
 

 

http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Regulations/Rules.aspx 

0 

        

 

  

 وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

(9201الصادر بشأنها قرار رئيس جملس اإلدارة رقم )   ( لسنة )  
 بتاريخ    /     /



 

 
 

العقود و المشترياتالئحة  | وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشركة القابضة لكهرباء مصر  

1 

 الفهرس

 2 ....................................................................................................... وتعريفات عامة أحكام:  األول الباب

 8 ......................................................................... والمشروعات باالعمال والتكليف الشراء طرق:   الثاني الباب

 14 ..................................................................................... والتعاقد الشراء وأحكام إجراءات:   الثالث الباب

 19 ........................................................................................... العطاءات في البت إجراءات:   الرابع الباب

 23 ............................................................................................ التعاقد وإجراءات شروط:   الخامس الباب

 28 ............................................................................. األراضي و العقارات إستئجار و شراء:   السادس الباب

 30 ........................................................................ الممتلكات و اإلستراحات و المقاصف إيجار:    السابع الباب

 31 ........................................................................................................... ختاميه أحكام:    الثامن الباب

 
  



 

 

http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Regulations/Rules.aspx 

2 

  

 وتعريفات عامة أحكام:  األولالباب 

 عامة  أحكام
 (1مادة )
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 عريفاتت
 (2مادة )
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 ختطيط اإلحتياجات
 (3مادة )

ضوء  فين المهمات وذلك يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الشركة م

تطرأ عليها  أنة والتغيرات التي ينتظر انوالصي ومتطلبات التشغيلستهالك الفعلية معدالت اإل

 .التخطيطيةللغير مع مراعاة أرصدة المخزون وتقديرات الموازنة  وكذلك الخدمات المؤداة

       حتياجات الشركة السنوية على األقل ، بالتزامن مع تقديم مشروع إويجب وضع خطة ب

للنماذج التي  وفقًاالموازنة ، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خالل السنة المالية المقبلة وذلك 

لتزامات على إب ذلك أي ُيرِت أنيصدر بها قرار من السلطة المختصة لهذا الغرض ، ودون 

 الشركة. 

حتياجات في ضوء ما تم تخصيصه ضمن الموازنة التخطيطية، واعتماد ديل خطة اإلويجوز تع

 هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها.

 (4مادة )

 إحدىتتولى  أنحتياجاتهم من المهمات المتفق على مواصفاتها على إيجوز للشركات تجميع  

منهم  ِلكلخرين و ذلك بعد موافقة السلطة المختصة الشركات كافة إجراءات الشراء نيابة عن اآل

 .لجنة الدراسة  و البتل يتم الشراء على حسابها التيو يمكن حضور ممثلي الشركات 

 الفئات احملظور عليها التقدم بعطاءات
 (5مادة )

مدونة قواعد السلوك العامة للمتعاملين مع الشركة  فيحكام العامة مع عدم اإلخالل بما ورد باأل

القابضة و شركاتها التابعة وقواعد السلوك المهني ، يحظر على كل من رئيس وأعضاء مجلس 

عطاءات عن عمليات الشراء  أوبالواسطة بعروض  أواإلدارة والعاملين بالشركة التقدم بالذات 

الخدمات  أوالتوريدات  أوتكليفهم بتنفيذ األعمال  أور الشراء منهم التي تطرحها الشركة ، كما يحظ

 غير مباشر. أوسواء بطريق مباشر 
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ت ذات انك إذاشرائها منهم  أوتكليفهم بأعمال فنية  أووال يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم 

 أوصلة باألعمال المصلحية، وبشرط أال يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء 

 للقواعد واإلجراءات التي تحددها السلطة المختصة.  وفقًايتم كل منهما في الحدود و نأالتكليف، و

 اعداد السجالت 
 (6مادة )

  -د اإلدارة العامة للمشتريات / للمشتريات والمخازن بالشركة السجالت اآلتية :ِعُت

 سجل الموردين.  -

 لي األعمال. اوسجل مق -

 والفنية.  ةاإلستشاريسجل بيوت الخبرة واألعمال  -

 سجل الوكالء المعتمدين.  -

 والجهات األخري المحظور التعامل معها.  ليناوسجل الموردين والمق -

 فيوبالقيد  نعالالتنفيذية الموحدة لهذه الالئحة الشروط واإلجراءات الخاصة باإل وتحدد القواعد

 هذه السجالت وتتم مراجعة هذه السجالت دوريًا في ضوء سابقة التعامل .

 التأمني
 (7مادة )

 عادةالتصدير لإلصالح واإل إعادةالمهمات برسم  أويتم التأمين على المهمات الواردة من الخارج 

شركات التأمين بموجب وثيقة تتضمن فئات الرسوم وكافة الشروط التي تحفظ صالح  إحدىلدى 

 هذه الالئحة.  فيطرق التعاقد الواردة  إحدى انهذا الش فيالشركة ، ويتبع 

سنى معه حتى تسليم المهمات الواردة إلى مخازن الشركة وبالقدر الذي يت ويكون التأمين ساريًا

 .التلف الذي تكون قد تعرضت له أوينتها وفحصها وحصر الفقد معافتح الرسائل و

 الشراء من مورد أجنيب
 (8مادة )

مكتب تمثيل معتمد داخل  أويكون له وكيل مصري  أنيشترط عند الشراء من مورد أجنبي 

 مسئواًلالممثل  أوالشروط العامة على ذلك ، ويكون الوكيل  فيينص  نأجمهورية مصر العربية و

 معه عن التنفيذ.  مسئواًلالعطاء كما يكون  فيات الواردة انبالتضامن مع مقدم العطاء عن كافة البي
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عطاء واحد )اتفاق الشراكة(  في معًاب والمصريين انوفى حالة تقدم مجموعة من الشركاء األج

مسئولية كاملة  مسئواًلالتعاقد ويكون  في وني مصري واحد ممثاًل عنهم جميعًاانيتم تحديد ممثل ق

 ات الواردة بالعطاء المقدم منهم.اإللتزامعن 

 شتراطات خاصة.إالمنح األجنبية من  أوتفاقيات القروض إوفى جميع األحوال يراعى ما تقرره 

 ل العقودحظر جتزئة حم
 (9مادة )

هذه الالئحة بقصد التحايل لتفادي  أحكاميحظر اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي تسري عليها 

 ات المنصوص عليها فيها .انالشروط والقواعد واإلجراءات وغير ذلك من الضوابط والضم

 طلب املعلومات
 (10مادة )

غيرها، بغرض استيفاء  أومواصفات  أومقترحات  أويجوز إصدار طلب للحصول على معلومات 

 أولمستجدات السوق  وفقًاتحديد احتياجات الشركة على نحو دقيق  أوإجراءات دراسة السوق 

 اإلنتشارُتعلن عن ذلك بإحدى الصحف اليومية واسعة  أنإلعداد خطة احتياجاتها السنوية، على 

لطلب بدعوة المشتغلين بنوع النشاط المطلوب، وذلك باإلضافة للنشر على الموقع توجه ا أو

 اإللكتروني للشركة .
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 عمال واملشروعاتي :  طرق الشراء والتكليف باألانالباب الث

 القاعدة واإلستثناء يف طرق التعاقد
  (11مادة )

ه يجوز بموافقة نأيتم التعاقد على الشراء و المشروعات كقاعدة عامة بطريق المناقصة العامة على 

لمتطلبات  وفقًاالمباشر  اإلتفاق أوالممارسة  أوالسلطة المختصة إتباع طريق المناقصة المحدودة 

، ويكون الشراء بإحدى الطرق  األسعارالشروط و  أفضلالعمل وظروفه و ذلك للحصول على 

 -اآلتية :

شتراك مقدمى الخدمات باإل أولين اوالمق أووهى مجموعة اإلجراءات التي تسمح لجميع الموردين  

تكون  أنما إاة و تكافؤ الفرص و هى اوية و المسنفيها و التقدم بعروضهم و تخضع لمبادئ العال

مصر و الخارج و ذلك بعد  فيخارجية يعلن عنها  أومحلية يعلن عنها بجمهورية مصر العربية 

مرة واحدة على األقل في جريدتين يوميتين  نالحصول على موافقة السلطة المختصة ، ويتم اإلعال

 ترنت وذلك قبل الموعدنوكذلك على الموقع الرسمى للشركة على شبكة اإل اإلنتشارواسعتى 

 المحدد لفتح المظاريف بوقت كاف . 

