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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات   

 العامةفي المناقصة                                       
 والحراسة إلعمال األمن                          

 –لجبانات وادي الراحة   

  ثالث سنوات)لمدة                                  
 
 

                               
 وفقًا ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 

 2019لسنة  692التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  والئحته 2018لسنة   182رقم 
 

وفقووًا لرشوورائو الووواردة بالمووادة رقووم  نيهوواج 299 والمواصووفات لشوورو اثمووك اراسووة يكووون 
سووالفة   قووانون تنظوويم التعاقوودات التووى تبرمهووا الجهووات العامووة( مك الالئحة التنفيذيووة ل36)

ويكون فتو المظاريف الفنية في تمام الساعة الثانيووة عشوور ًهوورًا بالجرسووة العرنيووة   الذار،
اإلدارة العامووة لرشوو ون  -بووالمبنى البر ووي اووداوان عووام محافظووة القووا رة العامووة المنعقوودة 

 2022/ 2 /28الموافق    االثنين يومالمالية  

  جنيهات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة   5و خالف   
 ضريبة القيمة المضافة    %14 إلىباإلضافة  

 الكراسووووووووووووووووة البيوووووووووووووووور مختومووووووووووووووووة بخوووووووووووووووواتم الجمهوريووووووووووووووووة ال يعتوووووووووووووووود اهووووووووووووووووا
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 "مقدمة "
المالية   للشئون  المركزية  اإلدارة  خالل   من  القاهرة  محافظة  رغبة  إطار  التعاقدات  ب في  في إدارة 

طرح مناقصة عامة ألعمال األمن و الحراسة جبانات وادي الراحة( ) لمدة ثالث سنوات( للوصول 

يتفق   مع أصحاب الخبرة العالية وبما  جبانات وادي الراحةل إلى أعلى مستوى من األمن و الحراسة  

وفقا للمواصفات وأعمال الخبرة المرفقة في ضوء األعداد المطلوبة على  مع الخبرة العالمية وذلك  

ــ كافة الــزام ب ـــأن يتم االلت  قرارات و القوانين المنظمة لذلك فقد قررت طرح مناقصة عامة بشأن ــ

ال بكراسة  الموضحة   و  المطلوبة  األعداد  و  والشروط  للمواصفات  وفقاً  المواصفات  ذلك  و  شروط 

 0الماثلة  

إلـــــــى دعـــــــوة الشـــــــركات  ( للموقـــــــعو تهدف)محافظـــــــة القـــــــاهرة و اإلدارة التنفيذيـــــــة 

المتخصصــــة فــــي مجــــال األمــــن والحراســــة  لتــــوفير أفضــــل و أعلــــى مســــتوى مــــن أفــــراد 

 0وبأعلى كفاءة وبأقل قيمة مالية جبانات وادي الراحة ل األمن و الحراسة

ــايير  ــق معــ ــمان تحقيــ ــدابير لضــ ــن تــ ــزم مــ ــا يلــ ــاذ مــ ــاهرة  باتخــ ــة القــ ــوم محافظــ ــا تقــ كمــ

ومبـــــادف تكـــــافع الفـــــري وتعزيـــــز الشـــــفافية والنزاهـــــة والعدالـــــة والمســـــاواة فـــــي 

ــنهم    ــز بيــ ــنهم أو التمييــ ــز ألى مــ ــدم التحيــ ــة وعــ ــي المعاملــ ــدمين فــ ــين المتقــ ــة بــ المنافســ

ــز كف ــا تعزيــ ـــوأيضــ ــن خــــ ـاق الحكومــــ ـفــــ ـاءة اإلن ـــ ـــل تحالـي مــ ــة ديد االحتياـــ ــات الفعليــ جــ

ــة و إ ــات الحكوميــ ــركصــــ للجهــ ــع الشــ ــناد مــ ــر اإلســ ــعار  هدار أمــ ــى األســ ــاء علــ ــائزة بنــ الفــ

 0التي سيتم التوصل إليها 

ــة  - ــاريف الفنيـــ ــت  المظـــ ــة فـــ ــروا جلســـ ــة إن يحضـــ ــركات المتقدمـــ ــحاب الشـــ ــوز ألصـــ يجـــ

 والمالية

ــه   - ــول لــ ــويو ويخــ ــب تفــ ــركة بموجــ ــن الشــ ــوو مــ ــدوب مفــ ــر منــ ــوز أن يحضــ ــا يجــ كمــ

 0كافة الصالحيات الالزمة قانوناً في هذا الشأن  

 أعضاء اللجنة 
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 ط والمواصفات : محتويات كراسة الشر -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 0  العامة المواصفات الفنية ▪

 0المواصفات الفنية الخاصة  ▪

 األعداد المطلوبة   ▪

 0 الشروط الخاصة ▪

 0عقد النموذجي  ال ▪

 عامة  شروط الال ▪
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد   -1

بإخطووووا  جحوووواا ممايووووة المناا ووووة  للموقوووو التنفيذيووووة    تقوووووا مةاالووووة القووووا ر   و ا دا 

ومنوووو  المما اووووات ا مت ا يووووة اووووي موووواو مووووا أذا تاووووي  لحووووا وجووووود اتفووووا   و تعاقوووود  و 

تاووووادو معلومووووات بصووووو   ماابوووور   و سيوووور ماابوووور   و تن ووووي  موووو  خوووو و ال يوووور اوووووا  

كوووووا  ذلووووون بوووووي  او مووووو  المختصوووووي   و سيووووور   مووووو  الموووووو في  بال حوووووة وصوووووام  

ت ايمووووا بيوووونح   و سيوووور   موووو  المتعوووواملي  موووو  ال حووووة بووووي   صووووةاا العطووووا ا  والعطووووا  

 0بة   األمواو 
 وعلى الجانب األخر يجب على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن : 

 ي تصوووري سيووور قوووايويي  و سيووور مشوووروف مووو  قاووول  و مو ووو   و جحوووة مووو  ال حوووات 

بطريوووو  ماابوووور  و سيوووور ماابوووور ذات الصوووولة بتنفيووووذ  ووووذ  المناقصووووة ر موووو  بوووو ي  التوووو  ير 

 اووووي أجوووورا ات المناقصووووة  يليوووور الةصوووووو علووووي مأايووووا ماليووووة  و  يووووة مأايووووا  خوووورو  و

 و ترتيوووو  ماابوووور  و سيوووور ماابوووور بووووي   ي موووو  األطووووراي ب وووور  تةقيوووو  مصوووولةة 

بخصووووية  و  وووودي سيوووور مشووووروف ويشوووومل ذلوووون التوووو  ير اووووي ا جوووورا ات بصووووو   سيوووور 

حوووودي أ ووووعاي  و أ وووورا   و تحديوووود  ي موووو  مشووووروعة ايمووووا يتعلوووو  بحووووذ  المناقصووووة  ب

األطوووووراي بصوووووو   ماابووووور   و سيووووور ماابووووور   و التووووو  ير علوووووي اوووووير أجووووورا ات 

التةقيقووووووات ر  و تعطيلحووووووا  و تأوير ووووووا  و ت يير ووووووا  و أخفا حووووووا ر  و ا د   بمعلومووووووات  

مضووووللة  و كاذبووووة ل حووووات التةقيوووو  لعرقلووووة اووووير  و تةقيوووو  بشوووو    يووووة بوووو اوو  و 

مما اووووووات ا وووووواد  و امتيوووووواو  و أكوووووورا   و تواطوووووو   و تحديوووووود  و أدعووووووا ات بوجووووووود 

 0طري  و أيذا   لمنع  م  ا ب غ ع  معلومات لدية والمرتاطة بالتةقي   

 أعضاء اللجنة 

 

-2- 

 

 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

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

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

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 انين واللوائح المنظمة بالمناقصةالقو  -2

 حات العاموة الصواد  بالقوايو   قو  المناقصة ألم اا قايو  تنلي  التعاقدات التي تارمحا ال   تخض   ذ

ويم و    2019ل ونة    692الصواد   بقورا  وايور الماليوة  قو     و  ةت  التنفيذيوة  2018( ل نة  182)

الوة تةميل صو   ااتربادية م  القايويي  المشا  أليحما بدو  مقابل ودو   ديوي م ولولية علوي المةا

 ( www.etenders.gov.egم  خ و بوابة التعاقدات العامة  ) 

 .  2020لعاا  200و م اا قايو   دع  األبخاص ذوي ا عاقة الصاد  بالقايو   ق   ▪

خووواص اوووي كرااوووة الشوووروط والمواصوووفات ر وتعتاووور ايموووا لووو  يووورد بشووو ي  يووو   وذلووون  ▪

  0وم مل  لحما العقد  ذ  األم اا جأ اً   يت أ  م  ال رااة و

 لغة تقديم العطاء :   -3

الل وووووة العربيوووووة  وووووي الل وووووة المعتمووووود  اوووووي كرااوووووة الشوووووروط والمواصوووووفات والعقوووووود  ▪

وجميووووو  المةا ووووور والمرااووووو ت وسير وووووا مووووو  الم وووووتندات ذات الصووووولة بمو ووووووف 

واوووي مالوووة تقووودي  م وووتند بووو ي ل وووة  خووورو يتعوووي  ترجمتووو  ألوووي الل وووة  –الطووورا والتعاقووود 

ويعتاوووور الوووون  العربووووي  ووووو  –  مقوووودا العطووووا  موووو  م توووو  معتموووود العربيووووة عوووو  طريوووو

  0المعوو علي  اي مالة ا خت ي  و ا لتااس اي المضمو   

 الشكاوى : -4

م وووواا قووووايو   و أل رااووووة الشووووروط والمواصووووفات لجحووووة الطوووورا  مخالفووووةاووووي مالووووة  ▪

ر يةوووو  رو  ةتوووو  التنفيذيووووة اووووالفي الووووذكتنلووووي  التعاقوووودات التووووي تارمحووووا ال حووووات العامووووة 

بشوووو وو ألووووي أدا   التعاقوووودات بال حووووة ا دا يووووة  و ألووووي م توووو  التقوووودا صووووام  العطووووا  ل

