا المناقصوووووة بتن ٌووووو  موووووا ورد بووووو مر اإلسوووووناد  
                المتعاقوووووود علٌهوووووووا تبوووووودأ موووووون توووووووارٌا األسووووووعارات و ا شووووووتراطات ال نٌوووووووة و بوووووون س المواصوووووو 

 هووووووووة وبمعرفوووووووة المحافظوووووووة الموقووووووو  تسووووووولٌ  للشوووووووركة بمو ووووووول محضووووووور الموقووووووو  تسووووووولٌ  
 . الشئون اإلدارٌة اإلشراؾ

 علً أن تكون مدة التن ٌ  كاآلتً : -
 ان و الضم ولوحة الطوارئ ATSمدة ا صالح ورف  ك ا    شهر(15) -
 بعد إنتها  سنة الضمان ولوحة الطوارئ  ATSالــ صٌانة لوحة شهر ( 21   -
   من تارٌا استال  امر ا سناد  الكابالت واللوحات صٌانةتبدأ  -
 0شهر (  من تارٌا تسلٌ  الموق  للشركة  36   -إجمالى مدة تنفٌذ العملٌة :    
 : إلغاء المناقصة  -24

قبووووول البوووووت فٌهوووووا أ ا اسوووووتؽنى عنهوووووا نهائٌوووووا او ا ا اقتضوووووت قصوووووة لؽوووووا  المنااٌحوووووا للمحافظوووووة 
المصووووولحة العاموووووة ، وفوووووى حالوووووة صووووودور اٌوووووة قووووورارات سوووووٌادٌة مووووون الدولوووووة تسوووووتو ل إلؽوووووا  

( موووووون  37وفقووووووا لاحكووووووا  الووووووواردة بالمووووووادة و عتراضوووووواتإٌووووووة أالعملٌووووووة وانهووووووا  التعاقوووووود دون 
 .ال كر  قانون تنظٌ  التعاقدات التى تبرمها ال هات العامة سالؾ

 تعدٌل الشروط والمواصفات :  -25
الحووووووا فووووووى ادخووووووال تعوووووودٌالت علوووووى كراسووووووة الشووووووروط والمواصوووووو ات  قبوووووول مٌعوووووواد للمحافظوووووة 

فوووووتح المظوووووارٌؾ ال نٌوووووة بسوووووبعة اٌوووووا  علوووووى ا قووووول إ ا اقتضوووووت المصووووولحة العاموووووة  لووووو  ،  علوووووى 
توووووارٌا  ان ٌوووووت  إخطوووووار مووووون قووووواموا بشووووورا  الكراسوووووة بهووووو   التعووووودٌالت خوووووالل ثالثوووووة اٌوووووا  مووووون

مووووووون مسوووووووتندات ا ووووووورا  التعووووووودٌالت ، بحٌووووووو  تعتبووووووور تلووووووو  التعووووووودٌالت  وووووووز ا    ٌت وووووووزا  
( 19وملزمووووووة لمقوووووودمى العطووووووا ات، و لوووووو  علووووووى النحووووووو المبووووووٌن ت صووووووٌ  بالمووووووادة   المناقصووووووة

 من قانون تنظٌ  التعاقدات التى تبرمها ال هات العامة سالؾ ال كر.
 أعضاء اللجنة 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 :  تنفٌذ العقد تأخٌر فىال  -26
المطلوبوووووووة  خوووووووالل المواعٌووووووود  األعمووووووواللتوووووووز  الشوووووووركة الراسوووووووى علٌهوووووووا المناقصوووووووة بت ٌووووووو  ت -

محووووول التعاقووووود طبقوووووا للمٌعووووواد المحووووودد بالعقووووود ، وبالكٌ ٌوووووة المت وووووا  اإلسوووووناد بووووو مرالمت وووووا علٌهوووووا 
التن ٌوووووو  وإ ا  إلتمووووووا مهلووووووة  ب عطائهوووووواعلٌهووووووا وتقووووووو  المحافظووووووة لوووووودواعى المصوووووولحة العامووووووة 

ى التن ٌووووو  عووووون هووووو ا المٌعووووواد ٌحصووووول منوووووه مقابووووول تووووو خٌر بالنسووووول والحووووودود المبٌنوووووة تووووو خر فووووو
( 98( موووووون قووووووانون تنظووووووٌ  التعاقوووووودات التووووووى تبرمهووووووا ال هووووووات العامووووووة والمووووووادة  48بالمووووووادة  

 من  ئحته التن ٌ ٌة المشار إلٌها.
مصوووووادرة التووووو مٌن النهوووووائً ، و  ٌووووودخل فوووووً حسوووووال مووووودة التووووو خٌر مووووودد التوقوووووؾ التوووووً ٌثبوووووت  -

 هوووووة التعاقووووود نشووووو تها عووووون أسوووووبال قهرٌوووووة   ٌووووود للشوووووركة فٌهوووووا ، وٌوقووووو  مقابووووول التووووو خٌر أو ل
اإلع وووووا  فوووووى  مٌووووو  الحوووووا ت تحصوووووٌل مقابووووول التووووو خٌر و ٌكوووووون اإلع وووووا  منوووووة بقووووورار مووووون 

  إدارة التعاقوووووووووووودات ( إ ا تبووووووووووووٌن أن التوووووووووووو خٌر ألسووووووووووووبال               محافظووووووووووووة القوووووووووووواهرة 
ة المختصووووووة فووووووً هوووووو   الحالووووووة إع ووووووا  المتعاقوووووود موووووون خار ووووووة عوووووون إرادة المتعاقوووووود و للسوووووولط

 .عن الت خٌر ضررا ا ل  ٌنتج مقابل الت خٌر  زئٌا  أو كلٌا  
 :فسخ العقد والتنفٌذ على الحساب  -27
ا ا امتنعت الشوركة الراسوى علٌهوا المناقصوة عون تن ٌو  ا  التوزا  ناشوق عون العقود او اخلوت بوا  شورط  -

ة القواهرة بقورار مسوبل مون السولطة المختصوة ب سوا العقود او ٌ ووز لمحافظو هنو  وهر  من شوروطة ف
العاموة للشوئون عون طرٌوا ا دارة ٌرسول  ب خطوارالتن ٌ  على حسال الشركة مو  اخطوار الشوركة بو ل  

، م  تعزٌز  فى الوقت  اته بالبرٌد ا لكترونى ا وال اكس بحسل ا حوال على عنوانها المبوٌن اإلدارٌة 
مٌن النهوائى حقوا للمحافظوة كموا ٌكوون لهوا ان تخصو  موا تسوتحقه مون  الة ٌصبح التبالعقد ، وفى ه   الح

مقابل التاخٌر وقٌمة كل خسارة تلحا بها من ا  مبلػ مستحقة وفى حالة عد  ك اٌتها تل ا  الى خصومها 
من مستحقاتها لد  ا   هة ادارٌة اخر  اٌا كوان سوبل ا سوتحقاق دون حا وة الوى اتخوا  ا  ا ورا ات 

مون حقووق  هسوتٌ ائإضائٌا بما ل  تتمكن من قئٌة و ل  كله م  عد  ا خالل بحقها فى الر وع علٌه قضا
 بالطرٌا ا دار .

 -:-ٌجب على المتعاقد االلتزام بتنفٌذ االتى : -28
  يذبفظخ انقبْشح ٓبد ٛرٕج -2

 كبفخ انجُٕد ٔاالشزشاؽبد انًزكٕسح ثكشاعخ انششٔؽ ٔانًٕاطفبد .  -0

 2ًمدفظ انُظبو ثًٕقغ انؼ -3

 2جًٛغ رؼهًٛبد انذفبع انًذَٗ ٔاألؽفبء -4

 جًٛغ رؼهًٛبد األيٍ انظُبػٗ -5

 جًٛغ رؼهًٛبد األيٍ انؼبو -6

يٕػٕع انؼقذ  ػًبلاألػٍ االًْبل فٗ رُفٛز  خانُبرج حارخبر كم يب ٚكفم نًُغ االطبثبد أ دٕادس انٕفب -7

ٛزّ فٗ ْزِ انذبالد يجبششِ ٔيب ٚزشرت ػهٛٓب يٍ االػشاس ثًًزهكبد انًذبفظّ أ االفشاد ٔرؼزجش يغئٕن

 2دٌٔ ادَٗ يغئٕنّٛ ػهٗ يذبفظّ انقبْشِ
نهًذبفظّ  فٗ أٖ اَشطخ أخشٖ يًٓب كبَذ ، ٔيخبنفخ رنك رؼزجش  اجبصِ  ػبفخ إال ٚجٕص نهًزؼبقذ   -8

 . ٌٔ رؼٕٚغ ػًب اػبفخدٌٔ اَزاس ٔد انزؼبقذ انغبء 

 أعضبء اللجٌخ 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

زٗ رشاْب يُبعجّ فٗ دبنّ يخبنفّ انًزؼبقذ الٖ ثُذ يٍ ثُٕد كشاعّ نهًذبفظّ انذق فٗ رٕقٛغ انغشايّ ان -1

انششٔؽ ٔانًٕاطفبد ٔكزنك انؼقذ ٔرنك ثبالػبفّ انٗ انغشايبد انًشبس انٛٓب ثكشاعخ انششٔؽ 

 ٔانًٕاطفبد .

