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 عقد تقديم خدمة

 سابقة التحديداإلتفاقية اإلطارية بنظام 
 

  بتاريخ:

 

 أبرم هذا العقد بين كل من:

   

    مركز تحديث الصناعة 

 –الصناعات تحادإمبنى –كورنيش النيل  9911المشار إليه فيما بعد بكلمة "المركز" والكائن بالعنوان 

 جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

 

جراءات اإل ................................مدير اداره / أو السيده السيدويمثله في التوقيع على هذا العقد 

 ومراقبة التعاقدات

 )طرف أول(

 

  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 :نبالعنوا ةمقدم الخدمة" والكائناالستشارى /  المشار إليها فيما بعد بكلمة "

XXXXXXXXXX 

 الشركة عن منه الصادر التفويض بموجب أو بصفته .......... / ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد

 األول الطرف الى والمقدم الشأن هذا في

 

 )طرف ثاني(

 

 تمهيد

رقم  الجمهوريت بموجب القرار أحيث أن الطرف األول "المركز" هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية أنش

ويختص بإعداد وتنفيذ برنامج تحديث الصناعة وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة  0222لسنة  744

المصرية عن طريق تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي، كما يختص بتقديم الدراسات واقتراح السياسات 

ل الموقعة مع االتحاد األوربي والصادر اتفاقية التموي إطارالالزمة لتحقيق األهداف، ويقوم بأداء عمله في 

 .9111لسنة  66بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 
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ألداء  متم اختياره نالخدمات الذي مقدميمقدم الخدمة" هو أحد االستشارى /  " الثانيوحيث أن الطرف 

من مجلس  " والمعتمدةسابقة التحديد تفاقية اإلطاريةقواعد وإجراءات نظام "عقود اإلالئحة الخدمة وفقا ل

 تحديث الصناعة.

 

 

 

 اتفق الطرفان على ما هو آت:  للتعاقد،وبعد إقرار الطرفين بصفتهما وأهليتهما القانونية 

 هيكل العقد وترتيب أولوية الملحقات البند األول: 

يعتبر التمهيد السابق والشروط المرجعية لتقديم الخدمة والشروط العامة والسيرة الذاتية  9-9

على أساسها تم  والتيمرحلة سابقة  فيتقدم بها مقدم الخدمة الى المركز  التي/االستشاريين لالستشاري

 جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ومكمال ومتمما ألحكامه.   الثانياختيار الطرف 

هذا  فييلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ المهام والخدمات المتفق عليها وفقا للشروط واألحكام المنصوص عليها  9-0

 العقد وما يعتبر جزءا منه وفقا للتسلسل واألولويات اآلتية:

 ( وتعديالته 9الشروط المرجعية ) ملحق رقم  -أ 

 (  و تعديالتة 0الشروط العامة ) ملحق رقم  –ب 

 (و تعديالته 3ملحق رقم )جدول األسعار –ج 

  النماذج والمستندات والقواعد والشروط األخرى التي يقررها المركز.   – د

  المستخدمة:وقيمته والعملة  موضوع العقد الثاني:البند 

الشززركات المسززتفيدة مززن دعززم مركززز  الززى "XXXXXXX“" و/ أو  XXXXXXة "يلتزززم الطززرف الثززاني بتنفيززذ خدمزز 0-9

تحديث الصناعة والتي يحددها المركز وذلك طبقا للمواصفات الفنية وخطوات التنفيذ والشروط المنصوص عليهزا فزي هزذا العقزد 

 .وما يستجد  على المالحق والنماذج من تعديالت  ومالحقه وأجزائه المتممة له
 

 3الخززدمات سززالفة الززذكر مقابززل األسززعار المبينززة بالجززدول المرفززق )ملحززق رقززم  يلتزززم "الطززرف الثززاني" بتنفيززذ الخدمززة / 0 -0

( والززذى يعززد جزززءا ال يتجزززأ مززن هززذا العقززد وهززذا األسززعار شززاملة كافززة الوززرائب والرسززوم المقززررة وفقززا للتشززريعات وتعديالتززه

 المصرية.  

