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اء البضائع    مؤسسه كير مصر للتنميه،"( هو عرض من  االسناد/ التعاقدات يعتبر )"أمر  .  االسناد/ التعاقداتأمر    / لشر

 .  الموردين/ مقدمي الخدمه/ االستشاريينمن  سناد/ التعاقدات بامر االالموضحة تقديم الخدمه 
ط أمر   ي هذا    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  قبول    التعاقدات االسناد/  يشبر

وط الواردة ف  ي  األمر لجميع الشر
، بما ف 

ي    االسناد/ التعاقدات مشمول أمر  تنفيذ    / أال يتم توريد    ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص،
بأسعار أعىل من المذكورة ف 

 أو بكميات مختلفة. االسناد / التعاقد  المتفق عليه أمر ا
وط أو أحكام إضافية أو   ي أي مراسالت    ذكر ت  اختالفاتأي شر

ال    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  من  رسميه  ف 
او عن طريق مراسالت رسميه  صادره   عىل هذا كتابةمؤسسه كير مصر للتنميه  تكون فعالة أو ملزمة ما لم توافق  

 او من ينوب عنها.  سسهلمؤمن ا
  

 بعد مرور ) 
ً
اء منتهيا   االسناد/ التعاقداتبامر    ك( ستير  يوما من "تاري    خ التسليم"، ما لم يرد غبر ذل60يعتبر كل أمر شر
م المورد/ كتابة.    ينالخدمه/ االستشاري  يالموردين/ مقدمبإخطار    مؤسسه كير مصر للتنميه  هذا أو حسبما تقوم   يلبر 

 . او المطالبات او المخاطباتعىل كافة الفواتبر مقدم الخدمه/ االستشاري ان يوضح امر االسناد 
 

ي السعر.  
إضافة   للمورد/ مقدم الخدمه/ االستشاريهذا كاملة وال يجوز    االسناد/ التعاقدات أمر    األسعار المذكورة ف 

ي   المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  عىل  فأي رسوم إضافية من أي نوع.  
تحديد التكاليف المعمول بها جميعا، بما ف 

ائب والجمارك ورسوم النقل و  ها من الرسوم األخرى  غ ذلك الرص  المورد/ مقدم ويذكرها عىل فاتورة  ذات الصله  بر

.  كعنارص منفصلة، عىل أن يتحمل جميع هذه التكاليف باعتبارها جزء من ال  الخدمه/ االستشاري   سعر اإلجمالي
أن أسعار السلع تنافسية مع أسعار السوق السائدة، وال تتعدى أسعار    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  يضمن  

 العمالء اآلخرين لكمية ونوعية مماثلة من السلع. 
 

ائب الضرااب:    ائب مس   تحقة وتوريدها لمص   لحة الرص     ي مرص    بخص   م اي رص 
س   تقوم مةس   س   ة كبر مرص    للتنمية ف 

ها من    ينالخدمه/ االستتتتشتتتاري يالموردين/ مقدميتحمل المرص            ية ، عىل أن   مس             ولية الض            مان االجتما  و غبر
 . لعمل االستشارىللتوريد/ تقديم الخدمه/ االغرامات التر قد تكون مستحقة كنتيجة 

 
 

أن تكون البضائع المسلمة من أفضل نوعية مثلما هو محدد بالسوق ومطابقة لجميع    المورد يضمن  الجودة.  
من   المقدمة  و او    المورد المواصفات   ، والتصميم تتجاوزها  المواد  ي 

ف  أو عيوب  نواقص  أي  من  السلع خالية  أن 
 .  للسلع  مؤسسه كير مصر للتنميه والتصنيع لمدة عام من تاري    خ قبول 

 
ي هذا األمر، يجوز شحن جميع البضائع بطريقة الشحن المدفوع  الشحن والتعبئة.   

ما لم ينص عىل خالف ذلك ف 
  
ً
تابعه لها   أي او    لمؤسسهوالتسليم بمقر امسبقا للتنميه  ، وال تتحمل  مكاتب  أي رسوم مقابل   مةسسه كبر مرص 

ي    المورد و النقل بالعربات. يتحمل  أالتعب ة أو الوضع بصناديق  
مةسسه مسةولية فقدان أو تلف أي سلع قبل تلقر

ي مكان الوصول. يجب أن تحتوي كل مجموعة من السلع عىل وثائق تبير  اسم الشاحن   كبر مرص للتنميه  
لها ف 
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ي وقت الشحن   . ترسل نسخة من بوليصة الشحن والفاتورة أو االسناد ومحتويات الطرد  ورقم أمر  
الوثائق المماثلة ف 

ي أمر  كبر مرص للتنميه   لمؤسسه
.  وكذل  االسناد/ التعاقداتعىل العنوان المذكور ف 

ً
 ك مكان الوصول، إذا كان مختلفا

 
 مؤسسه كير مصر للتنميه . يتم إبالغ    االسناد جب أن يتم تسليم البضائع بدقة وفقا ألمر  ي الوقت جوهري و التسليم.  

