Egyptian Maintenance Company
شركة مصر للصيانة
إحدى شركات قطاع البترول

Registration Documents for Suppliers \ Sub-Contractors Lists
For Years 2019
 المقاولين/ مستندات القيد بسجل الموردين
2019 لعام

فهرس بالمستندات المرفقة بكراسة القيد بسجل الموردين  /المقاولين
بشركة مصر للصيانة

 .1كراسة القيد بسجل الموردين والمقاولين عام .2019
.2

بيان بالمستندات المطلوبة للقيد بالسجل.

.3

نماذج االقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

 .4التزامات المقاول وفقا لسياسة الشركة الخاصة بالصحة والسالمة المهنية
والبيئة ،ويجب ختمها بختم المقاول لاللتزام باالشتراطات المنصوص عليها.
 .5ميثاق السلوك األخالقي للعاملين بشركة مصر للصيانة ،الذي يتضمن القيم
األساسية التي تحكم العمل والعاملين بالشركة وتحدد المسئوليات وملزمة
للشركة تجاه شركاؤها بالعمل (العميل  /المورد  /المقاول).
 .6إقرار التزام المورد  /المقاول الكامل بالعمل بما جاء من قيم واحكام ومسئوليات
بميثاق السلوك األخالقي الخاص بالشركة ،ويجب ختم جميع مستندات الميثاق
بختم المورد  /المقاول.
مالحظة هامة:
سوف يتم تقييم طلبات القيد بالسجل من خالل نظام النقاط.

Egyptian Maintenance Company
شركة مصر للصيانة
إحدى شركات قطاع البترول

Registration Documents
for
Suppliers & Sub-Contractors Lists
For Years 2019
 المقاولين/ مستندات القيد بسجل الموردين
2019 لعام

Introduction

Dear Supplier / Sub-Contractor,
EMC is fully committed to provide customers with high quality products / services that comply with
national and international requirements for Oil, Gas, Industrial and Transportations sectors concerning all
activities related to construction, maintenance, technical support and inspection services, and to
accomplish this mission we are depending on our vendors high qualified products / services.

So for the purpose of including your company in our suppliers / sub-contractors official database, you
are kindly requested to submit all documents that identify the activities of your company by completing the

information requested in attached pages, for your head office and any branch offices you may have, in
accordance with the instructions below that shows your organization’s capabilities.
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Guidelines

S

Item

1

Supplier/sub-contractor can apply for listing categories according to
attached standard work, equipments & services categories lists.

2

Fill all the required fields and attach all supporting documents, records,
brochures, videos, photos … etc, that reflect your actual capabilities.

3

All submitted data, knowledge and information will be treated as under
confidential conditions.

4

All required hardcopy documents, should be stamped, all of its pages
with the organization’s stamp, in addition to a softcopy on CD or more.

5

Add additional pages as needed for complete and detailed data,
information and knowledge.
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Index

Section

Page  4

Item

A

Supplier / Sub-contractor general information.

B

Head office.

C

Factories / Production sites / Branches.

D

Products / Services information.

E

Quality Management information.

F

Safety Management Systems & Environmental, Health .

G

Local market share.

H

Main customers.

I

Standard work & equipment categories / for suppliers.

J

Services categories / for Sub-contractors.

K

Statement of proof.

(A) Supplier / Sub-contractor General Information
S

Item
Name of organization:

1

Full name:
Commercial Name:

2

Date of establishment:

3

Date of starting activities:

4

Nationality:
Full time employees

5

No. of employees

Others / specify
Joint - stock

6

Type of business

Individual
Public sector
others
Manufacturer
Authorized agent

7

Nature of business

Trader
Consulting firm
Others
Register / license name

8
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Valid commercial,
industrial
construction
registration data

Register / license No.
Date of issue
Expiration date
Register / license issuer

(A) Supplier / Sub-contactor general information
S

Item
Ownership

9
Shareholders

Scope / Scopes of
10
Work

Selected scope,
categories
from
Attached lists

11
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Name of
shareholder

%

Name of shareholder

%

(A) Supplier / Sub-contactor general information

S

Item

Authorized organization capital
Issued capital
Commercial Registration
Tax card No.

