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 (5ملحق رقم)

 

 الشروط العامة لعقود االتفاقية االطارية

 الممولة من كل من مركز تحديث الصناعة والحكومة المصرية

 المحتويات 

 األحكام األولية 

 تعريفات  1البند 

 اإلخطارات والمكاتبات. 2البند 

 التنازل 3البند 

 معيار األهلية 4البند 

 للغةا 5البند 

 تأمين تنفيذ االعمال النهائى 6البند 

 التزامات الجهة المتعاقدة

  تقديم المعلومات 7البند 

 التزامات االستشاري

  التزامات عامة 8البند 

 قواعد السلوك 9البند 

  تضارب المصالح 10البند 

  المواصفات والتصميمات 11البند 

  التعويضات 12البند 

  اإلجراءات الطبية والتأمينية 13البند 

 للتقارير والوثائقحقوق الملكية بالنسبة  14البند 

 طبيعة الخدمة

  نطاق الخدمات 15البند 

  توفير خبراء 16البند 

  استبدال العاملين 17البند 

 تنفيذ العقد 

  التأخر في التنفيذ 18البند 
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 تعليق االعمال 19البند 

 تعديل بنود العقد 20البند 

 ساعات العمل 21 البند

المعلومات  22البند   

السجالت 32البند   

 التقرير النهائي. 24البند

 أعتماد التقاريروالوثائق. 25البند 

 

 طرق السداد

 السداد. 26البند 

 مراجعة األسعار. 27البند 

 

 اإلخالل بنود العقد وإنهائه 

  اإلخالل ببنود العقد 28البند 

  إنهاء العقد من جانب مركز تحديث الصناعة 29البند 

  االستشاري.إنهاء العقد من جانب  30البند 

  القوى القهرية 31البند 

 .الوفاة 32البند 

 

 تسوية المنازعات 

 تسوية المنازعات 33البند 
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 تعريفات -1البند  

 ال تعتبر عناوين البنود جزءا من العقد وال تؤخذ في االعتبار عند ترجمة العقد. 1.1 

 العقد.تنطبق التعريفات التالية على هذا     1.2

 تعليمات أو أوامر مكتوبة صادرة عن مدير المشروع إلى االستشاري بشان تنفيذ الخدمة. أيأمر إداري :

في حالة العقود مقابل األتعاب ، تعني المرحلة التي يتجاوز فيها األمر قيمة العقد ويجب أن تشمل معدالت  تجاوز الموازنة:

 األتعاب والنص الذي يتضمن المصروفات الطارئة.

 هى تقديرات االستشاري للتدفقات النقدية الناجمة مباشرة نتيجة تنفيذ العقد. لنقدية:التنبؤ بالتدفقات ا

 : هو الطرف الذي يقوم بتنفيذ الخدمة.االستشاري

هي االتفاقية الموقعة بين الطرفين بغرض تنفيذ هذه الخدمة بكل ما تشمله من ملحقات ومستندات منصوص عليها في العقد: 

 العقد.

 هي مركز تحديث الصناعة.: الجهة المتعاقدة

 هي قيمة المبلغ المذكور بالعقد والذي يمثل الحد األقصى أو إجمالي المبلغ الواجب صرفه بشان تنفيذ الخدمة.قيمة العقد: 

 يوم من أيام السنة الميالدية.اليوم: 

 .هو ذلك العقد الذي تقدم من خالله الخدمة مقابل معدالت أتعاب ثابتة عقد محدد األتعاب :

هو المبلغ الذي يتم تحديده من قبل المحكمة أو لجنه التحكيم أو المتفق عليه بين األطراف ولم يكن مذكورا التعويضات العامة: 

 آنفا بالعقد كتعويض مستحق الدفع بالنسبة للطرف المتضرر من إخالل الطرف األخر ببنود العقد.

  : GOE الحكومة المصرية.

 عقد الذي يتم من خالله تنفيذ الخدمة بسعر ثابت يشمل تنفيذ جميع البنود.هو ذلك العقد بسعر إجمالي: 

: هو مبلغ التعويض المذكور بالعقد والمستحق في حالة ما إذا اخل احد األطراف في تنفيذ التزاماته التعويضات المقررة

 المنصوص عليها في العقد.

: هو شهر من السنة الميالدية.الشهر   

 تلك العملة المستخدمة في الدولة التابع لها الجهة المتعاقدة.: هي العملة المحلية

 هو المشروع الذي من خالله تقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد. المشروع:

 : هو الشخصية الطبيعية أو القانونية المسئولة عن متابعة وتنفيذ العقد لصالح مركز تحديث الصناعة.مدير المشروع

 هي الممارسات التي يقدمه االستشاري طبقا للعقد مثل المساعدات الفنية و الدراسات والتدريب والتصميمات. الخدمات:
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هي الوثيقة أو المستند الموضوع بواسطة مركز تحديث الصناعة والذي يتضمن تعريف بكل المتطلباات و الشروط المرجعية: 

واألساليب والماوارد الالزماة لتنفياذ الخدماة والتاي تكاون تحات تصارف /أو األهداف المتعلقة بتقديم الخدمة من حيث توصيفها 

 االستشاري للقيام بواجبة وكذلك النتائج المتوقعة.

هي المدد المحددة بالعقد وتبدأ من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر بداية هذه المدة. وفي حالاه كاون الياوم األخيار  الحدود الزمنية:

 نتهي بنهاية أول يوم عمل بعد أخر يوم في المدة.من المدة عطلة فان المدة ت

 الشركة المستفيدة 

قد يتضامن ساياق العقاد بعاض الكلماات التاي تحمال معناي المفارد فهاي تشاير كاذلك إلاى الجماع والعكا  صاحيح وكاذلك  1.3 

 الكلمات التي تحمل معني التذكير فهي تسري على التأنيث والعك  صحيح.

