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 اٌف١ٕخ  وشاسخ اٌششٚط ٚاٌّٛاصفبد

   اٌعبِخٍّٕبلصخ ٌ 
 

   

 

 ألجهزة الحكييفالعادًة  صياهة ال عمليه

 بدًىان عام محافظة القاهزة والجهات الحابعة لها

  2022 / 2021  الماليللعام   

 (  عام  لسدة ) 
 بشعام األظرف السغلقة 

 مالي ( –) فشي 
 تبرمها الجهات العامة الرادرة بالقانؽن  التيتشعيػ التعاقدات  وفقًا ألحكام قانؽن 

 و القرارات ذات الرلة و الئحته التشفيذية  3128لدشة  283رقػ 
 العسلية غير قابلة للتجزئة 

 
 
 

ج١ٕٙب ٚفمبً ٌٍششائح اٌٛاسدح  999ثّٓ وشاسخ اٌششٚط ٚ اٌّٛاصفبد 

رٕظ١ُ اٌزعبلذاد اٌزٝ رجشِٙب ( ِٓ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ 66ثبٌّبدح سلُ )

اٌجٙبد اٌعبِخ سبٌفخ اٌزوش ، ٠ٚىْٛ فزح اٌّظبس٠ف اٌف١ٕخ فٟ رّبَ اٌسبعخ 

اٌثب١ٔخ عشش ظٙشاً ثبٌجٍسخ اٌع١ٍٕخ اٌعبِخ إٌّعمذح ثبٌّجٕٝ اٌغشثٟ ثذ٠ٛاْ 

             اٌثالثبءداسح اٌعبِخ ٌٍشئْٛ اٌّب١ٌخ ٠َٛ اإل -عبَ ِحبفظخ اٌمب٘شح 

 9099/ 5/ 94اٌّٛافك  

 ج١ٕٙبد ٌصٕذٚق دعُ األشخبص رٚٞ اإلعبلخ   5ثخالف  

 % ضش٠جخ اٌم١ّخ اٌّضبفخ 44ثبإلضبفخ إٌٟ 

 اٌىشاسخ اٌغ١ش ِخزِٛخ ثخبرُ اٌجّٙٛس٠خ ال ٠عزذ ثٙب

 

طبثع 

 اٌش١ٙذ
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 "مقدمة "
طرح  إدارة التعاقدات اإلدارة السركزية للذئؽن السالية مؼ خالل  محافعة القاهرةرغبة في إطار 

بديؽان عام محافعة  ألجهزة التكييف الخاصةالعادية  أعسال الريانة عسليهل ةمشاقرة عام
 أعلىللؽصؽل إلى ( ثالث أعؽام لسدة  ) 3132/3133ليللعام الساالقاهرة والجهات التابعة لها 

الخاصة بدًىان عام محافظة  ألجهزة الحكييفأعمال الصياهة  العادًة مدتؽى مؼ 

مع وبسا يزسؼ حدؼ و استسرار التذغيل برفة دائسة   القاهزة والجهات الحابعة لها
 الخبرة وأعسال وفقا للسؽاصفاتيتفق مع الخبرة العالسية وذلغ  وبساأصحاب الخبرة العالية 

يتػ االلتزام بكافة القرارات و القؽانيؼ السشعسة لذلغ  أنعلى السطلؽبة األعسال ضؽء  فيالسرفقة 
 السطلؽبة و االعسال الذروط و  لسؽاصفاتوفقًا ل فقد قررت طرح مشاقرة عامة بذأن ذلغ

 1 الساثلة  و السؽاصفاتبكراسة الذروط  السؽضحة و  
ِدددددٓ طدددددش  إٌّبلصدددددخ اٌعبِدددددخ اٌّبثٍدددددخ إٌدددددٝ دعدددددٛح اٌشدددددشوبد بفظدددددخ اٌمدددددب٘شح ٚ رٙدددددذف ِح

اٌخبصددددددخ ثددددددذ٠ٛاْ ألجٙددددددضح اٌزى١١ددددددف أعّددددددبي اٌصدددددد١بٔخ  اٌعبد٠ددددددخ  اٌّزخصصددددددخ فددددددٟ ِجددددددبي

راد جددددددٛدح  ٚ أعّددددددبي ٌزددددددٛف١ش  ددددددذِبدٙددددددبد اٌزبثعددددددخ ٌٙددددددب عددددددبَ ِحبفظددددددخ اٌمددددددب٘شح ٚاٌج

  0ٚ ثأعٍٝ وفبءٖ  ل١ّخ ِب١ٌخ  ثألًعب١ٌخ 

ّشاعدددددبح ارخدددددبر ِدددددب ٠ٍدددددضَ ِدددددٓ ردددددذاث١ش ٌضدددددّبْ رحم١دددددك ِعدددددب١٠ش ِٚجدددددبد  رىدددددبف  ثٚرٌددددده 

اٌفددددددددشص ٚرعض٠ددددددددض اٌشددددددددفبف١خ ٚإٌضا٘ددددددددخ ٚاٌعذاٌددددددددخ ٚاٌّسددددددددبٚاح فددددددددٟ إٌّبفسددددددددخ ثدددددددد١ٓ 

ِددددددُٕٙ أٚ اٌز١١ّددددددض ث١ددددددُٕٙ ، ٚأ٠ضددددددب رعض٠ددددددض  ٜألاٌّزمددددددذ١ِٓ فددددددٟ اٌّعبٍِددددددخ ٚعددددددذَ اٌزح١ددددددض 

وفددددددبءح اإلٔفددددددبق اٌحىددددددِٟٛ ِددددددٓ  ددددددالي رحذ٠ددددددذ اال ز١بجددددددبد اٌفع١ٍددددددخ ٌٍجٙددددددبد اٌحى١ِٛددددددخ 

عٍددددددٝ  ثٕددددددبءً  ٌٍشددددددشوبد اٌفددددددبئضح ثّعشفددددددخ ِحبفظددددددخ اٌمددددددب٘شح   اإلسددددددٕبدٚ إصددددددذاس أٚاِددددددش 

 0األسعبس اٌزٟ س١زُ اٌزٛصً إ١ٌٙب 

ٍسدددددددخ فدددددددزح اٌّظدددددددبس٠ف اٌف١ٕدددددددخ ٠ٚجدددددددٛص ألصدددددددحبة اٌشدددددددشوبد اٌّزمذِدددددددخ إْ ٠حضدددددددشٚا ج

وّددددددب ٠جددددددٛص أْ ٠حضددددددش ِٕددددددذٚة ِفددددددٛ  ِددددددٓ اٌشددددددشوخ ثّٛجددددددت رفدددددد٠ٛ   –ٚاٌّب١ٌددددددخ 

 ٠0خٛي ٌٗ وبفخ اٌصال ١بد اٌالصِخ لب١ٔٛٔبً فٝ ٘زا اٌشأْ  

 اٌٍجٕخ  أعضبء
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 ط ٚاٌّٛاصفبد :ِحز٠ٛبد وشاسخ اٌشش -4

  0الشسًؽ العامة للمناقظة 

  0المطلٌبة الخدمةً  األعمالنٌع 

 0مٌاطفات الفنْة ال 

 0الشسًؽ الخاطة 

  ِ0العقد النمٌذج 

 ٌعبِخ ششٚط اٌا 
 محاية املنافسة  -1

جٙددددددبص  ّب٠ددددددخ إٌّبفسددددددخ ِٕٚددددددع اٌّّبسسددددددبد اال زىبس٠ددددددخ رمددددددَٛ ِحبفظددددددخ اٌمددددددب٘شح ث   ددددددبس            

رجددددد١ٓ ٌٙدددددب ٚجدددددٛد ارفدددددبق أٚ رعبلدددددذ أٚ رجدددددبدي ِعٍِٛدددددبد ثصدددددٛسح ِجبشدددددشح أٚ  ١دددددش  إراِدددددب   دددددبي فدددددٟ

 ١دددددشُ٘ ِدددددٓ  أٚسددددد١ك ِدددددٓ  دددددالي اٌغ١دددددش سدددددٛاء ودددددبْ رٌددددده ثددددد١ٓ اٜ ِدددددٓ اٌّخزصددددد١ٓ ِجبشدددددشح أٚ رٕ

 ١دددددددشُ٘ ِدددددددٓ  أٚثدددددد١ٓ أصدددددددحبة اٌع ددددددبءاد ف١ّدددددددب ث١ددددددُٕٙ  أٚاٌّددددددٛظف١ٓ ثبٌجٙدددددددخ ٚصددددددب ت اٌع دددددددبء 

  األ ٛاياٌّزعب١ٍِٓ ِع اٌجٙخ ثحست 

 :عٓ  اٌجٙبد اٌّخزصخ فٛسا إثالغ٠جت عٍٝ اٌششوبد اٌّزٕبفسخ  األ شٚعٍٝ اٌجبٔت  

ِٛظددددددف أٚ جٙددددددخ ِددددددٓ اٌجٙددددددبد  أٞأٚ  ١ددددددش ِشددددددشٚ  ِددددددٓ لجددددددً  لددددددبٟٔٛٔش رصددددددشف  ١دددددد أٞ -

، ِددددددٓ شددددددأٔٗ اٌزددددددأث١ش ث ش٠ددددددك ِجبشددددددش أٚ  ١ددددددش ِجبشددددددش  إٌّبلصددددددخراد اٌصددددددٍخ ثزٕف١ددددددز ٘ددددددزٖ 

 أٞأٚ  ٔظ١دددددش اٌحصدددددٛي عٍدددددٝ ِضا٠دددددب ِب١ٌدددددخ أٚ أ٠دددددخ ِضا٠دددددب أ دددددشٜ  إٌّبلصدددددخ إجدددددشاءاد  فدددددٟ

صدددددٍحخ شخصددددد١خ ِدددددٓ األطدددددشاف ثغدددددش  رحم١دددددك ِ أٞرشر١دددددت ِجبشدددددش أٚ  ١دددددش ِجبشدددددش ثددددد١ٓ 

 0أٚ ٘ذف  ١ش ِششٚ  

 اٌٍجٕخ  أعضبء
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   ا١ٔٓ ٚاٌٍٛائح إٌّظّخ ثبٌّٕبلصخٛاٌم -9

  جبسميععععععا  الحععععععِجخؼععععععا ىععععععرا المناقظععععععة العامععععععة ألاتععععععا  قععععععانٌ  جن ععععععْ  الحعاقععععععدات

 ًالئححععععععععععو الحنفْرّععععععععععة   1028( لعععععععععععنة 281الجيععععععععععات العامععععععععععة الظععععععععععا ز بالقععععععععععانٌ  زقعععععععععع   

فعععععععِ يعععععععج  جفؼعععععععْ  المنحجعععععععات المظعععععععسّة فعععععععَ العقعععععععٌ   1025ة ( لععععععععن5ًالقعععععععانٌ  زقععععععع   

المشعععععععاز  حمْععععععع  طعععععععٌز  اظحسيعععععععا ّة مععععععع  القعععععععٌانْ  ًّمتععععععع  ج الحتٌمْعععععععة ًالئححعععععععو الحنفْرّعععععععة

بعععععدً  مقابععععع  ً ً  ي نعععععَ مععععععنٌلْة علعععععَ المحاف عععععة مععععع   ععععع ل بٌابعععععة الحعاقعععععدات العامعععععة   اإلْيععععع

www.etenders.gov.eg)  ) 

 1010لعا   100عاقة الظا ز بالقانٌ  زق  ًياتا  قانٌ    ع  األيخاص ذًُ اإل  
  كما ّعسٍ بشج  الحعاقد كافة القٌانْ  ًاللٌائح ًالقسازات ذات الظلة بمٌػٌع المناقظة فْما

كساظة الشسًؽ ًالمٌاطفات   ًجعحبس ىره األاتا  جصءاً  ًكرلكالعقد  فِل  ّس  بشجنو نض 

  0ال ّحجصي م  التساظة ًالعقد ًمتملو ليما 
 خ رمذ٠ُ اٌع بء :  ٌغ -3

اللغعععععععة المعحمعععععععد  فعععععععَ كساظعععععععة الشعععععععسًؽ ًالمٌاطعععععععفات ًالعقعععععععٌ   ىعععععععِاللغعععععععة العسبْعععععععة 

ًجمْعععععععا المحاػعععععععس ًالمساظععععععع ت ًتْسىعععععععا مععععععع  المععععععععحندات ذات الظعععععععلة بمٌػعععععععٌع 

ًفعععععَ االعععععة جقعععععدّ  مععععععحند بعععععجٍ لغعععععة ي عععععسٍ ّحععععععْ  جسجمحعععععو إلعععععَ  –الطعععععست ًالحعاقعععععد 