Tax card date
The tax inspectorate of the organization
Membership card of Egyptian union for Construction &
Building Contractors
2016:

12

Financial information

Annual value of total sales for the last 3 years

2017:
2018:
Name
Branch

Banks dealing with the company

Address

Value of guaranteed facilities
Notes
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A) Supplier / Sub-contactor general information

S

Item

Net 45 days

Net 30 days
Acceptance for payment
terms

Deferred cheques 30 days
Deferred cheques 45 days
Down payment / specify

12

Financial information

Cash against delivery
Others/ specify
Credit sealing value /
specify (LE)

Maximum value of
performance bond that
you can support
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(B) Head Office

S

Item

1

Address:

2

Telephone:

3

Fax No.

4

E-mail:

5

Website:

6
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Senior Manager

Position

Position

Name

Name

Telephone

Telephone

Fax

Fax

Mobile

Mobile

E-mail

E-mail

(C) Factories / Production Sites / Branches

Data
Address
Telephone
Fax
E-mail
Contact person
Telephones
Mobile
Fax

E-mail
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Location No. 1

Location No. 2

Location No.3

(D) Products / Services Information

 All supporting documents such as catalogues, certificates of origin …etc are
requested, add pages as you need according to number of products / services
your company is providing.
S

Item

1

Product / service

2

Country of origin

3

Specifications

4

Supply capabilities (QTY / month)

5

Lead time for delivery

6

Product / service impacts on environment

7

Potential hazards of product / service on safety
during handling, transportation … etc

8

Control methods to protect environment and
maintain safety

9

Brief used technologies, facilities, equipments
and warehouses.
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Supplier / sub-contractor data

(E) Quality Management System
Type

Details
International standard

Certificate No.
Certificate Date
Certificate

Certificate Body
Remarks
International standard
Certificate No.
Certificate Date
Certificate Body

Remarks
Plan
Objective No.1
Actual
Percentage
Planned quality objectives
and actual achievements
through year 2017 / 2018

Plan
Objective No.2
Actual
Percentage
Plan
Objective No.3
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Actual
Percentage

(E) Quality Management System

Type
Customer satisfaction and complaints

Quality control

Control of nonconforming product

Monitoring and measurement of processes

Internal audit

Quality management system review

KPIs
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Details

(F) Environmental & Occupational Health & Safety
Management System

The Company practices concerning Environmental and Occupational
Health & Safety Management System.
International standard

Details
Certificate No.
Certificate date

ISO 14001 : 2015
Certificate body
Notes
Certificate No.

Certificate date
OSHAS 18001 : 2007

Certificate body
Notes
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(F) Environmental & Occupational Health & Safety
Management System
Define your approach for the followings
S

Type

1

Environmental aspects

2

Hazards affecting safety & health

3

Legal & legislative laws

4

Potential emergency situations & accidents
affecting environment & safety

5

Prepared emergency plans

6

Personnel protective equipments
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Details

(G) Local Market Share

Product / Service
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Market Share (Value / Year) state for 2016 / 2017 / 2018

(H) Main Customers

Customer name
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Scope of work

Product / service
provided

Annual average (LE)

No. of awards / year

(I) Standard work & equipment categories for
suppliers
Main category No.

Main category

1
Mechanical Bulk Material
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2

Painting Material

3

Sandwich Panel

4

Sub Category No.

Sub Category

1-1

Fittings

1-2

Pipes

1-3

Valves

1-4

Mechanical Seals

1-5

Stainless Steel

1-6

Stainless Steel Fittings

1-7

Steel Plates & Beams

1-8

Steam Traps

1-9

Pumps

1-10

Solar Energy

1-11

Grating

1-12

Drainage System

1-13

Heat Treatment Materials

1-14

Oil & Chemical Admixtures

1-15

Gear box

2-1

Painting Material

3-1

Sandwich Panel

3-2

Pre-Fabrication Cabinets

4-1

Insulation Materials

4-2

Wrapping Materials

Insulation Materials

(I) Standard work & equipment categories for
suppliers
Main category No.