 التنازل عن هذا العقد أو جزء منه إلى الغير إال بموجب موافقة كتابية من المركز. الثانيال يجوز للطرف   0-3

 

 :الخدمة وتاريخ بداية التنفيذتنفيذ العقد / مدة البند الثالث: مدة 

من  أليويجوز  ،ةإضافي أعوام4لمدة  وتجدد تلقائيا أعوام4هذا العقد من تاريخ اتمام توقيعه من طرفيه ولمدة  يسري 3-9

نهاء وذلك دون اإلخالل التاريخ المحدد لإل اسابيع منثمانية خطار الطرف اآلخر كتابة قبل الطرفين انهائه في أي وقت بشرط ا

 .بأي من االلتزامات والحقوق التي ترتبت على إبرامه قبل هذا التاريخ

 9 بالشروط المرجعية المعلنة من المركز )ملحق رقميلتزم الطرف الثاني بأداء الخدمة/الخدمات في المدة الزمنية المحددة  3-0

 ( ويجوزمد هذا المدة بموجب موافقة كتابية من السلطة المختصة بالمركز وفقا للقواعد واالجراءات المعمول بها.وتعديالته
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انتهاء المدة ال يلتزم المركز بدفع مقابل أية خدمات أو أعمال يقوم بها مقدم الخدمة لصالح الشركة المستفيدة بعد  3-3

المحددة لتنفيذ الخدمة، ما لم تكن السلطة المختصة بالمركز قد قررت كتابة مد العقد الى المدة التي تمت فيها تلك 

 األعمال أو الخدمات.

ويتم تحديد بدء التنفيذ بمراعاة التنسيق  طرفيه من اإلسناد مرأ توقيع لتمام التالي اليوم الخدمة منيبدأ تنفيذ  يجب أن    3-7

 المسبق بين كل من الطرف األول والثاني والشركة المستفيدة. 

 

كأن لم يكن أمر اإلسناد الغيا ويترتب على انقواء المدة سالفة الذكر دون قيام الطرف الثاني بالبدء في التنفيذ اعتبار  3-5

عشرة أيام عمل  أقصيوبحد المدة  هذاول كتابة على مد لم يوافق الطرف األ االول مابه في مواجهة الطرف  ولن يعتد

 )ادارةعن ارادته يكون للطرف االول  ألسباب خارجةاما اذا قدر التأخير في بدء التنفيذ كان السباب قهرية او 

  .تقرير ما تراا مناسبا حيال ذلك المركز(

 

 : التزامات متعلقة بالتنفيذ:البند الرابع

الذين تم تقديم سيرته / سيرتهم الذاتية في تشاريين والذي/سطة االستشاري/االسبتنفيذ الخدمة بوا الثانييلتزم الطرف  7-9

 .مرحلة سابقة للمركز والتي على اساسها قام المركز والشركة المستفيدة بالموافقة واختيارا

ي مرحلة من عليهم لتنفيذ الخدمة في أ ي من االستشاريين الذين تمت الموافقةل/تغيير أاستبدا الثانيال يحق للطرف   7-0

 مراحل التنفيذ إال بموجب موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالمركز.  

توقف لألعمال أو فور حدوث أي " مدير المشروع المختص "  فيممثال اخطار المركز كتابة  الثانيعلى الطرف  7-3

لك األسباب والمتسبب فيها ومدى تنفيذ الخدمة على أن يتومن االخطار شرحا وافيا لت فياسباب تعيق االستمرار  أية

هذا الحالة طلب كافة المعلومات والبيانات واجراء الزيارات  في، وللمركز تنفيذ الخدمة فيرها على االستمرار يأثت

امتداد العقد بمقدار هذا  ما فيها مدىهذا الشأن ب فيالميدانية واالجتماع مع كال الطرفين واتخاذ القرارات الالزمة 

 .مهمن عدالمدة 

 –أثناء القيام بتنفيذ المهمة أو خالف بينه وبين الشركة المستفيدة حال حدوث أي نزاع  في- الثانييتعهد الطرف  7-7

 التيلتزم بتنفيذ القرارات هذا الشأن، كما ي فييطلبها  التيالمركز وموافاته بكافة البيانات والمعلومات  بأخطار

 لنظم التشغيل واإلجراءات المعمول بها لدى المركز. النزاع وفقايصدرها بشأن هذا 

تعديل خطة / آلية التنفيذ المتفق عليها لتأدية الخدمة اال بعد موافقة المركز وبموجب اتفاق  الثانيال يجوز للطرف  7-5