ٌا كافة بنود العقد إدار بتن ٌ  المتعاقدعنها للت كد من التزا  من ل نة اإلشراؾ للمحافظة حا الت تٌش -10

 0كافة الصالحٌات فى متابعة تن ٌ  العقد وفنٌا و

ٌكون مقد  العطا  مسئو  مسئولٌة كاملة عن ادا  فرٌقه وٌتحمل  مٌ  الت مٌنات الخاصة به    -11  

 0وٌكون مسئو  عن فرٌقه اما  ال هات المختل ة

و ل  بنا  على تقارٌر ل ان  حانقبْش انزُفٛز نألػًبل انًطشٔدخ فى حالة ما ٌثبت للمحافظة سو  أدا -12   
ٌن ر المتعاقد  00 انهٕدبد ٔانكبثالد أو حدو  إنقطاع للتٌار فًشكو   حدو  المتابعة أو تكرار

من تارٌا اإلن ار ٌحا لها فسا التعاقد دون  أسبوعب ن ار كتابى ، وان ل  ٌت  تحسٌن الخدمة خالل 
على ان ٌعاد طرح العملٌة على حسابه طبقا  الحا ة الى تنبٌه أو إن ار او اتخا  ا  أ را  قضائى

 و ئحته التن ٌ ٌة . 2018( لسنة 182 حكا  القانون رق  
ٌ ل على مقد  العطا  المقبول قبل التعاقد تقدٌ  بولٌصة ت مٌن إ بارٌة على حسابه الخا  -13

 ال للمحافظة سارٌة طوال مدة التعاقد وحتى تارٌا إعادة تسلٌ  األعم التعاقد و ل  ضمن مستندات
من العقد ومكمال ٌعتبر كل ما  ا  به   الشروط والمواص ات والمكاتبات والمراسالت   ز    ٌت زا  -14

 ومتمما لبنود   
بمو ل محضر بحالة فنٌة  ٌدة  انهٕدبد ٔانكبثالد عقد ٌ ل على مقد  العطا  إعادة تسلٌ العند انتها  -15

 إستال 

  0 للت زئه ةقابلؼٌرالعملٌه  -16

التابعٌن له والمكل ٌن بالتوا د الدائ  بدٌوان عا  سما  الساد  ال نٌٌن  ٌ ل على المتعاقد تقدٌ  كشؾ ب -17

 محافظة القاهرة طوال اوقات العمل الرسمٌة

  0ٌ ل ا لتزا  بالبرنامج الزمنى لالصالح ورف  الك ا ة والصٌانة  المقد  م  العرض ال نى-18

 

 أعضاء اللجنة 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 السهاصفات الفشية   - 92 

 ًم رقشٚش ثُزٛجخ يؼبُٚخ انهٕدبد انكٓشثبئٛخ ٔأيبكٍ رٕاجذْب ػهٗ انطجٛؼخ يؼبُّٚ ربيخ َبفّٛ نهجٓبنخ ٔػ

 2انؼشع انفُٗ انًؼبُٚخ ٕٚػغ فٗ 

  انششكخ يغئٕنخ ػٍ رٕفٛش جًٛغ انؼذد ٔاألجٓضح انالصيخ ألػًبل انظٛبَخ ٔاالطالح ثجًٛغ إَاػٓب 

  ثٛبٌ يفظم نألػًبل انفؼهٛخ نهظٛبَخ انؼبدٚخ نكم يٍ اٜرٗ ػهٗ دذٖ ) انهٕدبد / انكبثالد / َظبو

 انزؤسٚغ ( ٔػهٗ عجٛم انًثبل ال انذظش:      

 2فذض جغى انهٕدبد 

  .فذض نًجبد انجٛبٌ ٔرغٛٛش يب ٚهضو 

 ا  َٔقبؽ إصانخ األرشثخ ٔانغجبس يٍ انٕدذاد ) انهٕدخ يٍ انذاخم / انجبعجبساد / أؽش

 انخ (   222222انزٕطٛم / 

  رُظٛف َقبؽ إرظبل قؼجبٌ انزٕصٚغ ٔاصانخ االكغذح فٗ دبل ٔجٕدْب 

 2فذض ٔإػبدح رشثٛؾ انًغبيٛش ٔانزٕطٛالد 

 2انزؤكذ يٍ يزبَخ انشذ انًٛكبَٛكٗ نهًٕطالد 

  ، فذددددددددض ٔيشاجؼددددددددخ انذًبٚددددددددبد ٔدٔائددددددددش انددددددددزذكى )أٔفددددددددش نددددددددٕد ، كَٕزددددددددبكزٕس

 ........(   ػذاداد انفٕنذ ٔاأليجٛش

 2فذض دسجخ دشاسح انكبثالد ٔانقٕاؽغ انشئٛغٛخ 

 2فذض انفبصاد ٔقٛبط انفٕنذ ٔاأليجٛش ٔانزؤكذ يٍ ارضاٌ االدًبل 

  ثؼذ اعزالو انًٕقغ يجبششح رقٕو انششكخ انشاعٗ ػهٛٓب انًُبقظخ ثؼًم سعٕيبد نجًٛغ

كبثالد انفشػٛخ انهٕدبد ٔيكَٕبرٓب ٔقذساد انًفبرٛخ ٔػًم سعٕيبد رُفٛزٚخ نًغبساد ان

 ٕٚو (32)ذٕٚاٌ ػبو يذبفظخ انقبْشح فٗ يذحن ٔنٕدخ انطٕاسئ ATSٔانؼًٕيٛخ ٔ نٕدخ انـ 

( ( ػهٗ انهٕدبد ٔرٕطٛف خشٔجبد lableَخ ) ٔػغ )ايٍ ربسٚخ رغهٛى انًٕقغ ٔػُٕ

  2انقٕاؽغ ٔانًفبرٛخ

 ششكخ ػًم كم يب ٚهضو ثخال  يب رى ركشِ ػبنّٛ ؽجقب  ألطٕل انظُبػخ ٔرؼهًٛبد ان

  2(يذبفظخ انقبْشحانًظُؼخ ٔاالداسح انًششفخ )

 انزٗ  يغ رقذٚى انكزبنٕجبد رقذٚى ثٛبٌ ثًظبدس َٕٔع انًٕاد ٔانًًٓبد ٔاألجٓضح ششكخػهٗ ان

  2رغزخذو فٗ انزُفٛز

  ثٛبَبد ػٍ أعًبء ٔٔ بئف ٔخجشاد انكٕادس انزٗ عٛغُذ انٛٓب انزُفٛز ٔاالششا  ػهٗ انؼًهٛخ

 ُٓذط كٓشثبء يغ رقذٚى يب ٚفٛذ ثبنزؤيٍٛ ػهٛٓىػهٗ أٌ ٚكٌٕ ثُٛٓى ي

 ثّ   رقذٚى ؽشٚقخ انزُفٛز ٔانجشَبيج انضيُٙ نزُفٛز األػًبل يٕػٕع انزؼبقذ ٔاحنزضاو 

 

 أعضبء اللجٌخ 
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  فٗ انؼشع انفُٗ ٚجت رقذٚى قبئًخ ثؤعًبء انفٍُٛٛ انؼبيهٍٛ  ثبنُقطخ انثبثزخ ٔطٕس ثطبٚقٓى

ٌ ٚكٌٕ انؼبيهٍٛ يذسثٍٛ ػهٗ كٛفٛخ اجشاء ػًهٛخ االطالح ٔانشقى انزؤيُٛٗ ػهٗ ا

 2انظٛبَخٔ
 اللوحات الكهربائٌة بمشتمالتها + شبكة الكابالت  الكابالت  { باآلتً : عملٌات الصٌانةب ٌلتز  المتعاقد

ومنها الى اللوحات ال رعٌة  باألدوارللوحة الرئٌسٌة الم معة الى اللوحات العمومٌة ا الخار ة من

( + الدوائر الكهربائٌة + تنظٌ  التوصٌالت earthing system( + نظا  الت رٌض  دوارباأل

 0ال نٌة واصول الصناعة لاصولو ل  طبقا  }العشوائٌة 

بحد اقصى  ثالثة اٌام عمل خالل فًعلى ان ٌتم االصالح  ساعة 48خالل ٌجب تقدٌم مقاٌسة لقطع الغٌار المطلوبة 

االلتزام بالمدة  ٌتم توقٌع غـرامة طبقاً لجدول الجزاءات  محالة عد ً وف   بالمحافظةلجنة اإلشراف تحت اشراف  و

 (    ــــــ11) صــــــــوالغرامات

  ل ا لتزا  بتلبٌة طلبات األعطال الطارئة فورا  من وقت اإلبالغ وٌشمل  ل    اٌا  ا  ازات ٌ

 0والعطالت الرسمٌة ((

 الشروط الفنيــــــة:  -30    

 أطق  العمالة ال نٌة المتخصصة للصٌانة وعمل ما ٌلز   ه ل على المتعاقد أن ٌتوفر لدٌٌ -1

ٌ ل على المتعاقد إ را  المتابعة والمرور الدوري للت كد من ك ا ة التشؽٌل واألمان وتن ٌ   بنود  -2

 0العقد 

كل على  دنهٕدبد ٔانكبثالٔانزشغٛم انظٛبَخ ػًبل أفنً لكافة  ٌ ل على المتعاقد إنشا  س ل -3

 الا طبقا للموضح بالبند التالً 000حد  ٌس ل بها ٌومٌا بكل وردٌة ما ٌت  تن ٌ   

 دا  فنً آٌ ل على المتعاقد  تحقٌا أعلى  -4

 بالموق   ومهما كان سبل العطل ول  ٌستطٌ  العامل ال نً المتخص  المتوا د حد  ا  عطل  إ ا -5

  24لئصالح فً خالل  والمهندسٌن المتخصصٌنب ٌ اد ال نٌٌن  ٌلتز  المتعاقداإلصالح ال وري 

 ساعة كحد أقصى وا  تحمل كافة تبعات الت خٌر وأثار  القانونٌة والمالٌة وال نٌة وا دارٌة .