ًّعحبعععععس العععععنض العسبعععععَ  –ب معحمعععععد اللغعععععة العسبْعععععة عععععع  ؽسّععععع  مقعععععد  العطعععععاء مععععع  متحععععع

 المؼمٌ   فِىٌ المعٌل علْو فَ االة اال ح ف يً االلحباض 

0  

 اعضبء اٌٍجٕخ 
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 اٌشىبٜٚ : -4

فِ االة مخالفة جية الطست لتساظة الشسًؽ ًالمٌاطفات يً ألاتا  قانٌ  جن ْ  الحعاقدات الحِ 

نفْرّة ظالفِ الركس  ّح  لظااب العطاء الحقد  بشتٌٍ إلِ إ از  جبسميا الجيات العامة ًالئححو الح

الحعاقدات بالجية اإل ازّة يً إلِ متحب يتاًٍ الحعاقدات العمٌمْة الحابا لٌشاز  المالْة   ًّح  

فحض الشتٌٍ ًاجخاذ قساز بشجنيا ًفقا لألاتا  ًاإلجساءات الٌاز   لت  ذُ يج  فِ المناقظة 

الِ محاف ة القاىس  بشتٌاه كحابة بخظٌص يُ اجساء م  اجساءات الحعاقد الحقد   –مح  الطست 

ًفِ ذات الٌقث ا طاز متحب يتاًُ الحعاقدات العمٌمْة الحابا لٌشاز  المالْة مبايس  بظٌز  منيا 

ًاذا ل  ّفظ  فْيا بمعسفة المحاف ة ّتٌ  لو الح  فِ الحقد  بشتٌاه الِ المتحب ًذلك قب  اللجٌء 

 القؼاء الِ جيات 

ًجلحص  محاف ة القاىس  ًمتحب يتاًُ الحعاقدات العمٌمْة المركٌز فِ الحعام  ما جلك الشتاًُ    

 281( م  قانٌ  جن ْ  الحعاقدات الحِ جبسميا الجيات العامة الظا ز  بالقانٌ  5ااتا  الما   زق   

ة ًجٌ  يتٌُ ّح  جقدّميا إلِ ( م  الئححو الحنفْرّة  المشاز إلْيما فِ اال6  ًالما     1028لعنة 

متحب يتاًٍ الحعاقدات الحتٌمْة بٌشاز  المالْة للن س ًالبث فِ الشتٌُ ًجعٌّة الخ فات علِ 

 ا  ّح  جقدّ  الشتٌُ للمتحب المركٌز ًفقا للمٌاعْد

 المد  المعمٌت بيا الحالـــــــــــــــــة  

يتاًُ محعلقة بئجساءات الطست ًكساظة  2

 الشسًؽ 

بعبعة   المٌعد المحد  لفغ الم ازّف الفنْة قب

 علِ االق  يّا  

  ل المد  القانٌنْة المحد   بالقانٌ  ظبعة اّا   يتاًُ محعلقة بالبث الفنِ 1

 م  جازّخ اال طاز بالبث الفنِ 

قب  المٌعد المحد  للحعاقد بٌْمِ عم  علِ  يتاًُ محعلقة بالبث المالِ   3

 االق 

بد ٌل إجساءات الحعاقد اْص  يتاًُ محعلقة 4

 الحنفْر 

ّح  جقدّميا بعد ٌّمِ عم  علِ االكرس م  

 طدًز القساز الرُ ّحؼسز فْو الشاكِ  

 :  اٌغبء إٌّبلصخ   -5
 بقققققققفظاةبقققققققغظ يعققققققق ظا اظااقققققققتغ  ظ  عققققققق ظ ع  يققققققق ظا ظا اظا ت قققققققغظةغققققققق قظاة     ققققققق ظايحقققققققفظة  ح   ققققققق ظ

ي  ي ظ ققققققلظاة  ةقققققق ظتاققققققت   ظ ةغقققققق قظاة  قققققق ح ظاة   قققققق ظدظ  قققققق ظح ةقققققق ظ قققققق   ظايقققققق ظ قققققق ا اغظاقققققق
(ظ قققققققلظظ33اة   يققققققق ظ ا عققققققق قظاةت   ققققققق ظ  لظايققققققق ظ  ت ا ققققققق غظ    ققققققق ظة ح ققققققق  ظاةققققققق ا   ظب ة ققققققق    

     لظت  ي ظاةت    اغظاةت ظتب  ع ظاة ع غظاة    ظا ةفظاة   ظ.

 

 اعضبء اٌٍجٕخ 
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 الحجمْنات ًؽسّقة ظدا ىا ًز ىا :  -6

 : يًالً : الحجمْ  المؤقث 

جنْيععععععععاً  ( ً  6500ص  طععععععععااب العطععععععععاء بعععععععع  اء جععععععععجمْ  مؤقععععععععث مقععععععععدازه   ّلحعععععععع

( مععععععع  ال ئحعععععععة الحنفْرّعععععععة لقعععععععانٌ  32بالمعععععععا   زقععععععع     ّععععععععد   بئاعععععععدٍ الظعععععععٌز المحعععععععد 

جن عععععععْ  الحعاقعععععععدات الحعععععععِ جبسميعععععععا الجيعععععععات العامعععععععة ظعععععععالفة العععععععركس   ًّجعععععععب ا  ّتعععععععٌ  

ا  العطععععاء يً مععععد  مععععد الحععععجمْ  المؤقععععث  طععععالحاً لمععععد  ذ ذععععْ  ٌّمععععا بعععععد انحيععععاء مععععد  ظععععسّ

ظععععععسّا  العطععععععاء   ًقععععععاب  للحجدّععععععد  ً  السجععععععٌع إلععععععِ مقععععععد  العطععععععاء   ًّعععععععحبعد العطععععععاء 

 الرُ ال ّؤ ُ الحجمْ  المؤقث كام ً ًمسفقاً  ا   الم سًف الفنِ             

   -ً ّح  ذلك باادُ الظٌز آجْة :         

  : ِالدفا ًالححظْ  االلتحسًن 

   طعععععععا ز مععععععع  ياعععععععد المظعععععععازف المحلْعععععععة المعحمعععععععد  تْعععععععس بمٌجعععععععب  طعععععععا  ػعععععععما

مقحعععععس  بعععععجٍ قْعععععد يً يعععععسؽ ًا  ّقعععععس فْعععععو المظعععععسف بجنعععععو ّعععععدفا جحعععععث يمعععععس الجيعععععة 

 0اإل ازّة المبلغ المطلٌ  ًالرُ ٌّاشٍ الحجمْ  المؤقث المطلٌ 

  ظععععععماً معععععع  معععععععححقاجو الظععععععالحة للظععععععسف معععععع  عملْععععععات ي ععععععسٍ فععععععِ ذات الجيععععععة 

حععععععد  للعععععععدا  ًّععععععح  االاحفععععععا  بالحععععععجمْ  المؤقععععععث اإل ازّععععععة يً تْسىععععععا ًفععععععَ الٌقععععععث الم

لحعععععْ  االنحيعععععاء مععععع  إظعععععنا  األعمعععععال بالتامععععع  ً القبعععععٌل    ًفعععععَ االعععععة ععععععد  ي ائعععععو فعععععِ 

بمٌجعععععب إ طعععععاز بتحعععععا  ّسظععععع  لعععععو بخدمعععععة  –الميلعععععة المحعععععد   جعععععاش للجيعععععة المحعاقعععععد  

البسّعععععد الععععععسّا   عععععع  ؽسّععععع  اليْنعععععة القٌمْعععععة للبسّعععععد معععععا جعصّعععععصه فعععععِ ذات الٌقعععععث 

سّعععععععد االلتحسًنعععععععِ يً الفعععععععاكط بحععععععععب األاعععععععٌال ً ً  ااجعععععععة الجخعععععععاذ يٍ إجعععععععساء بالب

ي عععععععس   إلغعععععععاء العقعععععععد يً جنفْعععععععره بٌاظعععععععطة ياعععععععد مقعععععععدمِ العطعععععععاءات الحالْعععععععة لعطائعععععععو 

 0بحعب جسجْب يًلٌّاجيا 

ًإذا انععععععععحب مقعععععععد  العطعععععععاء معععععععع  العملْعععععععة قبععععععع  المْعععععععععا  المحعععععععد  لجلععععععععة فععععععععحح -   

مؤقععععععث اقععععععاً للجيععععععة اإل ازّععععععة  ً  ااجععععععة إلععععععِ الفنْععععععة ّظععععععبح الحععععععجمْ  ال  الم ععععععازّف 

جنبْعععععو يً إنعععععراز يً االلحجعععععاء إلعععععِ القؼعععععاء يً اجخعععععاذ يّعععععة إجعععععساءات يً إقامعععععة العععععدلْ  علعععععِ 

 ادًخ ػسز 

 صٛسح سد اٌزأ١ِٓ اٌّ لذ ٌّمذِٟ اٌع بءاد 

ً ّعععععس  الحعععععجمْ  المؤقعععععث إلعععععِ  - فعععععٌز انحيعععععاء  يطعععععحا  العطعععععاءات تْعععععس المقبٌلعععععة فنْعععععا

 ث الفنِجمْا إجساءات مسالة الب
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 اٌزأ١ِٓ إٌٙبئٟ :  -ثب١ٔب: 

% معععععع  قْمععععععة العقععععععد 5علععععععَ طععععععااب العطععععععاء الفععععععائص ي  ّععععععؤ ٍ الحععععععجمْ  النيععععععائِ بنعععععععبة 

 ععععع ل عشعععععس  يّعععععا  عمععععع  جبعععععدي مععععع  الْعععععٌ  الحعععععالِ إل طعععععازه  بقبعععععٌل عطائعععععو ًّععععععد  الحعععععجمْ  

ْرّععععععة المشععععععاز ( معععععع  ال ئحععععععة الحنف81النيععععععائِ بئاععععععدُ الطععععععسل المنظععععععٌص علْيععععععا بالمععععععا    

 0الْيا 
  -٠ٚزُ رٌه ثب ذٞ اٌصٛس ا٢ر١خ : 

  ِ0الدفا ًالححظْ  االلتحسًن 

  بمٌجعععععب  طعععععا  ػعععععما  طعععععا ز مععععع  ياعععععد المظعععععازف المحلْعععععة المعحمعععععد  تْعععععس مقحعععععس  بعععععجٍ قْعععععد

يً يععععععسؽ ًا  ّقععععععس فْععععععو المظععععععسف بجنععععععو ّععععععدفا جحععععععث يمععععععس الجيععععععة اإل ازّععععععة المبلععععععغ المطلععععععٌ  

 0مطلٌ ًالرُ ٌّاشٍ الحجمْ  النيائِ ال

  ًظععععععماً معععععع  معععععععححقاجو الظععععععالحة للظععععععسف معععععع  عملْععععععات ي ععععععسٍ فععععععِ ذات الجيععععععة اإل ازّععععععة ي 

تْسىعععععا ًفعععععَ الٌقعععععث المحعععععد  للععععععدا  ًّعععععح  االاحفعععععا  بالحعععععجمْ  النيعععععائِ لحعععععْ  االنحيعععععاء مععععع  إظعععععنا  

األعمعععععال بالتامععععع  ً القبعععععٌل    ًفعععععَ االعععععة ععععععد  ي ائعععععو فعععععِ الميلعععععة المحعععععد   جعععععاش للجيعععععة المحعاقعععععد  

إ طععععععاز بتحععععععا  ّسظعععععع  لععععععو بخدمععععععة البسّععععععد العععععععسّا   ععععععع  ؽسّعععععع  اليْنععععععة القٌمْععععععة بمٌجععععععب  –

ذات الٌقععععععث بالبسّععععععد االلتحسًنععععععِ يً الفععععععاكط بحعععععععب األاععععععٌال للبسّععععععد مععععععا جعصّععععععصه فععععععِ 

ً ً  ااجعععععة الجخعععععاذ يٍ إجعععععساء ي عععععس   إلغعععععاء العقعععععد يً جنفْعععععره بٌاظعععععطة ياعععععد مقعععععدمِ 

 0العطاءات الحالْة لعطائو بحعب جسجْب يًلٌّاجيا 

  ّتعععععٌ  الحعععععجمْ  النيعععععائِ ػعععععامناً لحنفْعععععر العقعععععد ًظعععععازّاً احعععععِ انحيعععععاء معععععد  العقعععععد ًّعععععس  ً

 كام ً فٌز انحياء مد  العقد إذا ل  جحدخ مخالفات جعحٌجب الخظ  . 