5

6

7

Main category

Electrical Materials

OHTL Material

Machine & Equipments

Sub category No.
5-1

Cables

5-2

Cables , Trays

5-3

Cables , Lighting

5-4

Electrical Panels , Control panels

5-5

Electrical Panels , L/V & M/V

5-6

Explosion Proof Electrical Items

5-7

Electrical Bulk Materials

5-8

UPS , Stabilizer

5-9

Lighting Fixture

5-10

Catholic Protection

5-11

Motors

6-1

OHTL Material

6-2

Disc- Pin – Insulators

6-3

Conductors

7-1

Compressors

7-2

Generators (M&E)

7-3

Welding Machines

7-4

Overhead Cranes

7-5

7-7

Transformers (M&E)
Concrete Mixers Viberators & Plate
Compactor
Sand Blasting Equipments

7-8

Machines

8-1

Generators , Spare parts

8-2

Machine Spare Parts

8-3

Gas Turbines Spare Parts

8-4

Exhaust Fan

8-5

Cranes Spare Parts

7-6
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8

Spare Parts

Sub category

(I) Standard work & equipment for suppliers
Main category
No.

9

10

11

Instrumentation & Measuring Tools

Tools & Consumables

Sub category No.

Sub category

9-1

Instrumentation

9-2

Measuring Tools & Devices

9-3

Inspection Measuring Equipment & Tools

10-1

Lifting Materials , Slings – Shackles

10-2

Welding Electrodes

10-3

Workshop Tools

10-4

Industrial Gases

10-5

Hydraulic Tools & Hoses

11-1

Underground Materials (Elect)

11-2

Underground Materials (Mach)

Underground Materials (Metro)

12

Electronics

12-1

Control System Materials

13

Offshore Material

13-1

Offshore Material

14-1

Doors & Accessories

14

Civil Materials
14-2

Cement, Gravel, Steel Bar

15-1

PC & Lap Top

15-2

Software (IT Material)

15-3

Communication & Network

15-4

Computer Accessories

15-5

Printers & Faxes

16-1

P.P.E

16-2

Fire Extinguisher

16-3

Lab Safety

15
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Main category

16

IT & Telecom Bulk Material

P.P.E & Safety Gears

(I) Standard work & equipment categories for
suppliers
Main category
No.

Main category

Sub category
No.

Sub category

17-1
17-2
17-3
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5
18-6
18-7
18-8
18-9

Automobiles Spare Parts
Cars
Tires & Batteries
Domestic Accessories
Office Furniture
Stationary
Paper Suppliers
Photo Copier Machine
Advertising
Clothes
Air Conditions
Catering

17

Automobilies

18

Administration Services

19

General Supply

19-1

General Supply

20

Water Treatment

20-1

Water Treatment

21

Scaffolding

21-1

Scaffolding (Material)

22

Petroleum Skid

23

Heat Exchangers

22-1
22-2
23-1
23-2

Petroleum Skid
Skid Mounted Fire Fighting Water Pumps
Heat Exchangers (Shell & Tube)
Air Coolers

24

Tanks. Pressure Vessels &
Towers

24-1

Tanks (Floating , Fixed Roof & Spheres)

25

Fired Heaters , Boilers , Flare
Stacks

24-2
25-1
25-2
25-3
26-1

Pressure Vessels & Towers
Heaters
Steam Boilers
Flares
Fire Fighting

26

Fire Fighting

26-2

Automatic Sensing Alarm & Fixed Gas Detection System

27

HVACs' & Air conditions

26-3
26-4
27-1

Sprinkler & Water Drencher Systems
Portable Or Fixed Gas Detection Equipment
HVACs & Air conditions
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(J) Services categories for Sub-contactors
Main category No.