ويووووت  اةوووو  الشوووو وو واتخوووواذ  رواا   الماليووووة لوووو التوووواب وميووووة ة بوووو اوو التعاقوووودات ال

( موووو  قووووايو  تنلووووي  5قوووورا  بشوووو يحا واقووووا لءم وووواا وا جوووورا ات الوووووا د  بالموووواد   قوووو  )

( موووو    ةتوووو  التنفيذيووووة ر المشووووا  6التعاقوووودات التووووي تارمحووووا ال حووووات العامووووة ر والموووواد  )

 أليحما  

 ى الشروط : لالموافقة ع  - 5

الووووووا د    مواصوووووفات الشوووووروط وال علوووووي كااوووووة بموااقتووووو العطوووووا   يقووووور صوووووام  

بال رااووووة ر ويعتاوووور ابووووتراك  اووووي المناقصووووة واووووداد التوووو مي  الم قوووو  أقوووورا اً منوووو  

 0بذلن ر و  يقال من  بعد  او المناقصة خ ي ذلن 

 أعضاء اللجنة 
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 : وطريقة سدادها وردها التأمينات  -6

 الت مي  الم ق  :او ً :  ❖

و ي ودد  بإمودو الصوو  (    جنيحاً    45000)   مقدا      م ق  ب دا  ت مي   العطا   يلتأا صام    -

( م  ال  ةة التنفيذية لقوايو  تنلوي  التعاقودات التوي تارمحوا ال حوات 31بالماد   ق  )   المةدد

العامة االفة الذكر ر وي   ا  ي و  الت مي  الم ق   صالةاً لمد     ي  يوما بعود ايتحوا  مود  

مد  مود اوريا  العطوا  ر وقواب  للت ديود دو  الرجووف ألوي مقودا العطوا  ر اريا  العطا   و  

وي تاعد العطا  الذي   يو دي التو مي  الم قو  كوام ً ومراقواً داخول الملوروي الفنوي ر وأذا 

اي ة  مقدا العطا  م  العملية قال الميعاد المةدد ل ل ة اتح الملا ي  الفنية يصواح التو مي  

 دا ية دو  ماجة ألي تناي   و أيذا   و ا لت ا  ألي القضوا   و اتخواذ  يوة الم ق  مقاً لل حة ا

أجرا ات  و  قامة الدليل علي مدوث  ور ر ويورد التو مي  الم قو  ألوي  صوةاا العطوا ات 

 0سير المقاولة انيا او  ايتحا  جمي  أجرا ات مرملة الا  الفني 

  -باحدي الصور اآلتية : ويتم السداد
 الدا  والتةصيل ا ل ترويي :  •

بموجوووو  خطوووواا  ووووما  صوووواد  موووو   موووود المصووووا ي المةليووووة المعتموووود  سيوووور مقتوووور   •

بوووو و قيوووود  و بوووورط وا  يقوووور ايوووو  المصووووري ب يوووو  يوووودا  تةوووو   موووور ال حووووة ا دا يووووة 

 0المطلوا مالغ يوااو الت مي  النحا ي المطلوا 

ال حوووووة  خصوووووماً مووووو  م وووووتةقات  الصوووووالةة للصوووووري مووووو  عمليوووووات  خووووورو اوووووي ذات  •

ويووووت  ا متفووووا  بالتوووو مي  النحوووووا ي ا دا يووووة  و سير ووووا واووووي الوقوووو  المةووووودد لل ووووداد 

و القاوووووو  ر واووووي مالووووة عوووودا  دا وووو  اووووي   ا يتحووووا  موووو  أاووووناد األعموووواو بال اموووول لةووووي

بموجوووو  أخطووووا  ب توووواا يراوووول لوووو  بخدمووووة  –المحلووووة المةوووودد  جوووواا لل حووووة المتعاقوووود  

وميووووة للاريوووود موووو  تعأيووووأ  اووووي ذات الوقوووو  الاريوووود ال ووووري  ر عوووو  طريوووو  الحيلووووة الق

بالاريووووود ا ل ترويوووووي  و الفووووواكد بة ووووو  األموووووواو ودو  ماجوووووة  تخووووواذ  و أجووووورا  

 خوووور ر أل ووووا  العقوووود  و تنفيووووذ  بوااووووطة  موووود مقوووودمي العطووووا ات التاليووووة لعطا وووو  بة وووو  

 0  ترتي   ولوياتحا

  الم ق   الت مي  يصاح  الفنية الملا ي  اتح ل ل ة المةدد الميعاد قال العملية م  العطا  مقدا اي ة  وأذا •

 ً   قامة  و  أجرا ات   ية اتخاذ  و القضا  ألي ا لت ا   و أيذا   و تناي  ألي ماجة دو  ا دا ية لل حة مقا

 جمي  ايتحا  او  انيا المقاولة سير العطا ات   صةاا  ألي الم ق   الت مي  ويرد   ر  مدوث  علي الدليل

 0 الفني الا   مرملة أجرا ات 

 أعضاء اللجنة
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 التأمين النهائي :  -ثانيا:  ❖

موووو  قيمووووة العقوووود  %5بن وووواة  التوووو مي  النحووووا يعلووووي صووووام  العطووووا  الفووووا أ    يوووو دو 

وي وووودد بقاوووووو عطا وووو     خوووو و عشوووور   يوووواا عموووول تاوووود  موووو  اليوووووا التووووالي  خطووووا 

( مووووو  ال  ةوووووة 82التووووو مي  النحوووووا ي بإمووووودي الطووووور  المنصووووووص عليحوووووا بالمووووواد  )

 التنفيذية المشا  اليحا 

  -باحدي الصور اآلتية :  و يتم ذلك
 الدفع والتحصيل االلكتروني :  •

المصببببارم المحليببببة المعتمببببدب ىيببببر مقتببببرد بببببأى قيببببد أو بموجببببب خطبببباا رببببماد صببببادر مببببن أحببببد  •

شببببرط واد يقببببر فيببببه المصببببرم بأنببببه يببببدفع تحببببم أمببببر الجهببببة ا داريببببة المطلببببوا م لبببب  يببببوا ى 

 0التأمين النهائي المطلوا

م مبببببن مسبببببتحقاته الصبببببالحة للصبببببرم مبببببن عمليبببببات أخبببببرى فبببببي ذات الجهبببببة ا داريبببببة أو  • خصبببببما

حتفببببال بالتببببأمين النهببببائي لحببببين االنتهبببباء مببببن إسببببناد ىيرهببببا وفببببى الوقببببم المحببببدد للسببببداد ويببببتم اال

األعمببببال بالكامببببل و الق ببببول  د وفببببى حالببببة عببببدة أدائببببه فببببي المهلببببة المحببببددب جببببا  للجهببببة المتعاقببببدب 

بموجببببب إخطببببار بكتبببباا يرسببببل لببببه بخدمببببة ال ريببببد السببببريع د عببببن طريبببب  الهي ببببة القوميببببة لل ريببببد  –

الفببببباكب بحسبببببب األحبببببوال ودود حاجبببببة مبببببع تعفيبببببفل فبببببي ذات الوقبببببم بال ريبببببد االلكترونبببببي أو 

التخبببباذ أى إجببببراء أخببببر د إلغبببباء العقببببد أو تنفيببببال بواسببببطة أحببببد مقببببدمي العطبببباءات التاليببببة لعطائببببه 

 0بحسب ترتيب أولوياتها  

م حتبببي انتهببباء مبببدب العقبببد ويبببرد كبببامالم فبببور  م لتنفيبببا العقبببد وسببباريا ويكبببود التبببأمين النهبببائي ربببامنا

 0انتهاء مدب العقد 

صببببباحب العطببببباء الفبببببائف التبببببأمين النهبببببائي خبببببالل المهلبببببة المحبببببددب د جبببببا  للجهبببببة واذا لبببببم يببببب د 

ا داريببببة إلغبببباء العقببببد أو تنفيببببال بواسببببطة أحببببد مقببببدمي العطبببباءات التاليببببة لعطائببببه بحسببببب ترتيببببب 

   0أولوياتها 

م حتبببي انتهببباء مبببدب العقبببد ويبببرد كبببامالم فبببور  م لتنفيبببا العقبببد وسببباريا ويكبببود التبببأمين النهبببائي ربببامنا

 0مدب العقد   انتهاء

جبببببا  للجهبببببة  واذا لبببببم يببببب د صببببباحب العطببببباء الفبببببائف التبببببأمين النهبببببائي خبببببالل المهلبببببة المحبببببددب د

ا داريببببة إلغبببباء العقببببد أو تنفيببببال بواسببببطة أحببببد مقببببدمي العطبببباءات التاليببببة لعطائببببه بحسببببب ترتيببببب 

   0أولوياتها 

م للجهببببة ا داريببببة د  وفببببي جميببببع حبببباالت عببببدة سببببداد التببببأمين النهببببائي يصبببب ح التببببأمين الم قببببم حقببببا

هبببو المتسببب ب  كمبببا يكبببود لهبببا أد تخصبببم قيمبببة كبببل خسبببارب تلحببب  بهبببا إذا ت بببين أد صببباحب العطببباء

فيهبببا وذلبببك مبببن أى م بببال  مسبببتحقة أو تسبببتح  لبببديها وفبببى حالبببة عبببدة كفايتهبببا تلجبببأ إلبببى خصبببمها 

مببببن مسببببتحقاته لببببدى جهببببة إداريببببة أخببببرى أيببببا كبببباد سبببب ب االسببببتحقا  د وذلببببك كلببببه مببببع عببببدة 

م بمببببا لببببم تببببتمكن مببببن اسببببتيفائه مببببن حقببببو  بببببالطري   ا خببببالل بحقهببببا فببببي الرجببببوم عليببببه قضببببائيا

   0االدارى 

 اء اللجنة اعض
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 سرياد العطاءات : صالحية  -7

) تاقووووي العطووووا ات يااووووذ  المفعوووووو و سيوووور جووووا أ الرجوووووف ايحووووا موووو  وقوووو  تصوووودير ا 

تاووود  مووو  التوووا يل المةووودد لفوووتح الملوووا ي    يوموووا ت وووعو  مووود بمعراوووة مقووودميحا وذلووون ل

