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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات

  المناقصة عامةطرح الخاصة ب     
 

 
 لطرح

 التسويق لمحافظة القاهرة وأعمال الداللة      
 وفقاً لنظام النقاط  بين مكاتب الخبراء المثمنين

  (سنواتثالث )لمدة 
 تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون   التي ألحكام قانون تنظيم التعاقدات  وفقًا 

 2019لسنة   692و الئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم   2018لسنة    182رقم  
  و تعديالتهما  

 
 

 
 

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

ويكون فتو المظاريف الفنية في تمام الساعة الثانيووة عشوور ًهوورًا بالجرسووة العرنيووة   الذار،
يوم ة العامة لرشئون الماليووة اإلدار   -بالمبنى الغربي بديوان عام محافظة القاهرة  المنعقدة  

 2/2022 / 27الموافق  االحد  
 جنيهات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة   5وبخالف  

 ضريبة القيمة المضافة    %14 ىباإلضافة إل

 الكراسووووووووووووووووة الغيوووووووووووووووور مختومووووووووووووووووة بخوووووووووووووووواتم الجمهوريووووووووووووووووة ال يعتوووووووووووووووود بهووووووووووووووووا
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 "مقدمة "
إدارة بييي فيييط إطيييار رابييية محافظييية القييياهرة مييين خيييلل  ا دارة المرك يييية ل  ييي ون الماليييية 

العم ييية اييير الدالليية و التسييويق لمحافظيية القيياهرة ألعمييال  عامييةمناقصيية طييرح فييط التعاقييدات 
 الدالليية و التسييويق ميين) لمييدة ثييلو سيينواتو ل وصييول إلييو أع ييو مسييتو  ميين  قاب يية ل تئ  يية

وفقييييا ل مواصيييياات وأعمييييال الخبييييرة وذليييي  )الخبييييراء المثمنييييينو أصييييحاب الخبييييرة العالييييية 
قرارات و القييوانين المنظميية لييذل  فقييد ييييييكافة اليييي ام ب يييييالمرفقيية ع ييو أن يييتم االلت المط وبيية و 

ب يييذن ذلييي  وفقييياً ل مواصييياات وال يييروط المو يييحة  بكراسييية  عاميييةمناقصييية قيييررت طيييرح 
 0ال روط و المواصاات الماث ة  

 الدالليييييةالمتخصصييييية فيييييط مئيييييال المكاتيييييب إليييييو دعيييييوة  )محافظييييية القييييياهرةو وتهيييييد 
نسييييبة وبذقييييل  المثمنييييين الخبييييراءميييين  أداء مسييييتو  وأع ييييوأف ييييل  لتييييوفير والتسييييويق 

 0وبذع و كااءة  عمولة
مييييا ي يييي م ميييين تييييدابير ل ييييمان تحقيييييق معييييايير  القيييياهرة باتخيييياذكمييييا تقييييوم محافظيييية 

ومبيييييادف تكيييييافع الايييييري وتع يييييي  ال ييييياافية والن اهييييية والعدالييييية والمسييييياواة فيييييط 
 بييييينهم ميييينهم أو التميييييي   أليالمنافسيييية بييييين المتقييييدمين فييييط المعام يييية وعييييدم التحييييي  

اع يييو نسيييبة تقيييييم ل عناصيييير و  بنييياء ع يييو الايييا  المكتيييب  اليييودار أمييير ا سيييناد صييي و إ
 سيتم التوصل إليها  عمولة التطالانية وفقاً لنظام النقاط واقل نسبة  األسس

يمكااا   عاماااةمناقصاااة فقااا  نعمناااظ ماافااااة القاااا ر  عااا  طااارح تقااا    وبناااال عمااا  ماااا -

التقااااا   بهطاااااا تخ  القاااااا و   ألحكاااااا وفقاااااا المثمناااااي  الم ااااا مي   مااااا   للخاااااا لمخ ااااارال

  والفنيةتوضح المقومات المادية  والتي والماليةالفنية 

إن يح ييييروا ئ سيييية فييييت  وفقييييا ألحكييييام القييييانون المتقدميييية المكاتييييب يئييييو  ألصييييحاب و  -
 المظاري  الانية والمالية

بموئييييب تاييييوي  ويخييييول ليييي  المكتييييب كمييييا يئييييو  أن يح يييير منييييدوب ماييييو  ميييين   -
 0ال ذن كافة الصلحيات الل مة قانوناً فط هذا 

 

 نعضال الم نة 
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 والمواصفات: ط وماتويات كراسة الشر -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 0  العامة المواصفات الفنية ▪

 0المواصفات الفنية الخاصة  ▪

 0 الشروط الخاصة ▪

 0عقد النموذجي  ال ▪

 هامة  شروط الال ▪
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد   -1

تقوووووا مةاالووووة القوووواهرز حمايووووان جسوووواع امامووووة المناارووووة ومنوووو  الممان ووووات ا ا  انمووووة 

اوووي اووواذ موووا لذا تجووويت لسوووا وجووووو اتفووواع وو تعاقووود وو تجووواوذ معلوموووات حصوووونز مجا ووورز 

موووت المخ صووويت  ويوو غيووور مجا ووورز وو تنرووويا موووت اووواذ الكيووور  ووووا   وووا  ذلووو  حووويت 

حوووويت وصووووةاا العيووووا ات ايمووووا  وووو غيووووره  مووووت المووووووفيت حالعسووووة وصوووواا  العيووووا  

 0حينس  وو غيره  مت الم عامليت م  العسة حةر  األاواذ  
 المتناف ة إبلغ ال خات المختصة فورا ع  :  المكاتبوعم  ال ا ب األ ر ي ب عم   

موووووو وو جسوووة موووت العسوووات  ويوي تصوووري غيووور قوووايويي وو غيووور مشووورو  موووت قجووو  

ذات الصوووولة ح نفيووووم هووووم  المناقصووووة ر مووووت  ووووأي  ال ووووأ ير حيرمووووا مجا وووور وو غيوووور مجا وووور 

اووووي لجوووورا ات المناقصووووة  يليوووور الةصوووووذ يلووووي مأامووووا ماليووووة وو ومووووة مأامووووا واوووور  

ووو  ترتيوووو  مجا وووور وو غيوووور مجا وووور حوووويت وي مووووت األطووووراي حكوووور  تةقيووووا مصوووولةة 

ذلوووو  ال ووووأ ير اووووي اةجوووورا ات حصووووونز غيوووور   خصووووية وو هوووودي غيوووور مشوووورو  ومشووووم 

مشووووروية ايمووووا م علووووا حسووووم  المناقصووووة  حسوووودي ليووووعاي وو ليووووران وو تسدموووود وي مووووت 

األطوووووراي حصوووووونز مجا ووووورز وو غيووووور مجا ووووورز وو ال وووووأ ير يلوووووي  وووووير لجووووورا ات 

ال ةقيقووووووات ر وو تعييلسووووووا وو تأومرهووووووا وو تكييرهووووووا وو لافا سووووووا ر وو اةو   حمعلومووووووات  

تةقيووووا حشووووأ  ومووووة  وووو او  وو  ويذحووووة لعسووووات ال ةقيووووا لعرقلووووة  ووووير مضووووللة وو  ا