 عنى أشخاص أو أطراف يدرج تحتها الشركات والمؤسسات او أي هيئة لها صالحية قانونية.والكلمات التي تحمل م   1.4

اإلخطارات والمكاتبات -2البند   

في حالة تحديد مدة زمنية الستالم مكاتبات مكتوبة فيجب على راسلها الحصول على ما يفيد استالمها. وفي جميع 2.1 

 ت الالزمة للتأكد من استالم المكاتبات التي قام بإرسالها.األحيان يجب على المرسل اتخاذ كافة اإلجراءا

يجب أن تكون كافة المستندات المطلوبة في العقد سواء كانت إخطار أو موافقة أو إقرار أو شهادة أو قرار مقدم من أي   2.2

 شخص مكتوبة إال إذا تم تحديد غير ذلك و ال يجب تأخيرها أو تعطيلها بدون إبداء أسباب واضحة.

 التنازل -3البند 

 التنازل هو اتفاقية مكتوبة يقوم بموجبها االستشاري بتحويل العقد أو جزء منه إلى طرف ثالث.     3.1

ال يستطيع االستشاري التنازل عن كل أو جزء من أو أي منفعة أو فائدة متعلقة بهذا العقد إال بعد   الحصول على    3.2

 موافقة الجهة المتعاقدة.

ال تعفى موافقة الجهة المتعاقدة )مركز تحديث الصناعة( على التنازل االستشاري أن يكون موضع مساءلة عن الجزء   3.3

 من العقد الذي قام بتنفيذه بالفعل أو الجزء الذي تنازل عن لطرف أخر.

 ي تسمح بمنحهم العقد.يجب أن يخضع األطراف الذين تم التنازل إليهم عن جزء من العقد لمعايير األهلية الت    3.4

معيار األهلية -4البند   

 كافة من سواء حد على والقانونيين الطبيعيين األشخاص إلى المصرية الحكومة من الممولة العقود منح شروط تتساوي 4.1

 في بهم االستعانة يتم والذين الخدمات مقدمي قبل من المرشحين الخبراء على أيضا هذا الجنسية مبدأ ويطبق العالم أنحاء

 .الخدمات بعقود تفاقية االطارية الخاصةاال مناقصات إجراءات

 اللغة -5البند  
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وكافة المستندات الالزمة للحصول على العقد الممول من الحكومة المصرية أما باللغة  المشروع مستندات تعد كافة    5.1

  االنجليزية أو اللغة العربية.

تامين تنفيذ االعمال -6البند    

عن جملة أعمال مستقبلية  النهائيجنيه )فقط خمسة آالف جنيه( قيمة التـأمين  0555يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ  6.1

 المسند المشروع تنفيذ في البدء وقبل المركز من بذلك اإلخطار تاريخ من عمل أيام 0 خالل ألف )مائة ألف( جنيه 055تساوى 

 .إليه

ألف )مائة ألف( جنيه، بزيادة قيمة التأمين  055تنفيذها منه قيمة  الجاريحالة بلوغ األعمال  في الثانييلتزم الطرف 6.2 

قيمة التأمين المسدد للمركز  -كل األحوال  في –بقيمة خمسة آالف جنيه أخرى أو مضاعفاتها بحسب األحوال، ويجب أال تقل 

 هذه األعمال. فيأدنى خمسة آالف جنيه، قبل البدء من قيمة األعمال المسندة اليه وبحد   %0عن  الثانيمن الطرف 

في حالة عدم قيام الطرف الثاني بسداد قيمة التأمين النهائي في خالل المدة التى يحددها المركز، يحق للمركز الغاء هذا 6.3 
 العقد او أي اوامر اسناد تكون قد صدرت للطرف الثاني واختيار مقدم خدمة آخر للتنفيذ.

هذا الشأن  فيهذا الشأن القواعد واالجراءات السارية بالمركز  فيطلب رد التأمين أو جزء منه، وتطبق  الثانييجوز للطرف 

 .تاريخ تقديم طلب الرد في الثانيوفى ضوء حجم األعمال المسندة للطرف 
 

الصناعة وذلك لمواجهة أيه يتم احتجاز مبلغ تأمين تنفيذ االعمال مقابل المبالغ التي سيحصل عليها من مركز تحديث     6.4

  .خسارة قد تنجم عن فشل االستشاري في أداء التزاماته المذكورة في العقد بصورة كاملة والئقة

يحق لمركز تحديث الصناعة المطالبة بصرف مبالغ من الضمان بإجمالي ما يستحق دفعه من الضامن نتيجة لعدم   6.5 .

قدرة االستشاري الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد وذلك في ضوء شروط الضمان المذكورة بالعقد وكذلك حدود مبلغ 

تلك المبالغ بمجرد طلبها من قبل مركز تحديث الصناعة وال يحق له العقد. ويقوم الضامن مباشرة وبدون أي تأخير بدفع 

توجيه أي اعتراض ألي سبب كان وعلى مركز تحديث الصناعة وقبل تقديم إي مطالبة من   إخطار االستشاري طبيعة سبب 

 تقديم هذه المطالبة.
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 التزامات مركز تحديث الصناعه 

 تقديم المعلومات  -7البند 

كز تحديث الصناعة أي معلومات و/ أو مستندات تحت تصرفه والمرتبطة بتنفيذ العقد على أن يتم تسليم تلك يقدم مر   7.1

 المستندات مره أخرى إلى مركز تحديث الصناعة في نهاية مدة تنفيذ العقد.

يتعاون مركز تحديث الصناعة قدر استطاعته مع االستشاري في توفير المعلومات والتي قد يحتاجها االستشاري   7.2

 لتساعده في تنفيذ العقد.

 التزامات االستشاري

التزامات عامة -8البند   

على االستشاري احترام وااللتزام بكافة القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية وكذلك التأكد من أن كافة    8.1

العاملين معه ومرؤوسيه وموظفيه يحترمون ويلتزمون بالقانون واللوائح وفي حاله مخالفه تلاك القاوانين واللاوائح الساارية مان 

علاى االستشااري دفاع التعويضاات الالزماة لمركاز تحاديث الصاناعة ألي مخالفاة قاد تانجم  قبل االستشاري أو من يتبعاه يجاب

 بسبب األسباب السابق ذكرها.

