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 الـصادر العامـة لألبنية األعمال ومواصفات العامة الشروط بدفتر الواردة والمواصفات للشروط العملية هذه تخضع -١

 يعتبـر ١٩٩٨ لـسنة ٨٩ رقـم القـانون مع يتعارض ما كل ويلغى الهندسية واالستشارات للتصميمات العربي المكتب من

 ١٩٩٨ لـسنة ٨٩ رقـم القانون ٕواحكام بمقتضاها العمل على ووافق المكملة الشروط وعلى عليها أطلع أنه العطاء مقدم

   .العملية هذه في العقد أساس

  المالي للعرض واآلخر الفني للعرض إحداهما مغلقين مظروفين في عطاؤه بتقديم العطاء مقدم يتعهد -٢

   ظهرا عشره الثانية الساعة لغاية المدينة رئيس / العام المدير السيد بمكتب المعطاءات تقبل -٣

  م٢٠١٥     /    /يوم الموافق

  المظاريف فتح جلسة تاريخ من يوم ستون لمدة المفعول ساري العطاء -٤

  بما والعبرة عامة بصفة العقد مقدار بيان منها والغرض ومفصلة وفنية دقيقة بالمقايسة المبينة لكميات -٥    

   صحة من التحقق المقاول وعلى تعويض بأي المطالبة أو منه اعتراض دون تنفيذه المقاول من يطلب       

   بخصوص مضافة مواد واي ١٩٩٨ لسنة ٨٩ القانون نص المقاول على ويطبق والرسومات الكميات      

   المنفذة الكميات       

  العالوة أو الخصم عدا فيما مالية بشروط مقترنة عطاءات أي ترفض -٦    

  مع مجددة الضريبية البطاقة وكذا المقاولين باتحاد التصنيف بطاقة من صورة تقديم المقاول على -٧    

   بالمجلس معهم التعامل لهم يسبق لم لمن معتمدة أعمال سابقة وتقديم العطاء        

    واألسمنت الحديد فيها بما العملية في والمستخدمة الداخلة البناء مواد جميع تدبير المقاول على -٨     

  العملي مدة على ذلك يؤثر أن ودون تصاريح ألي االنتظار دون بمعرفته والزجاج والخشب         
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 ٨٩ رقــم بالقــانون والمزايــدات المناقــصات الئحــة عليهــا ويطبــق مبــررات دون للتنفيــذ األصــلية المــدة عــن تــأخير أي -٩    

  ١٩٩٨ لسنة

    

  

   المسئولية في معه متضامنا للمشروع مديرا عمليةمنفصلة لكل متخصصا نقابيا مهندسا المقاول يعين  -١٠ 

   وللمجلس التنفيذ مدة خالل العملية على باإلشراف إقرارا يقدم أن على التعاقد عند معه ويحضره         

   .العمل سير أثناء متواجد غير مهندس كل عن يوميا )جنيها خمسون  مبلغ ( خصم في الحق          

 أو األساســات فــي تعــديل نتيجــة نــشأ التــي األعمــال وكــذلك المقــاول بهــا ويكلــف بالمقايــسة واردة الغيــر األعمــال -١١

 يكـون المقايـسة فـي الـواردة عـن الكميـات فـي زيـادة عنهـا وينـتج المجلـس مـن عليهـا الموافقـة ويـتم المقـاول يقدمها غيرها

   .المقاول بعطاء الواردة األسعار أساس على المحاسبة

    إعطائه على المجلس دور ويقتصر نفقته وعلى بمعرفته والكهرباء المياه تدبير عن مسئول المقاول -١٢

   .فقط مهمته لتسهيل الالزمة الخطابات      

   .شهور ثمانية هي العملية ومدة الموقع استالم تاريخ من العملية مدة تبدأ -١٣

 اشتراطات وكذلك ١٩٩٨ لسنة ٨٩ رقم القانون تخالف ال التي االشتراطات بدفتر جاء لما مخالفة اشتراطات أي -١٤