 ويحوجوووووووو ممان ووووووات اروووووواو وو اا يوووووواذ وو ل وووووورا  وو تواطوووووو  وو تسدموووووود  اويووووووا ات 

 0طري وو لمما   لمنع  مت اةحاغ يت معلومات لدمة والمرتجية حال ةقيا  

 نعضال الم نة 
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 بالمناقصةا ي  والموا ح المنامة القو  -2

عسات العاموة الصواون حالقوايو  نقو  المناقصة ألا اا قايو  تنلي  ال عاقدات ال ي تجرمسا ال   تخض  هم

 و تعودماتسما2019لرنة    692الصاونز حقران وعمر المالية نق     و  ة   ال نفيممة  2018( لرنة  182)

حو  ووو  وويوي مرويولية يلوي ومم ت تةمي  صونز ا  ر اومة مت القوايوييت المشوان لليسموا حودو  مقا

 ( www.etenders.gov.eg العامة )المةاالة مت ااذ حواحة ال عاقدات  

 .2020لعاا  200األ خاص ذوي اةياقة الصاون حالقايو  نق   قايو  وي ووا اا   ▪

 وتعدمات   

وتع جوووور  والمواصووووفاتراوووواص اووووي  را ووووة الشووووروط لوووو  موووورو حشووووأي  يوووو   ايموووواوذلوووو   ▪

  0وم مل  لسما العقد هم  األا اا جأ اً   م عأو مت ال را ة و

 

 لغة تق ي  الهطال :   -3

اللكوووووة العرحيوووووة هوووووي اللكوووووة المع مووووودز اوووووي  را وووووة الشوووووروط والمواصوووووفات والعقووووووو  ▪

وجميووووو  المةايووووور والمرا وووووات وغيرهوووووا موووووت المرووووو ندات ذات الصووووولة حمويوووووو  

 ند حوووأي لكوووة واووور  م عووويت ترجم ووو  للوووي اللكوووة واوووي االوووة تقووودم  مرووو –اليووورا وال عاقووود 

ومع جوووور الوووون  العرحووووي هووووو  –العرحيووووة يووووت طرمووووا مقوووودا العيووووا  مووووت م  وووو  مع موووود 

  0المعوذ يلي  اي االة ا ا اي وو ا ل جاس اي المضمو   

 الموافقة عم  الشروط :   -4

الووووووانوز  مواصوووووفات الشوووووروط وال يلوووووي  ااوووووة حموااق ووووو العيوووووا   مقووووور صووووواا  

ومع جوووور ا وووو را   اووووي المناقصووووة و ووووداو ال ووووأميت الم قوووو  لقووووراناً منوووو   حال را ووووةر

 0حمل  ر و  مقج  من  حعد ن و المناقصة ااي ذل  

 

 نعضال الم نة 
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 الشكاوى : -5

ا وووواا قووووايو  وو أل را ووووة الشووووروط والمواصووووفات لجسووووة اليوووورا  مخالفووووةاووووي االووووة  ▪

ر مةووووا و  ة وووو  ال نفيممووووة  ووووالفي الووووم رتنلووووي  ال عاقوووودات ال ووووي تجرمسووووا العسووووات العامووووة 

حشوووو و  للووووي لوانز ال عاقوووودات حالعسووووة اةوانمووووة وو للووووي م  وووو  ال قوووودا صوووواا  العيووووا  ل

وموووو   اةوووو  الشوووو و  واتخوووواذ  الماليووووةروعانز لوووو ال وووواح وميووووة ة  وووو او  ال عاقوووودات ال

( مووووت قووووايو  تنلووووي  5قووووران حشووووأيسا واقووووا لءا وووواا واةجوووورا ات الوووووانوز حالموووواوز نقوووو  )

المشووووان  ال نفيممووووةر( مووووت   ة وووو  6والموووواوز ) العامووووةرال عاقوووودات ال ووووي تجرمسووووا العسووووات 

 لليسما  

اووووي االووووة وجوووووو  وووو وي موووو   تقوووودممسا للووووي م  وووو   وووو او  ال عاقوووودات  ▪

وترووووووومة  الشوووووو و لماليووووووة للنلوووووور والجوووووو  اووووووي الة وميووووووة حوووووووعانز ا

للم  وووو  المووووم ون واقووووا للمواييوووود  الشوووو و الخااووووات يلووووي ا  موووو   تقوووودم  

  -اآلتية :
 المدز المرموا حسا         الةالوووووووووووووووووة             ا

 ووووو اوي م علقوووووة حووووومجرا ات اليووووورا  1

 و را ة الشروط 

قجوووووو  المويوووووود المةوووووودو لفوووووو  

الملوووووانمو الفنيوووووة حيوووووومي يمووووو  

 يلي ا ق  

قجوووووو  المويوووووود المةوووووودو لفوووووو     اوي م علقة حالج  الفني 2

الملووووانمو الماليوووو  حيووووومي يموووو  

 يلي ا ق 

قجوووووو  المويوووووود المةوووووودو لل عاقوووووود  حالج  المالي    اوي م علقة 3

 حيومي يم  يلي ا ق 

حوووووووووداوذ   ووووووووو اوي م علقوووووووووة 4

 اقد ايأ ال نفيم اجرا ات ال ع

موووو   تقوووودممسا حعوووود مووووومي يموووو  يلووووي 

ا  ثووووور موووووت صووووودون القوووووران الووووومي 

 م ضرن اي  الشا ي  
 نعضال الم نة 
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 :وطريقة س اد ا ورد ا التأمينات  -6

 ال أميت الم ق  :او ً :  ❖

 جنيساً  ولوو  امر  جنيساً( 50.000)مقدان   م ق  حأوا  تأميت  العيا  مل أا صاا   -

( مت الا ةة ال نفيممة لقوايو  تنلوي  ال عاقودات 31حالماوز نق  )  زومردو  حماد  الصون المةدو

ال ي تجرمسا العسات العامة  الفة الم ر ر ومع  ا  م و  ال أميت الم ق   صالةاً لمودز  ا ويت 

  الرجو  للي مقدا موما حعد اي سا  مدز  رما  العيا  وو مد  رما  العيا  ر وقاحا لل عدمد وو

العيا ر ومر جعد العيا  المي   م وي ال أميت الم ق   اماً ومراقاً وااو  الملوروي الفنوي ر 

ولذا ايرة  مقدا العيا  مت العملية قج  الميعاو المةودو لعلروة او ل الملوانمو الفنيوة مصوجل 

 ل عوا  للوي القضوا  وو ال أميت الم ق  اقاً للعسة اةوانمة وو  ااجة للوي تنجيو  وو ليومان وو ا

اتخاذ ومة لجرا ات وو وقامة الدلي  يلوي اودوض يورنر ومورو ال وأميت الم قو  للوي وصوةاا 

 0العيا ات غير المقجولة انيا اون اي سا  جمي  لجرا ات مرالة الج  الفني 

  -الصور اآلتية :و يت  ال  اد بإح ى  
 الدا  وال ةصي  ا ل  رويي :  •

حموجوووو  ايوووواا يووووما  صوووواون مووووت واوووود المصوووواني المةليووووة المع موووودز غيوووور مق وووور   •

قيوووود وو  وووورط وا  مقوووور ايوووو  المصووووري حأيوووو  موووودا  تةوووو  وموووور العسووووة اةوانمووووة  حووووأي