المهندس المسئول  إخطار ٌقو  المتعاقد  فً حالة تع ر اإلصالح خالل المدة المحددة بالبند السابا  -6

كتابٌا ب سبال تع ر اإلصالح والمدة التقدٌرٌة لئصالح وإعادة  من ا دارة العامة للشئون اإلدارٌة

 0التشؽٌل 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

  -13- 

 

 

 

 



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

حدود  ( كتابٌا عن أي مخال ات فنٌه فً هة اإلشراؾ بالمحافظةٌ ل على المتعاقد إبالغ  هة اإلدارة    -7

الا أو حدو  تل ٌات أو اإلضرار 000 مشمول عقد الصٌانهوالتً قد تود  إلى اإلخالل بك ا ة  عقدبنود ال

فً  ه   المخال ات اتخا  اإل را ات القانونٌة الالزمة حٌال  ٌتمكن منو ل  حتى  انهٕدبد ٔانكبثالد ب مان 

 حدود العقود المبرمة

فً ة معها و هة اإلشراؾ فً حالة أي خطا فنً من أحد أفراد الشركة المتعاقدممثلة فً ٌحا للمحافظة   -8

أي وقت إن ار المتعاقد بتؽٌر بعض أفراد فرٌا العمل وعلى المتعاقد تن ٌ  التؽٌٌر المطلول فً خالل سبعة 

 ة الم كورة ط ال زائٌوالشر أٌا ( و إ  ٌعتبر األفراد المطلول تؽٌٌره  ؼٌال طبقا للتعاقد وٌطبا 7أٌا   

 0بؽٌال أفراد فرٌا العمل ا  بالعقد والخ

دو  خلل فً أٌا من بنود التعاقد نتج عنه اصابات فً ا رواح أو المال العا  أو الخا  ف ن حال حـ 9

 المتعاقد ٌلتز  بكافة تبعات  ل  مالٌا وادارٌا وقانونٌا .

 : طرٌقة المحاسبة  13

ة من منـدوبً الشركـالصٌانة الدورٌة والموقعة والمعتمدة كـروت  بمو لالمحاسبة شهرٌا للصٌانة تتـ  -1

  0الشئـون اإلدارٌة ب  هة اإلشراؾ و

ان ٌت  صرؾ قٌمة أ  بند من بنود قط  الؽٌار إ ا ت  تن ٌ ها بن س األسعار التى ت  الترسٌة علٌها ومن -2

من أعمال على الطبٌعة واتخا  ا را  صرؾ قٌمتها بعد  ل  ضمانا   ستمرارٌة  مات  تن ٌ   واق  تن ٌ  

 اعة ح اظا  على منظومة المعلومات التٌار الكهربائى وعد  انقط

 0األسعار المقدمة بكشؾ قط  الؽٌار سارٌة طوال مـدة التعاقـد  -3

تت  المقارنة والم اضلة المالٌة بٌن العروض المقدمة المقبولة فنٌا  على أساس أقل األسعار فى ا صالح -4

لمدة ثال  سنوات العادٌة الصٌانة ولوحة الطوار  والضمان لمدة عا  و  ATSورف  ك ائة لوحة الــ

  القدٌ  وال دٌد لمخازن محافظة القاهرة وٌت  عمل اإل را ات المخزنٌة من تسلٌ  وتسل  وأسعار قط  الؽٌار

فترة سنة الضمان وٌت  المحاسبة  طوال ولوحة الطوار  ATS  ٌت  صرؾ أ  مبالػ للصٌانة للوحة الــ -5

 0على صٌانتها بعد انتها  سنة الضمان

حالة و ود عطل  سٌ  ٌتطلل تركٌل قط  ؼٌار تقو  الشركة بتورٌدها بتركٌها فورا وعمل الالز  و  فً-6

اتخا  ا را  صرؾ قٌمتها بعد  ل  ضمانا   ستمرارٌة التٌار الكهربائً و عد  انقطاعه ح اظا  على منظومة 

 المعلومات 

 أعضاء اللجنة 
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 قطع الغٌار واالصالحات -32

كابالت السوٌدي أو  –شناٌدر  -ABBزا  بتورٌد وتركٌل قط  ؼٌار أصلٌة مماثلة للمركل  ٌ ل ا لت-1

  ضد عٌول الصناعة او سو   أو لحٌن إنتها  العقد وان ٌرفا معها ضمان لمدة عـا   الكابالت المصرٌة(

 0التركٌل او ا همال فى اعمال الصٌانة ( من تارٌا التركٌل 

اللوحات بتما  ا صالح و ل   بعد  عن صٌانة تماد اقـرار ا دارة المسئولة فً حالة ا صالح ٌتـ  اع-2

تركٌل قط  الؽٌار( على اصل ال اتـورة   اقـرارا با صالح وتن ٌـ  المقاٌسة فى الموعـد المحـدد سل ـا وٌتـ  

 0محاسبة الشركة منـ   لـ  التارٌا( 

 }ات العمومٌة وال رعٌة ( وعمل الدوائر الكهربائٌةتخ ٌؾ وفصل وتقسٌ  األحمال  للوح {تعتبر أعمال -3
 ادة المطردة سنوٌا  حمال الدٌوان من اعمال الصٌانة التى تتطلل ا صالح بتقدٌ  مقاٌسة و ل  نظرا للزٌ

على الشركة المتعاقد معها ا لتزا  بتسلٌ  قط  الؽٌار القدٌمة وال دٌدة  للمخازن واحضار ما ٌ ٌد  ل  -4
 0 فظة القاهرةمحابمعاونة 

 نقطة الصٌانة -32

 0  ساعة ( ٌومٌا ًطبقاً للجدول المرفق12على الشركة المتعاقد معها توفٌر نقطة ثابته للصٌانة لمدة )

  
أفــراد 

 الصٌانة 

 الوردٌة األولى 

 ( ظهرا  2( صباح إلى  8من الساعة  

                                  الوردٌة الثانٌة

 ( مسا ا  8( مسا ا  إلى  2من  الساعة  

 1 كبٌر فنٌٌن 1

 1 1 فنٌٌن  2

 1 1 مساعد فنى  3

 

 أعضاء اللجنة 
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 -مؤهالت أفراد الصٌانة : -33            

  
أفـراد 

 الصٌانة
 الموهل والشروط 

 كبٌر فنٌٌن 1
 ( سنوات5خبر    تقل عن   -متخص  كهربا 

 قاٌة التطبٌقٌٌنبمو ل شهادة خبرة معتمدة من ن

 فنٌٌن 2
 (سنوات3متخص  كهربا  خبرة   تقل عن  

 بمو ل شهادة خبر  معتمدة من نقابة التطبٌقٌن

 مساعد فنى 3
 ( سنوات2متخص  كهربا  خبرة   تقل عن  

 بمو ل شهادة خبر  معتمدة من نقابة التطبٌقٌن

 

 خاصةشـروط  -43

 0الشركة دهندسٌن وفنٌٌن ومساعدٌن علٌه لو وا لتزا  بز  موحد ل مٌ  العاملٌن من م -1

فى حالة عد  و ود كبٌر ال نٌٌن أو ال نى أو المساعد المكلؾ من الشركة على عملٌة ا صالح -2

والتشؽٌل والصٌانة أو عد  ارتدا  الز  الموحد الخا  بالشركة ٌت  توقٌ  ؼرامة طبقا لما  ا  بالئحة 

  0ال زا ات

بعمل دفتر حضور وانصراؾ بالمواعٌد المحددة لطاق  الصٌانة  علٌها المناقصةتلتز  الشركة الراسً -3

محافظة القاهرة  – تعاقدةوالوردٌات على أن ٌكون دفتر الحضور وا نصراؾ مو ود لد  ال هة الم

و ل  لضمان توافر افراد الصٌانة للقٌا  بعمل الالز  وتلقى البالؼات وتالفٌها والتدخل السرٌ  و ل  

 الشئون اإلدارٌةب هة اإلشراؾ  سٌا م بالتن

 

 أعضاء اللجنة 
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 االلتزام بالبحة الجزاءات -35

 الغرامات والجزاءات لمشروع صٌانة وتشغٌل اللوحات والكالبالت الكهربابٌة

 القٌمـــــــــــــــــــــــــــة  البٌــــــــــــــــــــــــان م

 شؽٌل بالوردٌةع ز فى أفراد  الصٌانة والت 1
  عن كل فرد ؼٌال فى الٌو  50خص  ٌومٌة ال رد با ضافة الى 