1

2

3
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4

Main category

Advertising

Sub category No.

Sub category

1-1

Advertising

2-1

Steel Structure

2-2

Finishing

2-3

Excavation & Backfilling

2-4

Water Treatment & Sewage Network

2-5

Road Paving

2-6

Complete Buildings

2-7

Horizontal drilling

2-8

Concrete casting , soil boring , piles

3-1

Welding & Pipelines

3-2

Sandblasting & Painting

3-3

Air condition

3-4

Galvanizing

3-5

Vessel & Tanks Construction & Maintenance

3-6

Dislodging & cleaning

3-7

Thermal insulation

3-8

Hot tapping

3-9

Others (Mech)

4-1

Pump station

4-2

Fire Fighting system

4-3

Communication & Network Station

Civil Work

Mechanical Work

Electro Mechanical Work

(J) Services categories for Sub-contactors
Main category No.

5

6

7

8
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Main category

Electrical & Instrumentation Work

Sub category
No.

Sub category

5-1

Catholic Protection

5-2

Control Panels

5-3

Control System

5-4

Elevators

5-5

Generators

6-1

Turbines (Maint)

6-2

Air conditions (Maint)

6-3

Generators / Pumps / Motors

6-4

Others (Maint)

6-5

Lifting Equipment's & Tools (Maint)

6-6

Extinguisher (Maint)

6-7

Calibration

6-8

Facilities Maintenance & Cleaning

7-1

Soil Investigation

7-2

Engineering Consulting

7-3

Inspection

8-1

Faxes

8-2

Photocopiers

8-3

Ink & Cartridge

8-4

Computers

8-5

Networks

8-6

Software (C.N)

8-7

Others (Computer)

Maintenance

Consultation

Computer Needs

(J) Services categories for sub-contactors
Main category No.

9

10

11

12
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Main category

Offshore

Renting

Camping Services

Transportation

Sub
category No.

Sub category

9-1

Offshore Services

10-1

Cranes (Rental)

10-2

Generators (Rental)

10-3

Welding Machine (Rental)

10-4

Air Compressors (Rental)

10-5

Port Cabinet (Rental)

10-6

Transformers (Rental)

10-7

Scaffolding (Rental)

10-8

Tractors (Rental)

10-9

Marine Vessels (Rental)

11-1

Accommodation & Catering

11-2

Fresh Water Supply

11-3

Pest Control (Insects)

12-1

Personnel Transportation

12-2

Heavy Transportation

12-3

Waste Water Transfer

12-4

Other (Transportation)

13

Tourism & Travel

13-1

Tourism & Travel

14

Exhibitions

14-1

Exhibitions

15

Training

15-1

Training

16

Manpower Supply

16-1

Unskilled Labour

16-2

Specialists

17

Custom Clearance

17-1

Custom Clearance

18

Security & Guarding Services

18-1

Guarding

19

Medical Services

19-1

Medical Insurance

20

Junk Dealers

20-1

Junk Dealers

(K) Statement of Proof

Statement of Proof
We ------------------------------------------------------------ Warrant that the information recorded in this register document
No. ------------- & all types of attached supporting documents are correct and accurate , and in the event of any changes we
undertake to notify immediately the changes as soon as they occur .
EMC Company has the right to non-acceptance of our company registering in Suppliers / Sub-Contractors in case of nonvalidity of any mentioned data provided by our company.