 جليزية.نجريدة عالمية تصدر باللغة اإل فيعن  المناقصات الخارجية  نعالو يتم اإل

  -عن المناقصة ما يأتي : نيتضمن اإلعال أنو يجب 

 

 

 

 

 

 

 

غاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشترى قيمة كراسة وفى حالة إل

 يعيدها كاملة للشركة .  أنالشروط والمواصفات بشرط 
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مقدمي الخدمات  أولين اوالمق أووهى مجموعة اإلجراءات التي تهدف إلى دعوة الموردين  

الداخل  فيالمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والمالية التي تتناسب مع طبيعة المناقصة 

المادة السادسة بموافقة السلطة المختصة   في إليهاالخارج من بين المقيدين بالسجالت المشار  أو

حاالت معينة  فيصة، ويجوز تقديم الخدمات موضوع المناق أولتنفيذ األعمال  أولتوريد المهمات 

 فيشتراك السجل لإل فيولصالح العمل بموافقة السلطة المختصة دعوة جهات من غير المقيدين 

 المناقصة. 

بالبريد اإللكتروني  أوتسلم باليد  أوبالفاكس  أووتتم الدعوة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

 . كاِف قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بوقِت

وتسري على المناقصة المحدودة بصفة عامة كافة القواعد واألحكام واإلجراءات والشروط 

 .نالمناقصة العامة فيما عدا اإلعال بشأنالمنصوص عليها بهذه الالئحة 

 أوة ب الفنيانكن الشركة من تحديد الجوَميجوز التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين بما يُ 

 التعاقدية بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسية في أي من الحاالت التالية:

 التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة.  -1

التعاقدية والمزايا النسبية  أومختلف الحلول الفنية  اإلعتبارتأخذ في  أنعندما ترغب الشركة  -2

 المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية.  شأنقرار في  إتخاذلتلك الحلول قبل 

خصييائص الموضييوع محل التعاقد عند  أوعندما ال تتوافر تفاصيييل المواصييفات الفنية الدقيقة  -3

 البدء في إجراءات الطرح. 
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بدعوة  أو اإلنتشارعن المناقصة ذات المرحلتين بإحدى الصحف اليومية واسعة  نويتم اإلعال

تتضمن كراسة الشروط والمواصفات  أنالمؤهلين من المشتغلين بالنشاط، ويجب  أوالمسجلين 

لى الغرض من التعاقد، واألداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية وفي المرحلة األ

ت المطلوب التعاقد عليها، والمؤهالت المطلوبة لتنفيذ العقد، ويطلب من والميزات والمواصفا

، وكذلك تقديم مالحظاتهم على شروط أسعارلية بدون ومقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية األ

 العقد المقترحة، وأي شروط أخرى. 

العروض لى مع أي من أصحاب وويجوز للشركة الدخول في مناقشات فنية خالل المرحلة األ

المستجيبة للحد األدنى من المتطلبات األساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك 

حتياجات الشركة ، وللوصول إلى إة تحقق َقَقَدللوصول إلى إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية ُم

 لى. ور مقدمو العروض بنتيجة المرحلة االخَطأكبر قدر من المنافسة، وُي

ية مقدمي العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم، متضمنة العرض انالشركة في المرحلة الثر خطِ وتُ 

 للشروط والمواصفات المدققة.  وفقًاالفني والعرض المالي 

لى تسري على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين ذات القواعد ووفيما عدا إجراءات المرحلة اال

 صة بحسب األحوال. واإلجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناق

 رتأت ذلك.إ أنتأهيل مسبق قبل الطرح  إجراءويجوز للشركة 

مقدمي الخدمات ال يقل عددهم عن اثنين  أولين اوالمق أوض مع مجموعة من الموردين اووهى التف

. األسعارالشروط و أنسبمواجهة بعضهم البعض على  فيوذلك للحصول عن طريق التنافس 

شكلها السلطة المختصة وتسري عليها بصفة عامة كافة القواعد توتجرى الممارسة بمعرفة لجنة 

المناقصة العامة فيما عدا  بشأنواألحكام واإلجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه الالئحة 

 اإلجراءات التي ال تتفق مع طبيعة الممارسة.
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تجرى الممارسة المحدودة بين عدد مناسب )ال يقل عن إثنين( من المشتغلين بنوع النشاط الخاص 

الممارسة المحدودة بالبريد المسجل بعلم الوصول  فيبموضوع الممارسة وتوجه الدعوة لإلشتراك 

الموعد  ُتختم صورة الدعوة بخاتم الجهة المدعوة بما يفيد اإلستالم وقبل أنسلم مباشرًة على ُت أو

 فيات الواجب ذكرها انتتضمن الدعوة كافة البي أنالمحدد لفتح المظاريف بوقت كاف على 

 عن المناقصة العامة.  ناإلعال

 أى من األحوال اآلتية :  فيويكون التعاقد بطريقة الممارسة المحدودة 

 توريدها على جهات محدودة .  أويقتصر إستيرادها  التياألصناف  -

 أشخاص بذواتهم .  أوتوجد إال لدى جهات  أوتستورد  أوال تصنع  التياألشياء  -

  .ال يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة التياألشياء  -

شراؤها  أويكون إختيارها  أنالغرض من الحصول عليها  أوتقتضى طبيعتها  التياألشياء  -

 .  إنتاجهامن أماكن 

 أويتم إجراؤها بمعرفة فنيين  أنتتطلب طبيعتها  التيالفنية  أو اإلسيييييييتشييييييياريهاألعمال  -

 خبراء معنيين .  أوأخصائيين 

أهميتها ال  أوقيمتها  أنترى السلطة المختصة  التيويكون التعاقد بطريقة الممارسة في الحاالت 

 مع تكاليفها . أوتتناسب مع إجراءات المناقصة 

المحدودة يجوز للجنة التحليل الفنى والمالى إستبعاد أى عطاء غير  أووفى حالة الممارسة العامة 

غير مطابق فنيًا وذلك قبل بدء  أومقترن بتحفظات يتعذر قبولها  أومصحوب بالتأمين المؤقت 

 أعمال الممارسة .
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ذات الخبرة  أومقدم الخدمة من الجهات المحتكرة  أول اوالمق أومباشرة بالمورد  اإلتصالوهو  

ض معه للحصول على اوشركات الكهرباء الشقيقة، والتف أوالخارج،  أوالداخل  فيالمتخصصة 

تحددها  التيحاالت الضرورة العاجلة  فيتمهيدا إلجراء التعاقد، وكذلك  األسعارالشروط و أنسب

السلطة المختصة و التي ال تحتمل إجراءات التعاقد بالطرق األخرى وذلك بمراعاة السلطات 

(المرفق بهذه الالئحة ، وفي كل األحوال يشترط عدم 2( و)1المالية الموضحة بالجدول رقم )

 مقارنة تفيد مناسبة السعر.  أسعارى تجزئة العملية والحصول عل

 اإلستشاريهالتعاقد على الدراسات 
 (12مادة )

           من خالل طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه  اإلستشاريهيكون التعاقد على الدراسات 

تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية  أنالالئحة ، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط ، على 

والمؤهالت والخبرات وغيرها التي يتعين توافرها وعناصر وأسس التقييم والحد األدنى للقبول، 

تأهيل مسبق قبل  إجراء، ويجوز للشركة  وسعرًا ها شروطًاأفضلوكيفية التقييم للوصول إلى 

 الطرح .