بالتراووووية قاوووول ايتحووووا  موووود  اووووريا  العطووووا ات ر اووووادا  واألخطووووا الفنيووووة ر ويووووت  الاوووو  

بعوووود موااقووووة ال وووولطة  –تعووووذ  الاوووو  وا خطووووا  بالتراووووية قاوووول ذلوووون ر كووووا  للمةاالووووة 

مووود مووود  اوووريا  العطوووا ات ومووود  صووو مية التووو مي  الم قووو  لمووود  منااووواة  –المختصوووة 

وي ووو   خطوووا  مقووودمي العطوووا ات كتابوووة بوووذلن علوووي ا  يوووت  ذلووون كلووو  قاووول ايتحوووا  مووود  ر 

ر وي ووووتاعد كوووول عطووووا  لوووو  يقاوووول  األقوووولاووووريا  العطووووا ات بخم ووووة عشوووور يوموووواً علووووي 

صوووواما  موووود موووود  اووووريا  عطا وووو  كتابووووة ويوووورد أليوووو  ت مينوووو  اووووو  ايتحووووا  موووود  اووووريا  

  0العطا  ( 

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

وااتيضاا العرو  الفنية المقدمة م   صةاا العطا ات واقواً لءم واا الووا د  بالمواد  فا   ياات  ) يت   

  حات العامة االفة الذكر (قايو  تنلي  التعاقدات التي تارمحا ال( م  ال  ةة التنفيذية ل67)

 المتعاقدب : مس ول التنفيا بالشركات -9

للعقوووود بتعيووووي   موووود مووووو في           ي عليحووووا المناقصووووة اووووي تنفيووووذ ا تلتووووأا الشووووركات الرااوووو

) متخووووذي القوووورا ( وذلوووون للتن ووووي  معوووو  بشوووو   تنفيووووذ العقوووود وتقوووودي  الم ووووتندات المتفوووو  

 عليحا   

 كراسة الشروط  -10

الن ووووووخة األصوووووولية موووووو  كرااووووووة الشووووووروط بتقوووووودي   المتقدمووووووة  الشووووووركات تلتووووووأا 

و عليحوووووا طووووواب  الشوووووحيد ويعتاووووور ذلووووون  بخوووووات  الشوووووركةوالمواصوووووفات موقعوووووة ومختوموووووة 

قاووووو  موووو  الشووووركة ب وووول مووووا و د ايحووووا وتعتاوووور كرااووووة الشووووروط والمواصووووفات جووووأ ا   

يت ووووأ  موووو  العقوووود الووووذي اوووويوق  بووووي  ال حووووة المتعاقوووود  وبووووي  الشووووركة التووووي اي ووووند أليحووووا 

لشووووركة  عموووواو األموووو  والةرااووووة و  يعتوووود بوووو ي تعووووديل اووووي ال رااووووة ب ووووا  مووووا تدويوووو  ا

 0المتقدمة م  ابتراطات 

 أعضاء اللجنة
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 : اتتقديم العطاء -11

موووو   صووووةابحا  و  تقوووودا العطووووا ات  دا   التعاقوووودات بووووديوا  عوووواا مةاالووووة القووووا ر  ر

موووو  يفو وووووي  بووووريطة تقوووودي  التفوووووين الووووداو علووووي ذلوووون  و موووو  وك  حوووو  ر وذلوووون 

علووووي يموووووذ  العطووووا  الموووود   بال رااووووة والمختوووووا بخووووات  المةاالووووة ر موقعووووة عليحووووا 

موووو   صووووةابحا بالل ووووة العربيووووة ر ومعوووود  واقوووواً للشووووروط المةوووودد  بال رااووووة وألم وووواا 

 ا ال حات العامة و  ةت  التنفيذية االفي الذكر قايو  تنلي  التعاقدات التي تارمح

 مووود ما للعووور  الفنووووي واألخووور للعووور  المووووالي  يقببببدة العطبببباء فببببي مظببببروفين مغلقببببين

 وي ووو     ي اووو  علوووي كووول مووو  ملرواوووي العطوووا  الفنوووي والموووالي يوعووو  مووو  الخوووا   ر

موووو  و وووو  الملوووورواي  داخوووول ملووووروي م لوووو  بطريقووووة مة مووووة يو ووووح ااوووو  مةاالووووة 

القوووووا ر  وعنووووووا  أدا   التعاقووووودات ر وموووووا يفيووووود    موووووا بداخلووووو  الملوووووروي الفنوووووي 

والملوووووروي الموووووالي للعمليوووووة الواجووووو  ذكووووور ااووووومحا و قمحوووووا وتوووووا يل جل وووووة اوووووتح 

لمةوووودد لفووووتح الملووووا ي  الفنيووووة وااوووو  صووووام  العطووووا  وت وووول  العطووووا ات قاوووول الموعوووود ا

الملووووا ي  الفنيووووة باليوووود  و عوووو  طريوووو  الاريوووود ال ووووري  موووو  خوووو و الحيلووووة القوميووووة 

 0للاريد

وي وووو  اوووتح الملوووا ي  الفنيوووة اوووي تمووواا ال ووواعة ال اييوووة عشووور  حوووراً بال ل وووة العلنيوووة 

                              العاموووووووووووة المنعقووووووووووود  بوووووووووووالماني ال ربوووووووووووي بوووووووووووديوا  عووووووووووواا المةاالوووووووووووة 

وذلووووون بةضوووووو  مووووو  يرسووووو  مووووو   صوووووةاا  2/2022 /28الموااووووو    ا  نوووووييووووووا  

العطوووا ات الوووذي  ي ووووا لحووو  تفووووين مووو  يرويووو  لةضوووو  ال ل وووة بووود ً مووونح  بوووريطة 

تقوووودي  التفوووووين الووووداو علووووي ذلوووون ر علووووي    يتاوووو  اووووي بوووو   الاوووو  الفنووووي ا جوووورا ات 

قووودات التوووي مووو  ال  ةوووة التنفيذيوووة لقوووايو  تنلوووي  التعا 69ألوووي  62المةووودد  بوووالمواد مووو  

                                                   0تارمحا ال حات العامة و  ةت  التنفيذية االفة الذكر 

 أثناء إجراءات المناقصة المراسالت  -12  
يقوووور صووووام  العطووووا  بوووو   العنوووووا  الماووووي  بوووواألو ا  الراوووومية المقدمووووة منوووو   ووووو 

جميووووووو  الم اتاوووووووات والمرااووووووو ت   العنووووووووا  الوووووووذي اووووووويت  مرااووووووولت  عليووووووو  ر وا 

وا ع يووووات وا خطووووا ات التووووي توجوووو   و تراوووول  و تعلوووو   و تخطوووور عليوووو  صووووةيةة 

ويااوووذ  ومنت وووة ل ااوووة ق ا  وووا القايوييوووة ر واوووي مالوووة ت ييووور  وووذا العنووووا  يلتوووأا بإخطوووا  

مةاالوووووة القوووووا ر  بوووووالعنوا  ال ديووووود بخطووووواا م ووووو ل بعلووووو  الوصووووووو ر وأ  اعتاووووورت 

الم اتاوووووات والمرااووووو ت وأ ع يوووووات علوووووي عنوايووووو  الموووووذكو  صوووووةيةة ويااوووووذ  كااووووة 

ومنت وووووة ل ااوووووة ق ا  وووووا القايوييوووووة رويلتوووووأا بووووو   ت وووووو  جميووووو  م اتااتووووو  ومرااووووو ت  

وأخطا اتووووو  م توبوووووة بالل وووووة العربيوووووة وا  ي ووووولمحا ألوووووي أدا   التعاقووووودات بوووووديوا  عووووواا 

يووووودا  ال محو يوووووة عابووووودي   و ( م7مةاالوووووة القوووووا ر    موووووا باليووووود بوووووالعنوا  التوووووالي )

أ اووووالحا عوووو  طريوووو  الاريوووود ال ووووري  موووو  خوووو و الحيلووووة القوميووووة للاريوووود  و بالفوووواكد 

 0(  23918520علي  ق  )

 اعضاء اللجنة 
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 : حظر تعديل العطاء  -13

  يعتوووود بوووو ي عطووووا   و تعووووديل ايوووو  يوووورد بعوووود الموعوووود المةوووودد ل ل ووووة اووووتح الملووووا ي  

ا ات المقدموووة بعووود  وووذا الموعووود وي ووورو  وووذا الةلووور الفنيوووة ويةلووور التعوووديل اوووي العطووو

 0علي  صام  العطا  الفا أ 

 عن العقد :  التنا ل  -14

   ي وووووا للمتعاقوووود التنووووااو عوووو  العقوووود  و عوووو  الماووووالغ الم ووووتةقة لوووو  كلحووووا  و بعضووووحا ر

ومووو  ذلووون ي ووووا    يتنوووااو عووو  تلووون الماوووالغ ألمووود الانوووو   و الشوووركات الماليوووة سيووور 

المصووووراية الموووورخ  لحووووا بمأاولووووة النشوووواط اووووي جمحو يووووة مصوووور العربيووووة ر وي تفووووي 

اووووي  ووووذ  الةالووووة بتصوووودي  الانوووون  و الشووووركة دو  ا خوووو و بم وووولولية المتعاقوووود عوووو  

غ الم وووتةقة لووو  بموووا ي وووو  لل حوووة تنفيوووذ العقووود ر كموووا   يخووول قاووووو يأولووو  عووو  الماوووال

 0ا دا ية قال  م  مقو  

 آلية المناقصة -15

المناقصووووة  انيوووواً اووووياووووتح الملووووا ي  الماليووووة للعوووورو  المقاولووووة تتووووولي ل نووووة المناقصووووة 

للوصوووووو ألاضوووول الشووووروط واقوووول األاووووعا  وذلوووون بعوووود توميوووود    اوووود المقا يووووة بووووي  

دا   موووور ا اووووناد بووووي  مةاالووووة العوووورو  موووو  جميوووو  النوووووامي الفنيووووة والماليووووة و أصوووو

القووووا ر  وبووووي  موووو  يووووت  التراووووية عليوووو  موووو   صووووةاا العوووورو  المقاولووووة انيوووواً وماليووووا 