على االستشاري تنفيذ الخدمة المنصوص عليها في العقد على أن يعطيها العناية والكفاياة واالجتهااد الاالزم طبقاا ألفضال  8.2

 الممارسات المهنية.

لتازام بااألوامر اإلدارياة الموجهاة إلياه مان مادير المشاروع وفاي حالاه اعتاراض االستشااري علاى علاى االستشااري اال 8.3 

متطلبات األمر اإلداري حيث إنها ال تقع ضامن نطااق مسائوليات مادير المشاروع أو ضامن نطااق العقاد، عندئاذ يجاب إخطاار 

 األمر اإلداري نتيجة لتقديم هذا اإلخطار. يوم من استالمه 05مدير الشروع بذلك مع توضيح أسباب االعتراض وذلك خالل 

يحتفظ االستشاري بكافة المستندات والمعلومات التي حصل عليها بناء على تنفيذه لهذا العقد واعتبارها خاصة وسرية   8.4

عن أي  ولن يحتفظ بها ألي سبب إال إذا كان لعرضها لتوضيح انجازاته بالنسبة للعقد. وال يحق لالستشاري نشر أو اإلفصاح

تفاصيل خاصة بالعقد إال بعد الحصول على موافقة كتابية من مركز تحديث الصناعة أو من مدير الشروع وذلك بعد التشاور 

مع الجهة المتعاقدة وفي حاله نشوب منازعة تتطلب النشر أو اإلفصاح لغرض يخص العقد يكون لمركز تحديث الصناعة 

 القرار النهائي.

تشاري مجموعة تتكون من اثنين أو أكثر ، يجب عليهم جميعا االلتزام بتنفيذ شروط العقد مجتمعين أو في حاله كون االس  8.5

 منفردين ويكون من سلطة الشخص الذي تم اختياره من بين المجموعة االستشارية ليمثلهم بشان هذا العقد أن يرأسهم.

 ابية مسبقة من مركز تحديث الصناعة يعد إخالال بالعقد.إن أي تغيير في تكوين المجموعة االستشارية دون موافقة كت  8.6

قواعد السلوك -9البند    
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على االستشاري القيام بواجبة في كل األوقات بوالء وبنزاهة ويكون الناصح األمين لمركز تحديث الصناعة وذلك طبقا   9.1

للقوانين والقواعد السلوكية للمهنة إلى جانب التزامه بالسرية التامة وعلى األخص: يمتنع عن اإلدالء بأي تصريحات عامة 

موافقة مسبقة من مركز تحديث الصناعة كما يجب أن يمتنع أيضا عن  تخص المشروع أو الخدمة قبل الحصول على

المشاركة في أي نشاط قد يتعارض مع التزاماته تجاه المركز فيما يخص العقد ، ال يعتبر هذا البند ملزما بأي حال من األحوال 

 ذلك األمر ألي طرف ثالث.لمركز تحديث الصناعة إال في حالة وجود موافقة كتابية كما يجب على االستشاري توضيح 

على أالستشاري ومن يتبعه مان الماوظفين خاالل فتارة تنفياذ العقاد احتارام حقاوق اإلنساان والحارص علاى عادم انتقااد أو 9.2 

 التصدي للممارسات السياسية أو الثقافية أو الدينية السائدة في جمهورية مصر العربية.

التابعين له أو وكالءه أو معاونياه بعارض أي إعطااء أو االتفااق علاى مانح  في حاله قيام االستشاري أو أي من موظفيه   9.3

أو إعطاء أي شخص رشوة أو هدية أو منحة أو عمولة كنوع من التحريض أو المكافأة له نظير قيامة أو تكليفه بتنفياذ أي فعال 

ه عالقة بالعقد أو أي عقاد أخار يخاص له عالقة بالعقد أو عقد أخر خاص بالجهة المتعاقدة أو كنوع من المجاملة ألي شخص ل

 الجهة المتعاقدة. يحق لمركز تحديث الصناعة هنا إنهاء العقد دون مراعاة ألي حقوق مستحقة لالستشاري متعلقة بهذا العقد.

إن المبالغ التي يحصل عليها االستشاري بموجب هذا العقد هو الدخل أو المنفعة الوحيدة الواجب الحصول عليها نتيجة    9.4

لحصوله على هذا العقد ، وال يحق له أو احد مرؤوسيه قبول أي عمولة أو تخفيضات أو عالوة أو أي مصروفات غير مباشرة 

 تجاه تنفيذ العقد. أو أي شكل أخر يكون له عالقة بالتزاماته

ال يحق لالستشاري االنتفاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأي امتياز أو منحة أو عمولة فيما يتعلق بأي جزء من   9.5

العقد تم اختراعه أو تصميمه أو إدخال طريقة جديدة عليه ليتم استخدامه في أغراض العقد أو المشروع دون موافقة كتابية 

 لمتعاقدة.مسبقة من الجهة ا

على االستشاري والعاملين معه مراعاة السرية المهنية خالل فترة تنفيذ العقد وبعد االنتهاء منه ، فال يحق لهم اإلفصاح    9.6

ألي شخص أو جهة عن أي معلومات سرية تم صياغتها أو اكتشافها عن طريق االستشاري والعاملين معه إال بموجب موافقة 

عدم نشر أي معلومات عن توصيات أو نتائج قد توصلوا إليها أثناء تنفيذهم الخدمة، مسبقة من الجهة المتعاقدة . كما يجب 

باإلضافة إلى عدم استطاعتهم استخدام أي معلومات مقدمة إليهم أو نتيجة للدراسات واالختبارات واألبحاث التي تم إجراؤها 

 في سبيل تنفيذ العقد والتي قد تكون مضرة بالنسبة للجهة المتعاقدة .

 على االستشاري تقديم كافة المستندات المؤيدة لظروف تنفيذ العقد وذلك بناء على طلب مركز تحديث الصناعة   9.7

 

 تضارب المصالح -10البند 
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على االستشاري االمتناع عن إقامة أي عالقة قد تضر باستقالليته أو استقالليه العاملين معه وفي حاله فشل     10.1

ستقاللية يحق لمركز تحديث الصناعة إنهاء العقد بغض النظر عن تعويضات األضرار الناجمة لهذا االستشاري تحقيق هذه اال

 الموقف وبدون إعطاء إنذار مسبق. 