 واملشروعات املركبة واملتشابكة ومتعددة األطراف األعمالعقود 
 (13مادة )

 إتخاذالتي تتطلب منها السرعة في  األعمالهذه الالئحة ، يجوز التعاقد على  أحكاممن  إستثناء

التي تغطي مدى زمني  أوقتصادية ها وكمياتها اإلأسعارالتقلبات في  أوقرار التعاقد بحكم طبيعتها 

عقود المشتقات  أومالت المنجزة في األسواق المالية الدولية معاالعمليات المتعلقة بال أومستقبلي 

للممارسات التجارية الدولية  وفقًاالمالية والمشتريات اآلجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلك كله 

هذه الالئحة إبرام التعاقدات  أحكاممن  ناءإستثالمطبقة التي تحددها السلطة المختصة. كما يجوز 

 تمويليًا التعاقدات التي تتطلب هيكاًل أومتعددة األطراف،  أوالمتشابكة  أوذات الطبيعة المركبة 

، BOO، والبناء والتملك والتشغيل BOOTكمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 

ت هذه التعاقدات انك إذاوغيرها، وذلك  EPC+Financeوالتصميم والشراء والتشييد + التمويل 
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 أوقتصادية استلزمت الظروف اإل أوقتصادية والتنموية العاجلة، تحقق للشركة أهدافها اإل

 جتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين.اإل

لألطر العامة واإلجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرامها  وفقاً وتتم هذه التعاقدات 

 والتي تبينها القواعد التنفيذية لهذه الالئحة .
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 الباب الثالث :  إجراءات وأحكام الشراء والتعاقد

 انتشكيل اللج

  (14مادة )

  -اآلتية بقرار السلطة المختصة : انتشكل اللج

 وضع كراسة الشروط والمواصفات. انلج -

 فتح المظاريف.  انلج -

 فحص ودراسة وتحليل العطاءات.  انلج -

 البت في العطاءات. انلج -

اإلشتراك في وضع كراسة الشروط والمواصفات ب انلج أعضاء عدم قيام اإلعتبار فيمع األخذ 

عضويتها العناصر الفنية  فييمثل  أن انتشكيل اللج فيالفحص والدراسة والتحليل، ويراعى لجان 

قيمة طبيعة و تتناسب مؤهالتهم وخبرتهم مع  أنو الجهة الطالبه بالشركة على  ونيةانوالمالية والق

 عانةاإلستويجوز للشركة  ،ستثنى لجنة البت من ممثل عن الجهة  الطالبة (تالعملية المطروحة )و

 حالة عدم توافر الخبرة والقدرات المطلوبة . فيبعناصر أخرى من خارجها 

 اعداد كراسة الشروط واملواصفات انجل

 (15مادة )

وتتضمن الكراسة ،  تختص بإعداد كراسة الشروط والمواصفات التي تطرح على أساسها المناقصة

واع والمواصفات نمبينا بها الكميات واألالقواعد واإلجراءات والشروط العامة والخاصة للتعاقد 

 األعمال المطلوب تنفيذها على نحو مفصل ودقيق . أوالفنية للمهمات المطلوب شراؤها 

للتقسيم اإلداري بالشركة(  وفقًامدير عام المشتريات المختص ) ويحدد رئيس قطاع المشتريات/

 نسبة كمصروفات ادارية .  إليهاضوء تكلفتها الفعلية مضافًا  فيقيمة الكراسة 

 (16مادة )

الثمن األساسي للعملية محل التعاقد من خالل دراسة  أوإعداد القيمة التقديرية  الجهة الطالبةتتولى 

المواصفات التي تتناسب  اإلعتباروجدت، أخذًا في  نإالسوق وتعاقدات الشركة السابقة 

  .رحإجراءات الط إتخاذحتياجاتها، وذلك قبل البدء في إو

بالجهة  الثمن األساسي من السلطة المختصة أوالقيمة التقديرية  إعتمادوفي جميع األحوال، يجب 

  .المباشر في هذه الالئحة اإلتفاق، وتكون سرية فيما عدا حاالت التعاقد بالطالبة
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 (17مادة )

يير أداء عامة وكافية معا أويكون الطرح على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة، 

، ويوصف موضوع الطرح وصفًا موضوعيًا وعامًا، ويحدد في ذلك الخصائص التقنية والنوعية 

تراعى  أنختبار، على ذات الصلة والخصائص المتعلقة باألداء والجودة ومتطلبات الفحص واإل

اسم تجاري  أوالدولية مع تجنب اإلشارة إلى عالمة تجارية معينة  أوالقياسية المصرية المواصفات 

 أوالرقم الوارد في قوائم الموردين  أوبلد معين  أومنتج  أونوع  أوتصميم  أوبراءة اختراع  أو

إدراج إشارة إلى أي منها، ويستثنى من ذلك  أومميزة  أومواصفات تنطبق على نماذج خاصة 

 ما يكافئها في األداء. أوما يماثلها  أوف التي يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها األصنا

 (18مادة )

 إلىية من كراسة الشروط والمواصفات انيجوز بموافقة السلطة المختصة إرسال نسخ مج

السفارات والقنصليات األجنبية بمصر  إلىالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج وكذلك 

 ية .انوذلك بحسب األحوال وال يعتد بالعطاءات التي تقدم على هذه النسخ المج

ى وسيلة أكما يجوز شراء كراسة الشروط و المواصفات عن طريق موقع الشركة اإللكتروني ب

 إلكترونية .سداد 

 (19مادة )

العامة والخاصة للتعاقد باللغتين العربية  حالة الشراء من الخارج يتم إعداد الشروط في

جليزية ، عن طريق لجنة تحددها السلطة المختصة.نإلوا

 (20مادة )

يتم فيها الطرح على أساس عينات يجب توصيفها بدقة وباألخص نوعيتها  التيالحاالت  في

يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفًا دقيقًا يكون  التيومقاسها وحجمها ، وفى الحاالت 

 انيلزم توريدها داخل عبوات يجب بي التيوبالنسبة لألصناف ، العيناتطلب الطرح على أساس 

مواصفاتها .نوع هذه العبوات وسعتها و
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 العقد انصالحية سري

 (21مادة )

العطاءات، بشرط أال تقل هذه المدة عن خمسة  انتتضمن مذكرة الطرح مدة سري أنيجب   

  .لطبيعة العملية وفقًاز تسعين يوما اووأربعين يوما وأال تج

كل الحاالت ز الحد األقصى في الحاالت التي تتطلب طبيعتها ذلك، ويتعين في اوتج إستثناءويجوز 

 انالعطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وتحسب مدة سري انتضمين كراسة الشروط مدة سري

  .العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية

  .هذه العطاءات انمدة سري إنتهاءيتم البت واإلخطار بالترسية قبل  أنوفي جميع األحوال، يجب 

قتراح إذلك، تعين العرض على السلطة المختصة باألسباب التي أدت إلى التأخير، وفإذا تعذر 

تهاء من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة السلطة المختصة على نالمدة المطلوب مدها لإل

عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صالحية  انهذه المدة إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سري

، العطاءات بخمسة عشر يومًا انمدة سري إنتهاءيتم ذلك كله قبل تاريخ  أنقت على التأمين المؤ

مدة  إنتهاءعطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه فور  انويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سري

 العطاء. انسري

 طريقة تقديم العطاءات

 (22مادة )

، أحدهما للعرض الفني ويشتمل على  ُهُمقدِ بخاتم ُمتقدم العطاءات في مظروفين مغلقين مختومين 

، واآلخر للعرض المالي يشتمل  المؤقتالمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والتأمين 

ه ُنمَِّضقدم العطاء تقديم إقرار ُيات المالية ، ويجب على ُمانوطرق السداد والبي األسعارعلى 

تطلبت طبيعة  إذاين التأمينات السائدة انلقو وفقًالتزامه بالتأمين على العمالة إبمظروفه الفني يفيد 

  .العملية ذلك

المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في  انويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمك

قدمي العطاءات تفويض قدمي العطاءات، ويجوز لمُ جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من ُم

  .ه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلكمن يرون

بعد إخطارهم بالموعد والمكان  ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيًا

 .المحدد

طبيعة  أواقتضت ظروف  إذاويجوز بموافقة السلطة المختصة الشراء بنظام المظروف الواحد 

هذه الحالة على المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة  فيالتعاقد ذلك ويشتمل العطاء 

 .األسعارو
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 وفاة مقدم العطاء
 (23مادة )

الشريك  أومالك شركة الشخص الواحد،  أوشخصًا طبيعيًا،  انك إذافي حالة وفاة مقدم العطاء 

قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت، جاز للشركة   إتخاذمع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في 

ستمرار في اإلجراءات السماح للورثة باإل أوستبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت، إ

صدق على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة .بتوكيل ُم عينوا عنهم وكياًليُ  أنبشرط 

 التعاقد من الباطن

 (24مادة )

يتضمن  أنيعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على  أنيجوز لمقدم العطاء  

للمحددات وأي اشتراطات  وفقًايتم إسناده إليهم من بنود وذلك اتهم وخبراتهم، وما سانعطاؤه بي

 .أخرى تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات

 وال يجوز للمتعاقد تغيير أي منهم دون موافقة السلطة المختصة . 