 تخـــالف تحفظـــات أو اشـــتراطات بـــأي مقـــرن عطـــاء أي رفـــض فـــي الحـــق وللمجلـــس قطعيـــا مرفوضـــة تعتبـــر المجلـــس

   للعملية للمجلس العامة واالشتراطات والخاصة العامة االشتراطات

 م ١٩٩٨ لسنة ٨٩ القانون بنص جاء ما طبق عطائه في األسعار لقائمة إعداده عند االلتزام العطاء مقدم على -١٥

 الميعـاد بعـد قـدم إذا عطائـه في خطأ بحصول العطاء أصحاب من إدعاء أي إلى يلتفت لن بأن علما التنفيذية والئحته

   .المظاريف فتح لجلسة المحدد

 وتخـــتص ســـى ســى ١٦٠٠ عـــن محركهــا ســـعة تقـــل ال جيــدة وبحالـــة بــسائقها ركـــوب ســـيارة تــدبير المقـــاول علــى -١٦

 وفـي العمـل سـير أثناء يوميا لالستخدام وصالحة جاهزة وتكون فقط المجلس قبل من المعين اإلشراف طاقم مع بالعمل

 حـساب على سيارة الستئجار وذلك يوم كل عن ) جنيه مائة فقط ( جنيه ١٠٠ مبلغ خصم يتم سبب ألي تخلفها حالة

   المقاول اعتراض دون وذلك المجلس سيارات استخدام أو المقاول

     من نسخة به وتحفظ العربي المكتب اشتراطات حسب العمل بمنطقة مكتب تجهيز المقاول على -١٧



            العامة واالشتراطات التعاقد وصورة الرسومات      

 بـين المقارنـة ماليـا ١٩٩٨ لـسنة ٨٩ القـانون مـن ١٦ المـادة فـي عليهـا المنـصوص العطـاءات تقييم أساس يكون -١٨

 وبــصرف ماليــا ســعرا األفــضل بــذلك هــو ويكــون بالعطــاء المدرجــة الفئــات مجمــوع متوســط هــو فنيــا المقبولــة العطــاءات

   الكميات اختالف عن النظر

 هي المواد هذه وأهم المعملية التجارب بإجراء صالحيتها من التأكد مادة أي استخدام في البدء قبل المقاول على -١٩

 اسـتخدامها فـي البـدء قبـل وذلـك المنـشأة أجـزاء جميـع فـي اسـتخدامها يـتم التي ) المياه – الزلط – الحديد – األسمنت( 

 بمعرفـــة إزالتهـــا يـــتم اســتخدامها بعـــد مخالفتهـــا حالــة فـــي الفنيـــة للمواصــفات مطابقـــة تكـــون وحيــث اســـتخدامها بعـــد وكــذا

 هـذه بـصالحية المقـاول مـن كتـابي إقـرار بمثابـة تعتبـر بـالمجلس مـواد أي واستخدام تعويض بأي المطالبة دون المقاول

 العطاء مقدم توقيع يتم -٢٠ المواد هذه الستخدام نتيجة تظهر مخالفة أي عن ومسئوليته للمواصفات ومطابقتها المواد

   الخاص بختمه ويختم العامة واالشتراطات المقايسة صفحات على

 مبـين مناسـبة لوحـات علـى ٥٠ : ١ رسـم بمقيـاس للمشروعات تعديله يتم لما تنفيذية رسومات تقديم المقاول على -٢١

   صور ٣ + أصل اإلشراف جهة من يعتمد أن على المقاول بمعرفة تعديله أو تركيبه سيتم ما جميع عليها

 فـي البـدء قبـل األعمـال عـن التـأمين وثـائق وكـذا النهـائي التـأمين واسـتيفاء عطـاءه بقبـول إخطـاره   المقـاول يلتزم -٢٢

  ١٩٩٨ لسنة ٨٩ القانون من ٢١ المادة يطبق التأمين باستيفاء قيامه عدم حالة وفي أيام عشرة مدة خالل وذلك العمل

 األلومونيوم أعمال – وخردواتها النجارة – البالط (ألعمال الخاصة األعمال كافة عن عينات تقديم المقاول على -٢٣