ًاذا لعععععع  ّععععععؤ  طععععععااب العطععععععاء الفععععععائص الحععععععجمْ  النيععععععائِ  عععععع ل الميلععععععة المحععععععد      

اظععععععطة ياععععععد مقععععععدمِ العطععععععاءات للجيععععععة اإل ازّععععععة إلغععععععاء العقععععععد يً جنفْععععععره بٌ  جععععععاش 

   0الحالْة لعطائو بحعب جسجْب يًلٌّاجيا 

ًفععععععِ جمْععععععا اععععععاالت عععععععد  ظععععععدا  الحععععععجمْ  النيععععععائِ ّظععععععبح الحععععععجمْ  المؤقععععععث اقععععععاً   

للجيععععة اإل ازّععععة   كمععععا ّتععععٌ  ليععععا ي  جخظعععع  قْمععععة كعععع   عععععاز  جلحعععع  بيععععا إذا جبععععْ  ي  

ً جععععععحح  لعععععدّيا طعععععااب العطعععععاء ىعععععٌ المحععععععبب فْيعععععا ًذلعععععك مععععع  يٍ مبعععععالغ مععععععححقة ي

ًفععععَ االععععة عععععد  كفاّحيععععا جلجععععج إلععععَ  ظععععميا معععع  معععععححقاجو لععععدٍ جيععععة إ ازّععععة ي ععععسٍ 

يّععععا كععععا  ظععععبب االظععععححقال   ًذلععععك كلععععو مععععا عععععد  اإل عععع ل بحقيععععا فععععِ السجععععٌع علْععععو 

   0قؼائْاً بما ل  جحمت  م  اظحْفائو م  اقٌل بالطسّ  اال ازٍ 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 ع بءاد : سش٠بْ اٌصال ١خ  -7

  جبقععععععَ العطععععععاءات نافععععععر  المفعععععععٌل ً تْععععععس جععععععائص السجععععععٌع فْيععععععا معععععع  ًقععععععث جظععععععدّسىا بمعسفععععععة 

جبعععععدي مععععع  الحعععععازّخ المحعععععد  لفعععععحح الم عععععازّف الفنْعععععة   ًّعععععح   ٌّدددددذح رسدددددعْٛ ٠ِٛدددددب مقعععععدمْيا ًذلعععععك 

البعععععث ًاأل طعععععاز بالحسظعععععْة قبععععع  انحيعععععاء معععععد  ظعععععسّا  العطعععععاءات   فعععععا ا جععععععرز البعععععث ًاإل طعععععاز 

مععععععد مععععععد  ظععععععسّا   –بعععععععد مٌافقععععععة العععععععلطة المخحظععععععة  –  ذلععععععك   كععععععا  للمحاف ععععععة بالحسظععععععْة قبعععععع

العطعععععاءات ًمععععععد  طعععععع اْة الحععععععجمْ  المؤقععععععث لمععععععد  مناظععععععبة   ًّجععععععب ي طععععععاز مقععععععدمِ العطععععععاءات 

كحابععععة بععععرلك علععععِ ا  ّععععح  ذلععععك كلععععو قبعععع  انحيععععاء مععععد  ظععععسّا  العطععععاءات بخمعععععة عشععععس ٌّمععععاً علععععِ 

و مععععد مععععد  ظععععسّا  عطائععععو كحابععععة ًّععععس  إلْععععو ججمْنععععو األقعععع    ًّعععععحبعد كعععع  عطععععاء لعععع  ّقبعععع  طععععااب

  0فٌز انحياء مد  ظسّا  العطاء ( 
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  ّعععععععح   اظعععععععحْفاء ًاظحْؼعععععععات الععععععععسًع الفنْعععععععة المقدمعععععععة مععععععع  يطعععععععحا  العطعععععععاءات ًفقعععععععاً لألاتعععععععا  

ات الحعععععِ جبسميعععععا الجيعععععات العامعععععة ( مععععع  ال ئحعععععة الحنفْرّعععععة لقعععععانٌ  جن عععععْ  الحعاقعععععد66العععععٌاز   بالمعععععا    

 ظالفة الركس ( 

ّجعععععٌش للجنعععععة الفنْعععععة بنعععععاء علعععععِ ؽلعععععب لجنعععععة البعععععث اظعععععحْفاء البْانعععععات ًالمععععععحندات الحعععععِ جععععععاعد اللجنعععععة  -

علعععععِ اظحْؼعععععات يُ امعععععٌز فنْعععععة مععععع  يطعععععحا  العطعععععاءات بمعععععا ّعْنيعععععا فعععععِ إععععععدا  الحقسّعععععس الفنعععععِ الععععع ش  

خ إ طععععازى  ًفععععِ االععععة عععععد  اظععععحجابة طععععااب العطععععاء ًذلععععك  عععع ل مععععد  الجحجععععاًش ذ ذععععة اّععععا  معععع  جععععازّ

لطلععععععب اظععععععحْفاء البْانععععععات يً المعععععععحندات الظحْؼععععععات األمععععععٌز الفنْععععععة بعطائععععععو  عععععع ل المععععععد  المحععععععد   معععععع  

اللجنعععععة ًالمٌػعععععحة بطلبعععععو الْيعععععا ّعععععح  اظعععععحبعا  عطائعععععو باعحبعععععازه تْعععععس ًاػعععععح اً تْعععععس قابععععع  للمقازنعععععة معععععا 

  0 األ سٍالعطاءات 

 ٌششوخ اٌّزعبلذح :ِسئٛي اٌزٕف١ز ثب -9

جنفْعععععرىا للعقعععععد بحعْعععععْ  ياعععععد مٌ فْيعععععا  فعععععِعلْيعععععا المناقظعععععة  الساظعععععِجلحعععععص  الشعععععسكة  -

القععععععساز ( ًذلععععععك للحنعععععععْ  معععععععو بشععععععج  جنفْععععععر العقععععععد ًجقععععععدّ  المعععععععحندات  محخععععععرُ 

                                   0بمٌجب جفٌّغ زظمِ ليرا المٌ ف م  الشسكة المحف  علْيا 

 ششٚط وشاسخ اٌ -40

جلحععععععص  الشععععععسكة المحقدمععععععة  بحقععععععدّ  النعععععععخة األطععععععلْة معععععع  كساظععععععة الشععععععسًؽ ًالمٌاطععععععفات 

مٌقععععععععة ًمخحٌمعععععععة بخعععععععاج  الشعععععععسكة ًعلْيعععععععا ؽعععععععابا الشعععععععيْد ًّعحبعععععععس ذلعععععععك قبعععععععٌال مععععععع  

الشععععععسكة بتعععععع  مععععععا ًز  فْيععععععا ًجعحبععععععس كساظععععععة الشععععععسًؽ ًالمٌاطععععععفات جععععععصءا ال ّحجععععععصي 

يعمعععععال  الشعععععسكة الحعععععِ ظْععععععند إلْيعععععا مععععع  العقعععععد العععععرُ ظعععععٌْقا بعععععْ  الجيعععععة المحعاقعععععد  ًبعععععْ 

الخاطععععععة بععععععدٌّا  عععععععا  محاف ععععععة القععععععاىس  ًالجيععععععات  ألجيععععععص  الحتْْععععععف الظععععععْانة  العا ّععععععة

ًال ّعحعععععد بعععععجُ جععععععدّ  فعععععِ التساظعععععة بععععععبب معععععا جدًنعععععو الشعععععسكة المحقدمعععععة مععععع   الحابععععععة ليعععععا

 0ايحساؽات 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 : إعذاد ٚ رس١ٍُ اٌع بءاد -22

مععععع  يطعععععحابيا  مٌقععععععةإل از  الحعاقعععععدات بعععععدٌّا  ععععععا  محاف عععععة القعععععاىس  جقعععععد  العطعععععاءات 

يً مععععع  ّفٌػعععععٌنو يعععععسّطة جقعععععدّ  الحفعععععٌّغ العععععدال علعععععِ ذلعععععك يً مععععع  ًك ئيععععع    ًذلعععععك 

علععععععِ نمععععععٌذز العطععععععاء المععععععدزز بالتساظععععععة ًالمخحععععععٌ  بخععععععاج  المحاف ععععععة   مٌقعععععععة علْيععععععا 

التساظععععععة ًألاتععععععا  معععععع  يطععععععحابيا باللغععععععة العسبْععععععة   ًمعععععععد  ًفقععععععاً للشععععععسًؽ المحععععععد   ب

 قانٌ  جن ْ  الحعاقدات الحِ جبسميا الجيات العامة ًالئححو الحنفْرّة ظالفِ الركس 

ياعععععدىما للععععععسع الفنعععععِ ًاأل عععععس للععععععسع المعععععالِ  ٠مدددددذَ اٌع دددددبء فدددددٟ ِظدددددشٚف١ٓ ِغٍمددددد١ٓ

ًّجعععععب ي  ّربعععععث علعععععِ كععععع  مععععع  م سًفعععععِ العطعععععاء الفنعععععِ ًالمعععععالِ نٌععععععو مععععع  الخعععععازز   

سًف مغلععععع  بطسّقعععععة محتمعععععة ٌّػعععععح اظععععع  محاف عععععة معععععا ًػعععععا الم عععععسًفْ   ا ععععع  م ععععع

القععععععععاىس  ًعنععععععععٌا  إ از  الحعاقععععععععدات   ًمععععععععا ّفْععععععععد ي  مععععععععا بدا لععععععععو الم ععععععععسًف الفنععععععععِ 

ًالم عععععععسًف المعععععععالِ للعملْعععععععة الٌاجعععععععب ذكعععععععس اظعععععععميا ًزقميعععععععا ًجعععععععازّخ جلععععععععة فعععععععحح 

الم عععععازّف الفنْعععععة ًاظععععع  طعععععااب العطعععععاء ًجععععععل  العطعععععاءات قبععععع  المٌععععععد المحعععععد  لفعععععحح 

ة بالْععععععد يً ععععععع  ؽسّعععععع  البسّععععععد العععععععسّا معععععع   عععععع ل اليْنععععععة القٌمْععععععة الم ععععععازّف الفنْعععععع

 0للبسّد

ًّتععععععٌ  فععععععحح الم ععععععازّف الفنْععععععة بععععععئ از  الحعاقععععععدات فععععععِ جمععععععا  العععععععاعة الرانْععععععة عشععععععس -

 يعععععععساً بالجلععععععععة العلنْعععععععة العامعععععععة المنعقعععععععد  بعععععععالمبنِ الغسبعععععععِ بعععععععدٌّا  ععععععععا  المحاف عععععععة                               

ًذلععععععععك بحؼععععععععٌز معععععععع  ّستععععععععب معععععععع  يطععععععععحا   1011افعععععععع     /    /ّععععععععٌ            المٌ

العطعععععاءات العععععرّ  ّجعععععٌش ليععععع  جفعععععٌّغ مععععع  ّسًنعععععو لحؼعععععٌز الجلععععععة بعععععدالً معععععني  يعععععسّطة 

جقعععععدّ  الحفعععععٌّغ العععععدال علعععععِ ذلعععععك   علعععععِ ي  ّحبعععععا فعععععِ يعععععج  البعععععث الفنعععععِ اإلجعععععساءات 

ت الحعععععِ مععععع  ال ئحعععععة الحنفْرّعععععة لقعععععانٌ  جن عععععْ  الحعاقعععععدا 69إلعععععِ  61المحعععععد   بعععععالمٌا  مععععع  

 0جبسميا الجيات العامة ًالئححو الحنفْرّة ظالفة الركس 

 اٌّشاسالد أثٕبء إجشاءاد إٌّبلصخ  -49
ّقعععععععس طعععععععااب العطعععععععاء بعععععععج  العنعععععععٌا  المبعععععععْ  بعععععععاألًزال السظعععععععمْة المقدمعععععععة منعععععععو ىعععععععٌ 

العنععععععععععٌا  الععععععععععرُ ظععععععععععْح  مساظععععععععععلحو علْععععععععععو   ًا   جمْععععععععععا المتاجبععععععععععات ًالمساظعععععععععع ت 

جٌجععععععو يً جسظعععععع  يً جعلعععععع  يً جخطععععععس علْععععععو طععععععحْحة  اإل طععععععازات الحععععععِ ًاإلع نععععععات ً

ًنافعععععر  ًمنحجعععععة لتافعععععة ةذازىعععععا القانٌنْعععععة   ًفعععععِ االعععععة جغْْعععععس ىعععععرا العنعععععٌا  ّلحعععععص  بئ طعععععاز 

 محاف ة القاىس  بالعنٌا  الجدّد بخطا  معج  بعل  الٌطٌل 

علععععععععِ عنٌانععععععععو المععععععععركٌز  اإلع نععععععععات ًإال اعحبععععععععست كافععععععععة المتاجبععععععععات ًالمساظعععععععع ت ً

ًمنحجعععععة لتافععععععة ةذازىعععععا القانٌنْعععععة  ًّلحعععععص  بععععععج  جتعععععٌ  جمْعععععا متاجباجععععععو  طعععععحْحة ًنافعععععر 