 أمام الشركة عن تنفيذ العقد. مسئواًلوفي جميع األحوال، يظل المتعاقد دون غيره 

 التأمني املؤقت

 (25مادة )

المظروف  فيو الذى يقدم مع العطاء  المؤقتتحدد لجنة وضع كراسة الشروط قيمة التأمين   

حالة المظروفين وفى حالة الشراء بنظام المظروف الواحد يتم تقديم التأمين المؤقت  فيالفنى 

الواردة بعد  أوالمطلوب  المؤقتداخل العطاء المقدم وتستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين 

حالة  فيإال  المؤقتوال يجوز إعفاء مقدمي العطاءات من تقديم التأمين  ، موعد فتح المظاريف

العروض المقدمة منها وبناء علي موافقة  فيطلبت ذلك  إذاالمحتكرة الحكومية وكذلك كات الشر

المؤقت على إحتجاز قيمة التأمين الموافقة  لسلطة المختصة، ويجوز ل مسبقة من السلطة المختصة

وذلك بناء  قيمة التأمين تفوق لديهم إستحقاقات مالية طرف الشركة إذا كان من مقدمي العطاءات

 .م العطاءقِدعلى طلب ُم

المودع  المؤقتوإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يصبح التأمين 

 أية إجراءات.  إتخاذ أولتجاء للقضاء للشركة دون حاجة إلى اإل حقًا
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 مبواصفات كراسة الشروط اإللتزام
 (26مادة )

 -تى :بالمواصفات والشروط المطروحه مع مراعاة اآل اإللتزاميجب على مقدمى العطاءات 

ات انالبي أوالمواصيييفات  أوشيييرط من الشيييروط  أوال يجوز لمقدم العطاء شيييطب أي بند  .1

ت لديه أية انالحذف فإذا ك أوتعديل أي منها باإلضييييافة  أوالمحددة في كراسيييية الشييييروط 

 رفق مع عطاؤه. يدونها في كتاب مستقل ُي أن ليِهَعشروط خاصة َف أوتحفظات 

كتابته  إعادةيجب  األسيييييييعارالعطاء باألرقام والحروف وكل تعديل في  أسيييييييعارتدون  .2

والتوقيع عليه من مقدم العطاء وذلك قبل موعد فتح المظاريف  معًاباألرقام والحروف 

 ختالف )بالنسبة للفئة واإلجمالي(.ويعتد بالسعر المكتوب بالحروف في حالة اإل

حالة عدم ذكر السيييعر ألى بند من البنود يتم  فيه نإت األعمال غير قابلة للتجزئة فانك إذا .3

الممارسة يتم  أوتسعير البند بأعلى سعر في العطاءات األخرى فإذا رست عليه المناقصة 

 سعر ورد بالعطاءات األخرى. أقلتسعير هذا البند على أساس 

صييناف المطلوب لم يحدد مقدم العطاء سييعر لصيينف من األ إذاحالة قابلية األعمال للتجزئة وفي 

 هذا الصنف. فيالدخول  فيتوريدها يعتبر ذلك امتناع منه 

 تعديل تاريخ فتح املظاريف
 (27مادة )

ذلك وفي هذه  إلىدعت الحاجة  إذايجوز بموافقة السييلطة المختصيية تعديل تاريخ فتح المظاريف 

 أوبه عن المناقصييييييية  نعن الموعد الجديد بنفس األسيييييييلوب الذي تم اإلعال نالحالة يتم اإلعال

 الممارسة.

 وفي حالة المناقصة العامة يجوز توجيه خطابات بهذا التعديل للمتناقصين.
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 الباب الرابع :  إجراءات البت يف العطاءات
 (28مادة )

تتولى لجنة فتح المظاريف إثبات كافة العطاءات التي ترد في الموعد المحدد لفتح المظاريف  

وذلك في محضيييييييرها وبالنسيييييييبة للعطاءات التي ترد بعد المواعيد المحددة لفتح المظاريف وقبل 

للجنة فور وصولها لفتحها والتأشير عليها بساعة وتاريخ إنتهاء اللجنة من عملها تقدم إلى رئيس ا

ورودها وبشييييييرط تقديم مبرر مكتوب من صيييييياحب العطاء المتأخر وتدرج بكشييييييف العطاءات 

المتأخرة ومع ذلك يجوز للجنة البت المختصيييية قبول هذه العطاءات إذا قدرت أن سييييبب التأخير 

 بنظام المظروفين.  يرجع إلى عذر قهري مقبول ويسري ذلك فقط على الشراء

وال يسيييييييري ذلك  –يرد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف  الذي وال يعتد بأي تعديل بالعطاء 

على أي تعديل لصييالح الشييركة يقدم من صيياحب أقل العطاءات المطابقة للشييروط والمواصييفات 

ولوية العطاءات، كما ال يعتد بالعطاءات التي ترد بعد إنتهاء لجنة فتح أنه ال يؤثر في أطالما 

 المظاريف من عملها.

خطابات معتمدة منهم حضيييييور جلسييييية  أومن ينوب عنهم بتوكيالت  أوءات يجوز لمقدمي العطا

 محضر اللجنة. فيفتح المظاريف، وعلى رئيس لجنة فتح المظاريف إثبات ذلك 

 (29مادة )

هذه الالئحة والشيييييييروط  أحكامدراسييييييية العطاءات المقدمة وفق  الدراسييييييية والتحليلتتولى لجنة 

توافر شييييييروط الكفاءة الفنية والمالءة المالية مراجعة والمواصييييييفات المعلن عنها، وعلى اللجنة 

للشيييروط والمواصيييفات الواردة بكراسييية  وفقًاوحسييين السيييمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله 

 الشروط.

باألسييعار  ل اإلسييترشييادوكذلك تتولى لجنة الدراسيية والتحليل مراجعة مناسييبة األسييعار من خال

وعليها إذا رأت  السييابق التعامل بها محليًا أو خارجيا باإلضييافة إلى األسييعار السييائدة في السييوق

إلغاء المناقصيية وإعادة طرحها إلرتفاع األسييعار أن تثبت ذلك في محضييرها على أن يوضييح به 

 .إلى لجنة البت وترفع توصياتهاالفرق بين أسعار المناقصة واألسعار السائدة في السوق 

( المرفق 1العطاءات طبقا للجدول رقم ) فيالبت  انتكون الحدود المالية الختصاصات لج

( 2البت على النحو الموضح بالجدول رقم ) انتوصيات لج إعتمادتكون سلطات وبالالئحة، 

 المرفق بالالئحة.
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 حظر التقدم بأكثر من عطاء
 (30مادة )

بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة،  أويحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات 

 .قرار ذي صلة بالعطاء إتخاذما لم يكن المتقدم شريكًا مع الغير بحصة ال تسمح له بالتأثير في 

ات لى من هذه المادة استبعاد العطاءوويجب حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة األ

التنفيذ على الحساب، وأيلولة  أوفسخ العقد  أوالمخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الشركة ، 