 وعلــب ولوحــات وأســالك ومآخــذ مفــاتيح مــن مــشتمالتها وجميــع ئيــةالكهربا األعمــال – وخردواتهــا الــصحية اإلعمــال –

  التركيب قبل المجلس قبل من لالعتماد توزيع

 طبقــا الخاصــة نفقتــه وعلــى الموقــع علــى بالبنــاء التــراخيص اســتخراج فــي يبــدأ أن والتنفيــذ البــدء قبــل المقــاول علــى-٢٤

 التـي التـرخيص اسـتخراج مـدة تضاف أن على ٩٦ لسنة ١٠١ والقانون ٩٢ لسنة ٢٥ والقانون ٧٦ لسنة ١٠٦ للقانون

    ز األصلية العملية لمدة يوم ١٥ عن تزيد

 تواجـد عـن كاملـة مـسئولية مـسئول والمقـاول للمـشروع الخاصـة المـستندات مـن صـورة + أصـل الزيارة دفتر يعتبر -٢٥

 أي يعتبــر واإلدارة المــشرفين والمهندســين األعمــال مــدير مــن موقعــة بتعليمــات جــاء مــا كــل بتنفيــذ بــالموقع الزيــارة دفتــر

 وال مرفوضـة اإلشـراف طـاقم قبـل من بها يصرح لم أعمال وأي لإلدارة ملزمة غير الزيارة دفتر في بها يصرح لم أعمال

   العملية ختامي مستندات ضمن الدفتر هذا تقديم يتم أن على المقاول نفقة على وتزال مستحقات أي عنها يستحق



 اإلدارة تجيزها التي المدد في تنظر أن لإلدارة يحق العربي المكتب من الشروط دفتر من ٤ المادة إلى باإلضافة -٢٦

  - : وهي األسعار بزيادة مطالبة ودون قهري توقف كمدد

  

  

  

      لمدة األساسات تقرير اعتماد في تأخير أو رسمية بمكاتبات الموقع في تعديل أو ظاهرة غير عوائق أي -

   )يوما عشرة خمسة ( تتجاوز   

 مخالفـة أخـرى مـواد أي باستخدام مسموح وغير المواصفات حسب وخالفه البياض أعمال في الجير استخدام يتم -٢٧

  لذلك

   المناقصة في الدخول قبل الطبيعة على للعملية اإلنشاء موقع من التأكد المقاول على -٢٨

   النهائي التأمين استكمال من أيام عشرة خالل العملية موقع استالم المقاول على -٢٩

 تـاريخ مـن العمليـة مـدة ابتـداء يعتبـر أخـرى أيام عشرة عن تزيد مدة الموقع استالم عن المقاول تخلف حالة وفي -    

   النهائي التأمين تسديد

 حالـة وفـي المجلـس مـن واعتمـاده إقـراره بعـد بـه يلتـزم أن علـى لألعمـال تنفيـذي زمنـي برنـامج تقديم المقاول على -٣٠

 مـا حسب وذلك األعمال سحب أو األعمال انتهاء حتى التأخير غرامة قيمة تعلية للمجلس يحق البرنامج بهذا اإلخالل

   .المجلس يراه

 لـذلت هـي المرفقة والتعديالت والتوصيات المستندات وكذا له المباعة المقايسة أن من بنفسه التأكد المقاول على -٣١

 إيـضاحات أي فـي المدينـة مجلـس يراجـع وان بالمقايـسة مدونـة بـالبنود الخاصـة الكميـات جميع وألن لها المتقدم العملية

   له

      حضور عند وكذا معتمد رسمي بتوكيل أو النسخة شراء طلب عند بنفسه التقدم المقاول على – ٣٢

   المظاريف فتح جلسات       

   ألعمال المقررة المبيعات ضريبة شاملة لها دراسته عند للعملية العالوة يضع إن المقاول على -٣٣

   أخرى حكومية التزامات أو ورسم ضرائب وأي المقاوالت      

 وال الفعلــي التوقــف يفيــد بمــا اإلشــراف طــاقم مــن الزيــارة بــدفتر وتــسجل الطبيعيــة والكــوارث الحــروب أيــام -