ي الشحن أو خالف ذلك وقد يتم فرض غرامة  تأخبر عىل وصول البضائع  
 بأي تأخبر ف 

ً
سداد قيمة   وخصمها عند فورا
ي    االسناد أمر  

؛ برجاء االتصال بف  ي
 به.  قد ال يتم قبول التسليم الجزئ 

ً
ؤسسه كير مصر م حالة ما إذا كان هذا مذكورا

. للتنميه  ي
 مقدما إذا كان هناك طلب للتسليم الجزئ 

 
ي مكان الوصول  البضائع بتخضع جميع  الفحص والقبول.  

ي والقبول ف 
. قد ترفض / االستالم    للتفتيش النهائ 

ي ال تتفق مع أمر  البضائع  او بعض    / جميع  مؤسسه كير مصر للتنميه  
أو المواصفات المطبقة أو الرسومات   االسناد التر

ي أمر  بضائع  إذا كانت هناك أية  .  أو العينات أو البيانات
معيبة من جهة المواد أو التصنيع أو خالف ذلك مما جاء ف 

: )أ( مطالبة    كير مصر للتنميه    لمؤسسهيحق  ،    االسناد  ي
بإصالح أو استبدال أي من هذه البضائع   الموردعمل اآلئر

داد / االستبدالتكلفة    المورد ويتحمل  غبر المطابقة   ؛ أو )ج( أن    برد ثمن هذه البضائع  المورد . )ب(مطالبة  االسبر
مؤسسه تختار االحتفاظ بمثل هذه السلع وتصحيحها مع تخفيض جزء مناسب من السعر لتعويض ما ستتكلفه  

 . لتصحيح هذه العيوب كير مصر للتنميه 
 

الدفع.   وط  مستحقات  يتم  شر االستشاري  سداد  الخدمه/  مقدم  أمر    المورد/  ي 
ف  محدد  هو  لما   

ً
االسناد/ طبقا

وط خصم؛ ، يتم الدفع  التعاقدات ي ذلك بموجب أي شر
ي غضون ) عن طريق تحويل بنكي او شيك  ، بما ف 

(  20ف 
يوم عمل   ون  قبول  عشر للتنميه  من  الوصول  مةسسه كبر مرص  مكان  ي 

ف  الخدللبضائع  ام ،  مخرجات  لمهمه ه/ 
يبيه االستشاريه  . مطالبه االستشاريمن المورد/ مقدم الخدمه ، او  ، واستالم اصل الفاتوره الرص 
ي المائه( من مبلغ الفاتوره المستحقه    10% ) 10تطبيق ما ال يزيد عن  كبر مرص للتنميه     لمؤسسهيحق  

بسبب  ف 
لمتطلبات   االمتثال  ي 

ف  اإلخفاق  أو  والرفض  المتأخر،  التعاقداتأمر  التسليم  المخرجات   ،االسناد/  تطابق  عدم 
 المطلوبه او قله جودتها بالمقارنه بالمهمه االستشاريه  

 
ات.   ات أو تعديالت عىل أمر    كير مصر للتنميه    لمؤسسهيحق  التغيير ي أي وقت إجراء تغيبر

،  دات االسناد/ التعاقف 
ي طريقة الشحن أو التعب ة ومكان التسليم)عىلي سبيل المثال وليس الحرص : زياده الكميه او تقليلها ،  

ات ف  .. تغيبر

 .  مؤسسه كير مصر للتنميه من وذلك بارسال مخاطبه رسميه  الخ( 
 

مؤسسه كير مصر استخدام اسم  مقدم الخدمه/ االستشاري     / ال يجوز للمورد  .  مؤسسه كير مصر للتنميه  اسم  

ي الدعاية أواإلفصاح علنا عن المعلومات المتصلة بأمر    للتنميه  
بدون موافقة    االسناد/ التعاقدات أوعالماتها التجارية ف 

 .  مؤسسه كير مصر للتنميه خطية مسبقة من 
 

 . ن أن يمتثل لجميع القوانير  واللوائح والقرارات المطبقة عىل   المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  عىل    االمتثال للقوانير
 :  أدائه كما يىلي
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م  التعويض.   والكيانات التابعة لها وحمايتها    مؤسسه كير مصر للتنميه  تعويض  ب  المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  يلبر 
أو مص ار  أو أرص  أو خسائر  ر ضد أي مطالبات  أو طلب تعويض  من الرص  إتخاذ إجراء  أو أسباب  أو غرامات  اريف 

)أ( إخالل   االستشاري  الناش ة عن:  الخدمه/  مقدم  انتهاك    المورد/  أو  المذكورة   الضمانات  أو  امات  االلبر  بأي من 
ها من حقوق الملكية الفكرية، أو )ب( أي أف اع أو العالمات التجارية أو غبر