ال يسمح لالستشاري أو أي من يعملون تحت إدارته أو سلطته بتنفيذ هذا العقد أو نشاط أخر بالحصول على التمويل   10.2

 لمتاح وفقا لهذا العقد.المقدم من الحكومة المصرية ا

ال يحق الى شركة أم و الشركة التابعة أن يتم تسجيلهم فى قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة و ذلك يسرى أيضا     10.3

 المالك. على الشركات المملوكة لنف  

 المواصفات والتصميمات -11البند 

على االستشاري إعداد كافة المواصفات والتصميمات مستخدما النظم المتعارف عليها والمعتمدة والمقرة من قبل    11.1

 مركز تحديث الصناعة مع األخذ في  أالعتبار تطبيق احدث معايير التصميمات.

تدبير السلع أو الخدمات على االستشاري التأكد من إعداد المواصفات والتصميمات وكافة المستندات المتعلقة ب  11.2

 للمشروع قد تمت بشكل غير متحيز ونزيه وذلك من اجل تحفيز العملية التنافسية للعطاءات.

 التعويضات -12البند 

على أالستشاري وعلى نفقته الخاصة تعويض وحماية والدفاع عن الجهة المتعاقدة ووكالئها وموظفيها ضد أي  12.1

تعويضات ناجمة عن تصرفات االستشاري وفشله في تقديم الخدمة وذلك يشمل انتهاك إجراءات أو دعاوي أو خسائر أو 

للنصوص القانونية أو حقوق الطرف الثالث فيما يخص براءات االختراع والعالمات التجارية وغيرها من أشكال الملكية 

 الفكرية مثل حقوق الطبع.

اية والدفاع عن الجهة المتعاقدة ووكالئها وموظفيها ضد أي على االستشاري دفع تعويضات على نفقته الخاصة لحم   12.2

 إجراءات أو دعاوي  أو خسائر أو تعويضات ناجمة عن تصرفات االستشاري وفشله في تنفيذ التزاماته شريطة أن:

يوما 05إخطار االستشاري بتلك اإلجراءات أو الدعاوي أو الخسائر أو التعويضات بمدة ال تقل عن  (أ

 مركز تحديث الصناعة بتلك الواقعة. من تاريخ معرفة

 

ينحصر سقف التعويضات بمبلغ يساوي في قيمته قيمة العقد ولكن ال ينطبق هذا المبدأ في حالة ثبوت سوء نية   (ب

 االستشاري وسوء تصرفه فيما يتلق بتلك اإلجراءات والدعاوي والخسائر والتعويضات.

اإلجراءات والدعاوي والخسائر واألضرار الناجمة مباشرة لفشله في تنحصر التزامات االستشاري بالتعويضات في  (ج

الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد ولكن ال يسري هذا على األضرار التي قد تنشا نتيجة لعدم التنبؤ ببعض 

 األحداث الطارئة أو حدثت بشكل غير مباشر بسبب هذا الفشل.
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فقته الخاصة بناء على طلب الجهة المتعاقدة لعالج أي عيوب في تنفيذ الخدمات على االستشاري دفع تعويضات على ن 12.3

 وذلك في حاله فشلة في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد.

ال تعتبر أي من الحاالت التالية التزام على االستشاري بدفع تعويض نتيجة حدوث إجراءات  أو دعواي أو خسائر أو   12.4

 ة عن : تلفيات الناجم

عدم تنفيذ أو تجاهل مركز تحديث الصناعة لتوصية أو قرار من قبل االستشاري أو في حاله إجبار أالستشاري على  (أ

 تنفيذ قرار أو توصية ال يقبلها االستشاري أو يبدي تحفظا شديدا بشأنها.

 التابعين للجهة المتعاقدة.سوء تنفيذ توصيات االستشاري من قبل الوكالء والموظفين والمقاولين المستقلين  (ب

يظل االستشاري مسئوال عن أي إخالل بالتزاماته طبقا للعقد لمدة وبعد تنفيذ الخدمة كما هو منصوص عليه بالقانون  12.5

 الحاكم لهذا العقد.

 اإلجراءات الطبية والتأمينية -13البند 

لموظفيه وخبراءه وعائالتهم المتواجدين في الدولة التابع لها قد يقوم مركز تحيث الصناعه بالتأكد من سالمة األمور الشخصية 

مركز تحديث الصناعة وذلك لحمايتهم ضد أي أضرار أو خسائر قد تلحق بهم.على االستشاري تقديم الدليل على التزامه بهذه 

 السياسة التأمينية .

حقوق الملكية بالنسبة للتقارير والوثائق -41البند    

ر والبيانات مثل الخرائط والرسوم البيانية والرسومات والمخططات واإلحصائيات والحسابات والسجالت كافة التقاري  14.1

المؤيدة واألدلة التي تم الحصول عليها سواء تم إعدادها أو تبويبها بواسطة االستشاري أثناء تنفيذ العقد تعتبر جميعها سرية 

االستشاري بمجرد االنتهاء من تنفيذ العقد تسليم كافة هذه المستندات  وهي مملوكة بالكامل لمركز تحديث الصناعة ويجب على

والبيانات إلى الجهة المتعاقدة وقد يسمح له باالحتفاظ بصور تلك المستندات والبيانات ولكن ال يمكنه استخدامها في أغراض 

 غير تنفيذ العقد دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المتعاقدة.

ال يجب على االستشاري نشر مقاالت عن الخدمة التي نفذها أو اإلشارة إليها عند تقديم خدمة أخرى آلخرين و ال    14.2  

يجب اإلفصاح عن أي معلومات قد حصل عليها من مركز تحديت الصناعة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 

 مركز تحديث الصناعة. 