إ طازاجعععععععو متحٌبععععععععة باللغعععععععة العسبْعععععععة ًا  ّعععععععععلميا إلعععععععِ إ از  الحعاقععععععععدات  ًمساظععععععع جو ً

( مْعععععععدا  الجميٌزّعععععععة 6بعععععععدٌّا  ععععععععا  محاف عععععععة القعععععععاىس   يمعععععععا بالْعععععععد بعععععععالعنٌا  الحعععععععالِ  

اليْنععععععة القٌمْععععععة للبسّععععععد يً  عابعععععدّ  يً إزظععععععاليا ععععععع  ؽسّعععععع  البسّععععععد العععععععسّا معععععع   عععععع ل

 0( 13928510بالفاكط علَ زق   

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 

ّجعععععب ا  جتعععععٌ  كافعععععة المتاجبعععععات ًالمساظععععع ت المحبا لعععععة مععععع  ًالعععععِ الجيعععععات اإل ازّعععععة  -

ًالمحععععععععاملْ  ًالمحعاقعععععععدّ  معيعععععععا بمعععععععا فعععععععِ ذلعععععععك اإل طعععععععازات ًالقعععععععسازات ًمحاػعععععععس 

إلْعععععو الاقعععععا علعععععِ ا  جتعععععٌ  طعععععا ز  الجلععععععات ًتْسىعععععا متحٌبعععععة بشعععععت  ّمتععععع  السجعععععٌع 

مععععع  األيعععععخاص المفعععععٌع ليععععع  ذلعععععك مععععع  الطعععععسفْ  ًّجعععععب االاحفعععععا  بمعععععا ّربعععععث جععععععلْميا 

ًّتعععععععٌ  جبا ليعععععععا يمعععععععا بئّظعععععععال مٌقعععععععا بالحععععععععلْ  يً إزظعععععععاليا عععععععع  ؽسّععععععع  البسّعععععععد يً 

 0بالفاكط يً باالّمْ 

 ًفعععععِ االعععععة جغْْعععععس يُ مععععع  الطعععععسفْ  لمقعععععسه المحعععععد  فعععععِ العقعععععد ّلحعععععص  بئ طعععععاز الطعععععسف-

 0آ س بالحغْْس معبقاً ًقب   معة عشس ٌّما علِ األق  م  ادًخ الحغْْس 

  ظش رعذ٠ً اٌع بء :  -23
ال ّعحعععععد بعععععجُ عطعععععاء يً جععععععدّ  فْعععععو ّعععععس  بععععععد المٌععععععد المحعععععد  لجلععععععة فعععععحح الم عععععازّف               

الفنْعععععة ًّح عععععس الحععععععدّ  فعععععِ العطعععععاءات المقدمعععععة بععععععد ىعععععرا المٌععععععد ًّععععععسٍ ىعععععرا الح عععععس 

 0طااب العطاء الفائص علَ  

 اٌزٕبصي عٓ اٌعمذ :  -24

ال ّجعععععٌش للمحعاقعععععد الحنعععععاشل عععععع  العقعععععد يً عععععع  المبعععععالغ المععععععححقة لعععععو كليعععععا يً بعؼعععععيا 

  ًمعععععا ذلعععععك ّجعععععٌش ي  ّحنعععععاشل عععععع  جلعععععك المبعععععالغ ألاعععععد البنعععععٌ  يً الشعععععسكات المالْعععععة 

تْععععععس المظععععععسفْة المععععععس ض ليععععععا بمصاًلععععععة النشععععععاؽ فععععععِ جميٌزّععععععة مظععععععس العسبْععععععة   

تحفعععععععِ فعععععععِ ىعععععععره الحالعععععععة بحظعععععععدّ  البنعععععععك يً الشعععععععسكة  ً  اإل ععععععع ل بمععععععععنٌلْة ًّ

المحعاقععععد ععععع  جنفْععععر العقععععد   كمععععا ال ّخعععع  قبععععٌل نصًلععععو ععععع  المبععععالغ المعععععححقة لععععو بمععععا 

 0ّتٌ  للجية اإل ازّة قبلو م  اقٌل 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 آ١ٌخ إٌّبلصخ -25

المالْعععععة للععععععسًع المقبٌلعععععة فنْعععععاً  فعععععِ المناقظعععععة  جحعععععٌلَ لجنعععععة المناقظعععععة فعععععحح الم عععععازّف

للٌطععععععٌل ألفؼعععععع  الشععععععسًؽ ًاقعععععع  األظعععععععاز ًذلععععععك بعععععععد جٌاْععععععد   يظععععععط المقازنععععععة بععععععْ  

العععععععسًع معععععع  جمْععععععا النععععععٌااِ الفنْععععععة ًالمالْععععععة ً إطععععععداز يمععععععس اإلظععععععنا  بععععععْ  محاف ععععععة 

القعععععاىس  ًبعععععْ  مععععع  ّعععععح  الحسظعععععْة علْعععععو مععععع  يطعععععحا  الععععععسًع المقبٌلعععععة فنْعععععاً ًمالْعععععا 

 0ق  م  القْمة الحقدّسّة ًاأل

إطعععععداز يمعععععس اإلظعععععنا  إلعععععَ طعععععااب العطعععععاء ًللجيعععععة اإل ازّعععععة   المحاف عععععة  ( الحععععع  فعععععَ 

 0األق  ظعسا ًاألفؼ  يسًؽاً ًالرُ ج  الحسظْة علْو 

 طجمب ألِشاإلسٕبد  اٌصبدس ِٓ ِحبفظخ اٌمب٘شح   ّبياألع -26

ألجيعععععص   لظعععععْانة  العا ّعععععةابجعمعععععال بالقْعععععا  جلحعععععص  الشعععععسكة الحعععععِ ّعععععح  الحسظعععععْو علْيعععععا 

ً بعععععدٌّا  ععععععا  محاف عععععة القعععععاىس  ًالجيعععععات الحابععععععة ليعععععا الحتْْعععععف  ألمعععععس اإلظعععععنا    ؽبقعععععا

المطلٌبعععععة معععععال الظعععععا ز إلْيعععععا مععععع  المحاف عععععة ًّعععععح  إطعععععداز يمعععععس اإلظعععععنا  ؽبقعععععا لألع

 0ًفقا ل احْاجات ًما جاء بتساظة الشسًؽ ً المٌاطفات الفنْة 

 اٌزم١١ُ اٌفٕٟ ٌٍع بءاد :  -26

 0االلحصا  بالمٌاطفات الفنْة المطسًاة  -2

ً 1028لععععععععععنة  281االلحعععععععععصا  بحقعععععععععدّ  المععععععععععحندات المطلٌبعععععععععة ؽبقعععععععععاً للقعععععععععانٌ   -1

 الئححو الحنفْرّة 

 األعمال فِ المجال مٌػٌع المناقظة  -3

 ِذح رٕف١ز اٌعمذ  -48

ر ما ًز  بجمس بحنفْ ّلحص  الساظِ علْو المناقظة  جبدي م  جازّخ اظح   المٌقا بمٌجب محؼس اظح   ً

 . عا اإلظنا  ًذلك لمد  

 عذ٠ً اٌششٚط ٚاٌّٛاصفبدر49

للمحاف ة الح  فِ إ  ال  جعدّ ت علِ كساظة الشسًؽ ًالمٌاطفات قب  مْعا  فحح الم ازّف 

الفنْة بعبعة يّا  علَ األق  إذا اقحؼث المظلحة العامة ذلك   علِ ي  ّح  إ طاز م  قامٌا بشساء 

ّ ت   ل ذ ذة يّا  م  جازّخ إجساء الحعدّ ت   بحْد جعحبس جلك الحعدّ ت التساظة بيره الحعد

جصءاً ال ّحجصي م  معحندات المناقظة ًملصمو لمقدمِ العطاءات   ًذلك علِ النحٌ المبْ  جفظْ ً 

 ( م  قانٌ  جن ْ  الحعاقدات الحِ جبسميا الجيات العامة ظالف الركس29بالما    

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 اٌزأ ١ش فٟ رٕف١ز اٌعمذ:  -90

العا ّععععععة اعمععععععال الظععععععْانة قععععععـٌ  بجالـمناقظععععععـة  ي   االساظععععععَ علْيععععععالشععععععسكة لحععععععص  ج -

الخاطعععععة بعععععدٌّا  ععععععا  محاف عععععة القعععععاىس  ًالجيعععععات الحابععععععة ليعععععا ألجيعععععص  الحتْْعععععف 

للمٌاعْععععععد المحععععععد   بالعقععععععد ًبالتْفْععععععة المحفعععععع  علْيععععععا ًإذا جععععععج س فععععععِ الحنفْععععععر ؽبقععععععا 

المْععععععا  ّحظععععع  منعععععو مقابععععع  جعععععج ْس بالنععععععب ًالحعععععدً  المبْنعععععة بالمعععععا   عععععع  ىعععععرا 

( مععععععع  قعععععععانٌ  جن عععععععْ  الحعاقعععععععدات الحعععععععِ جبسميعععععععا الجيعععععععات العامعععععععة   ًالمعععععععا   48 

   .....( م  الئححو الحنفْرّة المشاز الْيما ًؽبقا للجدًل المسف  ص98 

صخ ثذ٠ٛاْ عبَ ِحبفظخ اٌخبالجٙضح اٌزى١١ف ٌع١ٍّخ اٌص١بٔخ  اٌعبد٠خ  اٌششٚط اٌعبِخ ( 49

 اٌمب٘شح ٚاٌجٙبد اٌزبثعخ ٌٙب:

 الششلت معئىلت عً جىفير حمُع العذد وألاحهضة الالصمت ألعماى الطُاهت والاضالح بجمُع اهىاعها. -1

مىوعلذ  –شباك  –لطُاهت العادًت )شهشي  / سبع ظىىي  / هطف ظىىي / ظىىي( لهل هىع علي خذي )اظبلذ ا -2

  لبىذ / ظابقا(مشلضي طبقا ملا حاء با –

 لعملُت الطُاهتجقذًم البرهامج الضمني  -3

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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حم ثنفيذها كاالجي .1 ه ٍو  -: الصياهه الشهٍز

  ىن / غبط الصحىه / اخخباس وحىد جىفِغ مع مشاحعه غبط الصحىه ىن /مشاحعه دوسه الفٍش  –شحً الفٍش

ب   العائل النمُائى غمً اعماى الطُاهت . املعالجت والخىظُف ب -لشف حعٍش

 . فدظ ومشاحعه املحشماث النهشبائُه 

  ب بالذائشه ذ والخالذ مً عذم وحىد اي عىائق او حعٍش  فدظ دوائش الخبًر

  ذ ىث الػىاػط ومعخىي الٍض  فدظ ومعاًىه ٍص

 ظالمه عمل  ٍمىث لىتروى ودوائش الخدنم ومشاحعه الفىلذ والامبير والخالذ مًش فدظ ومعاًىه وخذه ال

 احهضه الحماًه 

  فدظ الهابالث النهشبائُه داخل الىخذه والخالذ مً ظالمتها 

  غبط العُىس وحؼُير ماًلضم 

  فدظ فالجش الهىاء وعمل ضُاهه لها 

 ِذ وحصحُم الاحضاء املُهاهُنُه  جٍض

 ذ املطلىبه لجمُع اوقاث العىت .  تغبط ال  رمىظخاث للعمل خعب دسحت الخبًر

 شؼُل النباظاث خالى فتره الدشؼُل الفعلُه مشاحعه غؼىط ح 

  ضُاهه وجىظُف املبخش مع مشاحعه غبط مدشك املبخش 

  شه جىحُه ( الهىاء للىخذاث الذاخلُه  مشاحعه وغبط مخاسج )َس

  النشف علي مجمىعه النهشباء للىخذاث الذاخلُه 

 . ىن والعضى  مشاحعه ظالمه مىاظير الفٍش

 ؼُير مل ما ًلضم مً مىاظير وخشطىم .مشاحعه الطشف ملُاه الخنثُف  وح 

    . مشاحعه وجىظُف خىع املُاه والنشف علي اوعذاد الخشاطُم 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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حم ثنفيذها كاالجيالصياهه الزبع سنىي  .2  -: ٍو

 : ه باالغافه الي  -هفغ بىىد الطُاهه الشهٍش

 . حسجُل قشاءث سحب الخُاس )الامبير( ولزلو خشاسه املحشك 

 جُل قشاءاث سحب الخُاس )الامبير (ملىجىس املشوخه الذاخلُه ومىجىس املشوخه الخاسحُه ولزلو دسحه الحشاسهحس 

  غبط خمل مل دائشه مً الذوائش لهل وخذة مً وخذاث املالُىه الىاخذه 

  اظدبذاى( –ػعُل  –النشف علي فالجش الهىاء وججذًذ ما ارا ماهذ في خاحه الي )جىظُف 

 اسحُه ػعل الىخذه الخ 

حم ثنفيذها كاالجي الصياهه هصف السنىٍه .3  -: ٍو

 : هفغ البىىد العابقه باالغافه الي- 

  الخالذ مً ظالمه حمُع هقاط الخىضُل وعذم جازيرها في فتره جىقف عمل الىخذاث وخطىضا هقاط الخىضُل

 لهل لباط 

  مش .مشاحعه قىاعذ الهاوحش لهل لباط والخالذ مً ظالمتها وحؼُيرها ارا جطلب الا 

  معالجه الطذا او الخلف املىحىد بدىامل الىخذاث الذاخلُه او الخاسحُه واظخنماى اي هىاقظ منها ولزلو

 اظخنماى اي هىاقظ في ػالف هزه الىخذاث داخلُا وخاسحُا .