  .تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد إذاالتأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها 

 باملواصفات والشروط املطروحه اإللتزام
 (31مادة )

 فيبالمواصفات والشروط المطروحة ،وال يجوز الدخول  اإللتزاميجب على مقدمي العطاءات 
  -ه :نإتعديل عطائه ومــع ذلك ف شأن فيمقدمــي العطاءات  أحدضات مع اومف

على عرض لجنة  بناءًا لجنة البتحالة تقديم العطاءات بنظام المظروفين يجوز بموافقة  في .1
ستيضاحات خاصة بالمظروف الفني لمقدمي إ أوستفسارات إالدراسة والتحليل إرسال 

وذلك  يحدد مدة محددة لصاحب العطاء للرد وإال يعتبر عطاؤه مستبعدًا أنالعطاءات وعلى 
على أن ال تكون هذه  حتى تتمكن لجنة الدراسة والتحليل من استكمال التحليل الفني

 . مؤثرة على أولوية أسعار العطاءاتاإلستفسارات 
على موافقة لجنة البت مطالبة  حالة تقديم العطاءات بنظام المظروف الواحد يجوز بناءًا في .2

ستيضاحات بما يجعل ستفسارات واإلبالرد على اإل المطابق فنيًا مقدم العطاء األقل سعرًا
بع نفس اإلجراءات مع صاحب تَّفإذا رفض ٌت انمع شروط المناقصة بقدر اإلمك عطاؤه متفقًا

به مدة  اإلتصالد لصاحب العطاء المطلوب دََّحيُ  أنالعطاء التالي له مباشرة وهكذا وعلى 
ستيضاحات فنية ستفسارات واإلتكون اإل أنر عطاؤه مستبعدا، يراعى ِبمحددة للرد وإال اعُت

 .األسعاروال عالقة لها ب
 أقلضة صاحب اوه يجوز مفنإالمظروف الواحد ( ف أووفى جميع األحوال ) بنظام المظروفين 

ه إلى الحد الذي يحقق صالح الشركة والتنازل عن شروطه وتحفظاته أسعارالعطاءات للنزول ب
سة على توصية لجنة البت المختصة بعد العرض عليها بمعرفة لجنة الفحص والتحليل والدرا بناءًا

وني والمالي انيمثل العنصر الق أنتشكيلها  فيالمشكلة بقرار من السلطة المختصة والتي يراعى 
 والفني من بين أعضائها.

 حتليل ومقارنة العطاءات
 (32مادة )

اة وتكافؤ الفرص بين اويتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس موحدة تكفل تحقيق مبدأ المس
بنتيجة عملها يتضمن ترتيب  لجنة فحص ودراسة وتحليل العطاءات تقريرًامقدمي العطاءات وتعد 

 لوية العطاءات. او
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دلتها بالعملة المصرية حسب سعر الصرف معاالعطاء بالعملة األجنبية يتم  أسعاروفى حالة كتابة 
 تاريخ فتح المظاريف الفنية.  فيالمعلن من البنك المركزي 

لوية العطاءات يتم وأتاريخ البت بما يؤثر على ترتيب  فيحالة تغير سعر الصرف  فيه نأعلى 
لويته وأه بما يحفظ له أسعارتاريخ فتح المظاريف للنزول ب في ضة صاحب العطاء األقل سعرًااومف
 الترتيب.  في

يتضمن الطرح  أنوفى الحاالت التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العطاءات بنظام النقاط فيجب 
عناصر وأسس التقييم وتحديد نقاط التقييم والحد األدنى للقبول الفني وذلك قبل فتح المظروف 

مجموع النقاط لوية العطاءات يتم قسمة القيمة اإلجمالية القياسية بكل عطاء على وأالفني، ولتحديد 
ي أكثر من اوقيمة، وفى حالة تس أفضلقيمة لناتج القسمة هى  أقلالفنية الحاصل عليها وتكون 

 ية للعطاء صاحب أعلى نقاط فنية.فضلقيمة تكون األ

 نإلغاء املناقصة بعد اإلعال

 (33مادة )

 -أي من الحاالت اآلتية : فيعنها وقبل الترسية وذلك  نتلغى المناقصة بعد اإلعال 

 اقترنت العطاءات بتحفظات يتعذر قبولها.  إذا .1

 السوق.  فيالسائد  األسعارت قيمة العطاء األقل تزيد على مستوى انك إذا .2

 المواصفات الفنية.  أوالشروط  فياستدعت حاجة العمل إدخال تعديالت ضرورية  إذا .3

 القيام باألعمال موضوع المناقصة. أوستغناء عن شراء المهمات تقرر اإل إذا .4

لم يتبقى بعد العطاءات المسيييتبعدة إال  إذا أوالمناقصييية سيييوى عطاء وحيد  فيلم يتقدم  إذا .5

 عطاء واحد.

عتماد بناء على توصية لجنة البت وفي جميع الحاالت يكون اإللغاء بقرار مسبب من سلطة اإل

الحاالت التي تدخل في اختصاص مجلس اإلدارة يكون اإللغاء بقرار من ه في نأالمختصة على 

 السلطة المختصة.

 حالة قبول العطاء الوحيد

 (34مادة )

جراءاتها و ترفق بها إبتطبيق  بناء على توصية لجنة دراسة وتحليل العطاءات تقوم لجنة البت 

ستثناءًا من حكم المادة السابقة فيجوز التوصية بقبول العطاء إجريت و ُأ التيالنتائج والمقارنات 
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ظروف  نأطرح المناقصة و إعادةالوحيد المطابق للشروط والمواصفات متى تبين لها عدم جدوى 

 .األسعارالعمل ومتطلباته ال تسمح بذلك وبشرط مناسبة 

 استبعاد العطاء

  (35مادة )

ثبت عدم توافر  إذات قيمته اني عطاء مهما كأستبعاد يجوز بقرار مسبب من لجنة البت المختصة ا

لتزاماته التعاقدية في حاالت إثبت تكرار عدم الوفاء ب أوعدم كفاءته المالية  أوالخبرة الفنية لمقدمه 

 سابقة.

 وجتزئة العطاءات واإلستثناء منها األسعاري اوتس

 (36مادة )

العطاءات سعرا  أقلت هذه العطاءات انأكثر وك أووالشروط بين عطائين  األسعارت اوتس إذا

للوصول  ُكٍل على حده ضة مقدمي هذه العطاءاتاوتقرر مف أنهذه الحالة  فيجاز لسلطة الشراء 

األعمال فيما بينهم متى اقتضى ذلك صالح العمل، بشرط  أوسبها كما يجوز تجزئة المهمات نأإلى 

 .تكون تجزئة المهمات مقبولة فنيًا أن

 (37مادة )

العطاءات سعرًا والمطابق فنيا مددًا بعيدة للتوريد ال تتناسب مع حاجة  أقلقدم شترط ُمإ إذا

العطاءت التالية  أنسبه يجوز في هذه الحالة تجزئة الكميات بينه وبين صاحب نإوظروف العمل ف

حتياجات وظروف العمل وذلك على أساس التعاقد مع صاحب إالذي تتفق مواعيد توريده مع 

كمية الزمة لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد  أقلالعطاء األخير على توريد 

تكون  تجزئة هذة المهمات مقبولة  من الناحية الفنية  أنوالتعاقد مع صاحب العطاء األقل وبشرط 

تتأكد من رصيد مخزون المهمات موضوع المناقصة  أنفي هذه الحالة  الجهة الطالبةوعلى 

ترات دورية خالل مدة التوريد .ستهالك في فومتوسط اإل

 نتائج وأسباب القرارات  ناعال
  (38مادة )

 أوستبعاد اإل أوبالقبول  انقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجعلى إدارة المشتريات إخطار ُم

السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع مع تعزيزه في ذات  إعتماداإللغاء فور 

 اتهم الواردة بالعطاء.انينهم وبياولعن وفقًاالفاكس بحسب األحوال  أوالوقت بالبريد اإللكتروني 
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 الباب اخلامس :  شروط وإجراءات التعاقد