  العملية دراسة عند تقديرها للمقاول يمكن التي االعتيادية واألمور النواة تشمل

  



 الكميـات علـى أسعاره وضع يتم وأن بالمقايسة فتاتها أو الكميات تجزئة األحوال من حال بأي للمقاول يسمح ال – ٣٤

 فــى لتخــا تحفظــات أو باشــتراطات يقتــرن عطــاء أي ويــستبعد للبنــد واحــد وبفئــة واضــحة بالمقايــسة عليهــا المنــصوص

   المجلس اشتراطات

 المطابقـــة الحجريـــة المـــواد باســـتخدام وذلـــك والعاديـــة المـــسلحة الخرســـانة الخلطـــات تـــصميم بتقـــديم المقـــاول يقـــوم -٣٥

   الفنية للمواصفات

 المـسلحة الخرسـانة مـن المكعـب بـالمتر األسمنت محتوى يقل أال وعلى كذلك ٢سم/كجم ١٧٥ عن العادية الخرسانة -

   خاصة مواصفات من ذلك خالف يذكر لم ما والرسومات الشروط بكراسة وارد هو ما عن والعادية

 مبـين مناسـبة لوحـات على ٥٠ : ١ رسم بمقياس للمشروعات تعديله يتم لما تنفيذية رسومات تقديم المقاول على -٣٦

   صور ٣ + أصل اإلشراف جهة من يعتمد أن على المقاول بمعرفة تعديله أو تركيبه سيتم ما جميع عليها

   العملية عن التأمين وثائق عمل التنفيذ في البدء قبل المقاول على – ٣٧

 أعمــال – وخردواتهــا النجــارة – الــبالط (مثــل بالتركيــب الخاصــة األعمــال كافــة عــن عينــات تقــديم المقــاول علــى -٣٨

 ولوحات كوأسال ومآخذ مفاتيح من مشتمالتها وجميع الكهربائية األعمال – وخردواتها الصحية اإلعمال – األلومونيوم

  التركيب قبل المجلس قبل من لالعتماد توزيع وعلب

 األسـمنت   ( مثـل المعمليـة التجـارب بـإجراء صالحيتها من التأكد مادة أي استخدام في البدء قبل المقاول على - ٣٩

 للمواصـفات مطابقتهـا دائمـا يتأكـد بحيـث اسـتخدامها وبعـد اسـتخدامها فـي البـدء قبل وذلك ) المياه – الزلط – الحديد –

 علـى معهـا التعامل وكيفية اختبارها وجهة األعمال جودة وتأكيد ضبط أسلوب الفني عطاؤه في يوضح أن وعلى الفنية

 ٕواعـادة حـسابه علـى إزالتهـا يـتم للمواصـفات مخالفـة تـتم أعمـال وأي األعمـال قطاع أو حكومية االختبار جهة تكون أن

   تعويض بأي المطالبة وبدون الفنية والمواصفات يتفق بما تنفيذها

 مـــدير المهنـــدس مـــن الـــصادرة والتعليمـــات األوامـــر كـــل وتنفيـــذ بـــالموقع الزيـــارة دفتـــر تواجـــد عـــن مـــسئول المقـــاول -٤٠

 تـسليمه ويـتم صـدورها بتـاريخ مـنهم والموقعـة صـورة + أصـل مـن الزيـارة بـدفتر والمدونـة المـشرفين والمهندسـين األعمال

   .العملية ختامي مع

  

  

  



  

   .الخاص بختمه ويختمه مقروء بتوقيع باسمه المقايسة صفحات جميع على المقاول يوفع -٤١

 ألحقيـة الدولـة بمجلس الفتوى إدارة على طرحها يتم المقاول إرادة عن خارجة طبيعية كوارث عن ينتج تأخير أي -٤٢

  األسعار في زيادة بأية المطالبة دون عدمه من إضافتها

   المقاول حساب على واإلنارة المياه توصيل -٤٣

  .ونشاطها النظامي وقانونها الشركة عقد من صورة تقديم يتم العطاءات مقدمة للشركات بالنسبة -٤٤