 0واألقل م  القيمة التقديرية 

أصووووودا   مووووور ا اوووووناد ألوووووي  صوووووةاا  يوووووة ) المةاالوووووة  ( الةووووو  اوووووي ولل حوووووة ا دا

 0العطا ات األقل اعرا واألاضل بروطاً والذي ت  التراية عليح  

 المحافظةمن مرا سناد  الصادر األعداد  ط قا أ -16

مووور   الةرااوووة طاقوووا اوووراد األمووو  و تلتوووأا الشوووركات التوووي يوووت  التراوووي  علووويح  بتوووواير 

 0م  المةاالة خ و اتر  التعاقد  اا اناد الصاد  أليح

 ييم الفني للعطاءات : التق -17

 0ا لتأاا بالمواصفات الفنية المطرومة  •

 0ا لتأاا بتقدي  الم تندات المطلوبة   •

  0اابقة األعماو اي م او مو وف المناقصة   •

 مدب تنفيا العقد  -18

تووووا يل اليوووووا التووووالي  ا اووووناد مووو عليوووو  المناقصووووة بتنفيوووذ مووووا و د بوووو مر يلتوووأا الرااووووي 

 0لمد    ث انوات  وذلن م  المةاالة  ا اناد الصاد مر دا    ص

 أعضاء اللجنة
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 : إلغاء المناقصة -19

للمةاالووووة الةوووو  اووووي أل ووووا  المناقصووووة قاوووول الاوووو  ايحووووا أذا ااووووت ني عنحووووا يحا يووووا  و أذا 

( مووو  قوووايو  تنلوووي  37اقتضووو  المصووولةة العاموووة ذلووون واقووواً لءم ووواا الووووا د  بالمووواد  )

التعاقوووودات التووووي تارمحووووا ال حووووات العامووووة اووووال  الووووذكر وكووووذلن اووووي مالووووة صوووودو  

  0عملية وأيحا  التعاقد المارا قرا ات ايادية م  الدولة ت توج  أل ا  ال

 تعديل الشروط والمواصفات

علووووي كرااووووة الشووووروط والمواصووووفات قاوووول  للمةاالووووة الةوووو  اووووي أدخوووواو  تعوووودي ت 

ميعوووواد اووووتح الملووووا ي  الفنيووووة ب وووواعة  يوووواا علووووي األقوووول أذا اقتضوووو  المصوووولةة العامووووة 

ذلووون ر علوووي    يوووت  أخطوووا  مووو  قووواموا بشووورا  ال رااوووة بحوووذ  التعووودي ت خووو و    وووة 

 يووواا مووو  توووا يل أجووورا  التعووودي ت ر بةيوووال تعتاووور تلووون التعووودي ت جوووأ اً   يت وووأ  مووو  

دات المناقصووووة وملأموووو  لمقوووودمي العطووووا ات ر وذلوووون علووووي النةووووو الماووووي  تفصووووي ً م ووووتن

 ( م  قايو  تنلي  التعاقدات التي تارمحا ال حات العامة اال  الذكر 19بالماد  )

 االستالة :  -20

عوووو  طريوووو  ا دا   قوووو  ل نووووة لت وووولي  المول يتشوووو تصوووود  ال وووولطة المختصووووة قوووورا  ب

المتعاقووووود  بإخطوووووا  ال حوووووة الم وووووتفيد  خطيووووواً بمواعيووووود  وتلتوووووأا الشوووووركة رالتنفيذيوووووة 

كمووووا و د بالعقوووود و موووور ا اووووناد   للموقوووو  وتوووووا يل ت وووولي   اووووراد األموووو  و الةرااووووة 

 0علي    يت  أاناد األعماو  خ و  ياا ومواعيد العمل الرامية 

االووووة القووووا ر  إخطووووا  أدا   التعاقوووودات بمةبالمناقصووووة  حوووواالرااووووي علي تلتووووأا الشووووركة

 0ق   بالمو بما يفيد أتماا ت لي    اراد األم  و الةرااة  المتعاقد عليح 

 : العقدتنفيا في  التأخير -21

            بإاووووووناد العمووووووول ألاووووووووراد األموووووووووو وا وقووووووي    الومناقصوووووووة  يلتووووووأا الرااووووووي عليوووووو  -

للمواعيوووود المةوووودد  بالعقوووود وبال يفيووووة المتفوووو  طاقووووا  اايووووات وادي الرامووووة لو الةرااووووة 

توووو خر اووووي التنفيووووذ عوووو   ووووذا الميعوووواد يةصوووول منوووو  مقابوووول توووو خير بالن وووو   وأذاعليحووووا 

( موووو  قووووايو  تنلووووي  التعاقوووودات التووووي تارمحووووا ال حووووات 48والةوووودود الماينووووة بالموووواد  )

  0( م    ةت  التنفيذية المشا  اليحما 98العامة ر والماد  )

 أعضاء اللجنة
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 عن أعمالها العامة للشركةمس ولية ال -22

مميووووأ للعوووواملي  )اموووو  و مرااووووة (  تووووواير او موموووودبتلتووووأا الشووووركة مقدمووووة العطووووا   -

 –بوووواد  الشووووركة  –كرااتووووة–مووووذا  ااووووود  –مووووأاا  –بنطلووووو   –عاووووا   عوووو  )قمووووي  

جاكووو   و بلووووار اوووو  القموووي  )بوووتاً  ( و  ي ووووا للعووواملي  ت ييووور  و تقووودي  بيايووو  مووو  

العطووووا  علووووي    يلتووووأا العوووواملي  بالشووووركة با توووودا   ووووذا الووووأو اووووي  وقووووات العموووول 

 0 رسيهو تقدة عينة لالعتماد بعد التالرامية / 
 وووواة  و   تتةموووول المةاالووووة طوووووو موووود  اووووريا  العقوووود موووو  المتعاقوووود  ي م وووولولية بالن -

دعووواوو مراوعوووة خاصوووة بوووإو مطالاوووات ب ميووو   يواعحوووا و التوووي قووود تقووواا  ووود المتعاقووود 

ب ووووا  موووودوث واووووا   و مووووادث  و مريوووو   و أصووووابة  و تلوووو   – و  ي أطووووراي  خوووورو 

  0مما ينش   و يق  اي موق  العمل  –م   ي يوف  و صفة كاي  

قوووود الوووووا د  اووووي  موووور ت وووو  الشووووركة م وووولولة عوووو  أاووووناد األعموووواو  طاقووواً لشووووروط التعا -

 0ا اناد الصاد  للشركة 

 -تلتفة الشركة مقدمة العطاء باالتي :  -23

 0جمي  تعليمات الةماية المديية و ا طفا   -1

 0جمي  تعليمات األم  الصناعي  -2

 0جمي  تعليمات األم  العاا   -3

 0للموق    جمي  تعليمات األم  بمةاالة القا ر  و المدير التنفيذي -4

أيشوووووا  اووووو  ت مطاوعوووووة ذات   قووووواا م ل ووووولة تووووو    يوميووووواً و ي ووووو ل بحوووووا النلووووواا  -5

األمنوووي اليوووومي و توقووو  مووو  م ووولوو كووول و ديوووة بوووالموق  و تعتمووود مووو  المووودير التنفيوووذي 

 و مووووو  ينووووووا عنووووو  ب ووووول و ديوووووة و تنلوووووي  داووووواتر األموووووواو و الاوابوووووات و موقووووو  لل

)داووووواتر اووووو ل  وقووووو للم األجحوووووأ  و المعووووودات و عر وووووحا علوووووي المووووودير التنفيوووووذي

 دااتر مركة ال يا ات ( –األمواو

الةصووووووو علوووووي التوووووراخي  ال اموووووة لتنفيوووووذ األعمووووواو بمعراتووووو  دو   ديوووووي م ووووولولية  -6

 0علي المةاالة  

 أعضاء اللجنة
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 ي  يشوووطة  خووورو محموووا كايووو  ر ومخالفوووة  أ وووااة تلتوووأا الشوووركة المتعاقووود معحوووا بعووودا  -7

و دو  تعووووووين عموووووا ذلووووون تعتاووووور  جووووواا  للمةاالوووووة اوووووي أل وووووا  التعاقووووود دو  أيوووووذا  

 0أ ااة المتعاقد  

موووو  التفتوووويا و المتابعووووة الدو يووووة بمنوووودوبي  عنحووووا  للموقوووو  الموووودير التنفيووووذيللمةاالووووة و -8

           ب ااوووووة الصووووو ميات للت كووووود مووووو  التوووووأاا المتعاقووووود بتنفيوووووذ بنوووووود العقووووود أدا يوووووا و انيووووواً 

 0و ا براي علي تنفيذ العقد 

تلتووووأا الشووووركة المتعاقوووود معحووووا بعوووودا ايوووواد  الفلووووة المقوووور   اووووي العقوووود يليوووور األموووو    -9

 0الةرااة طواو مد  اريا  العقد 

     الووووول  000ي وووووو  المتعاقووووود م ووووولو  عووووو   دا  اريقووووو  و يتةمووووول جميووووو  الت مينوووووات  -10

 موووواا كااووووة ال حووووات الم وووولولة اووووي الدولووووة وواا   العموووول و ي ووووو  م وووولو  عوووو  اريقوووو  

مووووديياً وجنا يوووواً دو   ديووووي م وووولولية علووووي  ي ووووو  م وووولوو عوووو  جميوووو   عموووواو تابعيوووو  و

 0مةاالة القا ر  

يقوووور مقوووودا العطووووا   يوووو  عوووواي  الم ووووا  مةوووول الطوووورا بمووووا ينفووووي  ي جحالووووة و  يوووو   -11

 ويات الووووووموق  تعوووووري علوووووي متطلاوووووات األمووووو  و الةرااوووووة و  يووووووة الووووو  بوووووو مي  موووووو

الموووووطلوا توو ميوونوووووو   و ت حيأاتوووو  المختلفووووة و    اووووعر  المتقوووودا بوووو  ي طووووي جووووومي  

و العمالووووة بال اموووول و يعتاوووور موووووتطلاات األموووو  و الةرااووووة و ايوووو  موووووو لوو عوووو  العموووول 