 0الميلوا   الم ق  الميلوا مجلغ مواع  ال أميت  

اصوووووماً موووووت مرووووو ةقات  الصوووووالةة للصوووووري موووووت يمليوووووات واووووور  اوووووي ذات العسوووووة  •

 الم قوووو  وموووو   ا ا فوووواو حال ووووأميت لوقوووو  المةوووودو للرووووداو اةوانمووووة وو غيرهووووا واووووي ا

و القجوووووذ  ر واووووي االووووة يوووودا ووا وووو  اووووي ت ا ي سووووا  مووووت ل ووووناو األيموووواذ حال اموووو  لةووووي

حموجوووو  لايووووان ح  وووواا مر وووو  لوووو  حخدمووووة  –المسلووووة المةوووودوز جوووواع للعسووووة الم عاقوووودز 

وقوووو  الجرموووود الروووورم  ر يووووت طرمووووا السييووووة القوميووووة للجرموووود موووو  تعأمووووأ  اووووي ذات ال

حالجرمووووود ا ل  رويوووووي وو الفوووووا د حةرووووو  األاوووووواذ ووو  ااجوووووة  تخووووواذ و  لجووووورا  

واوووور ر للكووووا  العقوووود وو تنفيووووم  حوا ووووية واوووود مقوووودمي العيووووا ات ال اليووووة لعيا وووو  حةروووو  

 0  ترتي  وولوماتسا

 الملووووانمو اوووو ل لعلرووووة المةوووودو الميعوووواو قجوووو  العمليووووة مووووت العيووووا  مقوووودا ايرووووة  ا  واذ •

ً  الم قوووو   ال ووووأميت مصووووجل الفنيووووة  او ايوووومان او الى نجيووووة الةاجووووة وو  ا وانمووووة للعسووووة اقووووا

 يوووورن اوووودوض  يلووووي الوووودلي  لقامووووة وو لجوووورا ات  ومووووة اتخوووواذ او القضووووا  الووووي اةل عووووا 

ً  المقجولوووة غيووور العيوووا ات  وصوووةاا  للوووي الم قووو   ال وووأميت ومووورو  جميووو  لي سوووا  اوووون انيوووا

 .الفني الج   مرالة لجرا ات 

 نعضال الم نة
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 امرما ة الو جنيساً (جنيخاً  500.000)حمجلغ و قدنز يلي صاا  العيا  الفا أ و  م و  ال أميت النسا ي 

 النسا يومردو ال اميت  ييا  حقجوذ   ةايان   ال اليوماا يم  تجدا مت اليوا  مت قيمة العقد ااذ يشرز 

( مت الا ةة ال نفيممة للقايو  المشان الية وم و  ال اميت 82حماد  اليرع المنصوص يليسا حالماوز )

مدز الضما  المةدوز حالعقد  ومرو  اما  وو ما تجقي من  اون   اي سا يامناً ل نفيم العقد و انماً ا ي  النسا ي

ااذ المسلة المةدوز ر جاع للعسة   النسا يت صاا  العيا  الفا أ ال امي   اي سا  مدز الضما  واذا لو موو

 العيا ات ال الية حةر  ترتي  اولوماتسا. مقدميا وانمة للكا  العقد او تنفيم  حوا ية واد 

مصجل ال اميت الم ق  اقا للعسة ا وانمة ر  ما م و  لسا ا   النسا يواي جمي  اا ت يدا  داو ال اميت 

ا تجيت ا  صاا  العيا  هو الم رج  ايسا ر وذل  مت امة مجالغ مر ةقة  تخص  قيمة    ارانز تلةا حسا لذ

ً وو تر ةا لدمسا  واي االة يدا  فام سا تلعأ للي اصمسا مت مر ةقات  لد  امة جسة لوانمة  اار    ا   وما

 مت ا  يفا  الرجو  يلي  قضا يا حما ل  ت م ت مت  اي ج  ا   ةقاع وذل   لة م  يدا ا ااذ حةقسا 

 اةوانياقوع حاليرما 

 ويت  ال  اد بإح ى الصور التالية : 

 الدا  وال ةصي  ا ل  رويي.  -

قيد وو  رط وا    حأيحموج  اياا يما  صاون مت واد المصاني المةلية المع مدز غير مق ر   -

 الميلوا  النسا يمقر اي  المصري حأي  مدا  تة  ومر العسة اةوانمة الميلوا مجلغ مواع  ال أميت 

اصماً مت مر ةقات  الصالةة للصري مت يمليات وار  اي ذات العسة اةوانمة وو غيرها واي  -

ت األيماذ المو لة للشر ة  الوق  المةدو للرداو وم   ا ا فاو حال أميت النسا ي لةيت ا ي سا  م

حموج  لايان  –حال ام  و القجوذ  ر واي االة يدا ووا   اي المسلة المةدوز جاع للعسة الم عاقدز 

ح  اا مر   ل  حخدمة الجرمد الررم  ر يت طرما السيية القومية للجرمد م  تعأمأ  اي ذات الوق  

 تخاذ وي لجرا  وار ر للكا  العقد وو  حالجرمد ا ل  رويي وو الفا د حةر  األاواذ ووو  ااجة

تنفيم  حوا ية واد مقدمي العيا ات ال الية لعيا   حةر  ترتي  وولوماتسا ومصجل ال أميت الم ق   

اي جمي  الةا ت مت اا العسة اةوانمة ر  ما م و  لسا و  تخص  قيمة    ارانز تلةا حسا لذا 

وو تر ةا لدمسا لصاا  هما العيا  واي االة يدا تجيت وي  الم رج  ايسا مت وي مجالغ مر ةقة 

 فام سا تلعأ للي اصمسا مت مر ةقات  لد  جسة لوانمة وار  وما  ا   ج  ا   ةقاع ر وذل   ل  

م  يدا اةااذ حةقسا اي الرجو  يلي  قضا ياً حما ل  ت م ت مت ا  يفا   مت اقوع حاليرما  

 اةواني.

ا وانمة الكا  العقد او  للعسةااذ المسلة المةدوز جاع  النسا يأ ال أميت واذا ل  م و صاا  العيا  الفا 

 حةر  ترتي  اولوماتسا  لعيا  العيا ات ال الية  مقدميال نفيم حوا ية ااد  
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 سريا  الهطالات : صلحية  -7

) تجقووووي العيووووا ات يااوووومز المفعوووووذ و غيوووور جووووا أ الرجووووو  ايسووووا مووووت وقوووو  تصوووودمرها 

تجوووودو مووووت ال ووووانمح المةوووودو لفوووو ل لماااا   ت ااااهو  يومااااا حمعراووووة مقوووودميسا وذلوووو  

حال ر وووووية قجووووو  اي سوووووا  مووووودز  ووووورما   واألايوووووانالملوووووانمو الفنيوووووة ر ومووووو   الجووووو  

حعوووود  –للمةاالووووة  العيووووا ات ر اوووواوا تعوووومن الجوووو  واةايووووان حال ر ووووية قجوووو  ذلوووو  ر  ووووا 

مووووود مووووودز  ووووورما  العيوووووا ات ومووووودز صوووووااية ال وووووأميت  –موااقوووووة الرووووولية المخ صوووووة 

الم قوووو  لموووودز منا ووووجة ر ومعوووو  وايووووان مقوووودمي العيووووا ات   احووووة حوووومل  يلووووي ا  موووو   