مراحل ودون اإلخالل بأي من  كتابي بين كافة األطراف )الشركة المستفيدة ومركز تحديث الصناعة ومقدم الخدمة(

 تنفيذ الخدمة و المخرجات

 

   : التأمين:البند الخامس

أعمال مستقبلية    عن جملة  النهائيجنيه )فقط خمسة آالف جنيه( قيمة التـأمين  5222بسداد مبلغ يلتزم الطرف الثاني    5-9

البدء في تنفيذ المشروع المسند وقبل اإلخطار بذلك من المركز  تاريخأيام عمل من  5خالل  جنيه )مائة ألف( ألف 922تساوى 

 .إليه

ة قيمة التأمين جنيه، بزياد)مائة ألف(  ألف 922قيمة منه تنفيذها  الجارياألعمال حالة بلوغ  في الثانيالطرف يلتزم  5-0

التأمين المسدد  قيمة-كل األحوال  في –يجب أال تقل بحسب األحوال، وف جنيه أخرى أو مواعفاتها بقيمة خمسة آال

هذا  فيقبل البدء وبحد أدنى خمسة آالف جنيه،  يهقيمة األعمال المسندة ال من %5عن  الثانين الطرف مللمركز 

 .األعمال

 يحق للمركز الغاء خالل المدة التى يحددها المركز، في النهائيبسداد قيمة التأمين  الثانيحالة عدم قيام الطرف  في 5-3

 .خر للتنفيذواختيار مقدم خدمة آاو أي اوامر اسناد تكون قد صدرت للطرف الثاني هذا العقد 

 فيهذا الشأن القواعد واالجراءات السارية بالمركز  فيطلب رد التأمين أو جزء منه، وتطبق  الثانييجوز للطرف  5-7

 .تاريخ تقديم طلب الرد في الثانيفى ضوء حجم األعمال المسندة للطرف هذا الشأن و

 
 البند السادس: إعداد وتقديم التقارير:

الشروط العامة           فيبأن يقدم للمركز جميع التقارير المنصوص عليها  ”مقدم الخدمة“ الثانييلتزم الطرف  6-9

وكذلك وفقا للشروط واالجراءات المقررة من الطرف األول  والمرجعية الملحقة بهذا العقد مستوفاة وفي المواعيد المقررة لها
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حالة  في –المركز  مندوبيااللتزام بتقديم أية تقارير تكميلية أو استيواحات أو استيفاءات يطلبها المركز، كما يلتزم بتمكين 

      التحقق من أداء الخدمة وفقا لمعايير األداء والكفاية المطلوبة. من-طلب المركز ذلك 

 

 ميعاد وطرق وشروط السداد  البند السابع:

المهام  بإتماموذلك بعد قيامه طبقا لما هو مذكور بالشروط المرجعية م الطرف األول بسداد قيمة الخدمة / الخدمات يقو 9- 4

والنهائية المرحلية رير اتقالالمخرجات ووالخدمات المطلوبة وفقا للشروط والمواصفات المقبولة من الطرف األول وبعد تقديم 

المواعيد المحددة  فياستيفاء جميع التقارير والنماذج واالستيواحات المطلوبة من الطرف األول وبالشروط المرجعية  المقررة

 وفقا للقواعد واالجراءات المعمول بها بالمركز. ا من الطرف األولالموافقة عليهو

 

 بإحدى الطريقتين اآلتيتين: المصريدفع المقابل بالجنيه اتفق الطرفان على ان يكون  4-0 

 (7رقم  ملحق)الكيان القانوني( لمقدم الخدمة: حويل للحساب البنكي )باسم أ( الت  

 وفي هذا الحالة يتحمل الطرف الثاني مصاريف التحويل. 

للشركة ويتعهد بموافاة المركز بأية تغييرات أو  القانونيلكيان اص فقط يخ المرفق البنكياب بأن الحس الثانييقر الطرف  -     

 قد ترتب عن ذلك. التيأحوال تتعلق بهذا الحساب ويتحمل جميع أنواع المسئولية 

 "الشركة مقدم الخدمة " الثانيلصالح الطرف يصدر ب( شيك 

 

الذكر وفقا للقواعد المعمول بها لديه وبالدفع باستخدام أيهما تبرأ  سالفتي الطريقتينيحق للمركز اختيار طريقة الدفع من  4-3

 ذمة المركز نهائيا.