 0تقدي  عطا   أقرا  من  بذلن 

     موووووة اايوووووات وادي الرال يةووووو  لل ووووولطة المختصوووووة بالمةاالوووووة و المووووودير التنفيوووووذي -12

و اووووي  ي وقوووو  أيووووذا  المتعاقوووود بت يوووور بعوووون  و كوووول اريوووو  العموووول علووووي    يووووت  تنفيووووذ 

الت ييووووور المطلووووووا خووووو و ااوووووووعة  يووووووواا و أ  اعتاووووور ذلووووون أخووووو و بالعقووووود و تطايووووو  

 ا جرا ات ال امة قايوياً اي  ذا الش    

ن بنوووا  اوووي مالوووة أذا  موووا  اووو  للمةاالوووة مووودوث  ي خلووول  و بنووود بعووود التعاقووود و ذلووو -13

و ت وووورا  موووودوث  ووووذا ا خوووو و و ينووووذ   للموقوووو علووووي تقريوووور موووو  الموووودير التنفيووووذي 

المتعاقووود بإيوووذا  كتوووابي و أذا   ت المةاالوووة ايووو  لووو  يوووت  تة وووي  الخدموووة خووو و  اووواوف  

موووو  تووووا يل ا يووووذا  يةوووو  لحووووا ا وووول العقوووود دو  ماجووووة ألووووي تنايوووو   و أيووووذا   و اتخوووواذ 

 182يووووة علووووي م وووواب  طاقووووا ألم وووواا القووووايو  أجوووورا  قضووووا ي علووووي    يووووت  طوووورا العمل

و   ةتوووووو  التنفيذيووووووة دو  ا خوووووو و بةوووووو  المةاالووووووة اووووووي المطالاووووووة  2018ل وووووونة 

 0 بالتعويضات ال امة قايوياً اي  ذا الش   

 أعضاء اللجنة
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كيماويووووة  و مووووواد و منوووو  تشوووووي   ي مووووواد  مراقاووووة تلتووووأا الشووووركة المتعاقوووود معحووووا  -14

ينووووي ي وووورو  و ااووووت  و الوموووود  اووووي  ي يشوووواط تخأل بووووتعاو  و مووووواد مةلووووو    قابلووووة

 0بمعراة المتعاقد 

   ي ويووووو موووود بي   ال   ووووةيشووووترط اووووي  اووووراد األموووو  و الةرااووووة اووووي الو ديووووات  -15

تقوووودي   اا  جحأتحووووا و معووووداتحا موووو دعلووووي  عموووواو م ااةووووة الةرا وووو  و تشوووو يل و ااووووتخ

    ديي ووووووووووطفوووووا  بمعراوووووة أدا   الووووودااف المت اووووو  تووووود ي  و اختاوووووا  اريووووو  ا  بوووووحادات 

 0و ا طفا  

اووووووي مووالووووووة وجووووووود مخالفووووة  و اعتوووودا  ي وووو  علووووي اوووورد األموووو  التةقوووو  موووو   -16

        اوووووووو اً ألووووووي قوووووووو   الوووووووشرطة التووووواب  لووووو  الومووووود  لمووووووعاينة  المخالفوووووة و الووتوووووووج 

 0و أخطا  مدير الومد  بحا كتابياً   و أ اات الووومخالفة

ي ووووو  المتعاقوووود م وووولوو م وووولولي  كاملووووة عوووو  مرااووووة جميوووو  م ويووووات صوووونادي   -17

      مةوووووابد  ( وكوووووذا طووفايوووووووات الةريووووو  اليدويوووووة   –وقوووووواذي–الةريووووو  )  خوووووراطي  

 0 اديقحا صنو

      تلتوووووأا الشوووووركة الرااوووووي عليحوووووا المناقصوووووة    ت وووووو  م ووووولولة م ووووولولية مدييوووووة  -18

و جنا يووووة عوووو   ي اوووورقات  و تلفيووووات تةوووودث عوووووو  طووووووري  الوو وووووو ر لءبووووووواا  و 

الشووووواابين مووووو  تووووو مي  الومووووودات مووووو  الوووووداخل و الخوووووا    ووووود ال ووووورقة  و الةريووووو  

 الل  000

 دا  الخدموووووة ومتابعوووووة تنفيوووووذ المحووووواا  ا بوووووراي علوووووي  اوووووراد األمووووو  اوووووي و ديوووووة -19

 0 اايات وادي الرامة لالتنفيذي  الم ل  بحا م  قال المدير

 تلتأا الشركة بتقدي  عينة  م  الأو ل عتماد  -20

لتززززلش ال ززززررة متززززرفدر لمدزززز  وفززززراد الررددززززات  ززززرا  ودززززاش ا  ززززمر  را  دززززاد ت -21
 راإللالات الر مدة.

ا مندززززززة الر ززززززمدة رات ززززززا  اإللززززززرا ات تلتززززززلش ال ززززززررة ماتت ززززززا  مالل ززززززات  -22
 الاللمة  ند ال رارئ.

تلتزززززلش ال زززززررة متمدزززززر فزززززرد ا مزززززة الززززز   تعتزززززر   لدززززز  المحافظزززززة رالمزززززددر  -23
 التنفد  .

 أعضاء اللجنة
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مزززززة الزززززدا   رال زززززار  مزززززة  المرقززززز تلتزززززلش ال زززززررة متزززززلمدة رحمادزززززة ممتلرزززززات  -24
 0رت ردب ... الخ رإتالفال رقة 

أخوووو ً  منلموووواً  اووووي مالووووة ال وووووا ث دا ات بوووواسلي ا موووو   خوووو  ا  ا كة اوووويالمشوووو -25

 0 اي أطا  قواعد و ماادئ األم  الصناعي و الةماية المديية  
 تلتلش ال ررة متلمدة رحمادة اإلدارددة راللائردة -26
ا  زت ززززززمززززة وفززززراد ا مززززة رالحرا ززززة لمززززراقع ش حززززا  ان ودززززادلززززب  ززززدش ممززززادرة  -27

تلد زززا مزززنف   التززز  ال زززة ال إت معزززد ا زززتالش لمالئ زززش مالررددزززة   الررددزززة و ورلزززية  اندزززةة
 0المرق 

 زززا ات ردلزززرل ممرافقزززة ال زززدد المزززددر  8تلتزززلش ال زززررة مزززلة ترزززرة ررددزززة الفزززرد  -28
 ت لب ا مر  لك.التنفد   مد  ا ات العم  لمدة مما لة ف  حالة ما إ ا  

المحافظزززززة  لزززززي م زززززترل ا دا  فززززز  العمززززز  رح زززززة المظ زززززر العزززززاش رالمزززززررر  -29
 0  المفالئ رالم تمر لدال رن ارا

 ال  لي ال در.IDاتلتلاش مرض  رارند  ال ررة و -30
المتقدمززززة متنفدزززز  و  ت ززززردر لززززادا  ما ززززت داش ر ززززائ  فندززززة  ةفزززز  حالززززة قدززززاش ال ززززرر -31

 م زززز  و ترردززززب لمانززززات راد  الراحززززة لامززززة  ت ززززا د  لززززي تح ززززدة رت ززززردر ودا  نظززززاش
الزززززخال دزززززتش  لزززززك  00رزززززامدرات تلدفلدرندزززززة ة ا زززززت داش ت زززززلر  ة تلدفرنزززززات ة و زززززلحة 

مززززدرة و  مقامزززز  تتحملزززز  المحافظززززة  لززززي وة تززززتر  ملردززززة ا ل ززززلة رالمعززززدات إلززززي 
 0محافظة القاهرة ف  ن ادة مدة التعاقد  

  دا لدززززا ر ارلدززززا مرافززززة م ززززتمالت المرقزززز دلززززب تززززلمدة ر حمادززززة لمدزززز  مررنززززات  -32
 0رت ردب   رإتالفالخ مة ال رقة 000  ر محتردات 

 ززززنادده ول ززززلة ا مززززة  –تززززلمدة رحمادززززة رحرا ززززة وممززززان  ر  رفززززة الر رمززززا   -33
مزززززراتدر  – رفزززززة الرزززززامدرات ررزززززامدرات المراقمزززززة  –الزززززدفا  المزززززدن  –ال زززززنا  

 لممززززات المدززززا  رول ززززلة إنزززز ار الحردززززه ررافززززة المن زززز ت رال ززززدمات  لززززي و زززز   
 ةال. ا   24الممان   را  الدرش و

ت ار تلفدززززات  ل مززززة م ززززئرلدة المتعاقززززد م ززززئرلدة مدندززززة ر لنائدززززة  ززززة و   ززززرقا -34
 0  نا ر المن ل 

 مراقمة ر ت لد  المتردددة  لي الرحدات اإلداردة -35
 أعضاء اللجنة
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درززززرة مقززززدش الع ززززا  م ززززئرت  ززززة تنفدزززز  التعلدمززززات التالدززززة مرزززز  دقززززة ردتحمزززز   -36
ترالززززد رئززززد  رزززز  ررددززززة ومتهزززز  ور تلززززارل ر لززززك مزززز  مرا ززززاة م ززززئرلدة و  م الفززززة 

 ززززال ال للحفززززاظ  لززززي م ززززترل ا دا  فزززز  العمزززز  رح ززززة المظ ززززر العززززاش رالمززززررر 
 .المفالئ رالم تمر لدالً رن اراً  لي لمد  ال دمات رمتامعت ا

د ززززززتر  تززززززدردب لمدزززززز  وفززززززراد ا مززززززة رالحرا ززززززة مالررددززززززات  لززززززي ت ززززززمد   -37
 مزززززة رالحرا زززززة مرافحزززززة الحرائزززززه رول زززززلة ا را زززززت داش لمدززززز  معزززززدات رول زززززلة

 مالتن ده م  الل ات الم ت ة... الخ.  دا   ر ار  الممن 
تقزززززددش ال زززززلالت الدرمدزززززة م زززززلال م زززززا و زززززما  وفزززززراد رززززز  ررددزززززة رالرالمزززززات  -38

 0لمانات راد  الراحة لالمرلف م ا ر  فرد لل ددة المددر التنفد    
  ا ةال م تمرة.  24حمادة ر ا مة ر الحرا ة منظاش الدرش الرام  والدتش  -39
ر تمزززززدد  و ال زززززان م المزززززة ال زززززرف   و الل زززززة ال المزززززة ال دحزززززه لل زززززرف ا ر - -40

مززززدا  و ززززماب مززززة إد ززززلش للم ززززرف درة  ر ززززم تمددززززر ول فززززرد مززززة ا مززززة م  ززززاب 
                                      ال رف ا ر .