ر  األقوووو ذلوووو   لوووو  قجوووو  اي سووووا  موووودز  وووورما  العيووووا ات حخمرووووة يشوووور موموووواً يلووووي 

ومرووو جعد  ووو  ييوووا  لووو  مقجووو  صوووااج  مووود مووودز  ووورما  ييا ووو    احوووة ومووورو لليووو  تأمينووو  

  0 سا  مدز  رما  العيا  ( اون اي

  -ضاح الهروض الفنية :ي فالو است ي است  -8

وا  يضاا العرو  الفنية المقدمة مت وصوةاا العيوا ات واقواً لءا واا الووانوز حالمواوز   ا  يفا )م    

 الم ر(عسات العامة  الفة قايو  تنلي  ال عاقدات ال ي تجرمسا ال( مت الا ةة ال نفيممة ل67)

 المتهاق   :نو المكاتب  م ئول التنفيذ بالشركات -9

القوران( وذلو  لل نرويا معو    موووفي )م خوميلعقد ح عييت واود  ي يلي  المناقصة اي تنفيم ال أا الرا م

 حشأ  تنفيم العقد وتقدم  المر ندات الم فا يليسا   

 كراسة الشروط  -10

النرخة األصلية مت  را ة الشروط والمواصفات موقعوة ومخ وموة حخوات  ح قدم     الم قدا  الم     ل أا  م

ح و  موا ونو ايسوا وتع جور  را وة الشوروط   الم    و يليسا طاح  الشسيد ومع جر ذل  قجو  مت    الشر ة

ال وي   وو الم  و     والمواصفات جأ ا   م عأو مت العقد المي  يوق  حيت العسة الم عاقدز وحويت الشور ة

 وو الم  و    الشر ةو  مع د حأي تعدم  اي ال را ة حرج  ما تدوي     الد لة و ال روما يرند للي  ويماذ  

 ا مت ا  راطات الم قد

 نعضال الم نة
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 : اتتق ي  الهطال -11

موت وصوةاحسا وو موت مفويووي   ورمية  تقدا العيا ات ةوانز ال عاقدات حدموا  ياا مةاالة القاهرز ر

تقدم  ال فوم  الداذ يلي ذل  وو مت و ا س  ر وذل  يلي يموذج العيا  المودنج حال را وة والمخ ووا 

حخات  المةاالة ر موقعة يليسا مت وصةاحسا حاللكوة العرحيوة ر ومعودز واقواً للشوروط المةودوز حال را وة 

 0ا العسات العامة و  ة   ال نفيممة  الفي الم روألا اا قايو  تنلي  ال عاقدات ال ي تجرمس

و لت مل ف  للي العيا  ات ال وي تورو حعود المويود المةودو لفو ل الملوانمو الفنيوة وو غيور المصوةوحة 

حال أميت الم ق  و  مل  الكير مصةوحة حراحقة ويماذ مع مدز و  ساوز القيد اي  ع  الخجرا  المثمنويت 

 0يلوحة حال را ةوااز الشروط الم و الكير مر

واووودهما للعووور  الفنووووي واألاووور للعووور  المووووالي  مغمقااااي يقاااا   الهطااااال فااااي ماااااروفي  

 الخوووانجر ووو  موووت ملرواوووي العيوووا  الفنوووي والموووالي يويووو  موووت  يلووويومعووو  و  مثجووو  

موووو  ويوووو  الملووووروايت وااوووو  ملووووروي مكلووووا حيرمقووووة مة مووووة مويوووول ا وووو  مةاالووووة 

  مووووووا حداالوووووو  الملووووووروي الفنووووووي ومووووووا مفيوووووود و ال عاقووووووداترالقوووووواهرز وينوووووووا  لوانز 

والملوووووروي الموووووالي للعمليوووووة الواجووووو  ذ ووووور ا ووووومسا ونقمسوووووا وتوووووانمح جلروووووة اووووو ل 

الملووووانمو الفنيووووة وا وووو  صوووواا  العيووووا  وتروووول  العيووووا ات قجوووو  المويوووود المةوووودو لفوووو ل 

الملووووانمو الفنيووووة حاليوووود وو يووووت طرمووووا الجرموووود الروووورم  مووووت اوووواذ السييووووة القوميووووة 

 0للجرمد

الملوووانمو الفنيوووة اوووي تمووواا الرووواية الثاييوووة يشووور وسوووراً حالعلروووة العلنيوووة وم وووو  اووو ل 

العاموووووة المنعقووووودز حوووووالمجني الكرحوووووي حووووودموا  يووووواا المةاالوووووة مووووووا           الموااوووووا         

وذلووووو  حةضوووووون موووووت مرغووووو  موووووت وصوووووةاا العيوووووا ات الوووووممت معووووووع لسووووو   2022 

ل فووووم  الوووداذ يلوووي تفووووم  موووت مرويووو  لةضوووون العلروووة حووود ً مووونس   ووورمية تقووودم  ا

للوووي  62ذلووو  ر يلوووي و  م جووو  اوووي  وووأ  الجووو  الفنوووي اةجووورا ات المةووودوز حوووالمواو موووت 

موووووت الا ةوووووة ال نفيمموووووة لقوووووايو  تنلوووووي  ال عاقووووودات ال وووووي تجرمسوووووا  74و المووووواوز  69

      0العسات العامة و  ة   ال نفيممة  الفة الم ر 
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 نثنال إجرالات المناقصة المراسلت  -12
مقوووور صوووواا  العيووووا  حووووأ  العنوووووا  المجوووويت حوووواألوناع الر وووومية المقدمووووة منوووو  هووووو 

العنووووووووا  الووووووومي  وووووووي   مرا ووووووول   يليووووووو  ر وا  جميووووووو  الم اتجوووووووات والمرا وووووووات 

واةيايووووات واةايووووانات ال ووووي توجوووو  وو تر وووو  وو تعلووووت وو تخيوووور يليوووو  صووووةيةة 

نهوووا القايوييوووة ر واوووي االوووة تكييووور هوووما العنووووا  مل وووأا حمايوووان ويااووومز ومن عوووة ل ااوووة   ا

مةاالوووووة القووووواهرز حوووووالعنوا  العدمووووود حخيووووواا مروووووع  حعلووووو  الوصووووووذ ر ول  اي جووووورت 

يلووووي ينوايوووو  المووووم ون صووووةيةة ويااوووومز  اةيايووووات   ااووووة الم اتجووووات والمرا ووووات و

مرا وووووات  ومن عوووووة ل ااوووووة   انهوووووا القايوييوووووة رومل وووووأا حوووووأ  ت وووووو  جميووووو  م اتجاتووووو  و

ولاياناتووووو  م  وحوووووة حاللكوووووة العرحيوووووة وا  مرووووولمسا للوووووي لوانز ال عاقووووودات حووووودموا  يووووواا 

( ميووووودا  العمسونموووووة ياحووووودمت وو 7مةاالوووووة القووووواهرز  وموووووا حاليووووود حوووووالعنوا  ال وووووالي )

لن ووووالسا يووووت طرمووووا الجرموووود الروووورم  مووووت اوووواذ السييووووة القوميووووة للجرموووود وو حالفووووا د 

 0(  23918520يلي نق  )

 