 0وتتضاعؾ فى حالة التكرار بعد التنبٌة من محافظة القاهرة

 عد  ا لتزا  بالز  الرسمى 2

  لكل فرد وتتضاعؾ فى حالة التكرار بعد التنبٌة من محافظة 70

( وتتضاعؾ  للشئون اإلدارٌة اإلدارة العامةالقاهرة                      

 0فى حالة التكرار بعد التنبٌة من محافظة القاهرة

3 
عد  ا لتزا  بصٌانة وتشؽٌل اللوحات 

 والكابالت الكهربائٌة

% قٌمة 20% و  تزٌد عن 10خص  نسبة من قٌمة الصٌانة   تقل عن 

 0صٌانة وتتضاعؾ فى حالة التكرار بعد التنبٌة من محافظة القاهرةال

4 
عد  التزا  افراد الصٌانة والتشؽٌل بالتوقٌ  

 فى دفتر الحضور وا نصراؾ

  عن كل فرد ؼٌر موق  حضور أو انصراؾ بالدفتر 30ؼرامة 

 0وتتضاعؾ فى حالة التكرار بعد التنبٌة من محافظة القاهرة

 تر  محل العمل 5
  لكل فرد وتتضاعؾ فى حالة التكرر بعد التنبٌة من 75ؼرامة 

 0ة القاهرةمحافظ

 ؼٌال المشرؾ على الصٌانة او التشؽٌل 6
  عن كل فرد ؼٌال فى الٌو  70خص  ٌومٌة ال رد با ضافة الى 

 0وتتضاعؾ فى حالة التكرار بعد التنبٌه من محافظة القاهرة

7 
 فورا عد  تقدٌ  مقاٌسة لقط  الؽٌار المطلوبة 

و  ساعة  24على ان ٌت  ا صالح فى خالل 
  هة اإلشراؾ اشراؾ تحت

 (  نٌه عن كل ٌو  ت خٌر 600خص   
 

 
تطبا الؽرامات وال زا ات المو ودة بال دول با ضافة الى توقٌ  الؽرامات المنصو  علٌها وطبقا 

 0( قانون تنظٌ  التعاقدات التى تبرمها ال هات العامة  2018( لسنة   182للقانون  
 فسا العقد و سحل ا عمال واعادة تن ٌ ها على ن قة المتعاقدو ل  م  عد  ا خالل بحا ال هة ا دارٌة فى 

 الحا ت الواردة بال دول عالٌه على سبٌل المثال   الحصر
 علٌها دون حا ة إلى تنبٌه أو   وفى حالة ظهور أ  مخال ات أخر  ٌت  الخص  طبقا  للوائح المنصو

 متعاقد مدنٌا من الناحٌة التعوٌضٌة المتعاقد  م  حا ال هة ا دارٌة بالر وع على ال    إن ار 

 أعضبء اللجٌخ 
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 تللوحاحصر ا -36

 

 أعضاء اللجنة 
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 نوع اللوحة بالعدد الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف المكان

 فرعٌة 1 ب انل ؼرفة قس  الكهربا  البدرو 

 فرعٌة 1 ب انل الخدمات الداخلٌة البدرو 

 فرعٌة 1 خل المح وظاتدا البدرو 

 عمومٌة 1 داخل المح وظات البدرو 

 فرعٌة 1 ارشٌؾ ال بانات البدرو 

 عمومٌة 1 طرقة مكتل المٌكروفٌل  عند السل  الخل ى ا رضى

 فرعٌة 1 طرقة مكتل المٌكروفٌل  عند السل  الخل ى ا رضى

 فرعٌة 2 مدخل التسكٌن واألكشا  وداخل ؼرؾ التسكٌن ا رضى

 فرعٌة 1 طرقة المصعد رضىا 

 فرعٌة 2 طرقة اإلدارة المركزٌة للمعلومات وتكنولو ٌا ا تصا ت ا رضى

 عمومٌة 3 داخل المعلومات والتوثٌا ا رضى

 عمومٌة 1 داخل ؼرفة المٌكروفٌل  ا رضى

 عمومٌة 2 داخل خدمة المواطنٌن ا رضى

 عمومٌة 1 داخل البوابة ا لٌكترونٌة ا رضى

 عمومٌة 3 داخل الشبكات والصٌانة بؽرفة الرا   رضىا

 عمومٌة 1 داخل ؼرفة رئٌس ا دارة المركزٌة ا رضى

 فرعٌة 1 ب انل دورة المٌا  ا رضى

 فرعٌة 1 داخل ؼرفة المٌكروفٌل  ا رضى

 فرعٌة 1 ب انل المعلومات والتوثٌا ا رضى

 فرعٌة 1 ب انل رئٌس الدارة المركزٌة ا رضى

 عمومٌة 1 الم لس الشعبى المحلى  رضىا

 فرعٌة 1 الم لس الشعبى المحلى ا رضى

 فرعٌة 1 ب انل العقود والمشترٌات ا ول

 فرعٌة 1 ب انل المخزون السلعى ا ول

 فرعٌة 1 ب انل الشطل ا ول

 فرعٌة 1 ب انل مدٌر المدٌرٌة المالٌة ا ول

 ةعمومٌ 1 اما  سكرتارٌة المٌزانٌة ا ول

 للوحات باملبىن الغربىاحصر  - أ



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

 

 

 نوع اللوحة بالعدد الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف المكان

 فرعٌة  1 ب انل ؼرفة مدٌر الشئون ا دارٌة الثانى

 فرعٌة 2 طرقة التخطٌط العمرانى الثانى

 فرعٌة  1 لوحة التكٌٌ ات ب وار لوحة  التخطٌط العمرانى  الثانى

 فرعٌة 1 ب انل الم الس والموتمرات ثانىال

 فرعٌة  1 لوحة التكٌٌ ات ب وار لوحة الم الس والموتمرات  الثانى

 عمومٌة 1 طرقة الشئون ا دارٌة الثانى

 فرعٌة  1 لوحة التكٌٌ ات ب وار لوحة الشئون ا دارٌة  الثانى

 فرعٌة 1 ب انل الشئون ا دارٌة اسكان الثال 

 عمومٌة 1 الشئون ا دارٌة اسكاناما   الثال 

 فرعٌة 1 ب انل ا بنٌة اسكان الثال 

 فرعٌة 1 ب انل الشئون المالٌة اسكان الثال 

 فرعٌة 1 ب انل التصمٌمات اسكان الثال 

 أعضاء اللجنة 
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 بلوجٌى الغزثىربثع )أ( دصز اللىدبد ث



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

 بالعدد الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف المكان
نوع 

 اللوحة

 فرعٌة 2 خل أرشٌؾ األمال دا البدرو 

 فرعٌة 1 عند سل  ارشٌؾ ا مال  ا رضى

 عمومٌة 1 اما  ا سانسٌر ا رضى

 فرعٌة 3 داخل العٌادة ا رضى

 فرعٌة 1 ب انل ا مال  أما  السل  الخل ى  ال انبى( ا رضى

 فرعٌة 2 داخل ا مال  ا رضى

 فرعٌة 1 ب انل البوابة الرئٌسٌة الكبٌرة الحوش

 فرعٌة 1 لوحة  على وا هة المبنى اما  الم لس الشعبى القدٌ  ب انل السل  الحوش

 الحوش
لوحة تحك  ان ار حرٌا على وا هة المبنى أما  الم لس الشعبى 

 القدٌ  ب انل السل 
 فرعٌة 1

 األول
)بعد إنتهاء مدة الضمان المقدمة من جهازشباب  ب انل ا ستحقاقات

 (الخرٌجٌن
 فرعٌة 1

 فرعٌة 1 بداخل العٌادة ألولا

 عمومٌة 1 اما  ا سانسٌر األول

 فرعٌة 1 بداخل دورة المٌا  األول

)بعدإنتهاء مدة الضمان المقدمة من جهازشباب  (الجانبى أما  السل  الخل ى األول

 (الخرٌجٌن
 فرعٌة 1

 فرعٌة 1 ب انل المل ات الثانى

 عمومٌة 1 اما  ا سانسٌر الثانى

 فرعٌة 1 داخل دورة المٌا ب الثانى

 فرعٌة 1 أما  السل  الخل ى  ال انبى( الثانى

 فرعٌة 1 ب انل ا دارة الهندسٌة لل بانات الثال 

 فرعٌة 1 ب انل مشروع ا دارة اإللٌكترونٌة لحركة المرور الثال 

 عمومٌة 1 با دارة المركزٌة للشئون القانونٌة الثال 

 فرعٌة 1 بالشئون القانونٌة ب انل شئون ادارٌة الثال 

 فرعٌة 1 أما  السل  الخل ى  ال انبى( الثال 

 أعضاء اللجنة 
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 دصز اللىدبد ثبلوجٌى الشزقى -ة 
 



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

 نوع اللوحة بالعدد الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــف المكان

خلف 

المبنى 

 الربٌسً

 الربٌسٌة out of 3 1 2لوحة ربٌسٌة مجمعة 

 تحكم )عمومٌة( 1 بجوار اللوحة الربٌسٌة ATSلوحة 

 فرعٌة 1 بجانب البوابة الصغٌرة بوابة دخول األفراد الحوش

 فرعٌة 1 طرقة المخازن بجانب اللوحات العمومٌة البدروم

 عمومٌة 2 طرقة المخازن البدروم

 فرعٌة 1 بجانب مخزن االدوات الكتابٌة البدروم

 فرعٌة 2 طرقة االسكان البدروم

 فرعٌة 2 ٌفداخل غرفة التكٌ البدروم

 فرعٌة 1 بجانب االدارة العامة لالعالنات االرضى

 فرعٌة 1 بجانب البوابة الخلفٌة الدارة األمن االرضى

 فرعٌة 1 بجانب مكتب المستشار القانونى االرضى

 فرعٌة 1 أمام مكتب المستشار القانونى االرضى

 فرعٌة 1 أمام السلم الخلفى االول

 فرعٌة 1 ات الصغرىامام قاعة االجتماع االول

 فرعٌة 1 بداخل غرفة المحافظ االول

 فرعٌة 1 بجانب قاعة االجتماعات الكبرى االول

 فرعٌة 2 بجانب غرف أجهزة النظام الصوتى االول

 فرعٌة 1 بجانب ادارة العالقات الخارجٌة الثانى

 فرعٌة 1 بجانب المكتب الفنى الثانى

 فرعٌة 1 عامةبجانب مدٌر عام العالقات ال الثانى

 عمومٌة 1 أمام سكرتارٌة مكتب المحافظ الثانى

 عمومٌة 1 أمام دورة المٌاة و السلم الحلزونى الخلفى الثانى

 أعضاء اللجنة 
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 دصز اللىدبد ثبلوجٌى الزئيسى -ج