Title :
Name :
Signature :
Date :

Company Stamp
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مقدمة

عزيزى المورد  /المقاول
تلتزم شركة مصر للصيانة نحو عمالئها بتوفير وتقديم المهمات  /الخدمات ذات الجودة العالية
والتى تتوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية وذلك داخل قطاعات البترول والصناعة والنقل ،والتى ترتبط
بأنشطة االنشاءات  ،الصيانة  ،الدعم الفنى والتفتيش .
ويتم تحقيق هذه المهمة من خالل االعتماد على مستوى جودة المهمات  /الخدمات المقدمة من
قبل الموردين .
وللرغبة فى ضم شركتكم الموقرة لسجل الموردين  /المقاولين للشركة  ،يرجى من سيادتكم
التكرم بتسليم جميع المستندات التى توضح انشطة وقدرات شركتكم من خالل استكمال البيانات .المدرجة
بالصفحات المرفقة ،الخاصة بالمركز الرئيسى واية فروع لديكم
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االرشادات

الرقم

البنود

1

يمكن للمورد  /المقاول أن يتقدم للتسجيل من خالل التصنيفات الخاصة بالتوريدات  /الخدمات الواردة بالكراسة

2

يتم استيفاء كافة الخانات المطلوبة مع إرفاق جميع المستندات التى تثبت البيانات المدرجة من سجالت  ،وكتالوجات
وشرائط الفيديو والصور ...الخ  ،والتي تعكس القدرا ت الفعلية لكم.

3

سيتم التعامل مع جميع البيانات والمعلومات المقدمة  ،في سرية تامة .

4

ينبغي ختم جميع المستندات المطلوبة و كل صفحة من صفحاتها بختم الشركة  ،باإلضافة إلى وجود نسخة على )(CD

5

يتم اضافة صفحات إضافية حسب الحاجة الستكمال البيانات .
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الفهرس

البنود

مسلسل
1

معلومات عامة عن المورد  /المقاول

2

المركز الرئيسى

3

المصانع  /مواقع اإلنتاج  /الفروع

4

معلومات عن المنتجات/الخدمات

5

معلومات عن نظام الجودة

6

سياسة الصحة والسالمة والبيئة

7

المساهمة بالسوق المحلى

8

العمالء االساسين

9

تصنيف المهمات  /للموردين

10

تصنيف الخدمات  /للمقاولين

11

إقرار صحة البيانات
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معلومات عامة عن المورد /المقاول

ا

البنود

مسلسل
اسم الشركة
1

االسم بالكامل

االسم التجاري
2

تاريخ التأسيس

3

تاريخ بدء النشاط

4

الجنسية

5

عدد الموظفين

6

نوع العمل

7

طبيعة العمل

الموظفون الدائمون
أخرى
المشتركة  /األسهم
فردى
قطاع العام

أخرى
مصنع
موزع معتمد
تجارة
استشارات
أخرى
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معلومات عامة عن المورد /المقاول
البنود

مسلسل
اسم الرخصة

8

بيانات التسجيل
(التجارية ،الصناعية )..... /
المتاحة

رقم الرخصة

تاريخ االصدار
تاريخ اإلنتهاء

جهة الترخيص
إسم المساهم
9

المساهمين

10

نطاق العمل

11

%

إسم المساهم

%

نطاق االعمال
من التصنيفات
من القوائم المرفقة
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معلومات عامة عن المورد /المقاول
البنود

مسلسل

رأس مال المعلن
راس المال الصادر
السجل التجارى
رقم البطاقة الضريبية
التاريخ البطاقة الضريبية
رقم التفتيش الضريبى
بطاقة القيد فى االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
قيمة المبيعات السنوية آلخر ثالث سنوات

12

معلومات
مالية

البنوك التى تتعامل مع الشركة

2016
2017
2018
االسم
الفرع
العنوان
قيمة التسهيالت االئتمانية
مالحظات
االسم
الفرع
العنوان
قيمة التسهيالت االئتمانية
االسم
الفرع
العنوان
قيمة التسهيالت االئتمانية
اخرى
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معلومات عامة عن المورد /المقاول

البنود
مسلسل

البنوك التى تتعامل مع الشركة

12

معلومات مالية
نظم الدفع المقبولة

االسم
الفرع
العنوان
قيمة التسهيالت االئتمانية
مالحظات
خالل 45يوم
خالل30يوم
شيكات آجلة لمدة  30يوم
شيكات آجلة لمدة  45يوم
دفعة مقدمة
نقدأ عند التسليم
اخرى