 -واجبات األمن والحراسة:ثالثاً: 

اووووودا  بمنطقوووووة وادي الراموووووة جنووووووا طريووووو   110 عروووووي  مشوووووروف جاايوووووات وادي الراموووووة

( م ووو د بووو  جميوووو  1عووودد ) –( مووودا  5000القطاميوووة العوووي  ال وووخنة و يشووومل علوووي عوووودد )

( تقرياوووووا و مراووووو  ب ووووول ومووووود  2ا600( مانوووووي  دا و بم وووووطح )10عووووودد ) –مةتوياتووووو  

أدا يووووة جحوووواا مولوووود كحربووووا ي كايوووور  يووووا   الوموووود  ا دا يووووة بال اموووول و عموووود  ا يووووا    

التووووي تعموووول بالطاقووووة الشم ووووية  و يلووووراً    المنطقووووة موووو  المنوووواط  النا يووووة و الماووووايي كاملووووة 

 0ا  ماو الت حيأات ومفا اً عليحا م  ال رقة ووالتشطياات 

ال  - • معحا  المتعاقد  الشركة  وتلتأا  والت مي   وةرااة  الةماية  ا دا و  الماني  م ويات  الم  د ل مي  

ال حربا     بمةتويات  مولدات  الشم يةووجمي   بالطاقة  تعمل  التي  ا يا     ال اايات و   عمد   جمي  

الم  د    و  ا دا و  الماني  م ويات  جمي   ت مي   و   / ميا   دو ات   / الطرقات  ت مي    (    –للو ديتي  

وا   –ال و ل     –الم ات    الت ييفات  و  المعدات  و  و  ألجوحأ   الم  د  و  الماني  م ويات  م   سير ا 

 ( و دية 3طوو اليوا لعدد )) الل 000ال اايات 

 أعضاء اللجنة
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 تلتأا الشركة بت مي  ومماية ا دا يي  والأا ري  لل اايات و الماايي ا دا ية   •

المةاالة علي م توو األدا  اي العمل وم   الملحر العاا والمرو  المفاجئ والم تمر لي  ويحا ا  •

 0علي جمي  الخدمات و ال اايات ومتابعتحا 

 0أعداد الدااتر ال امة لتنلي  العمل م ل دخوو و خرو  ال يا ات  •

ا • سراة  و  )ماايي  م   الم  د  و  ا دا ية  المقرات  ومرااة  ومماية  صنادي   جحأ    –ل حربا   ت مي  

طلماات الميا  و جحأ    مواتير  –سراة ال اميرات وكاميرات المراقاة    –الدااف المديي  –األم  الصناعي

أيذا  الةري  وكااة المنشآت والخدمات علي  اطح الماايي ومداخل ومخا   ال اايات و عمد  ا يا   

 ااعة(. 24)وم ملة عدا ارقة التيا  ال حربا ي طواو اليوا 

ع    • المتعاقد  ام   الم لولية  و  ا مة  علي  بالةفا   التأامح   م   للت كد  او   الموق مراقاة  تنفيذ  ماو 

الماني و   ام   الم اس ب  مة و  او يوف م  ب يحا  ال اايات   عماو م   م  الم  د و كل مشتم ت 

 أخطا  المدير التنفيذي كتابياً اي جمي  األمواو 

 المتواجدي  و العاملي   لة علي ا مة و ما  التأاا الشركة بالمةاا •

 ال اايات  التأاا الشركة بمن  الااعة ال ا لي  م  ااتراش بضا عح  والت وو داخل  •

التووأاا الشووركة بعوودا  خوو    ي موو  الوموودات ا دا يووة موو  المنقووو ت أ  بعوود الةصوووو علووي أذ   •

كتووابي موو  الموودير التنفيووذي واووي مالووة خوورو  المنقووو ت موو  الوموود  بوودو  علوو  ا دا   تتةموول 

 الشركة الم ا لة القايويية ال املة مياو ذلن.

 -:  والحراسةشروط يجب توافرها في العاملين باألمن  -
وة دررنرا  رل  مرة مل ما  ا مة رالحرا ة رمتهلدة ت ت داش ول لة رمعدات اإل فا  را مزة   -1

 0ال نا ي
        انة ومتمتعي  باللياقة الاديية وا يضااط وم   ال وير   45  -20ي       تتراوا  عما    بي      - 2

 0و ال لو  

وماصولي  علوي م  ول   –  مو  األمورا  المعديوة  وخواليي  –   ي ويوا ماصولي  علوي الموااقوة    -3

 متواط علي األقل مناا  

( اواعات يوميوا واوي مالوة الضورو   القصووو للعمول 8  تأيد مد  الو دية الوامد  للفرد عو  ) -4

 0بالو دية التالية بشرط موااقة المدير التنفيذي 

 أعضاء اللجنة
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 0أخطا  المدير التنفيذي ب و  عماو مخالفة قد تةدث داخل الموق  او  التةق  م  مدو حا   -5

 0 ا خطا  الفو ي ع   ي الايات  و م ملات تعو  م   اير العمل -6

 0 ال رية وعدا ا اصاا ع   ي  ارا  بالعمل  و معلومات خاصة بال حة  -7

لة الرجوف علي المتعاقد ألخوذ كااوة التعويضوات أاا  تقاع و   و مودوث  ي   ورا  ية  للمةاا -8

 0 0للماني  و العاملي  بحا و كذا األ را  التي تصي  المترددي 

 0 ي      ي و  ارد األم   دو الخدمة الع  رية م  تقدي  الم تندات الدالة علي ذلن  -9

 اختصاصات رجال األمن بالموقع
 الموقعب االمن مدير -و

 0حا    لي مته  درا   و ال ال ان يكون -
دض  ال    الت  م ا دتش تلمدة المن لة رالعاملدة رالمتردددة  لد ا مة الم ا ر الت  قد تتعر   -

 0ل ا 
 0تحت ودارت  ردعم   لي تنمدة ررف  رفا ت ش رتدردم ش  ماتمة د رف فندا رإداردا  لي العاملدة -
 0ا  الدب رالتنظدش المتم  في المن لة ردمدل مالحظات  ا مندة ددر   -
 دتلرد مة مرا اة المن لة لاللتلامات القانرندة  ات ا  ر  لد ا مة الناحدة ا مندة ردراقب ت مدق ا   -
 0 ر ة الت رف حدا  المراقف ال ارئة  -
 0درا ي ت مده المن لة لتعلدمات ال المة رال حة الم ندة  -
 0 التحقده رح  الم رالت المتعلقة ما مة رالحمادة -
 موقعاالمن بالمشرف  -ب
 ومته  متر   ور فرق المتر   المنا ب  حا    لي مته  درا  اة دررة   -

 0م ئر  م ئرلدة مما رة وماش مددر ا مة  -

 0تنظدش ال دمات ا مندة مالررددة  -

 0رددت  اإل راف  لي وفراد ا مة التامعدة ل  و نا  ر  -

 0التفتدش  لي لمد  ا مارة الم ئر   ن ا رالتلرد مة  در العم  رفه ال    رالمرامج المعتمدة  -

 0رإضرار راضحة  لي ال المة العامة  تقددش التقاردر  لي ود  مراد   رة حر  المرق  رل ا و ار -

 أعضاء اللجنة 
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 0 الم رالت الت  تحدث و نا   لكتقددش التقاردر ال ا ة مررددت  م  ح  

 اإل ال   لي دفتر التقاردر رالتفتدش  لد ا رالتلرد مة قداش ا فراد مإ مات  ملدة ات تالش رالت لش  -

 0ارتما  اللل الر م  رنظافة المظ ر التفتدش  لي ا فراد ر  -

 0 رالمداب  وفراد اآلمة ر م  الدرمدة للحضرر  مراقمة حررة حضرر ران راف -

 0المرق   الفرر   ة ال م الفة تحدث ف  اإلمالغ -

 بالموقع  مناألفرد  -ج

 0حا    لي مته  درا   منا ب ت دق   ة  وال  ادة اإل داددة ال   ان يكون  -

 0  المن لت مح  التعاقد ودا  الم اش الت  درلف م ا للحفاظ  لي ومة  -

 0العاش المنا ب  دا  م اش  مل  مرفا ة  الدةدتمدل ملداقة مدندة رل ددة  الد  مة حدث ال ر   -

ال نا   مة   ا مة ر اإل فا رالحرا ة را ت داش ول لة رمعدات     ر  مرة  الدة ف  ملا  ا مة -

 0 و م  تقددش   ادات م لك ال  ال  الدررات التدردمدة

 0رالنلاهة دة را مانة رالعفة دتمدل ماتنضما  ال ات  رح ة المظ ر رقرة ال   -

 ا مندة المنا مة رر لك المراقف ا مندة ال ارئة  ح ة الت رف ف  ات ا  رافة اإللرا ات  -

 0الخال0000و حدرث  مب ة ا تدا  ة ت رب مدا  ور  ال ة اللدارات ال امة    

 0دتمدل ماللماقة رال در  رإت دمضب م ر ة رقادر  لي امت اص  ضب اآل ردة   -

  0 لمرق ا م الفة تحدث ف لفرر   ة ال اإلمالغ ا -

 صرف المستحقات المالية :    -72
دتش  رف الم تحقات المالدة للمتعاقد ف  مدادة ال  ر التال  ال   تش فد  تنفد  منرد العقد م ر  تقزددش 

 -:اآلت 
 مإلمال  الممزال  الم لرمزة  زة ا  مزا  المنفز ة  زال  هز ا ال ز رمعتمدة مة ال ررة  و  ال  فاتررة   

 0المنقضي 
ة ور ت زرم ا مالحظزات   ب ال  تقردر مة  للنة اإل راف الفن  دفدد ملة لمدز  ا  مزا  المنفز ة تامزة