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

 
 أعضاء اللجنة   
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 الكمٌة الوحدة بٌــان األعمــال م
 الفبة
 جنٌه

 شهرٌا

 االجمالى جنٌه
 سنوٌا

مالح
 ظات

1 

(من أجود األنواع مع تقدٌم كتالوج محدد علٌه ATS800تورٌد وتركٌب واختبار لوحة للطوارئ )
 -الطراز والمودٌل وبلد الصناعة بالمواصفات االتٌة :

    1 بالعدد

A - : Incoming From transformers, each contains 

(1) 3-Ph  MCCB 800A/50KA Adj. thermal & Adj. magnetic - Electronic 
PR221DS-LS/I , C/W ( AUX- SOR - UVR- MOE ) Produced by ABB 

OR Similar. 

(2) Push Button( ON - OFF) . 

(3) Indicating Lamp ( R - S - T ) 

(1) (PH.Sequence + PH failure + Over/under Voltage) Relay 

(3) Indicating Lamp ( ON - OFF - TRIP ) . 

(3) C.T ( 600/5 ) 

(1) D.M,M Turkey 

(1) Selector 3 positions ( M - 0 - A ) . 

B -  : Incoming From Generator contains:- 

(1) 3-Ph  MCCB 800A/50KA Adj. thermal & Adj. magnetic - Electronic 
PR221DS-LS/I , C/W ( AUX- SOR - UVR- MOE ) Produced by ABB 

OR Similar. 

(2) Push Button( ON - OFF) . 

 (3) Indicating Lamp ( R - S - T ) 

(1) Over/Under frequency relay Turkey . 

(1) Reverse Real Power relay. 

(3) Indicating Lamp ( ON - OFF - TRIP ) . 

(3) C.T ( 600/5 ) 

(1) D.M,M Turkey 

(1) Mechanical  Interlock  1 out of 2 for Incoming C.B. 

(1) Electrical Interlock  1 out of 2 for Incoming C.B. 

C - : Outgoing   :-  

(1) 3-Ph  MCCB 800A/50KA Adj. thermal & Adj. magnetic - Electronic 
PR221DS-LS/I ,  Produced by ABB OR Similar. 

(1) 3-Ph  MCCB 800A/50KA Adj. thermal & Adj. magnetic - Electronic 
PR221DS-LS/I , C/W (  SOR )  Produced by ABB OR Similar. 

D - : Panel Size  :- 

( 200 X 100 X 60 ) 1.5 mm, IP54,   IS2 , ABB 

M.B.B. 600 mm2,  N.B.B. 300 mm2, E.B.B. 150 mm2- 

على أن ٌتم التركٌب واالختبار والتجربة طبقاً لألصول الفنٌة وأصول الصناعة مع احضار شهادة 
اختبار للوحة قبل وبعد التجربة والتركٌب والتشغٌل محمل على البند اٌضاً فك القدٌم وتسلٌمه 

 ما ٌفٌد ذلك والبند كامل مما جمٌعهلمخازن المحافظة مع احضار 

 واالسعبرجدول الكويبد  -37
 

 

 

 

  ولىدخ الطىارئ  ATSاصالح ورفع كفبئخ لىدخ الـــ  -أ



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

 أعضاء اللجنة 
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 الوحدة بٌــان األعمــال م
الك

 مٌة

 الفبة

 جنٌه

 شهرٌا

االجمال

 ى جنٌه

 سنوٌا

مالحظا

 ت

2 

تورٌد وتركٌب واختبار لوحة فرعٌة توضع داخل السكشن المخصص ألحمال الطوارئ داخل اللوحة 

 بنى الساعةالربٌسٌة المجمعة خلف م

 -من أجود األنواع مع تقدٌم كتالوج محدد علٌه الطراز والمودٌل وبلد الصناعة بالمواصفات االتٌة :

    1 بالعدد

A - : Incoming  

(1) 3-Ph  MCCB 800A/50KA Adj. thermal & Adj. magnetic - Electronic 

PR221DS-LS/I ,  Produced by ABBOR Similar  

(3) Indicating Lamp ( R - S - T ) 

B - : Outgoing   :-  

(14) 3-Ph  MCCB 250A/36KA Adj. thermal & Fixed magnetic Produced by 

ABB OR Similar. 

(5) 3-Ph  MCCB 160A/36KA Adj. thermal & Fixed magnetic Produced by 

ABB OR Similar . 

(3) 3-Ph  MCCB 100A/36KA Adj. thermal & Fixed magnetic Produced by 

ABB OR Similar . 

C - : Panel Size  :- 

Local , 1.5 mm,   Ultimatrue. 

M.B.B. 600 mm2,  N.B.B. 300 mm2, E.B.B. 150 mm2 

ل الفنٌة وأصول الصناعة مع احضار شهادة اختبار على أن ٌتم التركٌب واالختبار والتجربة طبقاً لألصو

للوحة قبل وبعد التجربة والتركٌب والتشغٌل محمل على البند اٌضاً فك القدٌم وتسلٌمه لمخازن المحافظة 

 مع احضار ما ٌفٌد ذلك والبند كامل مما جمٌعه

3 

  mccb-800A/50KAتورٌد وتركٌب واختبار مفتاح 

 -دٌم كتالوج محدد علٌه الطراز والمودٌل وبلد الصناعة بالمواصفات االتٌة :من أجود األنواع مع تق

    1 بالعدد
3-Ph  MCCB 800A/50KA Adj. thermal & Adj. magnetic- Electronic 

PR221DS-LS/I ,  Produced by ABB OR Similar . 

وأصول الصناعة مع احضار شهادة اختبار  على أن ٌتم التركٌب واالختبار والتجربة طبقاً لألصول الفنٌة

 للوحة قبل وبعد التجربة والتركٌب والتشغٌل والبند كامل مما جمٌعه

4 

 (  PVC/PVCبالمتر الطولى تورٌد وتركٌب واختبار كابل نحاسى 

بوصة محمل على البند الحفر والتكسٌر فى  4( داخل مواسٌر بالستٌك قطر  2مم 240+120+120×3)

من أنواع لترٌة سواء ارض طٌنٌة أو رملٌة أو صخرٌة أو خرسانة عادٌة أو مسلحة محمل على  أى نوع

البند اٌضاً اعادة الشا ألصله من ردم وتورٌد خرسانة عادٌة أو مسلحة على أن ٌتم توصٌله من المفتاح 

ه بالتوازى ( وٌتم تركٌبATSأ( موتراٌز داخل لوحة ال )800أ( الى المفتاح العمومى )800العمومى )

مع الكابل الموجود على الطبٌعة محمل على البند اٌضاً تورٌد الكوس لجمٌع أطراف الكابل وكذلك الرٌكم 

على أن ٌتم التركٌب طبقا ألصول الصناعة والمواصفات الفنٌة مع تقدٌم كتالوج محدد علٌه الطراز 

 والمودٌل وبلد الصناعة والبند كامل مما جمٌعه بالمتر الطولى

    15 ط0م

  ولىدخ الطىارئ  ATSاصالح ورفع كفبئخ لىدخ الـــ  ربثع )أ(



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 

 جدول الصٌانة-38

 

 الكمٌة الوحدة بٌــان األعمــال م

 الفبة

 جنٌه

 شهرٌا

االجمالى 

 جنٌه

 سنوٌا

االجمالى 

 ثالث

 سنوات

 مالحظات

1 

صٌانة اللوحة الرئٌسٌة 

 الم معة

2 out of 3 

   1 بالعدد

 

 

     25 بالعدد صٌانة اللوحات العمومٌة  2

     73 بالعدد حات ال رعٌةصٌانة اللو 3

4 

صٌانه اللوحات ال رعٌه  

الخاصه بالتكٌٌ ات بالدور 

 الثانً بالمبنً الؽربً

  3 بالعدد

   

5 
بعد  ATSصٌانة لوحة الــ 

 انتها  سنة الضمان
  1 بالعدد

   

  ا  مـــــــــالى

 

 ة ثال  سنوات ؼٌر شامل قط  الؽٌار= تكل ة ا صالح والضمان لمدة عا  + الصٌانة لمد اجمالـى العملٌة  

 

 أعضاء اللجنة 

 

 -24- 

 

 

 



                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

  -شروط هامة: -93

تت  المقارنة والم اضلة المالٌة بٌن العروض المقدمة المقبولة فنٌا  وأقل األسعار فى  ا صالح ورف  ك ائة  -1

وأسعار قط   لمدة ثال  سنواتالصٌانة العادٌة ولوحة الطوار  والضمان لمدة عا  و  ATSلوحة الــ