 

يوم تقويمى( )أجل نهائي  12نقواء التزام المركز بسداد مقابل الخدمة لكم بموي تسعون )إتفق الطرفان على إ 4-7

يم المستندات المقررة التي يطلبها المركز كاملة غير قابل لالمتداد( من التاريخ المقرر النتهاء التعاقد دون قيامكم بتقد

 ."فنياً وادارياً" ووفقاً لشروط التعاقد بما فيها المطالبة )الفاتورة( وال تمتد ألية مدد أخرى

 

 :غرامات التأخيرالعقد/ الثامن: مدالبند 

ويحق مواعيدها  فيعن تنفيذ الخدمة أخرا حالة ت فيالتنفيذ وذلك  إلتماممهلة اضافية  الثانييجوز للمركز منح الطرف  8-9

تبينها القواعد والشروط  التيغرامة عن مدة التأخير طبقا لألسس وبالنسب وفى الحدود  هذا الحالة توقيع فيللمركز 

 المعمول بها لدى المركز.

ة مدة االصليوذلك خالل ال -تقديم طلب كتابي الى مدير المشروع المختص بالمركز  الثانييجب على الطرف  8-0

يقوم والمدة االضافية المطلوبة، حيث  لمدير المشروع موضحا به اسباب طلب المد -بمدة كافية للمشروع وقبل انتهائها

واقتراح المدة االضافية فى حال قبول الطلب مبدئيا بشرط أال تتجاوز الحد األقصى مدير المشروع بدراسة الطلب 

ال ، وفي كل األحوال بذلكمن السلطة المختصة ذلك اعتماد لشأن وللقواعد والنظم المعمول بها في المركز في هذا ا

   بمنحه مهلة اضافية بمثابة موافقة على ذلك.  الثانيعدم رد المركز على طلب الطرف  -بأية حال  -يعتبر 

بت المركز لمركز مبينا به مبررات التأخير ويالى ا كتابيطلب اعفائه من الغرامة بموجب طلب  الثانييحق للطرف  8-3

 .هذا الشأن في هذا الطلب وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في

 :الضرائب :البند التاسع

 وتعديالتها العقد بموضوع الصلة ذات والمحلية الحكومية واللوائح القوانين جميع باتباع( االستشاري) الثاني الطرف يلتزم 1-9

 ويتحمل الموافة القيمة ضريبة بتوريد يلتزم كما العقد هذا نتيجة تستحق قد التي والرسوم الورائب أنواع جميع بأداء يلتزم كما

 .عليها المترتبة القانونية المسئولية وحدا

 : السرية:البند العاشر
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حصل عليها عن  التيالتامة تجاا المعلومات  بالسرية-مدة تنفيذ المهمة وبعد االنتهاء منها  خالل-الثاني يلتزم الطرف  92-9

 طرف ثالث.  أليأثناء تنفيذ المهمة وعدم إفشاؤها  الشركة المستفيدة

ملكا او اي مهمة تسند من خالله تعتبر التقارير المعدة وكذلك النتائج المستخرجة سواء خصيصا أو بمناسبة هذا العقد  92-0

 بإذن كتابي منها.للشركة المستفيدة وال يجوز نسخها أو تداولها عن طريق مقدم الخدمة إال بمعرفتها أو 

 بأيأو اإلعالن عنها او اي مهمة تسند من خالله موضوع هذا العقد  المخرجاتحالة استخدام  فيالثاني  فيلتزم الطر 92-3

 .وبعد الحصول على اذن كتابي من المركز صورة من الصور بالتنويه أن الدراسة ممولة عن طريق مركز تحديث الصناعة

 والتدليس:الغش  :عشر الحاديالبند 

ألية أعمال غش أو تدليس سواء بمفردا أو باالشتراك مع الغير يتم شطبه من سجل  الثانيثبت ارتكاب الطرف  إذا 99-9

مطالبة المركز بأية مستحقات مالية ناشئة عن هذا االتفاق أو غيرا وكذلك مصادرة  فيالخدمات" بالمركز ويسقط حقه  مقدمي"

 دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقواء. االتفاقيسبيل التعويض  التأمين المدفوع منه وذلك على

يخل ذلك بحق الطرف األول في اللجوء للقواء للمطالبة بتعويوات أخرى عن األضرار التي لحقت بالمركز نتيجة  ال 99-0

 أعمال الغش والتدليس التي ارتكبها الطرف الثاني. 