حم ثنفيذها كاالجي :الصياهه السنىٍه  .4  -ٍو

 هفغ البىىد العابقه باالغافه الي 

 ه عمل اخخباس الحهضه الحماًه  وال خدنم وعمل لشف علي الػىاػط واملحشماث وعمل ماًلضم مً ضُاهه دوٍس

 ووقائُه مع عمل جاهُل لها للمىظم الطُفي عمل ػعُل 

  عمل ػعُل باملُاه مللفاث املبخش واملنثف 

  ذ والخنثُف باملُاه املػؼىطه باملعذاث املخططه لزلو  عمل ػعُل مللفاث الخبًر

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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مل ماًلضم لخدعين اداء ولفاءه احهضه الخنُُف بخالف ماجم رلشه عالُا طبقا الضىى الطىاعه وحعلُماث عمل  .5

 الششله املطىعه وحعلُماث الاداسه املششفه علي الطُاهه .

  اسه ( وفي خاله )الالتزام بان جخم طباعه بىىد الطُاهه حمُعها لما هى واسد بالنشاظه والعشع الفني خلف لشوث الٍض

اساث عذم  الالتزام لً ًخم اخدعاب الٍض

 .جبذا اعماى الطُاهه في وقذ مبنش مً الُىم اقطاه الخاظعه ضباخا خُث ان الاحهضه جىحذ في مهاجب خهىمُه 

 . الخلفُاث التي ًدعبب فيها فىُين الششله هدُجه الاهماى ًخم اضالخها وحؼُيرها علي هفقه الششله 

 ه لخل (ظاعه مً وقذ الابالغ ]وبذون خذ اقص ي لعذد 24بُه الاعطاى الطاسئه وخالى )ًجب الالتزام باالظخجابه الفىٍس

اساث  املخعاقذ عليها ([ وظىف جىقع ػشامه جاخير  اسه الطاسئه مً غمً عذد الٍض مشاث جلبُه الاعطاى )ال جددعب الٍض

 طبقا للجذوى  في خاله عذم جلبُه الاعطاى  

 خ ًجب الالتزام بالضمً مدذد لالضالح ًخم جد ذًذه علي مقاٌعه الاضالح علي الاجخجاوص مذه الاضالح اظبىع مً جاٍس

 وظىف جىقع ػشامه جاخير طبقا للجذوى في خاله ججاوص املذه املحذده .لالضالح اظخالم امش  الاظىاد 

   بعذ اظخالم املىقع مباششة جقىم الششلت الشاس ى عليها املىاقطت بعمل سظىماث مدذد عليها امالً الخنُُفاث

خ حعلُم املىقع  33وقذساتها لذًىان عام مدافظت القاهشة فى مذة )  ًىم ( مً جاٍس

  ألضىى الطىاعت وحعلُماث الششلت املطىعت والاداسة املششفت 
ً
عمل مل ما ًلضم بخالف ما جم رلشه عالُه طبقا

 )الجهت املالنت(. 

  واملهماث وألاحهضة التى حعخخذم فى الخىفُز.جقذًم بُان بمطادس وهىع املىاد  الششلت الشاس ى عليها املىاقطت على 

 على العملُت  بُاهاث عً أظماء ووظائف وخبراث الهىادس التى ظِعىذ اليها الخىفُز والطُاهت وجشلُب قطع الؼُاس

ذ وجنُُف( مع جقذًم ما ًفُذ بالخأمين عليهم.  على أن ًهىن بُنهم مهىذظين  لهشباء او مُهاهُها )جبًر

  جقذًم لخالىحاث لجمُع ألاحضاء واملهماث التى حعخخذم فى العملُت مدذد عليها  عليها املىاقطت الششلت الشاس ى على

 الطشاص واملىدًل وبلذ الطىاعت وهىع املىاد واملهماث واملعذاث وألاحهضة املقذمت عً العشع.

   .ذ أو الخىفُز او الطُاهه قت الخىفُز والبرهامج الضمنى بالخىٍس  جقذًم طٍش

 شمل رلو ))اًام الاحاصاث والعطالث الشظمُت ًجب الالتزا  مً وقذ إلابالغ َو
ً
م بخلبُت طلباث ألاعطاى الطاسئت فىسا

)) 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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  وعمل الالصم واجخار 
ً
ذها وجشلُبها فىسا فى خالت وحىد عطل حعُم ًخطلب جشلُب قطع ػُاس جقىم الششلت بخىٍس

 الظخ
ً
 مشاس احهضه الخنُُف وعذم جىقفه عً الدشؼُلاحشاء ضشف قُمتها بعذ رلو غماها

  تهم وضىس بطاًقهم فى العشع الفنى ًجب جقذًم قائمت بأظماء الفىُين العاملين  بالىقطت الثابخت وعػٍى

 .الطُاهتو الاضالح و والشقم الخأمُنى على ان ًهىن العاملين مذسبين على لُفُت احشاء عملُت 

  .ذها وجشلُبها بمعشفه الششله ملذه الجقل عً ظىت مُالدًت  غمان قطع الؼُاس التي ظِخم جىٍس

  .في خاله الػشوسه ارا دعذ الحاحه ًخم هقل الىخذه املعطىبه بمعشفه الششله  وعلي هفقتها الخاضه 

  ًخم الاضالح فى على ان مً النشف على الجهاص ظاعت  48ًجب جقذًم مقاٌعت لقطع الؼُاس املطلىبت فى مذة

ت وفىجدذ اششاف  أظبىع خالى  لجذوى  إداسة الشئىن الاداٍس
ً
خالت عذ الالتزام باملذة  ًخم جىقُع ػـشامت طبقا

 (   ) صــــــــــــــ   الجضاءاث والؼشاماث

 ت واملىقعت واملعخمذة لـشوث  بمىحب الطُاهت جخـم الشئـىن  إداسة مً مىـذوبي الششلـت و الطُاهت الذوٍس

ت إلا   داٍس

   ه لالحهضه التي حعمل فقط واي حهاص ًدذر به عطل خالى فتره العقذ ال ًخم ضشف قُمه الطُاهه الذوٍس

 ًخم ضشف قُمه الطُاهه له

 مطىعُت جشلُب قطع الؼُاس مً اعماى الطُاهه وال ًخم جدمُلها علي قطع الؼُاس 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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ذ -1 وجشلُب قطع ػُاس أضلُت ممازلت للمشلب وان ًشفق معها غمان ملذة عـام )غذ عُىب  ًجب الالتزام بخىٍس

خ الترلُب .  الطىاعت او ظىء الترلُب او الاهماى فى اعماى الترلُب( مً جاٍس

عً الخنُُفاث  بخمام الاضالح ورلو و جدذ الاششاف الفنى في خالت الاضالح ًخـم اعخماد اقـشاس الاداسة املعئىلت  -2

خـم )بعذ  جشلُب قطع الؼُاس( على اضل الفاجـىسة )اقـشاسا باالضالح وجىفُـز املقاٌعت فى املىعـذ املحـذد ظلفـا ٍو

خ( .  مداظبت الششلت مىـز رلـو الخاٍس

ان العقذ (ومطابقه جماما  -3 ذ وجشلُب قطع ػُاس اضلُه في خاله الاخخُاج لها .)طىاى مذه ظٍش ًجب الالتزام بخىٍس

ه واملىاضفاث املعخمذه في للمىاضفاث الخاضه ب االحهضه ومشخمالتها مع مشاعاه املىاضفاث القُاظُه املطٍش

 الذوى املطىعه.

اوهت على الششلت املخعاقذ معها الالتزام بدعلُم قطع الؼُاس القذًمت والجذًذة  للمخاصن واخػاس ما ًفُذ رلو بمع -4

 لعمل الجهه املششفه علي الطُاهه ب
ً
 لىائذ والقىاعذ املىظمت .إلاحشاءاث املخضهُت وفقا

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 

 

 

 

 

 وجشمل أًام العطالت ساعة ( ًىميا 12ًعلى الشزكة املحعاقد معها ثىفير هقطة ثابحه للصياهة ملدة ) .1
ً
طبقا

 للجدول املزفق .

 أفــشاد الطُاهت  م
 الىردًة ألاولى 

 2( ضباح إلى )8مً العاعت )
ً
 ( ظهشا

مً                                    لثاهيةالىردًة ا

 إلى )2العاعت )
ً
 8( معاءا

ً
 ( معاءا

1 

ذ  مهىذط جبًر

 وجنُُف

 ) مُهاهُها( 

1 

 2 2 فىُين  2

 1 1 معاعذ فنى  3

 

 -مؤهالت أفزاد الصياهة : .2

 املؤهل والششوط  أفـشاد الطُاهت م

1 

ذ  مهىذط جبًر

 وجنُُف

 ) مُهاهُها( 

ذ وجنُُف مخخطظ مُهاهُها ا  ( ظىىاث5خبره ال جقل عً ) -و جبًر

 بمىحب شهادة خبرة معخمذة مً هقابت املهىذظين

 فىُين 2
ذ وجنُُف خبرة ال جقل عً )  ( ظىىاث3مخخطظ مُهاهُها او جبًر

 بمىحب شهادة خبره معخمذة مً هقابت الخطبُقين

 معاعذ فنى 3
ذ وجنُُف خبرة ال جقل عً )  ظىىاث( 2مخخطظ مُهاهُها او جبًر

 بمىحب شهادة خبره معخمذة مً هقابت الخطبُقين

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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  النقطة الثابتة:  42
  طة الصيانة الثابتة



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 

 

                                                           

 

 

1. ID  به إظم املىظف واظم الششلت 
ً
أو الفنى أو املعاعذ املهلف مً الششلت على عملُت الاضالح  مىضحا

 املىخذ الخاص بالششلت ًخم جىقُع ػشامت طبقا ملا حاء بالئدت الجضاءاث.  والطُاهت أو عذم اسجذاء الضي 

 الالتزام بضي مىخذ لجمُع العاملين مً مهىذظين وفىُين ومعاعذًً علُه لىحى الششلت.  .2

ًلتزم الطشف الثاوى بعمل دفتر خػىس واهطشاف باملىاعُذ املحذدة لطاقم الطُاهت والىسدًاث على أن ًهىن  .3

مدافظت القاهشة ورلو لػمان جىافش افشاد الىقطه  –والاهطشاف مىحىد لذي الجهت املالنت دفتر الحػىس 

ع ورلو بالخيعُق مع  ت الثابخه للقُام بعمل الالصم وجلقى البالػاث وجالفيها والخذخل العَش  إداسة الشئىن الاداٍس

علي  القذسه املىحىده علي  في خاله وحىد اخخالف بين قذساث الاحهضه املزمىسه في الحطش والطبُعه ٌعىى  .4

خم املحاظبه عليها .  الطبُعه ٍو

عذد افشاد الىقطه الثابخه زابذ بخالف الفىُين املعُىين مً الششله العماى الطُاهه وجشلُب قطع الؼُاسو ًخم  .5

خم الالتزام بهزه الاظماء طىاى مذه العطاء ماعذا الاشخاص الزًً  جقذًم اظمائهم وجخططاتهم في العشع ٍو

 اظدبعادهم. ًخم

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 الشروط  اخلاصه :42

 



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 

                                                                            

 العادًة الجهزة الحكيييف صياهة ال لعمليةالغزامات والجزاءات 

 القيمـــــــــــــــــــــــــــة  البيــــــــــــــــــــــــان م

1 
فى أفشاد الطُاهه و  الىقطه عجض 

 الثابخه  لهل وسدًت

ج عً مل فشد ػُاب فى الُىم 53خطم ًىمُت الفشد باالغافت الى 

 وجخػاعف فى خالت الخنشاس بعذ الخىبُت مً مدافظت القاهشة.