 0الؽٌار(

األسعار محمل علٌها تكل ة النقطة الثابتة وا صالح والضمان لمدة عا  والصٌانة لمدة ثال  سنوات شاملة -2

 0كافة الضرائل والدمؽات والت مٌنات والرسو  وضرٌبة القٌمة المضافة

نة لمدة ثال  سنوات  داول الكمٌات واألسعار } ا صالح ورف  الك ا ة والضمان لمدة عا  والصٌا -3

 وأسعار قط  الؽٌار { توض  فى المظروؾ المالى

 أعضاء اللجنة 
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                                               CAIRO GOVERNORATEهـذــــبفظخ الـقــــبهـزح

   دارح الزعبقدادإ    
 

 

 

 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

 

 أعضاء اللجنة 
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 الفبه  الكمٌه  الوحده  ان االعمال ـــــــــــــــــــــــــــــــبٌ م

1 
مفتاح موتراٌز عمومً 

 (MCCBامبٌر)2500
 1 عدد

  

   1 عدد امبٌر  2500ماتور للمفتاح العمومً  2

  1 عدد (MCCBامبٌر)2500مفتاح عمومً  3

   1 عدد امبٌر ( MCCB)1600مفتاح عمومً 4

   1 عدد (MCCBامبٌر)800مفتاح موتراٌز عمومً  5

  1 عدد امبٌر 800ماتور للمفتاح العمومً  6

  1 عدد (MCCBامبٌر)800مفتاح عمومً  1

   1 عدد امبٌر (MCCB)630 مفتاح عمومً 8

  1 عدد امبٌر 400(MCCB)تاح عمومًمف 9

  1 عدد امبٌر 250(MCCB)مفتاح عمومً 10

  1 عدد امبٌر 160(MCCB)مفتاح عمومً 11

  1 عدد امبٌر 100(MCCB)مفتاح عمومً 12

  1 عدد امبٌر 80(MCCB)مفتاح عمومً 13

  1 عدد امبٌر 63(MCCB)مفتاح عمومً 14

  1 عدد امبٌر 40(MCCB)مفتاح عمومً 15

  1 عدد امبٌر (MCCB)25مفتاح عمومً 16

  1 عدد امبٌر (MCB)63مفتاح احادي  11

  1 عدد امبٌر 40(MCB)مفتاح احادي  18

   1 عدد امبٌر 32(MCB)مفتاح احادي  19

   1 عدد امبٌر (MCB)25مفتاح احادي  20

   1 عدد امبٌر (MCB)15مفتاح احادي  21

   1 عدد امبٌر (MCB)10مفتاح احادي  22

   1 عدد امبٌر (MCB)6مفتاح احادي  23

   1 عدد فولت 220رٌلٌه  24

   1 عدد جهاز حماٌه  25

   1 عدد تاٌمر زمنً  26

   1 عدد قاعده رٌلٌه  21

   1 عدد كونتاكتور  28

 كشف ثقطع الغيبر -40
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 أعضاء اللجنة 

 

-21- 

 

 

 

 

 

 ال ئه  الكمٌه  الوحد   بٌان ا عمال   

   1 دعد نقطه مساعد   29

   1 عدد اوفرلود  30

   1 عدد اكواس نحاسٌه  ي قطاع  31

   1 عدد م صالت لوحات  ي مقاس  32

   1 عدد كوالٌن ابوال لوحات  ي مقاس  33

   1  .ط  وانات حماٌه  34

   1 ك    الكتروستاتٌ   35

   1 ك    بارات نحاسٌه احادٌه  ي قطاع  36

   1 ك    ه  ي قطاع بارات نحاسٌه ثالثٌ 37

   1 عدد لمبات بٌان  38

   1 عدد عداد امبٌر  39

   1 عدد عداد فولت  40

   1 عدد محول تٌار  41

   1 عدد سٌلٌكتور فولت  42

   1 عدد سٌلٌكتور امبٌر  43

   1 عدد عود اومٌ ا  44

   1 عدد بار  ار   ي قطاع  45

   1 عدد بار  تعادل  ي قطاع  46

   1 عدد روزته  ي نقاط 47

   1  .ط 2م 150+300*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  48

   1  .ط 2م 120+240*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  49

   1  .ط 2م 95+185*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  50

   1  .ط 2م 70+150*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  51

   1  .ط 2م 70+120*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  52

   1  .ط 2م 50+95*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  53

 كشف ثقطع الغيبر -ربثع:
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 ال ئه  الكمٌه  الوحد   بٌان ا عمال   

   1 م.ط 2مم35+10*3قطاع PVC/PVCكابالت نحاسٌه  54 

   1 م.ط 2مم25+50*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  55 

   1 م.ط 2مم16+35*3قطاع  PVC/PVCبالت نحاسٌه كا 56 

   1 م.ط 2مم16+25*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  57 

   1 م.ط 2مم10+16*3قطاع  PVC/PVCكابالت نحاسٌه  58 

   1 م.ط 2مم10*3كابالت نحاسٌه ترمو بالستٌك  قطاع  59 

   1 م.ط 2مم6*3كابالت نحاسٌه ترمو بالستٌك  قطاع   60 

   1 م.ط 2مم4*3كابالت نحاسٌه ترمو بالستٌك  قطاع  61 

   1 م.ط 2مم3*3كابالت نحاسٌه ترمو بالستٌك  قطاع  62 

   1 م.ط 2مم2*3كابالت نحاسٌه ترمو بالستٌك  قطاع  63 

   1 م.ط 2مم1*3كابالت نحاسٌه ترمو بالستٌك  قطاع  64 

 65 
موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى  قطاع 

 2مم150
 1 م.ط

  

 66 
موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع 

 2مم120
 1 م.ط

  

   1 م.ط 2مم95موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  67 

   1 م.ط 2مم10موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  68 

   1 م.ط 2مم50موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  69 

   1 م.ط 2مم35موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  70 

   1 م.ط 2مم25موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  71 

   1 م.ط 2مم16موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  72 

   1 م.ط 2مم10موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  73 

   1 م.ط 2مم6لبالستٌك لالرضى قطاع موصل نحاسى معزول با 74 

   1 م.ط 2مم4موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  75 

   1 م.ط 2مم3موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع  76 

   1 م.ط 2مم2موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع   77

   1 م.ط 2مم1موصل نحاسى معزول بالبالستٌك لالرضى قطاع   78

 كشف ثقطع الغيبر -ربثع ادد عشز:
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 تقدٌم العطاءات : -14

 ان ا عمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ  
الوحد

   
الكم
 ٌه 

ال 
 ئه 

   1 عدد خط( ABB ) 48لوحه صا  فارؼه انتا    79 

   1 عدد خط 36 ( ABB)لوحه صا  فارؼه انتا     80

   1 عدد خط 24 ( ABB)   لوحه صا  فارؼه انتا  81

   1 عدد خط 12 ( ABB)لوحه صا  فارؼه انتا     82

   1 عدد خط 6 ( ABB)لوحه صا  فارؼه انتا     83

   1 عدد خط 4 ( ABB)لوحه صا  فارؼه انتا     84

   1 عدد لوحه كنترول صا  بدون م اتٌح فارؼه  85 

   1 عدد مصحح فازات  فاز سٌكونز (  86

   1 عدد بوش بوت    87

   1 عدد فٌوز ل مٌ  القدرات   88

   1 عدد م تاح طوار    89

   1 عدد قاعد  فٌوز   90

   1 عدد مكثؾ   91

   1 عدد منظ    92

   1 عدد او  0.5تورٌد وعمل بئر ار   دٌد ٌحقا   93

94  
نل بالمتر المسطح تورٌد وعزل الحوائط وا سطح باستخدا  ساندوتش با

 س   4سم  
 2 1 

  

   1 عدد 60*60ش اط ٌعمل اتوماتٌ  بابعاد   95

   1 عدد حصان  5تورٌد وتركٌل تكٌٌؾ   96

   1 عدد فاٌر سٌرش  97

   1 عدد لمبه لٌد  2تورٌد وتركٌل كشاؾ   98

   1 عدد سكه  تكنو اٌطالً  2تورٌد وتركٌل م تاح تحك  انار    99

100  
امبٌر داخل علبه بالستٌ  للتحك   MCCB 40اح تورٌد وتركٌل م ت

 فً الش اط او  هاز التكٌٌؾ 
 1 عدد

  

   1 عدد امبٌر  16تورٌد وتركٌل برٌز  قوي اٌطالً   101

102  
م  محمل علً البند  19بالمتر الطولً تورٌد وتركٌل مواسٌر معدنٌه 

 البواطات وعلل ا تصال والكٌعان والوصالت من النوع المعدنً 
 1  .ط

  

 كشف ثقطع الغيبر -ربثع ادد عشز:
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 عبثديي    –هذبفظخ القبهزح  –إدارح الزعبقداد:هكزت 

  

التعاقووووووودات بووووووودٌوان عوووووووا  محافظوووووووة القووووووواهرة ،مووووووون أصوووووووحابها أو مووووووون  إلدارةتقووووووود  العطوووووووا ات 
ٌ وضووووووونه شوووووورٌطة تقوووووودٌ  الت وووووووٌض الوووووودال علووووووى  لوووووو  أو موووووون وكالئهوووووو  و لوووووو  علووووووى نمووووووو   