 : حار ته يل الهطال  -13

  مع وووود حووووأي ييووووا  وو تعوووودم  ايوووو  موووورو حعوووود المويوووود المةوووودو لعلرووووة اوووو ل الملووووانمو 

الفنيوووة ومةلووور ال عووودم  اوووي العيوووا ات المقدموووة حعووود هوووما المويووود ومرووور  هوووما الةلووور 

 0يلي  صاا  العيا  الفا أ 

 

 ع  الهق  :  التنازل  -14

 ليوووواً وو جأ يوووواً وو ل ووووناو  للكيوووور مووووت  للكيوووور  معوووووع للم عاقوووود ال نوووواعذ يووووت العقوووود 

ارووووح ال عاقوووود حكرامووووة ي يعووووة لسوووووم   اوووويحاةيووووااة للووووي اقسووووا  وللمةاالووووةالجوووواطت 

 0المخالفة اضاً يت الميالجة حال عومضات الاعمة يت ذل  
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 آلية المناقصة -15

اووو ل الملوووانمو الماليوووة للعووورو  المقجولوووة انيووواً  اوووي المناقصوووة ت وووولي لعنوووة المناقصوووة 

مقووودا العيوووا  يروووجة يمولوووة مةصووو  يليسوووا واقووو   أليلوووي يقيوووة للعيوووا  الفنووويللوصووووذ 

المخصصووووة لعمولووووة الد لووووة و المةصوووولة مووووت المشوووو ر  اووووي العمليووووات  %5مووووت يرووووجة اذ

يت العوووورو  وذلوووو  حعوووود توايوووود ن و وووود المقانيووووة حوووو الميرواووووة طجقوووواً ألا وووواا القووووايو 

مووووت جميوووو  النوووووااي الفنيووووة والماليووووة و لصوووودان وموووور اة ووووناو حوووويت مةاالووووة القوووواهرز 

طجقووواً أل ووود و المقجووووذ انيووواً وماليوووا  صووواا  العيوووا وحووويت موووت مووو   ال ر وووية يليووو  موووت 

 0  حنلاا النقاط يناصر ال قيي 

 صووووواا  لصووووودان ومووووور اة وووووناو للوووووي  فااااايولم خاااااة اةدارياااااة   الماافااااااة    الاااااا  

حالعيووووا  المووووالي  و حالنرووووجة ل قيووووي   العيووووا  الفنوووويالةاصوووو  يلووووي ويلووووي يقيووووة العيووووا  

المخصصووووة لعمولووووة  %5جة اذمةصوووو  يليسووووا مقوووودا العيووووا  مووووت يرووووقوووو  يرووووجة يمولووووة و

والووومي تووو  ال ر وووية يليووو  و المةصووولة موووت المشووو ر  اوووي العمليوووات الميرواوووة   الد لوووة

 0حنلاا النقاط طجقاً أل د و يناصر ال قيي  

 يي  الفني لمهطالات : التق -16

 للمناقصة. ةالم قدم  الم ات   أاا ح قدم  المر ندات الميلوحة مت ا ل •

  0 احقة األيماذ اي معاذ مويو  المناقصة   •

 م   تنفيذ الهق   -17

اة وووناو  موووت توووانمح اليووووا ال وووالي يليووو  المناقصوووة ح نفيوووم موووا ونو حوووأمر مل وووأا الرا وووي 

 0الصاونمت المةاالة و ذل  لمدز  اض  نوات مر اة ناو  دان وةص

 : إلغال المناقصة -18

)للمةاالووووة الةووووا اووووي للكووووا  المناقصووووة اووووي الةووووا ت واقوووواً لءا وووواا الوووووانوز حالموووواوز 

 0( مت قايو  تنلي  ال عاقدات ال ي تجرمسا العسات العامة  الو الم ر (37)

الخجيوووور المووووثمت الرا ووووي م  وووو  و مةووووا للمةاالووووة ليسووووا  ال عاقوووود  اووووي االووووة مخالفووووة 

يليوووو  ويموووواذ الد لووووة و ال روووووما أل   وووورط مووووت  ووووروط ال عاقوووود و مصوووواونز ال ووووأميت 

ويوووواو  الرجووووو  يلووووي المةاالووووة  وووووا  حراوووو   عوووووع للم  وووو  و  م النسووووا ياو الم قوووو  

 0قضا ية وو الميالجة ح عومضات ي يعة ةي سا  ال عاقد مع 

 نعضال الم نة
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 الشروط والمواصفاتته يل  -19

يلووووي  را ووووة الشووووروط والمواصووووفات قجوووو   للمةاالووووة الةووووا اووووي لواوووواذ  تعوووودمات 

ميعوووواو اوووو ل الملووووانمو الفنيووووة حرووووجعة وموووواا يلووووي األقوووو  لذا اق ضوووو  المصوووولةة العامووووة 

ذلووو  ر يلوووي و  مووو   لايوووان موووت قووواموا حشووورا  ال را وووة حسوووم  ال عووودمات اووواذ  ا وووة 

ومووواا موووت توووانمح لجووورا  ال عووودمات ر حةيوووال تع جووور تلووو  ال عووودمات جوووأ اً   م عوووأو موووت 

دات المناقصووووة وملأموووو  لمقوووودمي العيووووا ات ر وذلوووو  يلووووي النةووووو المجوووويت تفصووووياً مروووو ن

 ( مت قايو  تنلي  ال عاقدات ال ي تجرمسا العسات العامة  الو الم ر 19حالماوز )

 : الهق تنفيذ في  التأ ير -20

أيمووووواذ الد لوووووة و ال رووووووما لمةاالوووووة حوا وقوووووم و الومناقصووووووة  يليووووو  الرا ووووويمل وووووأا  -

تووووأار اووووي ال نفيووووم  ولذاللمواييوووود المةوووودوز حالعقوووود وحال يفيووووة الم فووووا يليسووووا طجقووووا القوووواهرز 

( 48يووووت هووووما الميعوووواو مةصوووو  منوووو  مقاحوووو  تووووأاير حالنروووو  والةوووودوو المجينووووة حالموووواوز )

 ة ووو  ( موووت  98موووت قوووايو  تنلوووي  ال عاقووودات ال وووي تجرمسوووا العسوووات العاموووة ر والمووواوز )

وواقوووووا للضوووووواحت وا جووووورا ات المعمووووووذ حسوووووا والمع مووووودز ال نفيمموووووة المشوووووان اليسموووووا 

   0حالمةاالة

 -:ع  نعماله لمخ ير المثم الهامة م ئولية ال -12

مق صوووور وون الخجيوووور المووووثمت الووووم  ت عاقوووود معوووو  المةاالووووة يلووووي ويموووواذ الد لووووة و  -و

ال رووووووما اقوووووت وو  و  م وووووو  لووووو  وون اوووووي لجووووورا ات ال روووووعير وو غيرهوووووا موووووت 

عسووووات العامووووة تنلووووي  ال عاقوووودات ال ووووي تجرمسووووا الم يلجسووووا قووووايو    اةجوووورا ات ال ووووي

الصووووواونز حقوووووران  و  ة ووووو  ال نفيمموووووة 2018( لرووووونة 182)الصووووواون حالقوووووايو  نقووووو  

 ما تروووور  وا وووواا القووووايو  نقوووو  و تعوووودماتسما 2019لروووونة  692وعموووور الماليووووة نقوووو  