 توصية جلنة البت إعتماد
  (39مادة )

 (2)عتماد حسب الجدول رقم لسلطات اإل البت من السلطة المختصة طبقًاتعتمد توصية لجنة 

وتحرر عقود مكتوبة باللغة العربية عن عمليات الشراء وغيرها التي تزيد قيمتها عن مائتي ألف 

ه عند اإلختالف يتم الرجوع للنص العربي )مع نأجليزية ، على نجنيه ويجوز ترجمتها باللغة اإل

ونية انطات جهات التمويل الدولية ( وتتم مراجعة هذه العقود بمعرفة الجهة القشتراإعدم اإلخالل ب

امر إسناد تصدرها الشركة بالنسبة للعمليات التي تبلغ وأالمختصة بالشركة ويكون التعاقد بموجب 

امر كافة التفاصيل الالزمة وعلى األخص ويوضح بتلك األ أنقيمتها مائتي ألف جنيه فأقل على 

 ات الصادر لها أمر اإلسناد.اإللتزامالمتعلقة بتلك 

 التأمني النهائي
  (40مادة )

خالل أسبوع من  فييخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه وذلك  -أ

) خمسة  %5ويطلب منه إيداع التأمين النهائي بما ال يقل عن  ،توصية لجنة البت إعتمادتاريخ 

استكمال التأمين المؤقت  المقدم منه إلى هذا القدر ، ويكون  أوالمائة ( من قيمة العطاء المقبول  في

بنكي غير مشروط بذات القيمة والعملة وذلك  انبخطاب ضم أوبشيك مقبول الدفع  أوذلك نقدا 

وفى حالة الشراء الخارجي يتم اإلخطار  ، وم التالي إلخطاره بقبول عطائهخالل عشرة أيام من الي

بالبريد اإللكتروني وذلك خالل  أوتسلم باليد  أوبالفاكس  أويؤيد بكتاب الحق  أنعلى  برقيًا

خطار ويجوز لصاحب العطاء طلب خصم قيمة التأمين من أية عشرون يوما من اليوم التالي لإل

 فيتكون هذه المبالغ صالحة للصرف  أنالشركة بحسب األحوال بشرط  مبالغ مستحقة له طرف

 الموعد المحدد لسداد التأمين طبقا لشروط المناقصة. 
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قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع األصناف  إذايجوز عدم تحصيل التأمين النهائي  -ب

التي رسى عليه توريدها وقبلتها الشركة نهائيا خالل المدة المحددة إليداع التأمين النهائي ما لم 

التوريد المقبول عن جزء من األصناف المشار  انك إذاأما  ، للمهمات يكن التأمين النهائي ضامنًا

قيمة التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة  قيمته تكفي لتغطية تانوك إليها

مين نهائي حتى تمام تنفيذ أهذا التأمين من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الشركة بمثابة ت

 .انمدة الضم إنتهاء أوالعقد 

 أثر عدم سداد التأمني النهائي
  (41مادة )

المدة المحددة له فيجوز  فيلم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه  إذا

تخاذ إجراءات أخرى للشركة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة إل

 وفى هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت من،جراءات التي تمت تلغي  اإل أناللجوء إلى القضاء  أو

 أوبعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة  أونفذ موضوع العطاء كله ي أن أوحق الشركة  

المباشر ويكون  اإلتفاقب أوبالممارسة  أومقدمي العطاءات التالية لعطائه بالمناقصة  أحدبواسطة 

تستحق له لدى  أوتخصم كل خسارة تلحقها من أية مبالغ تكون مستحقة  أن فيللشركة الحق 

 ستحقاق. سبب اإل انلدى أية جهة أخرى أيا ك أو الشركة

 الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق.  فيوذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها 

 إذاهذه الحالة مهلة إضافية مناسبة  فيويجوز للسلطة المختصة إعطاء صاحب العطاء المقبول 

 األعمال. أوبرامج التوريد  فيت المهلة ال تؤثر انت هناك أسباب تبرر ذلك وكانك

  (42مادة )

لم يتم الترسية عليها  التيالعطاءات  أوترد التأمينات المؤقتة ألصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا 

وال ترد التأمينات النهائية إال  ، قربأالعطاء أيهما  انسري إنتهاء أوتوصية لجنة البت  إعتمادبعد 

 فيمع مراعاة ما يرد  ، انقضاء فترة الضمانات المتعاقد عليها بالكامل واإللتزامبعد تنفيذ جميع 

 من شروط خاصة.  انهذا الش فيالعقود 
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 تعديل حجم العقد
 (43مادة )

 أونطاق األعمال بالعقد بالزيادة  أوتعديل الكميات  فييكون للسلطة المختصة بالشراء الحق 

التعاقد  أسعارالعقد وبذات شروط و انمن قيمته وذلك خالل مدة سري %25حدود  في انالنقص

على  أسعارفروق  أوالمطالبة بأية تعويضات  فييكون للمتعاقد الحق  أنوعلى أساسها و دون 

، كما يكون للسلطة المذكورة حالة اختالف موقع األعمال فيشترط موافقة المتعاقد معه  فيه ان

يكون  أنالتعاقد على  أسعارز نسبة الزيادة الواردة بالفقرة السابقة بذات شروط واوتج فيالحق 

الخدمات  أوتنفيذ األعمال  أوتطلب الشركة ذلك خالل مدة التوريد  أنذلك بموافقة المتعاقد وبشرط 

 ذلك يحقق صالح الشركة. انك إذا

وفى حاالت التعديل بالزيادة يجوز بقرار من السلطة المختصة بالشراء مد المدة المحددة للتنفيذ  

 لوية العطاءات.وأجميع الحاالت عدم اإلخالل بترتيب  فيويراعي  ، استدعى األمر ذلك إذا

حالة تعديل العقد بالزيادة وتخطى قيمته نصاب لجنة البت صاحبة التوصية  فيه نأمع مراعاة 

ل اوعتماد الواردة بالجدختصاص للجنة البت األعلى وطبقًا لسلطات الشراء واإلبالترسية يكون اإل

 المرفقة بالالئحة.

 التنازل عن العقد للغري واإلستثناء عنه عدم جواز
 (44مادة )

جزء منه للغير إال بعد موافقة كتابية من السلطة  أو يجوز للمتعاقد مع الشركة التنازل عن العقد ال

بعضها إال  أوالمختصة بالشركة كما ال يجوز له التنازل عن المبالغ المستحقة عن هذا العقد كلها 

عن تنفيذ العقد بالتضامن  مسئوالً ألحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة  بتصديق البنك ويبقي المتعاقد 

المبالغ المستحقة له بما يكون للشركة قبله  أوقبول تنازله عن هذا العقد مع المتنازل إليه وال يخل 

 من حقوق . 
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 التأخري يف تنفيذ العقد

 (45مادة )

 أوبعض األعمال  أوتنفيذ كل  أوبعض المهمات  أول عن توريد كل اوالمق أوتأخر المورد  إذا 

( عن %1أمر اإلسناد توقع عليه غرامة تأخير بنسبة ) أوالخدمات خالل المدة المحددة في العقد 

جزء منه بما ال يزيد عن  أو( عن كل أسبوع آخر %1جزء منه وتزاد بنسبة ) أو األولاألسبوع 

 أدي إذا( من قيمة العقد ، وتحسب نسبة الغرامة عن قيمة الجزء المتأخر في تنفيذه إال 10%)

أمر اإلسناد ففي هذه الحالة تحسب نسبة الغرامة  أوتفاع بما تم تنفيذه من العقد نعدم اإل إلىالتأخير 

 على إجمالي قيمة العملية بالكامل . 