 طبيعة الخدمــة

 الخدماتنطاق  -15البند 

 الشروط المرجعية. عليه في الخدمات منصوصنطاق    15.1
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إذا كان التعاقد خاص بالناحية االستشارية فقط ولصالح مركز تحديث الصناعة و/ او مدير المشروع  الشركة المستفيدة   15.2

فيما يتعلق بكافة المجاالت التقنية للمشروع التي قد تظهر نتيجة لتنفيذ المشروع عندئذ ال يتحمل أالستشاري مسئولية اتخاذ 

 القرار.

 توفير خبراء -16البند 

في حاله التعاقد من اجل توفير خبراء لتنفيذ المشروع على االستشاري توفير هؤالء الخبراء في مجاالت محددة لها    16.1

عالقة بتنفيذ العقد وذلك في صورة مساعدات فنية  لها دور استشاري و/أو إداري وسيكون هذا الخبير تحت اإلشراف المباشر 

 لمدير المشروع.

عن طريق الخبراء المحددين في العقد وخالل المدة المحددة به، ويستطيع االستشاري إجراء بعض  يجب تنفيذ الخدمة 16.2

التعديالت الزمنية بعد الحصول على موافقة جهة التعاقد وذلك  وفق ما يراه مناسبا ولصالح ضمان تنفيذ الخدمة بكفاءة مع 

   سبب في سداد مدفوعات غير تلك المذكورة بالعقد.األخذ في االعتبار أن تلك التعديالت في المدد المحددة لن تت
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 استبدال العاملين -17البند  

لالستشاري إجراء أي تغيير في العاملين لدية إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة لتعاقد وعلى  يحق ال 17.1 

 التالية:االستشاري المبادرة باقتراح استبدال العاملين وذلك في الخاالت 

 في حاله الوفاة أو المرض أو اإلصابة في الحوادث ألحد العاملين .    (أ

إذا لزم األمر استبدال احد األفراد العاملين ألي أسباب أخرى بعيدة عن سلطة االستشاري ) مثل : االستقالة   (ب

 .....الخ(

العاملين بموجب موافقة كتابية معتمدة إذا ما  في سبيل تحقيق األداء الجيد ، يحق لمركز تحديث الصناعة استبدال احد   17.2

 رأى أن احد العاملين غير كفء وال يؤدي المهام المنصوص عليها بالعقد.

في حالة االحتياج إلى عملية االستبدال ، يجب أن تتم عملية االستبدال بنف  مؤهالت وخبرة الموظف السابق كحد    17.3

أدنى كما يجب أال تتخطى أتعاب الموظف الذي تم تعيينه المبلغ المدفوع إلى الشخص الذي يتم استبداله وفي حالة عدم قدرة 

رة يحق لمركز تحديث الصناعة إنهاء العقد إذا تبين له انه قد يعرض مستوي بديل بنف  المؤهالت والخب االستشاري توفير

 األداء المرجو للخطر وفي حالة ثبوت عدم وجود خطورة يتم قبول عملية االستبدال وذلك ليعك  مستوى األتعاب المالئم. 

عملية االستبدال للخبير ال تتم فورا قد يترتب على عملية االستبدال تكلفة إضافية وهي مسئولية االستشاري حيث ان 17.4 

ولكنها تستغرق بعض الوقت حتى يتولى الخبير الجديد مهام وظيفته وقد يطلب مركز تحديث الصناعة من االستشاري تعيين 

خبير مؤقت للمشروع حتى يصل الخبير الجديد او قد يطلب منه اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعويض الغياب المؤقت للخبير 

 ع األحوال فان مركز تحديث الصناعة لن يتحمل سداد أي مصروفات نظير استبدال الخبير .وفي جمي

 تنفيذ العقد

 التأخر في التنفيذ -01البند 

إذا لم ينفذ االستشاري الخدمات خالل فترة التنفيذ المحددة بالعقد يحق لمركز تحديث الصناعة ودون إخطار رسمي     18.1

لمذكورة في العقد أن يتم تعويضه عن األضرار الناجمة عن التأخر لكل يوم أو جزء منه على وبغض النظر عن التعويضات ا

 أن تحسب الفترة من الفترة التالية لمدة انتهاء التنفيذ المحددة بالعقد والمدة الفعلية التي تم خاللها التنفيذ 

يحصل مقابل للتأخير )غرامة تأخير( يحسب من بداية وفى حالة عدم االلتزام بالتنفيذ، لسبب راجع إلى مقدم الخدمة،    18.2

 المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر وفقاً لآلتي:

( من قيمة %0( من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة )%0)أ( إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة )

 المتأخر بحسب األحوال .العقد ، أو من قيمة الجزء 

( من قيمة %2( من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة )%6)ب( إذ لم تجاوز مدة التأخير نسبة ) 

 العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب األحوال.
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( من قيمة %0حصل مقابل تأخير بنسبة )( من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد ي%05)ج( إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة )      

 العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب األحوال.

( من قيمة %0( من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة )%05)د( إذا جاوزت مدة التأخير نسبة )      

 .العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب األحوال

التأخير من قيمة األعمال المتأخرة فقط إذا رأى  المركز أن الجزء المتأخر ال يمنع االنتفاع بما تم تنفيذه بشكل ويحسب مقابل 

مباشر أو غير مباشر على الوجه األكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تم تنفيذه 

 مي العمليةفيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختا

 االستشاري: إخطار وبعد تحديث الصناعة لمركز يحق العقد مبلغ قيمة من 25 % األضرار تعدت إذا   18.3

 أ(إنهاء العقد. 

 ب(استكمال أداء الخدمة على نفقة االستشاري الشخصية.

تعليق العمل  -19البند    

يحق لمركز تحديث الصناعة تعليق أداء الخدمات أو أي جزء منها لبعض الوقت وباألسلوب الذي يراه كما تملي     19.1

 الضرورة.