  ما.اي  أ  الجيو  ال عانمة و   ة   ال نفيممة و تعدماتس 1975لرنة  100

  ت ةموووو  المةاالووووة طوووووذ موووودز  وووورما  العقوووود موووو  الم عاقوووود وي مروووويولية حالنرووووجة     -

ويووواو  مراويوووة ااصوووة حوووم  ميالجوووات حعميووو  ويوايسوووا و ال وووي قووود تقووواا يووود الم عاقووود 

ممووووا منشووووأ وو مقوووو   غيوووور  حرووووج  اوووودوض واوووواز وو اوووواوض وو  –وو وي لطووووراي واوووور  

  0اي موق  العم  يلي الخجير المثمت 

الد لوووووة و ال رووووووما يمووووواذ ومرووووويوذ يوووووت الرا وووووي يليووووو  المناقصوووووة الم  ووووو   وووووو  م -

للخجيوووور طجقوووواً لشووووروط ال عاقوووود الوووووانوز اووووي وموووور اة ووووناو الصوووواون  لمةاالووووة القوووواهرز

 0الفنية واصفات م را ة الشروط و الالوانوز ح اةل أامات  و  المثمت

 نعضالالم نة
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 -باالتي :  عميه المناقصة  الراسيالخ ير المثم   متز   ي  -22

م ةمووووو   ااوووووة ت ووووواليو طووووورا الموووووأاوات و الممان وووووات حأيوايسوووووا و ال وووووي ترغووووو   -1

و  اووووواذ موووووت اوووووي مةاالوووووة القووووواهرز اوووووي طراسوووووا وو  تةميووووو  و  ت ووووواليو ماليوووووة 

الم  ووو  األاوووواذ ا وووي لوووو تووو  اةلكوووا  وو يووودا ل ووو  ماذ الر وووو يلوووي و  مق صووور اوووا 

المرووو ةقة موووت يمولوووة  %5مقووورنز موووت يروووجة اذالرا وووي يليووو  المناقصوووة يلوووي النروووجة ال

 0الد لة المةصلة  واقاً لما تن سي للي  المناقصة الما لة

مةووووا للمةاالووووة و  ترووووند للخجيوووور المووووثمت الرا ووووي يليوووو  العيووووا  و  ويموووواذ للد لووووة      -2

و  وقوووو  تةوووودو  اوووواذ اووووي أل  وصووووناي تةوووودوها و حووووأ   ميووووات تراهووووا و و ال روووووما 

 0ال عاقدمدز  رما  

مقووووا الخجيووور الموووثمت حميووووداو  را وووات الشوووروط و المواصوووفات ال ووووي تخووو   ووو  مووووأاو  -3

حالصوووونز الا قوووة حعووود و  مووو   ليوووداو حنووهوووا موووت اووواذ المةاالوووة ومراجع سوووا حمعراوووة 

األجسووووأز المروووويولة حالمةاالووووة و الموااقووووة يليسووووا اووووي صووووونتسا النسا يووووة قجوووو  طجعسووووا     

و يلووووي و  ت ووووو  اصوووويلة مقاحوووو  حيوووو  ال را ووووات و توعمعسووووا يلووووي يفق وووو  الخاصووووة 

حال اموووو  مووووت اووووا المةاالووووة  وووووا  توووو  حيعسووووا حمعراووووة المةاالووووة وو حمعراووووة الخجيوووور 

 0المثمت

اووووي االووووة للكووووا  و  مووووأاو أل   ووووج  توووورا  المةاالووووة م ةموووو  الخجيوووور المووووثمت القووووا    -4

حالد لوووووة جميووووو  المصووووورواات الخاصوووووة حووووونفد الموووووأاو وو  الرجوووووو  يلوووووي المةاالوووووة 

 0أمة مصانمو اي هما الشأ ح

و ينووود ت ليفووو  حوووأ  يمليوووات حيووو  حميوووداو ايوووة الةملوووة اةياييوووة الخجيووور الموووثمت مل وووأا  -5

و ذلوووو  تقوووودممسا للمةاالووووة للةصوووووذ يلووووي الموااقووووة يلووووي الخيووووة قجوووو  اةيووووا  ينسووووا 

 0ل   يملية يلي ادا

حمعرا سووووا وو  مةاالووووة القوووواهرز لجوووورا  الجيووووو  لووووجع  األصووووناي ال ووووي تراهووووا مةووووا ل  -6

ويسوووا   تة ووواج للوووي يمووو  اجيووور موووثمت وو   تقووودن حوووالخجير اوووي الةوووا ت ال وووي اة ووو عاية

 0الةا اي اةي را 

 نعضال الم نة
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 حا ل أاموووووات الخجيووووور الموووووثمت  ينووووود طووووورا و  موووووأاو لصوووووالل المةاالوووووة  موووووا مل وووووأا  -7

 -األتية:

تعسيوووأ م ووووا  الموووأاو الووووم  تخ ووووان  المةاالوووة ح وووو  الو ووووا   موووت ليووووا ز و مقايوووود و  -و

موووووراوا و وجسوووووأز صووووووتية و اااووووو  حمعراوووووة الخجيووووور و يلوووووي يفق ووووو  الخاصوووووة 

حاةيوووااة للوووي تةملووو  مصوووانمو اةيوووا  يوووت الموووأاو اوووي و وووا   اةيووواا المخ لفوووة 

ةيوووا  وارووو  يلوووي و ووولوا ا المةاالوووةواوووا طجيعوووة  ووو  موووأاو و حعووود اةتفووواع مووو  

اليوووورع القايوييووووة العوووودز لليووووا  و موووو   النشوووور حالنرووووجة للمأاموووودات المووووراو طراسووووا 

واقوووواً لقووووايو  تنلووووي  ال عاقوووودات ال ووووي تجرمسووووا العسووووات العامووووة الصوووواون حالقووووايو  نقوووو  

 692و  ة ووووو  ال نفيمموووووة الصووووواونز حقوووووران وعمووووور الماليوووووة نقووووو   2018( لرووووونة 182)

 0  و تعدماتسما2019لرنة 

 

اتخووووواذ اةجووووورا ات الاعموووووة يةوووووو الروووووير اوووووي لجووووورا ات ال رووووووما و تعسيوووووأ م وووووا   -ا 

منا وووو  ليوووورا  األصووووناي المووووراوز حووووالمأاو العلنووووي يلووووي و  موووو   ال نروووويا موووو  اةوانز العامووووة 

ينووووود طجايوووووة  را وووووة الشوووووروط و المواصوووووفات  و حالمةاالوووووة واوانز ال عاقووووودات لءموووووا  

اتخوووواذ اةجوووورا ات ا ا راعمووووة افاووووواً يلووووي الةايوووورمت تةدموووود مويوووود العلرووووة موووو  مرايوووواز 

 0و ال أامس  ح ااة اةجرا ات والقرانات المنلمة

 :ف خ الهق  نو التنفيذ عمي الا اب  -32

اوووي األاوووواذ  الم  ووو  الم عاقووود معووو للمةاالوووة الةوووا اوووي اروووح العقووود وو تنفيوووم  يلوووي ارووواا  

( مووووت قووووايو  تنلووووي  ال عاقوووودات ال ووووي 51و 50وطجقوووواً للشووووروط واألا وووواا الوووووانوز حالموووواوتيت )