حداالئتمان المسموح به بالجنيه

الحد االقصى لخطاب الضمان الذى يمكن تقديمه
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المركز الرئيسى

البنود

الرقم المسلسل
1

العنوان

2

التليفون

3

رقم الفاكس

4

البريد االلكترونى

5

الموقع االلكترونى

6

المديرين

الوظيفة

الوظيفة

الوظيفة

االسم

االسم

االسم

التليفون

التليفون

التليفون

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الموبايل

الموبايل

الموبايل

البريد االلكترونى

البريد االلكترونى

البريد االلكترونى
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المصانع  /مواقع االنتاج  /الفروع

بيانات

الموقع ()1

الموقع ()2

الموقع ( )3

العنوان
التليفون
الفاكس
البريد االلكترونى
الشخص المسئول
التليفون
ارقم الهاتف المحمول
الفاكس
البريد االلكترونى
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بيانات عن المنتج  /الخدمة

مطلوب جميع المستندات  /الكتالوجات  /شهادات المنشأ  ....الخ  ،ويمكن اضافة صفحات الستكمال البيانات حسب المنتج  /الخدمة
البنود

مسلسل
1

المنتج  /الخدمة

2

بلد المنشأ

3

المواصفات

4

حجم التوريد (الكمية  /الشهر)

5

الوقت الالزم للتوريد

6

مؤثرات المنتج/الخدمة على البيئة

7

األضرار الجانبية التى تؤثر على سالمة المنتج/الخدمة
أثناء النقل,التداول.....الخ

8

طرق التحكم لحماية البيئة والوصول لحد اآلمان

9

التكنولوجيا  ،التسهيالت  ،االجهزة و المخازن
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نظام الجودة

التفاصيل

النوع
المواصفة الدولية

رقم الشهادة
تاريخ الشهادة
موضوع الشهادة
الشهادات

مالحظات
المواصفة الدولية
رقم الشهادة
تاريخ الشهادة
موضوع الشهادة
مالحظات
المخطط
الهدف األول

الفعلى
النسبة المئوية
المخطط

اهداف الجودة
وما تم تحقيقه خالل 2018/2017

الهدف الثانى

الفعلى
النسبة المئوية
المخطط

الهدف الثالث

الفعلى
النسبة المئوية
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البند

التفاصيل

ارضاء العميل  /الشكاوى

مراقبة الجودة

المنتجات غير المطابقة للواصفات

مراقبة وقياس سير االجراءات

المراجعة الداخلية

مراجعة نظام مراقبة الجودة

مؤشرات االداء
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سياسة الصحة والسالمة والبيئة

التفاصيل

المعايير الدولية
رقم الشهادة
تاريخ الشهادة
االيزو 14001:2015
موضوع الشهادة
مالحظات
رقم الشهادة
تاريخ الشهادة
األوساس18001:2007

موضوع الشهادة
مالحظات
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عرف مفهومك عن اآلتي

النوع

مسلسل
1

مفاهيم البيئة

2

المخاطر التي تؤثر على السالمة والصحة

3

القوانين والتشريعات

4

التفاصيل

حاالت الطوارئ المحتملة والحوادث التي تؤثر على البيئة والسالمة

5

الخطط المعدة للطوارئ

6

مهمات الوقاية الشخصية
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المساهمة فى السوق المحلى

المنتج  /الخدمة

حصتها في السوق (القيمة  /سنة) الخاصة بـ 2018/2017/2016
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كبار العمالء

اسم العميل

نطاق العمل

المنتج/الخدمة المقدمة

المعدل السنوي

عدد اوامر التوريد سنويا
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تصنيف المنتجات  /للمورد
مسلسل