يوما ولي  السبب هو خطأ االستشاري ، يحق لالستشاري بعد إخطار مدير  05إذا ما تعدت فترة التعليق مدة     19.2

 يوما أو إنهاء العقد. 05ل المشروع طلب إذن باستمرار أداء الخدمات خال

 تعديل بنود العقد -20البند  

أي تعديل يطرأ على العقد يجب أن يكون تعديل كتابي على مذكرة رسمية حتى يتم تنفيذه بنف  شروط وأحكام العقد    20.1

 05األصلي. إذا كان طلب التعديل من جانب االستشاري ، يجب على االستشاري تقديم طلب إلى مركز تحديث الصناعة قبل 

 الجوهرية والمثبتة من قبل االستشاري والمقبولة من قبل الجهة المتعاقدة.يوما من تاريخ تنفيذ التعديل فيما عدا الحاالت 

في حالة الحاجة إلى إحداث تغيير عن طريق اإلخالل بـ  أو انتهاك بنود العقد من قبل االستشاري ، يتحمل االستشاري   20.2

 أي تكاليف إضافية مرتبطة بذلك التغيير

عند استالم األمر اإلداري الخاص بالتغيير ، على االستشاري البدء فورا في تنفيذ التغيير وفقا للشروط واألحكام العامة  20.3

 في حالة ما إذا كان ذلك التغيير مذكورا في العقد.

على االستشاري إخطار مدير الشروع بأي تغيير يطرأ على العنوان أو رقم حساب البنك أو المراجع المعين ببساطة  20.4

 مع احتفاظ الجهة المتعاقدة بحق االعتراض على اختيار االستشاري لحساب البنك أو المراجع.

 و مذكرة يعتبر الغي .ال يسري أي تعديل بأثر رجعى ، كما أن أي تغيير تم بدون أمر إداري أ 20.5
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 ساعات العمل - 21البند  

إن ساعات وأيام عمل االستشاري أو موظفيه داخل جمهورية مصر العربية محددة وفقا للقوانين واللوائح واألعراف المعمول 

 بها داخل جمهورية مصر العربية ووفقا لمتطلبات العمل.

 المعلومات - 22البند  

 علومات المتعلقة بالخدمات والمشروع لمدير المشروع كلما طلب ذلك في أي وقت.على االستشاري تقديم جميع الم

 السجالت  -23البند  

على االستشاري االحتفاظ بسجالت وحسابات دقيقة ومنظمة فيما يتعلق بالخدمات بشكل تفصيلي يسمح بمعرفة عدد أيام  23.1

 قد تم تحمله أثناء تنفيذ الخدمة. العمل كما هي مذكورة في فواتير االستشاري وما إذا كان ذلك

على االستشاري االحتفاظ بجداول حضور وغياب موظفيه التي توضح أيام عملهم ، كما يجب أن تتطابق المبالغ  23.2

 المذكورة في فواتير االستشاري مع تلك الجداول.

سنوات بعد سداد أخر دفعة وفقا لهذا العقد. وتشمل هذه المستندات أي وثائق  0يجب االحتفاظ بتلك السجالت لمدة  23.3

خاصة بالدخل والنفقات والمخزون الالزمة للتأكد من صحة الوثائق المدعمة مثل جداول الحضور والغياب ، تذاكر السفر 

وعة للخبراء . إن عدم االحتفاظ بتلك السجالت يعد إخالال بشروط العقد بالطائرة واالنتقاالت وإيصاالت االستعاضة المدف

 ويتسبب في إنهاء العقد.

على االستشاري أن يسمح لمدير المشروع أو أي شخص مفوض من قبله في أي وقت مقبول بفحص أو مراجعة  23.4

 السجالت والحسابات المرتبطة بالخدمات وعمل نسخ من األوراق أثناء وبعد تنفيذ الخدمات.

 التقرير النهائي - 24البند 

اد تقرير نهائي باإلضافة إلى ، إذا كان ذلك ممكنا، دراسة على االستشاري قبل انتهاء مدة تنفيذ العقد مباشرة إعد24.1 

 بالمشاكل الرئيسية التي واجهته أثناء تنفيذ العقد.

 المحدد في الشروط الخاصة. موعداليرسل هذا التقرير النهائي إلى مدير المشروع في 24.2 

 حالة تنفيذ العقد على عده مراحل ، يعد االستشاري تقرير نهائي عند انتهاء تنفيذ كل مرحلة . في 24.3
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 اعتماد التقارير والوثائق  - 25البند  

إن اعتماد مركز تحديث الصناعة للتقارير والوثائق المرفوعة من قبل االستشاري يعني مطابقتها لشروط وأحكام   25.1

 العقد.

يوما من استالمه التقارير والوثائق إخطار االستشاري بقراره حول تلك  00تحديث الصناعة خالل فترة على مركز  25.2

التقارير والوثائق موضحا أسباب رفض تلك التقارير أو الوثائق أو طالبا إجراء تعديالت. أما بالنسبة للتقرير النهائي فتمتد 

ركز تحديث الصناعة أي تعليق على التقارير والوثائق خالل المدة المحددة يوما . في حاله عدم إبداء م 05الفترة الزمنية إلى 

يحق لالستشاري طلب موافقة كتابية عليهم. في حالة عدم إبداء مركز تحديث الصناعة أي تعليق على هذا الطلب الكتابي 

 يوما تعد تلك التقارير والوثائق معتمده من قبل مركز تحديث الصناعة  00خالل 

حالة طلب مركز تحديث الصناعة إجراء تعديل على أي تقرير أو وثيقة من قبل االستشاري ، على مركز تحديث  في25.3  

 الصناعة تحديد مدة زمنية معقولة إلجراء التعديل المطلوب.

في حالة تنفيذ العقد على عده مراحل ، يتم اعتماد تنفيذ كل مرحلة سابقة بواسطة الجهة المتعاقدة فيما عدا إذا كان  25.4

 التنفيذ يتم بشكل متتابع.