( مووووت   ة وووو  ال نفيممووووة  ووووالفي الووووم ر موووو  101و  100تجرمسووووا العسووووات العامووووة والموووواوتيت )

اي جووووان ال ووووأميت النسووووا ي المروووودو اقوووواً لسووووا ر وو  لاوووواذ حةقسووووا اووووي الرجووووو  يليوووو  حووووأي 

 0قد لةق سا   ارانز ت و  

 ال ئنة أع اء
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 ماتويات الماروف الفني :-42

 يرووووجة يمولووووةمقدمووووة العيووووا ات و  مة ووووو  الملووووروي الفنووووي يلووووي ومووووة  الم اتوووو  ل ووووأا ت

 0ييا  م ضمت اي ملروا  الفني ذل   ويو ي   ا  جعاو 

 ي ب ن  ياتوى الماروف الفني عم  الم تن ات االتية :

( موووووت الا ةوووووة ال نفيمموووووة 49و ذلووووو  حعايووووو  المرووووو ندات والجيايوووووات المنصووووووص حالمووووواوز )

لقووووايو  تنلووووي  ال عاقوووودات ال ووووي تجرمسووووا العسووووات العامووووة  ووووالفة الووووم ر ايمووووا م علووووا منسووووا 

 0حالعملية مة  المناقصة  

     الم  وووو  ا وووو  صوووواا  النشوووواط وا وووو  الشووووسرز ل  وجوووود وصووووونز مووووت يقوووود تأ وووويد  -1

المنشووووون حسووووا   صووووونز جرموووودز الوقووووا   الر وووومية المصوووورمة ولسووووا  القووووايوييحيووووا  الشوووو   و

 0ويلامسا األ ا ي و   لسا القايويي حالمر ندات  يقد ال أ يد لمقدا العيا 
 0ا    ال عاني  -2

 ا   المدمر وو المووو المريوذ -3

ا وو   –الجرموود ا ل  رويووي–نقوو  الفووا د  –نقوو  ال ليفووو   –و وويلة ال واصوو  ) المةوو  المخ ووان  -4

المخوووذ لوو  ال واصوو  موو  الم عووامليت ( ولذا توو  تكيوور العنوووا  موو   لايووان المةاالووة حووالعنوا  

 0العدمد و ل  وصجة   ااة المر ات يلي العنوا  القدم  صةيةة وياامز قايوييا  

 ويوا  النشاط  -5

 حياقة الرق  القومي -6

 ( ) انمة لقران يرمجي الجياقة الضرمجة الةدمثة و وار -7

 المضااة( )القيمةترعي  لد  مصلةة الضرا   المصرمة  -8

 القيد اي الرع  ال عاني  اني -9

الفوور  و  الجن وويت عاموو  معوو  الشوور ة وو الم  وو  حوورق  الةروواا  الووميايوواا مووت الجنوو   -10

 0م   تةوم  ومر الدا  يلي  الم 

  احق (المالية يت  اض  نوات   )القوا  لم    لالموقو المالي   -11

حيايوووات واووور  ت يلجسوووا طجيعوووة العسوووة  ووي والماليوووةالجيايوووات الخاصوووة حال فاموووة الفنيوووة  -12

 اةوانمة

 نعضال الم نة 
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موو  المةاالووات   وونوات()وواموور ل ووناو  وواحقة وو يقوووو ألاوور  وواض للم  وو   األيموواذ  وواحقة -13

 0و الجنو  و غيرها والوعانات 

األيموواذ الة وميووة و والعسووات للمصووالل  والخووروز والعقووانات  األنايووي وواحقة ويموواذ حيوو   -14

يلووي و  ت ووو  مع موودز مووت تلوو  العسووات و  حال روووما لسوواويموواذ واوور  قوواا  ويالمنوواورز و 

 0الصةو اليومية ايمراا حسا صونز اةيايات 

 0ياا  15  تق  يت ال روما معاذ الد لة و  ايحرنوات الخجرز   ومو احيا  مع مد  -15

ال سووت حيوو  الروا وود و الخووروز و و وموودتسا واألنايوويمعوواذ حيوو  العقووانات  اوويحيووا  حووالخجرز  -16

 0مدتساو

 0و ا   اةياا المر خدمة -17

 0الاا ات و الملصقات الديا ية وو ا   ويامة ادمثة -18

 0مراا حالعيا   ااة صون المر ندات الم مدز حالجيايات حعالية -19

ميت ا ح وودا ي أمقوودا العيووا  اووي ملووروايت ااوودهما انووي و األاوور مووالي مكلووا ومراووا ال وو -20

 0حالملروي الفني

تقوووودم  مووووا مثجوووو  حووووا  الم عاقوووود مرووووعا اووووي منلومووووة الفوووواتونز ا ل  روييووووة المنشووووأز  -21

حمصوووولةة الضوووورا   المصوووورمة تنفيووووماً لقووووران الروووويد   ن وووويد معلوووود الوووووعنا  نقوووو  

  2021لرنة   1602

 مت تانمح جلرة ا ل الملانمو الفنية  ترعو  موما لمدزطال الهسريا   -22

الما لوووووة( موووووت المقيووووودمت حروووووع  الخجووووورا   المةووووودووزمناقصوووووة م وووووو  الم قووووودا )لل و  -23

لموووودز   تقوووو  يووووت  (8ل وووو مانز قيوووود نقوووو   ) المثمنوووويت حوووووعانز ال مووووومت و ال عووووانز الدااليووووة

 ووووونوات و معووووووع للمةاالوووووة قجووووووذ العووووورو   موووووت لوانز ومنوووووا  اة ووووو ثمان حوووووالجنو   10

 0لل قدا لسم  العملية واا الشروط المويةة حسا

 0الرع  العاا للمةا جيت و المراجعيت اي ساوز مت وعانز الداالية حالقيد  -24

اذ الد لووووة و معوووو اوووويياموووواً  15و  م ووووو  لوووود  الم  وووو  الم قوووودا اجوووورز   تقوووو  يووووت  -25

 اووويالعمووو   اوووي ايووو  لووو  مووودو و جووور  ح قووودم  موووا مفيووود ذلووو  و مفضووو  موووت و اةل وووأاا  ال رووووما

 0حيو  المةاالات 

 نعضال الم نة 
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موقعووووووة ومخ ومووووووة حخووووووات  الشوووووور ة             وصوووووو   را ووووووة الشووووووروط و المواصووووووفات  -26

 طاح  الشسيديليسا  و

 0ا   را  اي حواحة ال عاقدات العامة  -27

 0ح  احة العرو  ممي ن  و ليد مدوما م    ل أا الم -28

تووورقي  العيوووا  الفنوووي و الموووالي حعووودو  ووو  صوووفة  موجوووووز يلوووي العيوووا  مووو  ذ ووور  -29

 0اةجمالي يلي اللري مت الخانج

 0  القا ميت حأيماذ الد لةالصةيفة العنا ية لعمي   األاراو  -30

  اا  تقيي  الهطالات الفنية الوارد  بالمااريف الفنية
يااات  تقياااي  الهناصااار و األساااا الفنياااة وفقااااً لنااااا  النقااااط  ط قااااً لااان  المااااد  