 عذم الالتزام بالضي الشظمى 2
ج لهل فشد وجخػاعف فى خالت الخنشاس بعذ الخىبُت مً مدافظت 73

 القاهشة 

3 
عذم الالتزام بطُاهت وحشؼُل اي 

 حهاص جنُُف

ذ عً 13خطم وعبت مً قُمت الطُاهت ال جقل عً  % 33% وال جٍض

مً قُمت ضُاهت  لهل حهاص وجخػاعف فى خالت الخنشاس بعذ الخىبُت 

 مً مدافظت القاهشة.

4 

عذم التزام افشاد الطُاهه و الىقطه 

الثابخه  بالخىقُع فى دفتر الحػىس 

 والاهطشاف

ج عً مل فشد ػير مىقع خػىس أو اهطشاف بالذفتر 33ػشامت 

 وجخػاعف فى خالت الخنشاس بعذ الخىبُت مً مدافظت القاهشة.

5 
جشك مدل العمل الي فشد طىاى فتره  

 العمل 

ج لهل فشد وجخػاعف فى خالت الخنشس بعذ الخىبُت مً 75ػشامت 

 مدافظت القاهشة.

6 
ػُاب املششف على الطُاهت او 

 طه الثابخه الىق

ج عً مل فشد ػُاب فى الُىم 73خطم ًىمُت الفشد باالغافت الى 

 وجخػاعف فى خالت الخنشاس بعذ الخىبُه مً مدافظت القاهشة.

7 

عذم جقذًم مقاٌعت لقطع الؼُاس 

ظاعت على ان  48املطلىبت فى مذة 

ًخم الاضالح فى خالى زالزت أًام جدذ 

ت  3اششاف مهىذس ى الشئىن الاداٍس

 ( حىُه عً مل ًىم جأخير 633)خطم 

 

( 182جطبق الؼشاماث والجضاءاث املىحىدة بالجذوى باالغافت الى جىقُع الؼشاماث املىطىص عليها وطبقا للقاهىن )

 ( قاهىن جىظُم الخعاقذاث التى جبرمها الجهاث العامت . 2318لعىت ) 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 االلتزام بالئحه اجلزاءات االتيه : 42

 



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 

 

 

 الفئـــة الكميــة الىحدة بيــــان الاعمـــــــال م

  1 عذد جشددي( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  1.5لمبروظىس قذسة  1

  1 عذد جشددي( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  2.25لمبروظىس قذسة  2

  1 عذد جشددي( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -اس خطان الخىضُف املُهاهُهى )دو  3لمبروظىس قذسة  3

  1 عذد جشددي( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  4لمبروظىس قذسة  4

  1 عذد جشددي( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  5لمبروظىس قذسة  5

  1 عذد خطان 2.25:  1.5 بلف عالغ لخنُُف قذسة 6

  1 عذد خطان 5:  3بلف عالغ لخنُُف قذسة  7

  1 عذد ظيعىس وخذة داخلُت او خاسحُت قذساث مخخلفت 8

  1 عذد مىجىس مىصع الهىاء لقذساث مخخلفت 9

  1 عذد احهضة الخنُُف قذساث مخخلفت ءلىفش الهىا 13

ت )مابلشي( لخنُُف قذسة  11   1 عذد خطان 2.25:  1.5ماظىسة شعٍش

ت )مابلشي( لخنُُف قذسة  12   1 عذد خطان 5:  3ماظىسة شعٍش

  1 عذد ( خطان لىخذة خاسحُت )بذوافش(5:  3مىجىس منثف لخنُُف قذسة ) 13

  1 عذد ( خطان لىخذة خاسحُت )قاعذة(5:  3مىجىس منثف لخنُُف قذسة ) 14

  1 عذد خطان 2.25:  1.5مىهخالخىس لخنُُف قذسة  15

  1 عذد خطان 5:  3مىهخالخىس لخنُُف قذسة  16

م لجهاص جنُُف قذسة مً  17   1 عذد (45خطان )لباظخىس  2.25:  1.5منثف جقٍى

م لجهاص جنُُف قذسة مً  18   1 عذد (63خطان )لباظخىس  5:  3منثف جقٍى

  1 عذد (63خطان )لباظخىس  2.25:  1.5منثف حشؼُل لجهاص جنُُف قذسة مً  19

  1 عذد (63خطان )لباظخىس  5:  3نثف حشؼُل لجهاص جنُُف قذسة مً م 23

الي جدنم لخنُُف قذسة مً )  21   1 عذد ( خطان 2.25:  1.5ٍس

الي جدنم لخنُُف قذسة مً )  22   1 عذد ( خطان 5:  3ٍس

 أعضبء اٌٍجٕخ 

 

 

 

 

 اسج١ٍذ ٚشجبنوشف ثم ع اٌغ١بس -:64



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 
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 الفئـــة الكميــة الىحدة بيــــان الاعمـــــــال م

  1 عذد ( خطان2.25:  1.5وخت داخلُت لخنُُف قذسة )مىجىس مش  23

  1 عذد ( خطان5:  3مىجىس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة ) 24

  1 عذد ( خطان بلذ امليشأ هىذي أو جاًالهذي2.25:  1.5ماسجت أضلُت لخنُُف قذسة ) 25

  1 عذد ( خطان بلذ امليشأ هىذي أو جاًالهذي5:  3ماسجت أضلُت لخنُُف قذسة ) 26

عُفش ماسجت أضلى 27   1 عذد َس

  1 عذد ( خطان2.25:  1.5بالوس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة ) 28

  1 عذد ( خطان5:  3بالوس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة ) 29

شت مشوخت خاسحُت لخنُُف قذسة مً  33   1 عذد خطان 2.25:  1.5َس

شت مشوخت خاسحُت لخنُُف قذسة مً  31   1 عذد خطان 5:  3َس

 " 8/3مىاظير هداط ظىفذ قطش  32
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 8/5مىاظير هداط ظىفذ قطش  33
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 4/1مىاظير هداط ظىفذ قطش  34
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 2/1مىاظير هداط ظىفذ قطش  35
باملتر 

 الطىلى
1  

ذي 7*1مابل لىتروى  36  ظٍى
باملتر 

 الطىلى
1  

ذي 13*2 - 6*2) مابل باوس  37  ( ظٍى
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 8/5مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  38
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 8/3مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  39
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 4/1مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  43
باملتر 

 الطىلى
1  

 " 2/1مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  41
باملتر 

 الطىلى
1  

  1 عذد HONEY WELL OR THELETIC R141 OR R11لُلى  13ٍىن ظائل جىظُف اظطىاهت فش  42

  1 عذد ظائل لُماوي لخىظُف الىخذة الذاخلُت والخاسحُت جىجالين 43



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

ل وخذاث داخلُت مىاظير وصعاهف قذساث مخخلفت 44   1 عذد مٍى

  1 عذد منثف وخذة خاسحُت مىاظير وصعاهف قذساث مخخلفت 45

  1 عذد ذاث بقذساث مخخلفت مً مهان الى مهانفو وهقل الىخ 46

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 الفئـــة الكميــة الىحدة بيــــان الاعمـــــــال م

  1 عذد جشددي ( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  1.5لمبروظىس قذسة  1

  1 عذد جشددي ( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -ُهاهُهى )دواس خطان الخىضُف امل 2.25لمبروظىس قذسة  2

  1 عذد جشددي ( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  3لمبروظىس قذسة  3

  1 عذد جشددي ( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  4لمبروظىس قذسة  4

  1 عذد جشددي ( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  5ىس قذسة لمبروظ 5

  1 عذد جشددي ( بلذ امليشاء جاًالهذي / هىذي -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  6لمبروظىس قذسة  6

  1 عذد هذي / هىذيجشددي ( بلذ امليشاء جاًال  -خطان الخىضُف املُهاهُهى )دواس  7.5لمبروظىس قذسة  7

  1 عذد خطان 2.25:  1.5بلف عالغ لخنُُف قذسة  8

  1 عذد خطان 5:  3بلف عالغ لخنُُف قذسة  9

  1 عذد خطان 7.5:  6بلف عالغ لخنُُف قذسة  13

  1 عذد ظيعىس وخذة داخلُت او خاسحُت قذساث مخخلفت 11

  1 عذد مىجىس مىصع الهىاء لقذساث مخخلفت 12

  1 عذد الهىاس احهضة الخنُُف قذساث مخخلفت لىفش 13

ت )مابلشي( لخنُُف قذسة  14   1 عذد خطان 2.25:  1.5ماظىسة شعٍش

ت )مابلشي( لخنُُف قذسة  15   1 عذد خطان 5:  3ماظىسة شعٍش

ت )مابلشي( لخنُُف قذسة  16   1 عذد خطان 7.5:  6ماظىسة شعٍش

  1 عذد خطان لىخذة خاسحُت  (2.25:  1.5مىجىس منثف لخنُُف قذسة ) 17

  1 عذد ( خطان لىخذة خاسحُت 5:  3مىجىس منثف لخنُُف قذسة ) 18

  1 عذد ( خطان لىخذة خاسحُت 7.5:  6مىجىس منثف لخنُُف قذسة ) 19

  1 عذد خطان 2.25:  1.5مىهخالخىس لخنُُف قذسة  23

 وٛٔس١ٍذ ٚفشٞ سزبٔذ  وشف ثم ع اٌغ١بس -:64ربثع 



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

  1 عذد خطان 5:  3مىهخالخىس لخنُُف قذسة  21

  1 عذد خطان 7.5:  6س لخنُُف قذسة مىهخالخى  22

م لجهاص جنُُف قذسة مً  23   1 عذد (45خطان )لباظخىس  2.25:  1.5منثف جقٍى

م لجهاص جنُُف قذسة مً  24   1 عذد (63خطان )لباظخىس  5:  3منثف جقٍى

م لجهاص جنُُف قذسة مً  25   1 عذد خطان  7.5:  6منثف جقٍى

  1 عذد (63خطان )لباظخىس  2.25:  1.5ة مً منثف حشؼُل لجهاص جنُُف قذس  26

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 الفئـــة الكميــة الىحدة بيــــان الاعمـــــــال م

  1 عذد (63خطان )لباظخىس  5:  3منثف حشؼُل لجهاص جنُُف قذسة مً  27

  1 عذد خطان  7.5:  6منثف حشؼُل لجهاص جنُُف قذسة مً  28

الي جدنم لخنُُ 29   1 عذد ( خطان 2.25:  1.5ف قذسة مً ) ٍس

الي جدنم لخنُُف قذسة مً )  33   1 عذد ( خطان 5:  3ٍس

  1 عذد ( خطان 2.25:  1.5مىجىس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة )  31

  1 عذد ( خطان 5:  3مىجىس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة )  32

  1 عذد طان( خ 7.5:  6مىجىس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة )  33

  1 عذد ( خطان  2.25:  1.5ماسجت أضلُت لخنُُف قذسة )  34

  1 عذد ( خطان  5:  3ماسجت أضلُت لخنُُف قذسة )  35

  1 عذد ( خطان  7.5:  6ماسجت أضلُت لخنُُف قذسة )  36

  1 عذد زشمىظخاث قذساث مخخلفت 37

عُفش ماسجت أضلى 38   1 عذد َس

  1 عذد ( خطان 2.25:  1.5لخنُُف قذسة ) بالوس مشوخت داخلُت  39

  1 عذد ( خطان 5:  3بالوس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة )  43

  1 عذد ( خطان 7.5:  6بالوس مشوخت داخلُت لخنُُف قذسة )  41

شت مشوخت خاسحُت لخنُُف قذسة مً  42   1 عذد خطان 2.25:  1.5َس

شت مشوخت خاسحُت لخنُُف قذسة مً  43   1 عذد خطان 5:  3َس

شت مشوخت خاسحُت لخنُُف قذسة مً  44   1 عذد خطان 7.5:  6َس

  1 باملتر الطىلى " 8/3مىاظير هداط ظىفذ قطش  45

  1 باملتر الطىلى " 8/5مىاظير هداط ظىفذ قطش  46

  1 باملتر الطىلى " 4/1مىاظير هداط ظىفذ قطش  47

  1 ىلىباملتر الط " 2/1مىاظير هداط ظىفذ قطش  48

  1 باملتر الطىلى " 8/7مىاظير هداط ظىفذ قطش  49

  1 باملتر الطىلى " 4/3مىاظير هداط ظىفذ قطش  53

ذي 7*1مابل لىتروى  51   1 باملتر الطىلى ظٍى

ذي 13*2 - 6*2مابل باوس )  52   1 باملتر الطىلى ( ظٍى
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 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