 طرق السداد

  السداد - 26البند 

 الشروط الخاصة.وفقا لنصوص جنية المصري سداد مبلغ التعاقد بال يتم 26.1  

من الحاالت اآلتية يحق لمركز تحديث الصناعة بعد إخطار االستشاري كتابيا تعليق جزء من أو في حالة حدوث أي 26.2 

 كل الدفعات المستحقة لالستشاري وفقا لهذا العقد:

 إذا ما اخطأ االستشاري في تنفيذ هذا العقد.  (أ

تتسبب في عدم  أي ظروف أخرى يكون االستشاري مسئوال عنها وتري الجهة المتعاقدة أنها تتسبب أو قد  (ب

 استكمال المشروع أو العقد بشكل ناجح .
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مراجعه األسعار - 27البند    

   .إال من خالل المركز إذا إقتضت الضرورة لذلك تكون العقود بأسعار ثابتة ال يتم مراجعتها 

 اإلخالل ببنود العقد و انهائه  -28البند 

 أي من الطرفين ببنود العقد عند الفشل في تنفيذ أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد. يخل 28.1 

 عند حدوث إخالل ببنود العقد ، يحق للطرف المتضرر طلب ما يلي :    28.2

 تعويضات عن األضرار    (أ

 إنهاء العقد وبالنسبة للتعويضات يمكن أن تشمل كل من :  (ب

 تعويضات عامة (1

 مقررةتعويضات   (2

في حال استحقاق مركز تحديث الصناعة ألي تعويضات ، يحق للمركز استقطاع قيمة تلك التعويضات من أي مبالغ   28.3

     مستحقة   لالستشاري أو طلبها من الضامن.   

لذي يحكم يحق لمركز تحديث الصناعة المطالبة بتعويض عن أي ضرر يظهر بعد انتهاء العقد وذلك وفقا للقانون ا     28.4

  العقد.

 إنهاء العقد من جانب الجهة المتعاقدة -  29البند

 أيام. 7يحق لمركز تحديث الصناعة في أي وقت يشاء إنهاء العقد بعد إخطار االستشاري بمدة ال تقل عن     29.1

إن إنهاء العقد ال يلغي  أي من الحقوق أو السلطات المعطاة وفقا لهذا العقد سواء لمركز تحديث الصناعة أو     29.2

 االستشاري.

باإلضافة إلى شروط اإلنهاء المذكورة في هذه الشروط العامة ، يحق لمركز تحديث الصناعة إنهاء العقد في إحدى     29.3

 الحاالت اآلتية:

 في تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في العقد.فشل االستشاري  (أ

يوما بعد إخطاره بواسطة مركز تحديث الصناعة بذلك  01استمرار االستشاري في اإلخالل ببنود العقد لمدة  (ب

 وبتعليق المدفوعات.

فشل االستشاري في الوفاء بالتزاماته خالل وقت معقول بعد اإلخطار الموجة له من قبل مدير المشروع طالبا  (ج

 حيح األوضاع التي قد تؤثر على أداء وتوقيت الخدمات تص
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 رفض أو تجاهل االستشاري لألوامر اإلدارية الموجهة له من قبل مدير المشروع. (د

إفال  أو إعسار االستشاري أو تلقيه أمر يدل على ذلك أو دخوله في ترتيبات مع الدائنين أو في حالة قيامة  (ه

 لصالح الدائنين أو دخول االستشاري في إجراءات تصفية ألعماله. بعمل تحت ضغط دائن أو ضامن أو إداري

 أي حكم قضائي نهائي ضد جريمة قد تؤثر على  األداء المهني لالستشاري. (ز

 عدم القدرة القانونية مما يعيق هذا العقد (س

عند إنهاء العقد أو استالمه إخطارا بذلك على االستشاري اتخاذ خطوات فورية لترتيب وتنظيم الخدمات بشكل يبقي  29.4

 التكاليف في حدها األدنى.

على مدير المشروع بأسرع ما يمكنه بعد إنهاء العقد تحديد قيمة الخدمات وكافة المبالغ المستحقة لالستشاري حتى  29.5

 تاريخ إنهاء العقد.

 .لي  على مركز تحديث الصناعة أي التزام تجاه مدفوعات إضافية لالستشاري    29.6

في حالة إنهاء مركز تحديث الصناعة للعقد يحق للمركز استرداد قيمة أي خسائر من االستشاري بأقصى قيمة     29.7

مذكورة في العقد . في حالة عدم ذكر قيمة في العقد يحق لمركز تحديث الصناعة دون اإلخالل بالتعويضات األخرى 

والمخصص لذلك الجزء من الخدمات والذي فشل االستشاري  المنصوص عليها في العقد استرداد قيمة هذا الجزء من العقد

 ألي سبب كان في إنهائه بشكل مرضي.

في حاله كون اإلنهاء لي  بسبب تصرف أو إهمال من االستشاري يحق لالستشاري المطالبة بجميع المبالغ     29.8

 أو أضرار لحقت به. المستحقة له مقابل األعمال المنفذة بالفعل باإلضافة إلى تعويض عن أي خسائر

 إنهاء العقد من جانب االستشاري 30البند 

 يوما إنهاء العقد أذا ما قامت الجهة المتعاقدة بما يلي:  01يحق لالستشاري بعد إخطار الجهة المتعاقدة قبل     30.1

  عدم سداد المبالغ المستحقة لالستشاري وفقا لشهادات مدير المشروع بعد انتهاء المدة المسموح بها  (أ

 الفشل في الوفاء بالتزاماتها بعد توجيه عده إخطارات لها بذلك. (ب

يوما ألسباب غير موضحه بالعقد أو لي  بسبب  05تعليق تقدم الخدمات في  أي جزء منها لمدة تزيد عن   (ج

 االستشاري. عدم التزام

 إن مثل هذا اإلنهاء ال يخل بحقوق مركز تحديث الصناعة أو االستشاري والمنصوص عليها في هذا العقد.     30.2
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في حالة اإلنهاء بهذا الشكل يدفع مركز تحديث الصناعة لالستشاري تعويض عن أي خسائر أو أضرار عانى منها      30.3

 فية إجمالي المبالغ المنصوص عليها في الشروط الخاصة.بشرط أال تتجاوز تلك المدفوعات اإلضا

 القوي القهرية - 31البند 

ال يعد أي طرف محال بالتزاماته تجاه العقد في حالة توقف أداء تلك االلتزامات نتيجة لظروف قهرية وقعت بعد     31.1

 تاريخ توقيع العقد من قبل الطرفان.