 (46مادة )

المادة السابقة بمجرد التحقق من واقعة التأخير طبقًا لشروط  في إليهايتم توقيع الغرامة المشار 

تنفيذه على  أوفسخ العقد  فيالتعاقد  ولو لم يترتب عليه أي ضرر، وال يخل ذلك بحق الشركة 

عن المطالبة بتعويض عن  هذه الحالة من حق الشركة فضاًل فيحسابه ويصبح التأمين النهائي 

 ير. األضرار التي تنجم عن هذا التأخ

 (47مادة )

بعضها  أو( إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها 1يجوز للسلطة المحددة بالجدول المرفق رقم ) 

لظروف قهرية خارجة عن إرادته ويكون ذلك بناء على طلب مقدم من  انالتأخير ك أنثبت  إذا

 التأخير.  إلىالعقد موضحًا به الظروف واألسباب التي أدت  انالمتعاقد خالل مدة سري

 الفسخ الوجوبي للعقد تلقائيا وشطب املتعاقد من سجل املتعاقدين

  (48مادة )

تنفيذه على  أوفسخ العقد  فيللشركة الحق  انخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كأ إذا -أ

 ، عتمادتنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة باإل أوويتقرر الفسخ  ، حسابه

وفى حالة  ، العقد فيه المبين انويعلن المتعاقد بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنو

تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين النهائي من حق الشركة ويحق لها الحصول  أوفسخ العقد 

   للمتعاقد لديها وغرامات وتعويضات مما يكون مستحقًا أسعارحقه من فروق على جميع ما تست

 لدى أية جهة أخرى من مبالغ. أو

عتماد بناء على توصية لجنة البت المختصة شطب اسم المتعاقد يجوز للسلطة المختصة باإل -ب

تعامل معهم لين المحظور الاوالمق أوسجل الموردين  فيلين ويقيد اوالمق أومن سجل الموردين 

  -الحاالت اآلتية : في
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تعامله مع  فيالتالعب  أوبواسطة غيره الغش  أوالمتعاقد استعمل بنفسه  أنثبت  إذا -1

 حصوله على العقد .  في أوالشركة 

 حاالت سابقة .  فيلتزاماته التعاقدية إثبت تكرار عدم وفاء المتعاقد ب إذا -2

 ُأعِسر .  أوأفلس المتعاقد  إذا -3

العاملين التابعين  أحدرشوة  فيبواسطة الغير  أوه شرع بنفسه نأثبت على المتعاقد  إذا -4

 للشركة .

 ه يتم إخطار الشركة القابضة لكهرباء مصر لتتولى إبالغ شركات الكهرباء التابعة.انعلى 

 إذالين اوالمق أوسجل الموردين  فيقيده  إعادةاسمه  َبِطيجوز بناء على طلب المتعاقد الذي ٌش

 أنتفى سبب الشطب بعد موافقة السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت المختصة على نإ

 القيد.  إعادةر الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الكهرباء التابعة بقرار خِطُت

 استالم املهمات

 (49مادة )

طبقا لألحكام الواردة بالئحة المخازن بالشركة ويتم استالم يتم استالم المهمات المتعاقد عليها 

 األعمال والخدمات طبقا للقواعد التي تحددها القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

 الدفعات املقدمة

 (50مادة )

استدعت الضرورة ذلك  إذاعتماد التصريح بصرف دفعات مقدمة يجوز للسلطة المختصة باإل 

البنوك بجمهورية مصر العربية بذات  أحدبنكية غير مشروطة صادرة من  انمقابل خطابات ضم

 -:أي من األحوال اآلتية في انكما يجوز صرف دفعات مقدمة دون خطابات ضم ، القيمة والعملة

 نصت اتفاقيات التمويل على ذلك. إذاب انأتعاب الخبراء األج -

 . والجهات المحتكرة للتوريدات أو األعمال أو الخدمات الحكوميةالجهات  -
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 األراضي العقارات و إستئجار الباب السادس :  شراء و
 (51مادة )

اجراءات الشراء  فيالعقارات واألراضي بذات الطريقة المتبعة  إستئجار أويتم التعاقد على شراء  

 المنصوص عليها في الالئحة. 

 (52مادة )

العقارات واألراضي بحيث يحتوي المظروف  إستئجار أوعمليات الشراء  فييتم تقديم العروض 

 -ات والمستندات اآلتية :انعلى التأمين المؤقت المطلوب باإلضافة إلى البي

 المستندات الدالة على الملكية التامة.  .1

ع انغيرها من مو أوحجوزات  أواألرض من أية رهون  أوفيد خلو العقار شييهادة سييلبية ت .2

 . اإلستئجار أونقل الملكية 

شييييييائية نيفيد سييييييالمة العقار من كافة النواحي اإل إسييييييتشيييييياريتقرير معتمد من مهندس  .3

 جله. أوالمعمارية وصالحيته للغرض المطلوب من 

 العقار.  بإنشاءالتراخيص الصادرة من الجهات المختصة  .4

هذه الرسيييومات  أنتفيد  إسيييتشيييارينسيييخة من الرسيييومات الهندسيييية معتمدة من مهندس  .5

 تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض. 

شييهادة من اإلدارة الهندسييية بالحي الواقع بدائرته العقار تفيد عدم وجود أية مخالفات على  .6

 عقار. ال

 العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات.  أوبمواصفات األرض  انبي .7

 لمتطلباتها. وفقًا لإلستخدامالعقار للشركة صالحا  أوالمدة التي يتم خاللها تسليم األرض  .8

 البيع.  أسعار .9

 ستئجار تحدد القيمة اإليجارية وملحقاتها التي يتحملها المستأجر. فى حالة اإل .10

 طريقة السداد. .11

 أية شروط مالية أخرى.  .12
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 (53مادة )

ونيه( انينة على الطبيعة للعقارات واألراضييي المعروضيية من قبل  لجنة )فنية وقمعا إجراءيجب 

ها بالعروض للوقوف على مدى مناسيييبتها لألغراض نأتشيييكل لهذا الغرض  للتحقق مما ورد بشييي

العقارات التي قامت  أولألراضييي  فنيًا يتضييمن تقرير اللجنة وصييفًا أنجلها، على أالمطلوبة من 

تحديد ما يتالءم منها واحتياجات الجهة الطالبة مع  فيسيييترشييياد به ينتها وما تشيييتمل عليه لإلمعاب

للجنة دراسيييييية  ها وأكثرها مالءمة، وترفع هذه اللجنة تقريرًايتفضييييييلأل تبعًا ترتيبها ترتيبا تنازليًا

 وتحليل العروض. 

 (54مادة )

تتولى لجنة دراسة وتحليل العروض وإجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية 

شطيب والتجهيزات وغيرها  اإلعتبار فيأخذًا  قيمة األرض ومميزات الموقع والمساحة ونوع الت

 تخذ سعر المتر أساسًا للمقارنة. عقار وُي ِلكلمن عناصر التميز بالنسبة 

األعمال اإلضافية على العقار المطلوب  أواقتضت الضرورة إدخال بعض التعديالت  إذاه انعلى 

مع صييياحب العقار على تنفيذ  اإلتفاقلخاصييية بالشيييركة فيتم ه طبقا لمتطلبات العمل اانالتعاقد بشييي

بسيعر السيوق لمثل هذه  اإلسيترشيادلمسيئوليته عن سيالمة العقار بالكامل مع  هذه األعمال توحيدًا

 بتعليمات الجهات الفنية المختصة لمثل هذه التعديالت.  اإللتزاماألعمال ومراعاة 

البت المختصييييييية والذي ترفعه بدورها إلى السيييييييلطة  وترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها للجنة

 أسباب ما تنتهي إليه من توصيات. انالمختصة متضمنا كافة ما قامت به من إجراءات مع بي

 (55مادة )

 اإلستئجار أوذ إجراءات التعاقد على نقل الملكية َختَّالسلطة المختصة ألعمال اللجنة ٌت إعتمادبعد 

 إلسييتالمين والقرارات المنظمة لذلك، وتشييكل لجنة تضييم العناصيير الفنية المتخصييصيية انللقو وفقًا

 جه إلتمام التعاقد عليه.ووعليها التأكد من مطابقته من جميع األ –األرض محل التعاقد  أوالعقار 
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 اإلسرتاحات و املمتلكات جيار املقاصف وإالباب السابع  :  
 (56مادة )

ستراحات وغيرها من ممتلكات الشركة عن طريق تأجير المقاصف واإل أويكون التصرف ببيع 

سلطة المختصة  أومحدودة  أومزايدة علنية عامة  شكل لجنتين بقرار من ال بالمظاريف المغلقة وُت

إجراءات عملية  إلسييييتكمالإحداهما لتحديد السييييعر األسيييياسييييي للتأجير وتكون سييييرية واألخرى 

ُتعَتَمد قراراتهما من السييلطة المختصيية ، ويجوز عند الضييرورة التصييرف بالبيع  أن التأجير على

حالة التعاقد مع الجهات الحكومية بعد الحصييول على موافقة السييلطة  فيبااليجار دون مزايدة  أو

 المختصة وذلك طبقًا للقواعد .