هووووووا موووووون أصووووووحابها باللؽووووووة العطووووووا  الموووووودر  بالكراسووووووة والمختووووووو  بخووووووات  المحافظووووووة ، موقعووووووه علٌ
العربٌوووووووة ومعووووووودة وفقوووووووا  للشوووووووروط والمواصووووووو ات المحوووووووددة بالكراسوووووووة و حووووووواك  قوووووووانون تنظوووووووٌ  

 التعاقدات التى تبرمها ال هات العامة و ئحته التن ٌ ٌة سال ى ال كر.
تلتووووووووز   الشووووووووركات المتنافسووووووووة عنوووووووود إعووووووووداد عطا هووووووووا بووووووووالبنود الووووووووواردة بكراسووووووووة الشووووووووروط 

إن و وووووودت وأحكووووووا  قووووووانون تنظووووووٌ  التعاقوووووودات التووووووً تبرمهووووووا ال هووووووات والمواصوووووو ات وملحقاتهووووووا 
و ئحتووووووه التن ٌ ٌووووووة وأحكووووووا  القووووووانون رقوووووو   2018( لسوووووونة 182العامووووووة الصووووووادر بالقووووووانون رقوووووو   

( فوووووووى شووووووو ن ت ضوووووووٌل المنت وووووووات المصووووووورٌة فوووووووى العقوووووووود الحكومٌوووووووة و ئحتوووووووه  2015لسووووووونة  5 
ة مخال توووووه    مووووون هووووو   المواصووووو ات أو التن ٌ ٌوووووة وسوووووٌت  اسوووووتبعاد العطوووووا  الووووو ي ٌثبوووووت بالدراسووووو

 0الشروط واألحكا  
أحوووووودهما للعوووووورض ال نووووووً واألخوووووور للعوووووورض المووووووالً  ٌقععععععدم العطععععععاء مظععععععروفٌن منفصععععععلٌن مغلقععععععٌن

وٌ وووول ان ٌثبووووت علووووى كوووول موووون مظروفووووى العطووووا  ال نووووى والمووووالى نوعووووه موووون الخووووار  موووو  وضوووو  
القووووواهرة وعنووووووان  المظوووووروفٌن داخووووول ظووووورؾ مؽلوووووا بطرٌقوووووة محكموووووة ٌوضوووووح علٌوووووة اسووووو  محافظوووووة

ادارة التعاقووووووودات وموووووووا ٌ ٌوووووووود ان موووووووا بداخلووووووووة المظوووووووروؾ ال نوووووووى والمظووووووووروؾ الموووووووالى للعملٌووووووووة 
الوا وووووول  كوووووور اسوووووومها ورقمهووووووا وتووووووارٌا  لسووووووة فووووووتح المظووووووارٌؾ ال نٌووووووة واسوووووو  صوووووواحل العطووووووا  
وتسوووووول  العطووووووا ات قبوووووول الموعوووووود المحوووووودد ل وووووونح المظووووووارٌؾ ال نٌووووووة بالٌوووووود أو عوووووون طرٌووووووا الرٌوووووود 

الهٌئوووووة القومٌوووووة للبرٌووووود وٌكوووووون فوووووتح المظوووووارٌؾ ال نٌوووووة فوووووى تموووووا  السووووواعة  السووووورٌ  مووووون خوووووالل
الثانٌوووووة عشووووور ظهووووورا  بال لسوووووة العلنٌوووووة العاموووووة المنعقووووودة بوووووالمبنى الؽربوووووى بووووودٌوان عوووووا  محافظوووووة 

و لوووووو  بحضووووووور موووووون ٌرؼوووووول موووووون أصووووووحال العطووووووا ات       الموافووووووا        القوووووواهرة  ٌووووووو      
ر ال لسوووووة بووووود  مووووونه  شووووورٌطة تقووووودٌ  الت ووووووٌض الووووو ٌن ٌ ووووووز لهووووو  ت ووووووٌض مووووون ٌرونوووووة لحضوووووو

الوووووودال علووووووى  لوووووو  علووووووى ان ٌتبوووووو  فووووووى شووووووان البووووووت ال نووووووى ا  وووووورا ات المحووووووددة بووووووالمواد موووووون   
( موووووون الالئحووووووة التن ٌ ٌووووووة لقووووووانون تنظووووووٌ  التعاقوووووودات التووووووى تبرمهووووووا ال هووووووات العامووووووة 69الووووووى 62

لوبووووووة ت المطسووووووال ة الوووووو كر وٌقوووووود  العوووووورض بصووووووورة ورقٌووووووة وعلووووووى أن تكووووووون كافووووووة المسووووووتندا
  0موقعة ومختومة من الشركة 

 أعضبء اللجٌخ 
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 : الفنًالمظروف  -24

أسوووووووعار مالٌوووووووة  أٌوووووووةعلوووووووى  ال نوووووووًا  ٌحتوووووووو  المظوووووووروؾ  اتتلتوووووووز  الشوووووووركات مقدموووووووة العطوووووووا 

 0وسٌت  استبعاد ا  عطا  ٌتضمن فى مظروفه ال نى  ل  

 تٌة :ٌجب ان ٌحتوى المظروف الفنى على المستندات اال

لشووووووركة رة إن و وووووود وصووووووورة موووووون عقوووووود الت سووووووٌس لاسوووووو  صوووووواحل النشوووووواط واسوووووو  الشووووووه -1

 دات نونظامها ا ساسى و شكلها القانونً بالمست

 ا س  الت ار   -2

 اس  المدٌر او الموظؾ المسئول  -3

البرٌووووووووود –رقووووووووو  ال ووووووووواكس  –رقووووووووو  التلٌ وووووووووون  –وسوووووووووٌلة التواصووووووووول   المحووووووووول المختوووووووووار  -4

تووووو  تؽٌووووور العنووووووان ٌوووووت   وإ اواصووووول مووووو  المتعووووواملٌن ( اسووووو  المخوووووول لوووووه الت – ا لكترونوووووً

الت علوووووووى العنووووووووان كافوووووووة المرسووووووو أصوووووووبحت  إان ال دٌووووووود و المحافظوووووووة بوووووووالعنو إخطوووووووار

 وناف ة قانونٌا  صحٌحةالقدٌ  

 و الموافقات الالزمة من ال هات المعنٌة للعمل فى ه ا الم ال أنواع النشاط  -5

  القومًبطاقة الرق   -6

  ضرٌبً إقرار أخرٌثة و الحد الضرٌبةالبطاقة  -7

 تس ٌل لد  مصلحة الضرائل المصرٌة   القٌمة المضافة ( -8

 ( ساري  الت اريالقٌد فى الس ل  -9

 ( ساري   الصناعًالقٌد فى الس ل -10

 تكون القٌد فٌها وا با  قانونا حسل األحوال  التًمن القٌد فى الس الت صورة -11

ورقووووو  حسوووووال ن الووووو ي ٌتعامووووول معوووووه العنووووووا و مسوووووئول الووووو ي ٌتعامووووول معوووووهو الاسووووو  البنووووو  -12
 .الدف  علٌه  أمرالشركة فى البن  و ال رع ال   ٌت  تحوٌل 

 للشركة   القوائ  المالٌة عن ثال  سنوات سابقه ( المالًالموقؾ -13
 0لبها ال هة ا دارٌه طت أخر ا  بٌانات -14
 ( او عقود الصٌانة تورٌد فى م ال  أو إسناد أوامر صور  األعمالسابقة -15

م   كر ال هات السابا التعاقد معها مدعمة  بشهادة من ال هات ٌ ٌد تما  األعمال المسندة والمماثلة خالل 

 الثال  سنوات األخٌرة  شاملة بها اس  وعنوان ال هة  وبٌان األعمال وقٌمتها 

 بعالٌةٌرفا بالعطا  كافة صور المستندات الموٌدة بالبٌانات  -16

 ال نًبالمظروؾ  ا بتدائًمؽلا وٌرفا التامٌن  مالً األخرو  فنًطا  فى مظروفٌن احدهما ٌقد  الع -17

   ل   مقدمة العطا  و المستندات الدالة على لل هة القانونًٌ ل تقدٌ  بٌان الشكل  -18

و موا ٌ ٌود علٌهوا طواب  الشوهٌد  موقعة ومختومة بخات  الشوركة وكراسة الشروط و المواص ات  أصل -19

 را  الكراسة ش
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 ( ت مٌنات ا تماعٌة موضح بها اسما  العاملٌن.2  استمارة -20

 اقرار با لتزا  بالتامٌن على العمالة. -21

 بوابة التعاقدات العامة  فًا شترا   -22

 تلتز  الشركة بكتابة العروض ممٌكنه و لٌس ٌدوٌا   -23

ؾ موون وظورمعلوى ال اإل موالً العودد ا  ال نوً و الموالً بعودد كول صو حه مو   كورالعطوأوراق تورقٌ   -24

 0الخار 

 عرض فنى ٌوضح مد  ت ه  مقد  العطا  لاعمال المطلوبة -25

لمقوود   المصوورٌة المنشووور بهووا عقوود الت سووٌسصووورة عقوود الت سووٌس وصووورة  رٌوودة الوقووائ  الرسوومٌة  -26  

 العطا 

خـذيخ ٔطٛبَـخ نهششكخ يؼزًـذ عـبسٖ ٔطبدس يـٍ يظهذخ انشقـبثخ انظُبػٛخ  رقذٚى يب ٚفٛذ ثٕجٕد يشكـض -21

نخبطخ ثبنقٛذ فٗ االرذبد انًظشٖ نًقبٔنٗ انزشٛٛذ ا ثطبقخ انؼؼٕٚخيغ رقذٚـى االطم نالؽالع / أ 