ل اااااانة  182مااااا  الل اااااااة التنفيذيااااااة لقااااااا و  تنااااااي  التهاقاااااا ات رقاااااا   74

2018  0 
 النقاط  الجيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  ا

 

قوووو  يووووت ت  وووونوات الخجوووورز اووووي معوووواذ الد لووووة و ال روووووما   1

ياموووواً و مةصوووو  صوووواا  ويلووووي موووودز اجوووورز يلووووي النةووووو  15

المشوووووان لليووووو  يلوووووي يووووودو النقووووواط النسا يوووووة المقووووورنز و مووووو   

لي قوووواص يقوووواط ال قيووووي   لمووووا لي قصوووو  موووودز و  وووونوات الخجوووورز 

 الميلوحة

20% 

  ومدتسا معاذ حي  العقانات واألنايي اي  الخجرز 2
 

20% 

 %15 اجرز اي معاذ حي  الروا د و الخروز و ال ست و مدتسا 3

و   وووواحقة ويموووواذ م  وووو  ال ثموووويت موووو  حيوووووت اجوووورز و حنووووو   4

غيرهووووا و م ووووو  ال عاموووو  موووو  المةاالووووات ذات األولومووووة اووووي 

 0ال قيي 

25% 

 -تليفأمووووووو  -لذايووووووة -و ووووووا   اةيوووووواا المر خدمة)صووووووةو 5

 لي ري (

15% 

  الاا ات و الملصقات الديا ية وو ا   ويامة ادمثة مث  ن ا   المةموذ  6
 

5% 

 %75تةصوووو  يلووووي يرووووجة و جوووور مووووت وو تروووواو   ال وووويو  ووووي   قجوووووذ العيووووا ات الفنيووووة 

 0حنا  يلي تقيي  اللعا  المنعقدز المش لة لسما الكر 

 نعضال الم نة 
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 الماروف المالي : ماتويات -52

 ي ب ن  ياتوى الماروف المالي عم  الم تن ات اآلتية :

( موووووت الا ةوووووة ال نفيمموووووة 51حعايووووو  المرووووو ندات والجيايوووووات المنصووووووص حالمووووواوز ) (1

لقوووايو  تنلوووي  ال عاقووودات ال وووي تجرمسوووا العسوووات العاموووة  وووالفة الوووم ر ايموووا م علوووا حالعمليوووة 

 0مة  المناقصة  

المخصصوووووة  %5اذ حيوووووا  وقووووو  يروووووجة  يةصووووو  يليسوووووا مقووووودا العيوووووا  موووووت يروووووجة  (2

 0العمليات الميرواة طجقاً للقايو  ايش ر  لعمولة الد لة و المةصلة مت الم

 ال وووووي وووووي   اووووو ل الملوووووانمو للعيوووووا ات الماليوووووة )المة وموووووة يلوووووي النروووووجة الميوموووووة 

المخصصووووووة لعمولووووووة الد لووووووة و  %5 يةصوووووو  يليسووووووا مقوووووودا العيووووووا  مووووووت يرووووووجة اذ

لل أاموووووات ماليوووووة  وو  تةمووووو  المةاالوووووة و  المةصووووولة موووووت المشووووو ر  طجقووووواً للقوووووايو (

قاصووووراً يلووووي العيووووا ات المقجولووووة انيوووواً و ذلوووو  يوووو  العيووووا  و م ووووو  يل الرا وووويتعووووا  

و ذلووووو  يلوووووي النةوووووو  وووووالو الجيوووووا  و مرايوووووي و  ت وووووو   %75يوووووت  مرووووواومة وو تأمووووود

تخوووو  الم  وووو  وقوووو  يرووووجة و  ووووي   لجوووورا  المفايوووولة و ال ر ووووية واقووووا   ال وووويالنرووووجة 

ً  اووووويللجووووورا ات و القوايووووود و الضوووووواحت الم جعوووووة و المعمووووووذ حسوووووا   هوووووما الشوووووأ  طجقوووووا

و  ة ووووو  ال نفيمموووووة الصووووواونز حقوووووران وعمووووور الماليوووووة  2018( لرووووونة 182قوووووايو  نقووووو  )لل

 و تعدماتسما  2019لرنة  692نق  

ال وووي ت عاقووود  يروووجة يمولوووة موووتالرا وووية تمثووو  اقووو   جة العمولوووةيرووولقوووران موووت الشووور ة حوووا  

 النروووووجةيليسوووووا وتةووووو  ذات  وووووروط ال عاقووووود لعما سوووووا المفضوووووليت والمميوووووأمت وا  هوووووم  

 0ااصة  يرجة مما لة وو اق  مت ا 

 نعضال الم نة 
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 :تنفيذ نعمال ال اللة و الت وي  التقاعا ع   -26

اووووي المواييوووود المةوووودوز  و ال روووووماالقيوووواا حأيموووواذ الد لووووة المروووو فيدز  معوووو  يلووووي العسووووة

القيوووواا حأيموووواذ الد لووووة و  يووووت م  وووو  الخجيوووور المووووثمتروللم عاقوووود اوووواذ تقووووايد  لوووومل  

ال قووووودا حيلووووو  للرووووولية المخ صوووووة ل شووووو ي  لعنوووووة مةامووووودز لدنا وووووة و وووووجاا  ال رووووووما

 0  للم احعة  ال قايد ر وصونز من  لم      او  ال عاقدات العمومية وذل

  ي  : متهاقال الشطب م  س ل  -72

للمةاالوووة الةوووا اوووي  وووي  الم عاقووود موووت  وووع  الم عاقووودمت معسوووا اوووي األاوووواذ وطجقووواً 

قووووايو  تنلووووي  ال عاقوووودات ال ووووي تجرمسووووا  ( مووووت50للشووووروط واألا وووواا الوووووانوز حالموووواوز )

 0( مت   ة   ال نفيممة  الفي الم ر 100العسات العامة والماوز )

المواصووفات الفنيووة الوووانوز  وطلوو  يلووي جميوو  الشووروط  و حأيوو مناقصااة يقاار المتقااا   لم -82

ح را وووة الشوووروط الما لوووة و ملةقاتسوووا و ويووو  موااوووا يلوووي موووا جوووا  حسوووا و حأيسوووا تع جووور م ملوووة 

) لنموووذج العقوود المراووا ( و ايوو  مل ووأا  ووو المناقصووة الما لووة يليووة وواقوواً لشووروط ال عاقوود اوواذ ن

 صووة ( اوواذ مراجعووة حعميوو  الماالووات  ال ووي قوود مجوودمسا معلوود الدولووة ) لوانز الف ووو  المخ

مناعيووات ذات صوول  حالعمليووة  وي را ووة الشووروط و العقوود موو  لا صوواص معلوود الدولووة حنلوور 

 مة  ال عاقد وو العقد 

 ال ر امج الزمني المتوقع لمهممية -29

 

 2022 /   / تاريخ اةعل 

 2022 /   / تاريخ جم ة فتح المااريف الفنية

 2022 /   / تاريخ اال تخال م  ال ظ الفني

 2022 /    / تاريخ فتح المااريف المالية

 2022 /    / تاريخ اال تخال م  ال ظ المالي

 2022 /    / تاريخ اة طار بالترسية

 ويضا  اللعنة

 مدير إدارة التعاقدات                                                               
 

 ناجى إبراهيم دسوقي                                                                
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