 المصالح:: عدم تعارض عشر الثانيالبند 

"مقدم الخدمة" بأنه ال يوجد حالة من حاالت تعارض المصالح تمكنه من الحصول على مصلحة أو  الثانييقر الطرف  90-9

بإبالغ الطرف األول فورا بأية  الثانيفائدة أو منفعة خاصة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيرا، ويتعهد الطرف 

 هذا الشأن. فيمتغيرات أو ظروف طرأت الحقا 

من األطراف ذات الصلة  أيصورة من الصور إلى  أي فيبعدم تقديم أية مبالغ أو هدايا أو عطايا  الثانييتعهد الطرف  90-0

  من ممثليهم. أيبهذا العقد أو 

 

 العقد:عشر: فسخ الثالث البند 

أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك  العقدهذا شرط من شروط  أيب الثانيأخل الطرف  إذا 93-9

التاليين وفقا لما  اإلجراءيناتخاذ أحد  فيكان للطرف األول الحق  ،االنذار المرسل له بذلك فييحددها المركز  التيخالل المدة 

 تقتويه المصلحة وبعد التشاور مع الشركة المستفيدة:

 )أ( فسخ العقد.

وتنفيذا على حسابه بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها وذلك بأحد طرق  لثانيمن الطرف العمل ب( سحب ا)

 .المركز فيالتعاقد المقررة والمعمول بها 

يصبح التأمين النهائى كله أو بعوه من حق الطرف األول وذلك  الثانيحالة فسخ العقد أو تنفيذا على حساب الطرف  في 93-0

 هذا الشأن. فيفقا للقواعد واألحكام المعمول بها لدى المركز بحسب األحوال و

ذلك فروق  فيبما  –خصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به  في ال يخل ذلك بحق الطرف األول 93-3

الرجوع على  في من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وذلك كله دون االخالل بالحق –األسعار والمصاريف االدارية 

   حقوق أخرى أو تعويوات. بأيةقوائيا  الثانيالطرف 

 

 عشر: القانون الواجب التطبيق وآلية تسوية المنازعات:البند الرابع 

ملحقاته  فيأو  وذلك فيما لم يرد بشـأنه نص خاص في هذا العقد المصري،يخوع هذا العقد ألحكام القانون المدني  97-9

 له.وأجزائه المتممة 

االبتدائية الكائن  للمحكمة-ودياويفشل تسويته  –ينعقد االختصاص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد  97-0

 ."المركز"في دائرتها المقر الرئيسي للطرف األول 

 

 عشر: أسلوب وعناوين المكاتبات: البند الخامس
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 ويتم، االسناد ألمر المرجعيالرقم وكذلك  ب أن تشمل اسم ورقم العقديجالطرفين أية مكاتبات متعلقة بهذا العقد بين  95-9

 أو الفاكس أو البريد االلكتروني أو تسلم باليد على العناوين التالية:المسجل بعلم الوصول إرسال تلك المكاتبات عن طريق البريد 

   
 :مركز تحديث الصناعة

  

 االسم: 

مركز تحديث  – مبنى إتحاد الصناعات المصرية –كورنيش النيل  9915

 مصر  –القاهرة  – رابعالالدور  – الصناعة

 :العنوان

 :تليفون 05442212

  :فاكس 05442871

 :اإللكترونيالبريد   

 
 :مقدم الخدمة

  

 االسم: 

 :العنوان 

 :تليفون 

  :فاكس 

 :اإللكترونيالبريد  

 

هذا اجراء حالة تغيير العنوان أو البيانات سالفة الذكر بإخطار الطرف األخر بذلك خالل أسبوع من تاريخ  فيويلتزم كل طرف 

 .التغيير

 

 نسخ العقد والتوقيعات: :عشر سادسالبند ال

نسخة  الثانيمنها وتسلم الطرف  ةعربية، احتفظ الطرف األول بنسخباللغة ال تينأصلي نسختين تحرر هذا العقد من  96-9

 للعمل بموجبها.

 

 

 التوقيعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرف األول
 مركز تحديث الصناعة

    سم اإل  
      لتعاقداتاومراقبة ادارة االجراءات  مديرالوظيفة:  

 التوقيع: 

 التاريخ   :  

 الطرف الثاني
 
  االسم:   

  الوظيفة:   

 التوقيع:   

 التاريخ:   
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