 ال  ش المال   ر دعتمد ه ا التقردر مة ال ل ة الم ت ة  ت ترلب 
 الل نة  عضا 
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 : أو التنفيا علي الحساا العقد فسخ-28

 وووواا الشووووركة المتعاقوووود  اووووي مللمةاالووووة الةوووو  اووووي ا وووول العقوووود  و تنفيووووذ  علووووي  

( موووو  قووووايو  تنلووووي  51و 50األمووووواو وطاقوووواً للشووووروط واألم وووواا الوووووا د  بالمووووادتي  )

( موووووو    ةتوووووو  101و  100التعاقوووووودات التووووووي تارمحووووووا ال حووووووات العامووووووة والمووووووادتي  )

الم وووودد مقوووواً لحووووا ر دو  أخوووو و التنفيذيووووة اووووالفي الووووذكر موووو  اعتاووووا  التوووو مي  النحووووا ي 

 0بةقحا اي الرجوف علي  ب ي خ ا   ت و  قد لةقتحا  

 المظروم الفني : محتويات-29

الملووووروي الفنووووي علووووي  يووووة  اووووعا   تلتووووأا الشووووركات مقدمووووة العطووووا ات    يةتوووووو

 0مالية وايت  ااتاعاد او عطا  يتضم  اي ملروا  الفني ذلن 

 يجب أد يحتوى المظروم الفني على المستندات االتية :

ال  ةووووووة التنفيذيووووووة ( موووووو  49ب ايوووووو  الم ووووووتندات والايايووووووات المنصوووووووص بالموووووواد  ) -1

ة الوووذكر ايموووا يتعلووو  منحوووا لقوووايو  تنلوووي  التعاقووودات التوووي تارمحوووا ال حوووات العاموووة اوووالف

 0بالعملية مةل المناقصة  

ااوووو  صووووام  النشوووواط وااوووو  الشووووحر  أ  وجوووود وصووووو   موووو  عقوووود الت اوووويد للشووووركة  -2

 0اااي و ب لحا القايويي بالم تندات ألويلامحا ا

 0ا ا  الت ا ي  -3

 0اا  المدير  و المو   الم لوو  -4

الاريوووووود –الفوووووواكد  قوووووو   – قوووووو  التليفووووووو   –واوووووويلة التواصوووووول ) المةوووووول المختووووووا   -5

ااوووو  المخوووووو لوووو  التواصوووول موووو  المتعوووواملي  ( وأذا توووو  ت يوووور العنوووووا  يووووت   –ا ل ترويووووي

أخطوووووا  المةاالوووووة بوووووالعنوا  ال ديووووود و أ   صووووواة  كااوووووة المراووووو ت علوووووي العنووووووا  

 0القدي  صةيةة ويااذ  قايوييا  

 الللنة و ضا 
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  يواف النشاط  -6

 القوميبطاقة الرق   -7

 الاطاقة الضرياة الةدي ة و  خر أقرا   رياي)اا ية( -8

 ت  يل لدو مصلةة الضرا   المصرية ) القيمة المضااة ( -9

 القيد اي ال  ل الت ا ي  و الصناعي  و ا ل الم تو دي   اا ي -10

ااوووو  الانوووون و الم وووولوو الووووذي يتعاموووول معحووووا و العنوووووا  الووووذي يتعاموووول معحووووا و قوووو   -11

 الفرف الذي يت  تةويل  مر الدا  علي   م اا الشركة اي الانن و

 الموق  المالي للشركة ) القوا   المالية ع    ث انوات اابق  ( -12

الايايووووات الخاصووووة بال فايووووة الفنيووووة و الماليووووة و او بيايووووات  خوووورو تتطلاحووووا طايعووووة  -13

 ال حة ا دا ي 

 ) وامر أاناد اابقة  و عقود ألخر   ث انوات (اابقة األعماو -14

 بالعطا  كااة صو  الم تندات الم يد  بالايايات بعاليةيرا   -15

يقوووودا العطووووا  اووووي ملوووورواي  اموووود ما انووووي و األخوووور مووووالي م لوووو  ويراوووو  التووووامي   -16

 ا بتدا ي بالملروي الفني

ي ووو  تقووودي  بيوووا  الشووو ل القوووايويي لل حوووة مقدموووة العطوووا  و الم وووتندات الدالوووة علوووي  -17

 اوووويد الشووووركة الم ووووا مة واووووريا  قيامحووووا قايويووووا و أ اووووا  صووووو    اوووومية موووو  عقوووود ت

لمأاولووووووة  عموووووواو األموووووو  و مرااووووووة  (الموافقببببببة األمنيببببببة ) التصوووووودي  ا منووووووي 

و الصوووووواد   2016( ل وووووونة  133المنشوووووو ت طاقووووووا لقوووووورا  وايوووووور الداخليووووووة  قوووووو  ) 

 0بالقرا  10م  مراعا  تنفيذ بند  ق    11/1/2016بال ريد  الرامية اي 

ي منلومووووة الفوووواتو   ا ل تروييووووة المنشوووو   تقوووودي  مووووا ي اوووو  بووووا  المتعاقوووود م وووو   اوووو -18

بمصوووولةة الضوووورا   المصوووورية تنفيووووذاً لقوووورا  ال وووويد /   وووويد م لوووود الوووووا ا   قوووو  

  2021ل نة   1602

 م  تا يل جل ة اتح الملا ي  الفنية  ت عو  يوماا  تااط  باألاعا  لمد    -19

           موقعووووووة ومختومووووووة بخووووووات  الشووووووركة   صوووووول كرااووووووة الشووووووروط و المواصووووووفات   -20

 طاب  الشحيد  عليحا  و

 أعضاء اللجنة 
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 0ا بترا  اي بوابة التعاقدات العامة  -21

 0تلتأا الشركة ب تابة العرو  ممي ن  و ليد يدويا  -22

 0ا لتأاا با  ت ت  الانود التي اتشتر  بحا الشركة بنفد ترتي  ال رااة   -23

تووورقي  العطوووا  الفنوووي و الموووالي بعووودد كووول صوووفة  موجوووود  علوووي العطوووا  مووو  ذكووور  -24

 0جمالي علي اللري م  الخا  ا 

صووووو   عقوووود الت اوووويد وصووووو   جريوووود  الوقووووا   الراوووومية المصوووورية المنشووووو  بحووووا  -25

 0  العطا عقد الت ايد لمقدا 

 0 ( ت مينات اجتماعية مو ح بحا  اما  العاملي  األااايي  2ااتما   )  -26

 0الصةيفة ال نا ية ل مي   األاراد  -27

 المظروم المالي : محتويات -30

 ي      يةتوو الملروي المالي علي الم تندات اآلتية :

( مووووو  ال  ةوووووة التنفيذيوووووة 51ب ايووووو  الم وووووتندات والايايوووووات المنصووووووص بالمووووواد  ) (1

لقووووايو  تنلووووي  التعاقوووودات التووووي تارمحووووا ال حووووات العامووووة اووووالفة الووووذكر ايمووووا يتعلوووو  

 0بالعملية مةل المناقصة  

         ت ال وووووعر األاااوووووي ل ووووول اووووورد  بوووووامل كااوووووة الضووووورا   والراووووووا و الووووودم ا (2

 0اعا  م  خ  وموقعة  و مختومة الت مينات وا  قا مة األو

أقووورا  مووو  الشوووركة بوووا   اوووعا   اوووراد األمووو  و الةرااوووة الرااوووية تم ووول اقووول األاوووعا   (3

التووووي تتعاقوووود عليحووووا وتةوووو  ذات بووووروط التعاقوووود لعم  حووووا المفضوووولي  والمميووووأي  وا  

 ووووذ  األاووووعا  مما لووووة  و اقوووول موووو  او  اووووعا  خاصووووة ) خصوووو  الشووووركات والحيلووووات 

 الل   و عرو  موامية (   0000ية والم ا ات الخير

خطووواا مختووووا وموقووو  مووو  الانووون بووورق  م ووواا الشوووركة وااووو  الانووون والفووورف الوووذي يوووت   (4

 0التةويل علي   مر الدا  

 األاووووعا  التووووي يقوووودمحا بووووالملروي المووووالي تشوووومل خوووودمات  عموووواو األموووو  و الةرااووووة (5

 للو ديات ال   ة بحرياً و طواو مد  التعاقد 

يو ووووح بووووالعر  المووووالي الت لفووووة اليوميووووة و الشووووحرية ل وووول اوووورد موووو   اووووراد األموووو               (6

 و الةرااة 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

-20- 

 

 

 



 CAIRO GOVERNORATEمحافظة القاهرة 
 إدارة التعاقدات  

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

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

 عابدين    –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب  

 

 التقاعب عن االستالة : -31

اووووي المواعيوووود المةوووودد  بالعقوووود موووواو ت وووولي   اووووراد األموووو  الم ووووتفيد   ي وووو  علووووي ال حووووة

مطابقتحوووووا للمواصوووووفات والشوووووروط المتفووووو  عليحوووووا بالعقووووود روللمتعاقووووود مووووواو تقووووواعد 

التقوووودا بطلوووو  لل وووولطة المختصووووة لتشوووو يل ل نووووة  ت وووولي  العموووول ال حووووة المتعاقوووود  عوووو  

مةايوووووود  لد ااووووووة  اووووووااا التقوووووواعد ر وصووووووو   منوووووو  لم توووووو  بوووووو اوو التعاقوووووودات 

 0العمومية وذلن للمتابعة  

 دين : متعاقال الشطب من سجل  -32

للمةاالوووة الةووو  اوووي بوووط  المتعاقووود مووو  اووو ل المتعاقووودي  معحوووا اوووي األموووواو وطاقووواً 

قووووايو  تنلووووي  التعاقوووودات التووووي تارمحووووا  ( موووو 50للشووووروط واألم وووواا الوووووا د  بالموووواد  )

 0( م    ةت  التنفيذية االفي الذكر 100ال حات العامة والماد  )

  بوليصة التأمين-33
تلتوووأا الشوووركة الرااوووي عليحوووا العطوووا  وقاووول التعاقووود وعلوووي يفقتحوووا و م ووولوليت  ال املوووة تقووودي  

بوليصووة توو مي  لصووالح المةاالووة بمراعووا     تقوول قيمووة الاوليصووة عوو  القيمووة التقديريووة التووي 