  1 باملتر الطىلى " 8/5مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  53

  1 باملتر الطىلى " 8/3ظير عضى أسمىفلنغ قطش مىا 54

  1 باملتر الطىلى " 4/1مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  55

  1 باملتر الطىلى " 2/1مىاظير عضى أسمىفلنغ قطش  56

ىن ظائل جىظُف  57   1 عذد HONEY WELL OR THELETIC R141 OR R11لُلى  13اظطىاهت فٍش

  1 عذد لذاخلُت والخاسحُت جىجالينظائل لُماوي لخىظُف الىخذة ا 58

  1 باملتر املشبع جشمُم العضى  59

ل وخذاث داخلُت مىاظير وصعاهف قذساث مخخلفت 63   1 عذد مٍى

  1 عذد منثف وخذة خاسحُت مىاظير وصعاهف قذساث مخخلفت 61

  1 عذد فو وهقل الىخذاث بقذساث مخخلفت مً مهان الى مهان 62

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 الفئـــة الكميــة الوحدة بيــــان االعمـــــــال م

  1        ت  ت  ظ  ب  ا  ظب ال   ة  ظش ي   1

  1        ت  ت  ظ  ا حظ  ثفظب ال   ة  ظش ي   2
  1        ت  ت  ظ  ا حظ بخ ظب ال   ة  ظش ي   3
  1     تي  ظ    فظش ي   4
  1     ث   ات غظه   يف 5

  1        سظا بعظ   طظش ي    زظا 6
  1      ياليظش ي   3

  1       طظ ا    ظش ي   8

  1      فت حظ  ت  فظش ي   9
  1      فت حظب   ظثالث ظش ي   11

  1      فت حظب   ظ  طعظ  يايظش ي   11
  1     ة ب ظاش   ظش ي   12

  1     ا ي ت  ظ     ظش ي   13

  1     ش ي  ا   ظظ24ت ي  ظ 14

  1     اخ لظ  ب  ا   15
  1       ب  ا  ظ اا   ف(ظ ا ف سظا ظ  ب    16

  1       ت  ظاة بخ  13

  1     ب   ظ ح  ظ اخ ي ظ   ف 18

  1     ب   ظ ح  ظخ   ي ظ   ف 19

  1       ت  ظاة  ثف 21

  1     ط ب   ظث بت  21

  1     ط ب   ظ تح    22

  1     اة ح اغظاةخ   ي ظ  ااي ظ ح سظ ز   فظاة   ي   ثفظ 23
  1       يفظ ح  ظ اخ ي ظ  ااي ظ ح سظ ز   فظاة   ي  24
  1 ب ة ت ظاةط ة    بالغظ  ت  فظا ي ى 25
  1 ب ة ت ظاةط ة    بالغظب   ظا ي ى 26

 اٌّشوضٞ  وشف ثم ع اٌغ١بس -:64ربثع 
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 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

  1      ي  ظ13ااط ا  ظ  ي لظ 23

ظHONEY WELL OR THELETIC R141 OR ي  ظظ13ااط ا  ظ  ي لظا  فظت  يفظ 28
R11 

    1 
 

  1     ا  فظ ي   ىظةت  يفظاة ح  ظاة اخ ي ظ اةخ   ي ظت ت ةيل 29
  1 ب ة ت ظاة  بع ت  ي ظاة زف 31
  1 ب ة ت ظاةط ة  ظ8/13  ااي ظ ح سظه   ظ    ظا  ي  ظ 31
  1 ب ة ت ظاةط ة  ظ8/11  ااي ظ ح سظه   ظ    ظا  ي  ظ 32
  1 ب ة ت ظاةط ة  ظ8/3 ااي ظ ح سظه   ظ    ظا  ي  ظ  33
  1 ب ة ت ظاةط ة  ظ8/5  ااي ظ ح سظه   ظ    ظا  ي  ظ 34
  1 ب ة ت ظاةط ة  ظ2/1  ااي ظ ح سظه   ظ    ظا  ي  ظ 35

  1      غطظاة ح  ظب ة يت   يل 36

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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  صشف اٌّسزحمبد اٌّب١ٌخ :   -23
ياملة ػسّبة القْمة المؼافة ًكافة السظٌ  محعاقد للالعسع المالَ الحتلفة المالْة ٌّػح ب -2

 ًالدمغات ًالحجمْنات

الخاطة بدٌّا  عا  محاف ة  ألجيص  الحتْْفالظْانة  العا ّة اعمال  جقدّ  كشف جفظْلَ بجظعاز-1

 ً اال ازات الحابعة  القاىس 

ر  المنف األعمالّفْد بج  جمْا  (الشنٌ  اال ازّة  از إ الفنِ  اإليسافجقسّس م   لجنة ّح  عم  -3

 المالِجعحٌجب الخظ  المالِ يً ل  جشٌبيا م ا ات جعحٌجب الخظ  ل   ًجامة 

ت ضُاهت ثلشو بمىحب املحاظبت جخم  -5  ان العقذ )بعذ اعخماد الجهه املششفت  شهٍش وخالى فترة ظٍش

ت إداسة)على العملُت   3(الشئىن الاداٍس

 :اٌعمذ أٚ اٌزٕف١ز عٍٟ اٌحسبة : فسخ -66

 إذاجنفْعععععره علعععععَ اععععععا  الشعععععسكة المحعاقععععععد   يًفععععععخ العقععععععد  فعععععِالحععععع   اإل ازّعععععةللجيعععععة  

الحنفْععععععر علععععععَ اعععععععا   يًمعععععع  يععععععسًؽو ًّتععععععٌ  الفعععععععخ  جععععععٌىسٍُ يععععععسؽ جبعععععع ي لععععععث

الشعععععسكة بقعععععساز مععععع  الععععععلطة المخحظعععععة ًجعلععععع  بمٌجعععععب كحعععععا  ّسظععععع  بالبسّعععععد الععععععسّا 

 االلتحسًنعععععِذات الٌقعععععث بالبسّعععععد  فعععععِللبسّعععععد   معععععا جعصّعععععصه  عععععع  ؽسّععععع  اليْنعععععة القٌمْعععععة

 0الفاكط بحعب األاٌال علَ عنٌانيا المبْ  بالعقد  يً

 : اٌفٕٟاٌّظشٚف ِحز٠ٛبد -46

جلحعععععععص  الشعععععععسكات مقدمعععععععة العطعععععععاءات يال ّححعععععععٌٍ الم عععععععسًف الفنعععععععِ علعععععععَ يّعععععععة               

 لفنِ ذلك يظعاز مالْة ًظْح  اظحبعا  يُ عطاء ّحؼم  فِ م سًفو ا

 ٠جت أْ ٠حزٜٛ اٌّظشٚف اٌفٕٟ عٍٝ اٌّسزٕذاد االر١خ :               

( مععععععع  ال ئحعععععععة 49ً ذلعععععععك بجانعععععععب المععععععععحندات ًالبْانعععععععات المنظعععععععٌص بالمعععععععا                   

الحنفْرّععععععة لقععععععانٌ  جن ععععععْ  الحعاقععععععدات الحععععععِ جبسميععععععا الجيععععععات العامععععععة ظععععععالفة الععععععركس 

 0ناقظة  فْما ّحعل  منيا بالعملْة مح  الم
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

اظعععععع  طععععععااب النشععععععاؽ ًاظعععععع  الشععععععيس  إ  ًجععععععد ًطععععععٌز  معععععع  عقععععععد الحجظععععععْط  -2

االظعععععععععع   –للشععععععععععسكة ًن اميععععععععععا األظاظععععععععععِ ً يععععععععععتليا القععععععععععانٌنِ بالمعععععععععععحندات 

الحجععععععازُ ًبْععععععا  الطبْعععععععة القانٌنْععععععة لظععععععااب العطععععععاء ًالمعععععععحفْد الحقْقععععععِ منععععععو 

ًالمععععععحندات المؤّعععععد  لععععععرلك ًّعحعععععد فعععععِ ىععععععرا الشعععععج  بنععععععخة معحمععععععد  مععععع  عقععععععد 

حعععععععـجظْط اً الن عععععععا  االظاظعععععععِ اً ىْتععععععع  لعععععععساض المعععععععال ًفععععععع  ا عععععععس جععععععععدّ    ال

 ًذلك بالنعبة للشسكات

 اظ  المدّس اً المٌ ف المعنٌل  -1

البسّععععععد –زقعععععع  الفععععععاكط  –زقعععععع  الحلْفععععععٌ   –ًظععععععْلة الحٌاطعععععع    المحعععععع  المخحععععععاز  -3

اظععععععع  المخعععععععٌل لعععععععو الحٌاطععععععع  معععععععا المحععععععععاملْ  ( ًإذا جععععععع  جغْعععععععس  –االلتحسًنعععععععِ 

از المحاف عععععععععة بعععععععععالعنٌا  الجدّعععععععععد ً إال يطعععععععععبحث كافعععععععععة العنعععععععععٌا  ّعععععععععح  إ طععععععععع

 المسظ ت علَ العنٌا  القدّ  طحْحة ًنافر  قانٌنْا 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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ً المٌافقععععععات ال شمععععععة معععععع  الجيععععععات المعنْععععععة للعمعععععع  فععععععَ ىععععععرا ينععععععٌاع النشععععععاؽ  -4

 المجال 

 بطاقة السق  القٌمَ  -5

   ػسّبِ إقساز ي سالحدّرة ً  الؼسّبةالبطاقة  -6

 دٍ مظلحة الؼسائب المظسّة   القْمة المؼافة (جعجْ  ل -6

 ( ظازُ  الحجازُالقْد فَ العج   -8

يً المععععععععععحٌز ّ  ً تْسىعععععععععا مععععععععع   ( ظعععععععععازُ   الظعععععععععناعِالقْعععععععععد فعععععععععَ الععععععععععج  -20

 0العج ت الحَ ّتٌ  القْد فْيا ًاجباً قانٌنْاً 

مععععع  القْعععععد فعععععَ الععععععج ت الحعععععَ جتعععععٌ  القْعععععد فْيعععععا ًاجبعععععاً قانٌنعععععا اععععععب طعععععٌز  -22

   األاٌال

  العععععرٍ ّحعامععععع  معيعععععا ًزقععععع  مععععععنٌل العععععرٍ ّحعامععععع  معيعععععا ً العنعععععٌاً الاظععععع  البنعععععك -21

 اعا  الشسكة فَ البنك ً الفسع الرٍ ّح  جحٌّ  امس الدفا علْو 

   المٌقف المالَ للشسكة   القٌائ  المالْة ع  ذ خ ظنٌات ظابقو (-23

 (ألجيص  الحتْْفعا ّة الاعمال الظْانة  طٌز اًامساظنا  فَ مجال  ظابقة االعمال-24

ذكس الجيات العاب  الحعاقد معيا مدعمة  بشيا   م  الجيات ّفْد جما  األعمال المعند  `ما 

 ًالمماذلة   ل الر خ ظنٌات األ ْس   ياملة بيا اظ  ًعنٌا  الجية  ًبْا  األعمال ًقْمحيا 

  حصا  بالحجمْ  علَ العمالة ً اقساز مقد  العطاء باالل ( ججمْنات اجحماعْة 1اظحماز      -45

ّقعععععععد  العطعععععععاء فعععععععَ م عععععععسًفْ  ااعععععععدىما فنعععععععَ ً اال عععععععس معععععععالَ مغلععععععع  ًّسفععععععع   -26

 الحامْ  االبحدائَ بالم سًف الفنَ

   الفنْةم  جازّخ جلعة فحح الم ازّف  ٌّماً 90 مد  ظسّا  العطاء – 26

ًمٌقععععععععععة  كساظعععععععععة الشعععععععععسًؽ ً المٌاطعععععععععفات علْيعععععععععا ؽعععععععععابا الشعععععععععيْد يطععععععععع  -28

   خاج  الشسكةًمخحٌمة ب

  جقدّ  ما ّفْد االيحسا  فِ بٌابة الحعاقدات العامة -29
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

جقذًم ما ًفُذ بىحىد مشلـض خـذمت وضُاهـت للششلت معخمـذ ظـاسي وضادس مـً مطلحت الشقـابت الطىاعُت مع  -23

تجقذًـم الاضل لالطالع / او  بىاء لخاضت بالقُذ فى الاجداد املطشي ملقاولى الدشُِذ والا بطاقت العػٍى

 أو معخخشج سظمى مً اجداد املقاولين( ( جخطظ أعماى لهشومُهاهُنُت ال جقل عً الفئت الخامعه

 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 جلحص  الشسكة بتحابة العسًع ممْتنو ً لْط ّدًّا   -12

جقعععععععدّ  معععععععا ّربعععععععث بعععععععج  المحعاقعععععععد مععععععععج ً فعععععععِ من ٌمعععععععة الفعععععععاجٌز  اإللتحسًنْعععععععة  -11

ؼععععععععسائب المظععععععععسّة جنفْععععععععراً لقععععععععساز العععععععععْد / زئععععععععْط مجلععععععععط المنشععععععععج  بمظععععععععلحة ال