مصطلح القوي القهرية المستخدم هاهنا يعنى به األحداث اإللهية أو اإلضرابات أو جميع أنواع إغالق األعمال أو    31.2

اإلضرابات الصناعية أو هجوم األعداء أو الحروب سواء كانت معلنه أم ال أو الحصار أو الثورات أو أعمال الشغب أو 

أو الزالزل أو األعاصير أو البرق أو الفيضانات أو االنجرافات األرضية أو  انتشار األمراض المعدية أو االنهيارات األرضية

القالقل الداخلية أو االنفجاريات أو أي أحداث مشابهة غير واضحة والتي يصعب السيطرة عليها بواسطة أي من الطرفين كما 

 يصعب معهم إبداء الحرص واليقظة المطلوبان.

ال يتحمل االستشاري مسئولية أي تعويضات مقررة أو إنهاء  00و  00لبند رقم فيما ال يتعارض مع نصوص ا     31.3

العقد نتيجة التأخير في األداء أو عدم الوفاء بالتزامات هذا العقد نتيجة أي حدث من إحداث القوي القهرية و بالمثل فان مركز 

المدفوعات المتأخرة نتيجة عدم التنفيذ أو عن فوائد 02 يتعارض مع نصوص البند رقم تحديث الصناعة غير مسئول فيما ال

إنهاء العقد بواسطة االستشاري نتيجة تأخر الجهة المتعاقدة أو فشلها في الوفاء بالتزاماتها نتيجة أي حدث من أحداث القوي 

 القهرية.

ا تفاصيل على كال الطرفان في حالة حدوث أي من أحداث القوي القهرية إخطار الطرف اآلخر فورا موضح     4 .31

وطبيعة والمدة المتوقعة واآلثار المحتملة لتلك األحداث فيما عدا إذا كان هناك أمر كتابي مكتوب مباشر من مدير المشروع 

على االستشاري االستمرار في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد بأقصى شكل مقبول عن طريق البحث عن وسائل 

ر المتوقفة بسبب األحداث القهرية على أال يبدأ االستشاري العمل بتلك الوسائل البديلة إال بعد بديلة للوفاء بااللتزامات غي

   موافقة مدير المشروع.

يوما وفيما ال يتعارض مع أي فترة تمديد ممنوحة  015في حاله وقوع أحداث القوي القهرية واستمرارها لمدة  31.5

يوما. في حالة استمرار الحدث القهري بنهاية  05لالستشاري ، يحق لكال الطرفان إنهاء العقد بعد إخطار الطرف األخر بـ 

 طراف من التزاماتها بشان تنفيذ العقد.يوما يعد العقد منهيا وبالتالي تتحرر األ 05مدة 

 

 

 الوفاة - 32البند 
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حاله كون االستشاري شخصا طبيعيا يعد العقد منهيا إذا ما توفي هذا الشخص. إال أن جهة التعاقد يحق لها إبداء  في 32.1

وفاة برغبتهم في استكمال يوما من تاريخ ال 00الرأي في أي عرض مقدم من الورثة أو المنتفعين إذا ما اخطروا الجهة خالل 

 يوما من استالم هذا العرض. 05العقد. ويخطر قرار مركز تحديث الصناعة  إلى المعنيين باألمر خالل 

في حالة كون االستشاري مجموعة من األشخاص الطبيعيين وفي حالة وفاة إحداهما أو أكثر يتم إعداد تقرير متفق عليه  32.2

الخدمات ويحق لمركز تحديث الصناعة اخذ قرار أما بإنهاء العقد أو استكماله مع الورثة  من األطراف جميعا بشان سير عمل

يوما من  05يوما من تاريخ الوفاة  ويخطر قرار مركز تحديث الصناعة  إلى المعنيين باألمر خالل  00أو المنتفعين خالل 

 استالم هذا العرض.

يتحمل هؤالء األشخاص معا وبشكل مشترك مسئولية تنفيذ العقد بنف  الصورة الواجب تنفيذها من قبل االستشاري.  32.3

 ويخضع استكمال العقد للقواعد المتعلقة بتوفير أي ضمانات لهذا العقد.

 تسوية المنازعات

 تسوية المنازعات - 33البند 

يبذل كل من مركز تحديث الصناعة واالستشاري جميع الجهود لتسوية أي نزاع قد ينشا بينهما أو بين مدير المشروع  33.1

 واالستشاري بشكل ودي.

في حاله حدوث نزاع ، يخطر أطراف هذا العقد بعضهما البعض كتابه بمواقفهما من هذا النزاع باإلضافة إلى     33.2

ك الطرفان بآرائهما يجب أن يلتقي أطراف هذا العقد ويحاولوا تسوية النزاع بشكل ودي وعلى الحلول الممكنة في حاله تمس

يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب المدة المحددة للوصول إلى  05كل طرف من األطراف الرد على طلب التسوية الودية خالل 

تجابة أي من الطرفين خالل المدة المحددة يوما وفي حالة الفشل في الوصول إلى حل ودي أو عدم اس025حل ودي هي 

 . 33.3لطلبات تسوية النزاع يحق ألي طرف االنتقال للمرحلة التالية لتسوية النزاع وفقا لبند 

يجوز أن يتفق األطراف على تسوية النزاع بالتصالح خالل مدة محددة بعد تدخل طرف ثالث وذلك في حاله عدم    33.3

 زاع.التوصل إلى تسوية ودية للن

 في جميع األحوال يجب أن تشمل إجراءات التسوية الودية أو التصالح اإلخطارات بالشكاوي والردود للطرف اآلخر. 33.4

في حالة عدم التوصل لتسوية ودية أو تصالح في نطاق المدة الزمنية المحددة ، يتم تسوية النزاع وفقا للتشريعات  33.5

 الوطنية المصرية.

 

 