و وووف التعاقوود بعوود اووتقر  بمعراووة بووركة التوو مي  و سيوور ذلوون موو   مووو   خوورو ذات الصوولة بم

و ا جوورا ات ال امووة اووي  ووذا الشوو   ر دو   مووة اعتوورا  موو  الرااووي عليووة  اينوو أتموواا المع

العطووا   علووي    تشوومل  ووذ  الاوليصووة علووي ال وورقات ب يواعحووا و ا صووابات ب يواعحووا و الع ووأ 

موقوو  ومووا قوود يترتوو  علووي الوول  وذلوون ايمووا يخوو  ال 000الةريوو )كلووي / جأ ووي ( و الواوووووا  و 

 ديووي م وولولية علووي مةاالووة القووا ر  و يلتووأا الرااووي عليووة العطووا  اووداد  ووذ  ذلوون موو    ووا  دو  

القيمووة اووو  قيوواا المةاالووة بإخطووا   بال ووداد خوو و المحلووة المةوودد  موو  جاياحووا اووي  ووذا الشوو   

واوووي جميووو  األموووواو الخاصوووة بوووإجرا ات بوليصوووة التووو مي  يوووت  أتاووواف  م ووواا الووووقوايوويوووو  و 

 0اللوا ح ذات الصلة  

 عضاء اللجنة أ
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 العامووووووة ب يووووووة  طلوووووو  علووووووي جميوووووو  الشووووووروط  و يقببببببر المتقببببببدة للمناقصببببببة --34

المواصووووفات الفنيووووة الوووووا د  ب رااووووة الشووووروط الما لووووة و ملةقاتحووووا و  يوووو  موااوووو  علووووي 

موووا جوووا  بحوووا و ب يحوووا تعتاووور م ملوووة لشوووروط التعاقووود مووواو  اوووو المناقصوووة الما لوووة عليوووة 

وواقوووواً ) لنموووووذ  العقوووود المراوووو  ( و ايوووو  ملتووووأا ب ميوووو  الم ملووووات  التووووي قوووود ياووووديحا 

تصووووة ( موووواو مراجعووووة كرااووووة الشووووروط و العقوووود م لوووود الدولووووة ) أدا   الفتوووووو المخ

موووو  أختصوووواص م لوووود الدولووووة بنلوووور  و منااعووووات ذات صوووول  بالعمليووووة مةوووول التعاقوووود 

  و العقد 

 المعاينة النافية للجهالة -35

مةووووول الطووووورا المعاينوووووة التاموووووة الناايوووووة الموقووووو  علوووووي  صوووووةاا العطوووووا ات معاينوووووة 

اوووووة الايايوووووات و المواصوووووفات ف ووووو  و تةووووو  م ووووولوليت  مووووو  كانلل حالوووووة و    يتةقووووو  ب

الوووووووا د  ب رااووووووة الشووووووروط و المواصووووووفات ر و التعووووووري علووووووي كوووووول األمووووووواو و 

األو ووووواف المةليوووووة و القايوييوووووة و ا قتصوووووادية و الطايعيوووووة الشووووواملة متوووووي يصووووول ألوووووي 

أد ا  وا ووووح و توووواا ر وكااووووة اللووووروي التووووي قوووود توووو  ر علووووي عر ووووة و يعتاوووور دخولوووو  

تحوووا و وصوووااحا الرا نوووة و لووويد لووو  الةووو  اوووي ا عتووورا  للعمليوووة قاوووو  يحا يووواً لحوووا بةال

    معراووووة مةوووول الطوووورا و يعتاوووور  ووووذا أقوووورا  منوووو  بد ااووووة  وعليحووووا ماليوووواً  و م ووووتقا ر 

 معاينة المعاينة التامة النااية لل حالة  و

 إقبببببببببببببببرار 

لموقوووو  الفنيووووة لل حالووووة ليقوووور يةوووو  بووووركة / ...................ب ينووووا قمنووووا بووووإجرا  المعاينووووة 

مةوووول التعاقوووود كمووووا أينووووا يلتووووأا ب ميوووو  مووووا و د ب رااوووو  الشووووروط  ت مينوووو المطلوووووا 

 والمواصفات و ذا أقرا  منا بذلن 

 التوقي :  

 الخت  :

 
  عضا  الل نة 
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 ادي الراحة لج انات  وساعة   24األعداد المطلوا تواجدها لألمن والحراسة طوال 

 اإلجمالي  الوردية الثالثة الثانية الوردية األولى  الوردية بيان ال

 1 1 مدير موقع  

 3 1 1 1 امن مشرف      

 18 6 6 6 أمن فرد     

تلتووووأا الشووووركة بتووووواير بووووا ة  اوووول ية داخليووووة لل وووويطر  األمنيووووة وا دا يووووة 

( جحووواا  اووول ي أ وووااي لووو دا   علوووي 3علوووي الموقووو  مووو  تووودبير عووودد مووو  )

يفووود الشوووا ة وتوجيووو   عمالحوووا وا لتوووأاا بتوووواير معووودات تووو مي  لءاوووراد )عووودد 

دويوووون لفوووورد موووو   ووووابط ا موووو (  اووووتخدامحا  –م وووودس صوووووت موووورخ   3

 0  عندما ي تدعي الموق  لذلن

علووووي    تلتووووأا الشووووركة بتقوووودي  مووووا يفيوووود المواصووووفات  و التووووراخي  األمنيووووة 

 ال ا ية لحذ  األجحأ  و ال  ا 

 أعضاء اللجنة 
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 الللا ات رالمرامات

 

 ش

 الجزاءات والغرامات المقابلة   وصف حاالت المخالفة للفرد 

 مخالفات التنظيم االدارى ) أفراد  (:ــ   أوال

 مخالفات التنظيم االدارى ) أفراد  (:ــ  

 ـ الغياب بدون إذن مسبق أو ترك الوردية 1

 ـ عدم التواجد في محل الخدمة  2

 ـ عدم ارتداء الزى 3

 ـ اإلهمال و التقصير في أداء الواجبات  4

 ـ التعامل بأسلوب غير الئق 5

 المظهر الخارجي والنظافة الشخصية للفرد  -6

 

 

 خصم ما يعادل ضعفي الراتب اليومي للفرد  

 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 خصم ما يعادل ضعف الراتب اليومي للفرد

 ( جنية من الراتب اليومي للفرد  100)                 

يتم توجيه إنذار كتابي تفصيلي بالواقعة للمتعاقد من   الفة :ــعند كل مخ ثانيا 

 على حدا   ةالمحافظة أو اإلدارة التنفيذية لكل جه

مرات خالل 3حاالت تكرار نفس المخالفة   ثالثا

 نفس الشهر 
 غرامة مضاعفة على كل مخالفة بعد الثالثة

 لم   مخالفة الشركة الى بند من بنود الكراسة     رابعاً  

 ترد بعالية 

جنية الى مخالفة ترد في تقرير المدير  700

 التنفيذي

ر لك م   دش اإل ال  محه الل ة اإلداردة ف  ف خ العقد ور  حب اإل ما  رإ ادة تنفد ها  لي نفقة  ❖
 المتعاقد  

 أعضاء اللجنة 
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 را  عار  امال رافة ونرا  الضرائب رالتلمدناتمداة ا  ما  

     لعملدة ا مة رالحرا ة للمانات رادل الراحة

 

 بيان ال م
عدد 
 األفراد 

 السعر للفرد
 شهريا 
 بالجنيه 

إجمالي 
  السعر شهريا
 لألفراد 
 بالجنيه 

السعر إجمالي 
 سنويا لألفراد 
 بالجنيه 

    1 مددر مرق    1

    3 م رف امة 2

    18 امةفرد  3

   ال22و   المالي  دد ا فراد    

 مقدا العطا   ا  -1

  نززران    -2
 رقش تلدفرن                                                                 -3
 رقش الم اقة الضردمدة -4
 ترقد  مقدش الع ززا  التلار                                                        رقش ال ل   -5
 

  عضا  الل نة
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 المتوقع لرعمرية البرنامج الزمني 
 

 2022  /     / تاريخ ا عالد

 2022 /    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من ال م الفني

 2022 /    / تاريخ فتح المظاريف المالية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من ال م المالي

 2022 /    / تاريخ ا خطار بالترسية

   -توفير االعتماد المالي : •
البنوود يسوومو بالصوورف مووك حسوواخ صووندوق الخوودمات والتنميووة المحريووة  •

جبانوووات وادي إلعمووواأل األموووك والحراسوووة ل 2021/2022لرعوووام الموووالي 
 ( الراحة 

  عضا  الل نة

 
 مدار إدارة التعاقدات                                                  

 
 ناجى إارا يم دسوقي                                            
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اووووي مالووووة وجووووود بوووو وي يووووت  تقووووديمحا ألووووي م توووو  بوووو اوو التعاقوووودات  ▪

الة وميووووووة بووووووواا   الماليووووووة للنلوووووور والاوووووو  اووووووي الشوووووو وي وت وووووووية 

الخ اووووات علووووي ا  يووووت  تقوووودي  الشوووو وي للم توووو  المووووذكو  واقووووا للمواعيوووود 

  -اآلتية :
 المد  الم موا بحا         الةالوووووووووووووووووة             ا

بووووو اوي متعلقوووووة بوووووإجرا ات الطووووورا  1

 وكرااة الشروط 

قاوووووول الموعوووووود المةوووووودد لفوووووون 

الملوووووا ي  الفنيوووووة بيوووووومي عمووووول 

 علي ا قل 

قاوووووول الموعوووووود المةوووووودد لفوووووون  ب اوي متعلقة بالا  الفني 2

الملووووا ي  الماليوووو  بيووووومي عموووول 

 علي ا قل

قاوووووول الموعوووووود المةوووووودد للتعاقوووووود  ب اوي متعلقة 3

 بيومي عمل علي ا قل

 يووووت  تقووووديمحا بعوووود يووووومي عموووول علووووي ب اوي متعلقة 4

ا ك ووووور مووووو  صووووودو  القووووورا  الوووووذي 

 يتضر  اي  الشاكي  
 

  عضا  الل نة
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