  ٢٠      /      /     في تحرير

    

   مدينةوال المركز رئيس              القانونية الشئون           المالية الشئون                 الهندسية اإلدارة   

                   (                   )             (                )       (              )           (                  )      

  نصراهللا محمد نصراهللا / مديرعام    يالغرباو عطية صالح            محمد فتحي السيد                 عودة محمد عودة/ م
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 �>�ی;���B / ���=) -ح�ی>4 ( ���دی /   ن�� ��1ی�4 ) ا�?�ن 1
                


D?ا� E���5#ا  $Fر 
��Gا� 

  ا���9
  ا��ح�ة ا�BHـــــ�ل �1ــــــــــــــ�ن

   ح��
 ق  ��5
 ق
 

 ١ �+���KKK1 /��KKKLا� �KKKری��ر و(�?�MKKK و�KKK�1ء (KKK� 
Nر�KKKGB -KKKB ��KKK� -KKK� 4ن�KKK4 ا�����;KKKا�� 
 �KKK$١٢ ٣�KKKLF (KKK� *��;KKK$ ٣٠×٤٠ �KKKLFع
�ى �?�/�B٥و و �LF ٨ $K�  ت�Kآ�ن  �K9�  �K+� 
/��V /�B 4	�� -� 4ع ا�&�دی4 ا�����ن�LF 
٤٠×٤٠ $� W�Bو �? �LK*  �- �$٦٠ ا�

 ا�����KنK�  4-  اN��B و��B ا��GL&�4 ا#رض
4�;KKا�� *��;KK) ٤ �KKLF ١٢ $KK� ٥و �KKLF ٦ 

��/ �+� ��9 آ�ن�ت �$V ع�LF ٣٠ ×٣٠ $� 
 وا#N��B ا�;�� �L* �- �$ ١٥٠ �1ر(?�ع

�KKKK٣ آ �KKKK+� ر�KKKK�ر �KKKK�ب و��KKKKGن/ �KKKKV 
 �K$  ٦٠ �1ر(?�Kع  �K$  ٢٥ ��K]  �- ����9ت

 -K�  *LK�  ��;Kض  ا��K�14  و\KV�V  4;K�L�و 
];KKن ح�KKب ا���KK�Lت ا���?KK^ا� ا�?��4KK وا��

�لKKK^4 واB��_KKKى ا��KKK+ ٣٥٠ ا���KKK+/ و�
�KKKKKام آ���KKKKK5 4ن�KKKKK����� 4�;KKKKK٢٥٠و ا�� 

�a5امKKKن4 آ���KKK����� 4KKKا�&�دی b��KKKر ا��KKK1 
�5��KKKت وح�KKKB ];KKKدى (���KKKى� و(&����KKKت (
$F�V اف�	���1+� ��5&4 ��� ا# /��Lا�  
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 ٢ ���9��KK1 ام�KK5 �KKری�) ]KKو(�آ� MKK�?�)و �KKح�ی 
�ل آ�(��KKلd\KK� �9\KK��1 ت�KKB�L<د وا��KK&1#وا 
/KKKK+ه� ا��KKKK�+&ز ی�KKKK� �=�6KKKK ( ا#	�KKKKاف 5

4KKKKKا���ی� ( -�gKKKKKوا� �KKKKK�� 4KKKKK��B ه�ن�KKKKKا� 
�ی�G��KKKKK1 4KKKKKای��G1و bKKKKKا��ی ];KKKKKن ح�KKKKKا�� 
�بKKK�Lا�� ];KKKت وح�KKK���&) $F�KKKV اف�KKK	#ا 

�ل  ا�?��4K  ا���ا^?�ت وح;[K^4  واB��_Kا� 
4&��5��� �  �5ام ��9��1
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  ی&+��                                                                                                                                                 

   والمدينة المركز رئيس                           الهندسية اإلدارة مدير                            القسم مهندس

            )       (      مديرعام                )            (                                                   

  نصراهللا محمد نصراهللا                             عوده محمد عوده / م                                         