عال أو األشار التجارية أو براءات االخبر
ووكالئه والعاملير  لديه والمتعاقدين معه من الباطن أو الضيوف،   المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  إغفاالت من  

ي أي حال من األحوال مسةولة عن   مؤسسه كير مصر للتنميه  هذا. ال تكون   االسناد/ التعاقدات ممن لهم صلة بأمر  
ف 

ع  ألرباح  المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  خسارة   ار العرضية أو الالحقة. ويجب أن يشر المورد/ مقدم ه أو األرص 

ي إتخاذ أي إجراء ضد    الخدمه/ االستشاري  
  االسناد/ التعاقداتينشأ عن أو يتعلق  بأمر    مؤسسه كير مصر للتنميه  ف 

 عنه.  
ً
 هذا خالل عام واحد من حدوث السبب الذي د  إلتخاذ هذا اإلجراء وإال يعتبر هذا تنازال

 
اماته، دون موافقة خطية مسبقة من    االسناد/ التعاقدات ال يجوز للمورد إحالة أمر  اإلحالة.   مؤسسه هذا أو أي من البر 

 . كير مصر للتنميه 
 

اعات.   ن ألحكام والقوانين المطبقة في جمهورية مصتتر   االستتناد/ التعاقدات أمر  يخضتت    القانون واجب التطبيق والين

الى تاجيل    مؤستستةال  و قد تلج القاهرة بالنظر في آية منازعات قد تنشت  بين الطرفين بشت نه  العربية وتختص محاكم  

 حتى الوصول الى تسوية   للمورد/  مقدم الخدمه/ االستشاري دف  الرسوم او االجور المستحقة 

 

 
لمؤسسه كير ك واالخالقيات  السلوقواعد  لوثيقه  االمتثال  بوموظفيه    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  يلتزم     السلوك

 مصر للتنميه  

 
كلياً أو جزئيا، في أي وقت بإشعار   االسناد/ التعاقدات إلغاء أمر    كير مصر للتنميه    لمؤسسهيجوز     اإلنهاء واألخطاء. 

المورد/    عدم قدرهقيد في أي من الحاالت التالية: )أ(  التبما في ذلك بدون  ،  المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  كتابي إلى  

حسن نية أن القائم علي    ؛ )ب( طبقاً لحكم مؤسسة كير مصر للتنميةالتنفيذ التوريد/  علي  مقدم الخدمه/ االستشاري  

االستشاري  يكون   الخدمه/  مقدم  في  المورد/  فشل  تنفيذ  القد  عرض  أو  التعاقدات  تنفيذ،  االسناد/  وفقأمر  اً  للخطر 

أيام  10في عالج  هذا الخلل خالل )  المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاريوفشل  ،  لشروطه تلقيه إلشعار من  ( عشرة 

معسراً أو يقوم بتحويل    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري ؛ )ج( أن يصبح  في هذا الشان  مؤسسة كير مصر للتنمية

يم، وإعادة هيكلة الديون أو دعاوي اإلعسار المرفوعة ضده أعماله لصالح الدائنين، أو تعرض لإلفالس، وإعادة التنظ 

المورد/ مقدم الخدمه/ إلشعار من هذا القبيل، يقوم    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  لدى تلقي  الدولهتحت قانون  

ناد/ االس بالتوقف عن جمي  األعمال وإلغاء أي أوامر فرعية وإنهاء أي عقود من الباطن متصلة ب مر    االستشاري

بشكل تام وكامل على النحو    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاريهاء، تجري تسوية مطالبات  تعند اإلن  ان وجد   التعاقدات 

كامل   تعويض  سداد  يتم  أ(  طبقاً    للخدمه  التالي:  تاريخه  حتي  التعاقد  المقدمه   / االسناد  الخدمه/ و  المر  البضاءع/ 

 و أوالخطط  أ، مثل العمل الجاري    مؤسسة كير مصر للتنميةمن قبل  عليها    المخرجات التي تم تقديمها وتمت الموافقه

التي قامت مؤسسة كير مصر للتنمية بسداد ثمنها    المخرجات المواصفات، و ب( تتحول ملكية جمي  هذه    وأالرسومات  

   لمؤسسة كير مصر للتنمية

 



وط وأحكام  امر االسناد/ التعاقدات      شر

   

المانحه  هذا  :  الجهات  تم  التعاقدات إذا  الجهات   االسناد/  متطلبات  تنطبق بعض  قد    ، المانحين  أموال  بتمويل من 

 المانحة   

 

وط  قبوله جميع  عىل    المورد/ مقدم الخدمه/ االستشاري  يقر   حير  تسجيله بقائمه الموردين/    الواردةواالحكام  الشر
 مستندات اخري.  أي، وانها جزء ال يتجزء من  مقدمي الخدمه/ االستشاريير  

                                       
 