   1012لعنة  260الٌشزاء زق  

 علِ القطا الحِ ّح  جسكْبيا بمعسفة الشسكة  عا ػما  لمد  ال جق  ع   -13

علععععععَ العطععععععاء مععععععا  مٌجععععععٌ  بعععععععد  كعععععع  طععععععفحو  المععععععالًِ  الفنععععععِجععععععسقْ  العطععععععاء  -14

 0علَ ال سف م  الخازز ذكس االجمالَ

 ػح مدٍ جفي  مقد  العطاء لألعمال المطلٌبة عسع فنَ ٌّ-15

      0يسًؽ األعمال مٌقعو م  مقد  العطاء علَ ك  طفحة بعد اظحْفاء نماذز العطاء -16

ييا   م  المحاظب القانٌنَ للمنشج  مٌػحا بيا المسكص المالَ لمقد  العطاء ًالمْصانْة   -16

 ظلحة الؼسائب معحمد ًمخحٌ لم   األ ْس  المقدمة  العمٌمْة ع  الر خ ظنٌات

طٌز  عقد الحجظْط ًطٌز  جسّد  الٌقائا السظمْة المظسّة المنشٌز بيا عقد الحجظْط  -  18

 لمقد  العطاء

  طٌز  الحسا ْض ًالحظازّح لمصاًلة األعمال مٌػٌع المناقظة -19

 0جقدّ  كحالٌجات لقطا الغْاز  -  30

 اٌّظشٚف اٌّبٌٝ :  -35

 سًف المالَ علَ المعحندات االجْة :ّجب ي  ّححٌٍ الم 

( معععععععع  ال ئحععععععععة 52بجانععععععععب المعععععععععحندات ًالبْانععععععععات المنظععععععععٌص بالمععععععععا     -2

الحنفْرّعععععععة لقعععععععانٌ  جن عععععععْ  الحعاقعععععععدات الحعععععععِ جبسميعععععععا الجيعععععععات العامعععععععة ظعععععععالفة 

 0الركس فْما ّحعل  بالعملْة مح  المناقظة  

يعععععععععام  كافعععععععععة الؼعععععععععسائب ًالسظعععععععععٌ   بالجنْعععععععععو المظعععععععععسُ  األظاظعععععععععِالعععععععععععس  -1

 ًا  قائمععععععععة األظعععععععععاز مؤز ععععععععو ًمٌقعععععععععة ًػععععععععسّبة القْمععععععععة المؼععععععععافة الععععععععدمغات ً

 ًمخحٌمة



                                 CAIRO GOVERNORATEِـحــــبفظخ اٌـمــــب٘ـشح

   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

جحعاقعععععد  الحعععععَ ظععععععاز الساظعععععْة جمرعععع  اقععععع  األظععععععاز الحعععععِ األإقععععساز مععععع  الشعععععسكة بعععععا   -3

علْيععععععا ًجحععععععث يععععععسًؽ الحعاقععععععد لعم ئيععععععا المفؼععععععلْ  ًالممْععععععصّ  ًا  ىععععععره األظعععععععاز 

ليْنععععععععععات يظعععععععععععاز  اطععععععععععة    ظعععععععععع  الشععععععععععسكات ًا يُمماذلععععععععععة اً اقعععععععععع  معععععععععع  

 الخ  يً عسًع مٌظمْة  0000ًالمؤظعات الخْسّة 

 طعععععا  مخحعععععٌ  ًمٌقععععععا مععععع  البنعععععك بععععععسق  اععععععا  الشعععععسكة ًاظعععععع  البنعععععك ًالفععععععسع  -4

 0الرٍ ّح  الححٌّ  علْو امس الدفا 

 جح  المفاػلة ً المقازنة بْ  اظعاز الظْانة ً اظعاز قطا الغْاز  -5

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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 :   لذ٠ٓ زعباٌش ت ِٓ سجالد اٌّ -34

للمحاف عععععة الحععععع  فعععععِ يعععععطب المحعاقعععععد مععععع  ظعععععج  المحعاقعععععدّ  معيعععععا فعععععِ األاعععععٌال ًؽبقعععععاً 

( معععععع  قععععععانٌ  جن ععععععْ  الحعاقععععععدات الحععععععِ جبسميععععععا 50للشععععععسًؽ ًاألاتععععععا  الععععععٌاز   بالمععععععا    

 ( م  الئححو الحنفْرّة ظالفِ الركس 200الجيات العامة ًالما    

علععععععَ جمْععععععا الشععععععسًؽ  ً المٌاطععععععفات  اؽلععععععا وبجنعععععع٠مددددددش اٌّزمددددددذَ ٌٍّٕبلصددددددخ اٌعبِددددددخ -56

مٌافععععع  علعععععَ معععععا جعععععاء بيعععععا ً  انعععععوالفنْعععععة العععععٌاز   بتساظعععععة الشعععععسًؽ الماذلعععععة ً ملحقاجيعععععا ً 

ً  بجنيعععععععا                      جعحبعععععععس متملعععععععة لشعععععععسًؽ الحعاقعععععععد اعععععععال زظعععععععٌ المناقظعععععععة الماذلعععععععة علْعععععععة ًًفقعععععععا

ّبعععععدّيا مجلععععععط قعععععد  الحعععععِ  لنمعععععٌذز العقعععععد المسفععععع  ( ً انعععععو ملحعععععص  بجمْعععععا الم ا عععععات  

الدًلعععععععة   إ از  الفحععععععععٌٍ المخحظععععععععة ( اععععععععال مساجعععععععععة كساظععععععععة الشععععععععسًؽ ً العقععععععععد مععععععععا 

إ حظععععععاص مجلععععععط الدًلععععععة بن ععععععس يٍ مناشعععععععات ذات طععععععلو بالعملْععععععة محعععععع  الحعاقععععععد يً 

 العقد 

 معاًنة  هافية  للجهالة -63
و ثحــــــــــــــــــــ   و أن ًححقــــــــــــــــــــق بنفســــــــــــــــــــهللحكيفــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــى أةــــــــــــــــــــااة العطــــــــــــــــــــاءات املعاًنــــــــــــــــــــة الحامــــــــــــــــــــة النافيــــــــــــــــــــة للجهالــــــــــــــــــــة 

مســــــــــــــئىليحه مــــــــــــــل كافــــــــــــــة البياهــــــــــــــات و املىاصــــــــــــــفات الــــــــــــــىاردة بكزاســــــــــــــة الشــــــــــــــزو  و املىاصــــــــــــــفات   و الحعــــــــــــــز  علــــــــــــــى كــــــــــــــل 

ألاحــــــــــــــــىال و ألاواــــــــــــــــاو الاليــــــــــــــــة و القاهىهيــــــــــــــــة و الاقحصــــــــــــــــادًة و الطبيعيــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاملة ح ــــــــــــــــ  ًصــــــــــــــــل  لــــــــــــــــى  درا  وا ــــــــــــــــ  

 لهـــــــــــــــا بحال تـــــــــــــــا و ثـــــــــــــــام   وكافـــــــــــــــة الظـــــــــــــــزو  ال ـــــــــــــــ  قـــــــــــــــد ثـــــــــــــــؤثز علـــــــــــــــى عزاـــــــــــــــة و ٌعح ـــــــــــــــر د ىلـــــــــــــــه للعمليـــــــــــــــة ق
ً
بـــــــــــــــىال لتاايـــــــــــــــا

 أو مســــــــــــحقبال  و ٌعح ـــــــــــر هــــــــــــذا  قــــــــــــزار منــــــــــــه بدراســــــــــــة  
ً
وأوصـــــــــــافها الزاهنــــــــــــة و لــــــــــــي  لــــــــــــه الاــــــــــــق اـــــــــــ  الاع ــــــــــــرا  عل تــــــــــــا حاليــــــــــــا

 لكشـــــــــــــــــف حصـــــــــــــــــز  الحكييفــــــــــــــــــات ومعزفـــــــــــــــــة محـــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــز  ومعاً حــــــــــــــــــه املعاًنـــــــــــــــــة الحامـــــــــــــــــة النافيـــــــــــــــــة للجهالــــــــــــــــــة 
ً
وطبقـــــــــــــــــا

 املزفق 

  قـــــــــــــــزار

للقيـــــــــــــــــام ألجهـــــــــــــــــزة الحكييـــــــــــــــــف  جزاء املعاًنـــــــــــــــــة النافيـــــــــــــــــة للجهالـــــــــــــــــة...............بأهنـــــــــــــــــا قمنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــ هقـــــــــــــــــز هحـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــزكة / ....

والجهـــــــــــــــات الحابعـــــــــــــــة  الخاصـــــــــــــــة بـــــــــــــــدًىان عـــــــــــــــام محافظـــــــــــــــة القـــــــــــــــاهزة ألجهـــــــــــــــزة الحكييـــــــــــــــف العادًـــــــــــــــة  الصـــــــــــــــياهة بأعمـــــــــــــــال

 محل الحعاقد كما  هنا هل زم بجميع ما ورد بكزاسه الشزو  واملىاصفات وهذا  قزار منا بذلكلها 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 مقدم العطاء أسم (1

 عنــىاهه (2

 رقم ثليفىهه                                                               (3

بية (4  رقم البطاقة الضٍز

 ثىقيع مقدم العطــاءالحجاري                                     رقم السجل  (5

 اٌٍجٕخ  أعضبء

 

 

 

 

-18- 

 

 

 

  اٌّزٛلع ٌٍع١ٍّخاٌجشٔبِج اٌضِٕٟ  -04

 

 9099 /    / ربس٠خ اإلعالْ

 9099 /    / االسزفسبسادربس٠خ جٍسخ 

 9099 /    / ربس٠خ جٍسخ فزح اٌّظبس٠ف اٌف١ٕخ

 9099 /    / ربس٠خ االٔزٙبء ِٓ اٌجذ اٌفٕٟ

 9099 /    / ربس٠خ فزح اٌّظبس٠ف اٌّب١ٌخ

 9099 /    / ربس٠خ االٔزٙبء ِٓ اٌجذ اٌّبٌٟ

 9099 /    / خربس٠خ اإل  بس ثبٌزشس١

  -رٛف١ش االعزّبد اٌّبٌٟ :-44

صدددددد١بٔخ  ٌٍصددددددشف عٍددددددٟ أعّددددددبيِٛاصٔددددددخ اٌددددددذ٠ٛاْ اٌعددددددبَ اٌجٕددددددذ ٠سددددددّح ثبٌصددددددشف ِددددددٓ 

 اٌخبصخ ثذ٠ٛاْ عبَ ِحبفظخ اٌمب٘شحاٌزى١١فبد 

 

  

 

 

 

 أعضبء اٌٍجٕخ 
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   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 
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 اٌى١ّخ اٌٛ ذح ث١ــبْ األعّــبي َ

 اٌفئخ

 ج١ٕٗ

 شٙش٠ب

 خاإلجّب١ٌ

 ج١ٕٗ

 س٠ٕٛب

 خاإلجّب١ٌ

 ثالس

 سٕٛاد

 ِال ظبد

2 

طْانة اجيصه الحتْْف 

االظبلْث ًالشبا  ًالفسُ 

 ظحاند 

   181 بالعد 

 

 

1 
طْانو اجيصه الحتْْف 

 كٌنعْلد  
  21 بالعد 

   

3 
طْانو اجيصه الحتْْف 

 المسكصُ 
  1 بالعد 
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   إداسح اٌزعبلذاد
 

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

 

 عبثذ٠ٓ    –ِحبفظخ اٌمب٘شح  –إداسح اٌزعبلذاد:ِىزت 

  

 ث١بْ االعّبي ٚ االسعبس ) ٠ٛضع ثبٌّظشٚف اٌّبٌٟ (42-

االسعبس ِحًّ ع١ٍٙب رىب١ٌف إٌم خ اٌثبثزخ ٚ شبٍِخ اٌضشائت ٚ اٌذِغبد ٚ اٌزأ١ِٕبد ثّب  -

 ف١ٙب ضش٠جخ اٌم١ّخ اٌّضبفخ  

 خ ٚ ل ع اٌغ١بس (االسعبس ثبثزخ طٛاي ِذح اٌزعبلذ ) اٌص١بٔ -

   الظْانة لمد  ذ خ ظنٌات تْس يام  قطا الغْاز =  اٌع١ٍّخ إجّبٌٟ

  

 

 

 ِذ٠ش إداسح اٌزعبلذاد                      رٛل١ع ِمذَ اٌع بء                               

                           

                                                              

 ٔبجٝ إثشا١ُ٘ دسٛلٟ                                                                               

 

 

 اعضبء اٌٍجٕخ

                                    

 

 

 

 

 

-30- 

 

-33- 

4 

طْانو اجيصه الحتْْف 

االظبلْث  ا   الؼما  جمْا 

 ازكات مخحلفو القدزات ًم

  240 بالعد 

   

 436  باألزقا  اإلجمالْة