  لغاء املزايدة قبل البت فيهاإ
 (57مادة )

لم  أواقتضييت مصييلحة الشييركة ذلك،  إذا أو، ى عنها نهائيًاغِنسييُتُا إذاتلغى المزايدة قبل البت فيها 

 أووجود تواطؤ بين المتزايدين  للشييركةتبين  إذا أوالقيمة األسيياسييية،  أوتصييل نتيجتها إلى الثمن 

مسيييتوف لم يقدم سيييوى عرض وحيد  إذااحتكار، ويجوز إلغاؤها  أوفسييياد  أوممارسيييات احتيال 

 .للشروط

سلطة المختصة  متضمنًا وترفع لجنة المزايدة محضرًا تقرير  أو لإلعتمادقراراتها وتوصياتها لل

 يشتمل قرار إلغاء المزايدة على األسباب التي بني عليها. أنما تراه، ويجب 

 ترسية املزايدة
 (58مادة )

شرط أال يقل عن  شروط ب سعر مستوفى لل يتم إرساء المزايدة الخاصة باإليجار على مقدم أعلى 

 أو لإلعتمادالثمن األساسي المقدر ، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة المختصة 

يقدم  أنيشيييييتمل قرار الترسيييييية على األسيييييباب التي بني عليها ، على  أنتقرير ما تراه، ويجب 

 المستأجر تأمين يعادل إيجار شهرين يحتفظ به طوال مدة التعاقد وذلك بعد الترسية عليه .
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 ختاميه أحكامالباب الثامن  :  
 (59مادة )

بمعايير ومتطلبات قواعد السلوك العامة السابق إعتمادها من مجلس إدارة الشركة  تلتزم الشركة 

عات الداخلية بصييورة دورية لضييمان اإللتزام بهذه القابضيية لكهرباء مصيير ويتعين إجراء المراج

دراج بند بكافة إيتم  القواعد على أن يتم نشييييييير هذه القواعد على كافة المتعاملين مع الشيييييييركة و

المتعاملين مع الشيييركة على علم بقواعد السيييلوك العامة والئحة المشيييتريات  أنالعقود يؤكد على 

 وملتزمين بها  .

 (60مادة )

حدي الشييركات التابعة ضييرورة إ أودارة المسييئولة عن المشييتريات بالشييركة القابضيية رأت اإل إذا

خال تعيديالت علي  بة يتم العرض بهيذه إهذه الالئحية لصييييييييالح العميل و  أحكيامإد قا مًا للر حكيا

سلطة المختصة والتي تتولي  سة الالزمة لهذه التعديالت وعرضها  إجراءالتعديالت علي ال الدرا

 دارة للشركة القابضة إلصدارها بقرار تكميلي لالئحة. على رئيس مجلس اإل

 (61مادة )

كل خمس سييييييينوات لمواجهة التغيرات التي تطرأ علي األ حة  هذه الالئ ية نينظر في  مال ظمة ال

 .أو كلما اقتضت الحاجة الى ذلك تباعهاإوالمحاسبية والتي تلتزم الشركة ب

 (62مادة )

  من تاريخ نشرها وعلى كافة المختصين تنفيذها .ُتنشر هذه الالئحة وُيعمل بها اعتبارًا



اإلتفاق املباشراملمارسةاملناقصة العامة و احملدودة
اإلعفاء من غرامة 

التأخري

القيمةالقيمةالقيمةالقيمةالسلطة المختصة

أيًا  كانت قيمتها ألف جنيه100ما زاد عن  ألف جنيه300ما زاد عن  ألف جنيه750ما زاد عن قابضة

 َاالف جنيه10ما زاد عن  ألف جنيه200ما زاد عن  ألف جنيه600ما زاد عن  مليون جنيه1.5ما زاد عن انتاج

 َاالف جنيه10ما زاد عن  ألف جنيه100ما زاد عن  ألف جنيه300ما زاد عن  ألف جنيه600ما زاد عن توزيع

القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

 ألف جنيه 100 ألف حتى 50ما زاد عن  ألف جنيه300حتى  ألف جنيه750حتى قابضة

 َاالف جنيه10حتى  ألف جنيه 200 ألف حتى 50ما زاد عن  ألف جنيه600حتى  مليون جنيه1.5حتى انتاج

 َاالف جنيه10حتى  ألف جنيه 100 ألف حتى 50ما زاد عن  ألف جنيه300حتى  ألف جنيه600حتى توزيع

سلطة الشراء

( 1 )احلدود املالية الختصاصات جلنة البت جدول رقم 

لجنة البت العليا

الجنة البت 

(المركزية)الفرعية 

متها وكذلكتختص لجنة البت العليا دون غيرها بالبت فى كافة عمليات الشراء التى يدخل فيها نقد اجنبى ايا كان قي
البت فى عمليات شراء أو استئجار العقارات واألراضى

تدخل الحدود المالية للجنة البت الفرعية حال عدم وجودها ضمن نطاق لجنة البت العليا



اإلتفاق املباشراملمارسةاملناقصة العامة و احملدودة

القيمةالقيمةالقيمةالسلطة المختصة

ما زاد عن مليون جنيه مليون جنيه2ما زاد عن  مليون جنيه7.5ما زاد عن قابضة

ما زاد عن مليون جنيه مليون جنيه2ما زاد عن  مليون جنيه10ما زاد عن انتاج

 ألف جنيه400ما زاد عن  مليون جنيه2ما زاد عن  مليون جنيه4ما زاد عن توزيع

القيمةالقيمةالقيمة

 ألف جنيه حتى مليون جنيه50ما زاد عن  مليون جنيه2حتى  مليون جنيه7.5حتى قابضة

 ألف جنيه حتى مليون جنيه50ما زاد عن  مليون جنيه2حتى  مليون جنيه10حتى انتاج

 ألف جنيه  400 ألف جنيه حتى 50ما زاد عن  مليون جنيه2حتى  مليون جنيه4حتى توزيع

القيمةالقيمةالقيمة

 ألف جنيه50حتى قابضة

 ألف جنيه50حتى انتاج

 ألف جنيه50حتى توزيع

القيمةالقيمةالقيمة

 َاالف جنيه10حتى قابضة

 َاالف جنيه10حتى انتاج

 َالف جنيه10حتى توزيع

القيمةالقيمةالقيمة

 َاالف جنيه5حتى قابضة

 َاالف جنيه5حتى انتاج

 َاالف جنيه5حتى توزيع

القيمةالقيمةالقيمة

 َالف جنيه2حتى قابضة

 َالف جنيه2حتى انتاج

 َالف جنيه2حتى توزيع

رئيس / عضو مجلس اإلدارة المتفرغ 

القطاعات

رئيس القطاع

مدير اإلدارة العامة

( 2 )جدول رقم - السلطات املالية لإلعتماد 

مجلس اإلدارة بناء على 

(الرئيسية)توصية لجنة البت العليا 

رئيس مجلس اإلدارة / رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب بناء على 

توصية لجنة البت العليا او المركزية

(الرئيسية أو الفرعية)

رئيس مجلس اإلدارة / رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب

يكون اعتماد قرارات لجنة البت العليا الخاصة بعمليات الشراء التى يدخل فيها نقد اجنبى 
حسب الحدود المالية القصوى الموضحة بعاليه