 2يغ رقذٚـى االطم نالؽالع( ( ٔانجُبء رخظض أػًبل كٓشٔيٛكبَٛكٛخ ال رقم ػٍ انفئخ انغبدعخ

رقذٚى كزبنٕجبد نجًٛغ األجضاء ٔانًًٓبد انزٗ رغزخذو فٗ انؼًهٛخ يذذد ػهٛٓب  شكخانشػهٗ  -28

انطشاص ٔانًٕدٚم ٔثهذ انظُبػخ َٕٔع انًٕاد ٔانًًٓبد ٔانًؼذاد ٔاألجٓضح انًقذيخ ػٍ 

 2انؼشع

 ٚقخ انزُفٛز ٔانجشَبيج انضيُٗ نزُفٛز األػًبل يٕػغ انزؼبقذ ٔاحنزضاو ثّ رقذٚى ؽش--01

 . ع المناقصةولتراخٌ  والتصارٌح لمزاولة األعمال موضصورة ا  -30

 منظومة ال اتورة اإللكترونٌة المنش ة بمصلحة الضرائل المصرٌة فًالتس ٌل  - 31

 :  المالًالمظروف  –43  
 ٌجب أن ٌحتوى المظروف المالى على المستندات االتٌة :

وان والووووووودمؽات شوووووووامل كافوووووووة الضووووووورائل والرسوووووووو   بال نٌوووووووة المصووووووور  السوووووووعر ا ساسوووووووى -1
شوووووواملة  مٌوووووو  الضوووووورائل و الوووووودمؽات و الت مٌنووووووات بمووووووا قائمووووووة األسووووووعار مورخووووووه وموقعووووووة 

 فٌها ضرٌبة القٌمة المضافة 
خطوووووال مختوووووو  وموقووووو  مووووون البنووووو  بووووورق  حسوووووال الشوووووركة واسووووو  البنووووو  وال ووووورع الووووو   ٌوووووت   -2

 0التحوٌل علٌه امر الدف  

 الشطب من سجالت الموردٌن :  -44
المتعاقوووووودة قوووووود اسووووووتعملت بن سووووووها او بواسووووووطة ؼٌرهووووووا الؽووووووش او التالعوووووول   ا ا تبووووووٌن ان الشووووووركة

فووووى تعاملهووووا موووو  ال هووووة فووووى حصووووولها علووووى العقوووود أو اسووووا ت اسووووتخدا  ا  بنوووود موووون بنووووود كراسووووة 
الشوووووروط او نووووو  مووووون نصوووووو  قوووووانون تنظوووووٌ  التعاقووووودات التوووووى تبرمهوووووا ال هوووووات العاموووووة الصوووووادر 

ن ٌ ٌووووووة فانووووووه سووووووٌت  اتخووووووا  ا  وووووورا ات القانونٌووووووة و ئحتووووووه الت 2018( لسوووووونة 182بالقووووووانون رقوووووو   
 0لشطل اسمها من س الت الموردٌن بال هات الحكومٌة 

 أعضبء اللجٌخ 
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 معاٌنة  نافٌة  للجهالة -45
علووووووى أصووووووحال العطووووووا ات معاٌنووووووة محوووووول الطوووووورح المعاٌنووووووة التامووووووة النافٌووووووة لل هالووووووة و ان ٌتحقووووووا 

ت و المواصووووووو ات الوووووووواردة بكراسوووووووة الشوووووووروط و و تحوووووووت مسوووووووئولٌته مووووووون كافوووووووة البٌانوووووووا ه سووووووونب
المواصوووووو ات ، و التعوووووورؾ علووووووى كوووووول األحوووووووال و األوضوووووواع المحلٌووووووة و القانونٌووووووة و ا قتصووووووادٌة 
و الطبٌعٌوووووة الشووووواملة حتوووووى ٌصووووول إلوووووى إدرا  واضوووووح و توووووا  ، وكافوووووة الظوووووروؾ التوووووى قووووود تووووووثر 

ها الراهنوووووة و لوووووٌس لوووووه علوووووى عرضوووووة و ٌعتبووووور دخولوووووه للعملٌوووووة قبوووووو  نهائٌوووووا  لهوووووا بحالتهوووووا واوصووووواف
الحوووووا فوووووى ا عتوووووراض علٌهوووووا حالٌوووووا  او مسوووووتقبال، و ٌعتبووووور هووووو ا إقووووورار منوووووه بدراسوووووة  و معرفوووووة 

و  ٌقبووووووول منوووووووه أٌوووووووة شوووووووكاوي أو محووووووول الطووووووورح و معاٌنوووووووة المعاٌنوووووووة التاموووووووة النافٌوووووووة لل هالوووووووة 
 بعد فتح المظارٌؾ ال نٌة للعملٌة  تخ  ألٌة وموضوع الطرحإعتراضات 

 ــزار إقـــــــــــــ

انُبفٛددددددخ َقددددددش َذددددددٍ شددددددشكخ / ...................ثؤَُددددددب قًُددددددب ثدددددد جشاء انًؼبُٚددددددخ انفُٛددددددخ 

 ٔكددددددزنك انذددددددبنزٍٛ انًطهددددددٕة نًٓددددددب إطددددددالح  زَّطددددددٛب نهجٓبنددددددخ نهًٕقددددددغ انًطهددددددٕة

يذدددددم انزؼبقدددددذ كًدددددب إَُدددددب َهزدددددضو ثجًٛدددددغ يدددددب ٔسد ثكشاعدددددّ  ٔرشدددددغٛهّٔسفدددددغ كفدددددبءح 

 انششٔؽ ٔانًٕاطفبد ْٔزا إقشاس يُب ثزنك

 قٛغ: انزٕ

 انخزى :

انؼبيدخ ثؤَدخ إؽهدغ ػهدٗ جًٛدغ انشدشٔؽ  ٔ انًٕاطدفبد انفُٛدخ اندٕاسدح  يقز الوزقدم للوٌبقصةخ -46

ثكشاعدخ انشدشٔؽ انًبثهدخ ٔ يهذقبرٓدب ٔ اَددخ يٕافدق ػهدٗ يدب جدبء ثٓددب ٔ ثؤَٓدب رؼزجدش يكًهدخ نشددشٔؽ 

اَددّ يهزددضو ثجًٛددغ  انزؼبقددذ دددبل سعددٕ انًُبقظددخ انًبثهددخ ػهٛددخ ٔٔفقددب  ) نًُددٕر  انؼقددذ انًشفددق ( ٔ

انًالدظبد  انزٙ قذ ٚجذٚٓب يجهظ انذٔنخ ) إداسح انفزٕٖ انًخزظخ ( دبل يشاجؼخ كشاعخ انشدشٔؽ 

 ّ ثبنؼًهٛخ يذم انزؼبقذ أٔ انؼقذٔ انؼقذ يغ إخزظبص يجهظ انذٔنخ ثُظش أٖ يُبصػبد راد طه

 ثىليصخ الزأهيي  -47

هددٗ َفقزٓددب ٔ يغددئٕنٛزّ انكبيهددخ رقددذٚى رهزددضو انشددشكخ انشاعددٙ ػهٛٓددب انؼطددبء ٔقجددم انزؼبقددذ ٔػ

ثًشاػددبح أال رقددم قًٛددخ انجٕنٛظددخ ػددٍ انقًٛددخ  انددذٕٚاٌ انؼددبو ثٕنٛظددخ رددؤيٍٛ نظددبنخ انًذبفظددخ 

انزقذٚشٚددخ انزددٙ عددزقشس ثًؼشفددخ شددشكخ انزددؤيٍٛ ٔ غٛددش رنددك يددٍ أيددٕس أخددشٖ راد انظددهخ 

ؤٌ ، دٌٔ ثًدخ اػزدشاع ثًٕػٕع انزؼبقذ ثؼذ إرًبو انًؼبُّٚ ٔ احجشاءاد انالصيخ فٙ ْزا انشد

يٍ انشاعٙ ػهٛخ انؼطبء  ػهٗ أٌ رشًم ْدزِ انجٕنٛظدخ ػهدٗ انغدشقبد ثؤَٕاػٓدب ٔ احطدبثبد 

انخ  ٔرندك فًٛدب ٚخدض  222ق ٔانزهفٛبدثؤَٕاػٓب ٔ انؼجض )كهٗ / جضئٙ ( ٔ انٕفـــبح ٔ انذشٚ

ٔ ٚهزدضو انًٕقغ ٔيدب قدذ ٚزشردت ػهدٗ رندك يدٍ أثدبس دٌٔ أدَدٗ يغدئٕنٛخ ػهدٗ يذبفظدخ انقدبْشح 

انشاعددٙ ػهٛددخ انؼطددبء عددذاد ْددزِ انقًٛددخ فددٕس قٛددبو انًذبفظددخ ث خطددبسِ ثبنغددذاد خددالل انًٓهددخ 

انًذذدح يٍ جبَجٓب فٙ ْزا انشؤٌ ٔفٗ جًٛغ األدٕال انخبطخ ثد جشاءاد ثٕنٛظدخ انزدؤيٍٛ ٚدزى 

                   2إرجبع أدكبو انــــقٕاَــٛـٍ ٔ انهٕائخ راد انظهخ  
 هديز إدارح الزعبقداد                                              للجنةأعضاء ا        

                                                                 

 

 ًبجى إثزاهين دسىقي                                                              
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