المجموعة الرئيسية

1

اقسام الميكانيكا

2

مواد الطالء

3

ساندويتش بانلز

4

مواد العزل

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى

1-1

التركيبات

2-1

المواسير

3-1

البلوف

4-1

الجوانات

5-1

االستانلس ستيل

6-1

التركيبات ستانلس ستيل

7-1

ألواح صاج و الزوايا

8-1

مصائد البخار

9-1

المضخات

10-1

الطاقة الشمسية

11-1

مشاية حديد

12-1

نظام الصرف

13-1

مواد المعالجة الحرارية

14-1

الزيت والمواد الكيميائية

15-1

صندوق تروس

1-2

مواد الطالء

1-3

قطاعات

2-3

كرافانات مصنعة

1-4

مواد العزل

2-4

مواد التغليف
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العمل األساسي وتصنيف المعدات لدى المورد
مسلسل

المجموعة الرئيسية

5

المواد الكهربائية

6

مهمات خاصة بخطوط
وأبراج نقل الطاقة الكهربائية

7

الماكينات/األجهزة

8

قطع الغيار

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى
1-5
2-5

الكابالت
حامل الكابالت

3-5

اكابالت اضاءة

4-5

اللوحات الكهربائية /وحات التحكم

5-5

اللوحات الكهربائية( ،منخفضة الجهد/متوسطة الجهد)

6-5

وحدات االنفجار الكهربائية

7-5

المواد الكهربائية

8-5

مثبت تيار

9-5

مهمات االنارة

10-5

حماية كاثوديكية

11-5

موتور

1-6

خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية

2-6

عوازل

3-6

الموصالت

1-7

الضواغط

2-7

مولدات

3-7

ماكينات اللحام

4-7

الرافعات العلوية

5-7

محوالت

6-7

خالطات الخرسانة /هزازات

7-7

معدات ترميل

8-7

آالت

1-8

قطع غيار المولدات الكهربائية

2-8

قطع غيار اآلالت

3-8

قطع غيار توربينات الغاز

4-8

شفاط

5-8

قطع غيار أوناش
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العمل األساسى وتصنيف المعدات لدى المورد
المجموعة الرئيسية

مسلسل

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى
1-9

األجهزة

2-9

العدد وأدوات القياس

3-9

أجهزة القياس والفحص

1-10

مهمات الرفع  /وايرات

2-10

أسالك لحام

3-10

عدد الورش

4-10

الغازات الصناعية

5-10

المعدات والخراطيم الهيدروليكية

1-11

المهمات الكهربائية للمترو

2-11

المهمات الميكانيكية للمترو
نظام المراقبة

9

األجهزة وأدوات القياس

10

األدوات والمواد االستهالكية

11

مهمات المترو

12

إلكترونيات

1-12

13

المواد البحرية

1-13

مواد الصيانة البحرية

14

المواد المدنية

1-14

أبواب /اكسسوارات

2-14

حديد تسليح واسمنت وزلط

1-15

كمبيوتر  /الب توب

2-15

برامج الكمبيوتر

15

تكنولوجيا المعلومات

3-15

االتصاالت والشبكات

4-15

اكسسوارات الكمبيوتر

5-15

الطابعات والفاكسات

1-16

مهمات األمن الصناعى

16

معدات األمن الصناعى

2-16

طفاية حريق

3-16

معامل االختبار
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العمل األساسى وتصنيف المعدات لدى المورد
المجموعة الفرعية

مسلسل

المجموعة الرئيسية

رقم المجموعة الفرعى

17

السيارات

1-17
2-17

قطع غيار السيارات
السيارات

3-17

االطارات والبطاريات

1-18

االكسسوارات الداخلية

2-18

أثاث المكاتب

3-18

االدوات المكتبية

4-18

ورق تصوير

18

إدارة الخدمات

5-18

آلة التصوير والطباعة

6-18

إعالن

7-18

مالبس

8-18

تكييفات

9-18

مهمات البوفيه

19

العرض العام

1-19

مورد عام

20

معالجة المياه

1-20

معالجة المياه

21

سقالة

1-21

سقاالت (توريدات)

22

جرافات البترول

1-22

جرافات البترول

2-22

مضخات الحريق

23

مبدالت حرارى

1-23

مبدالت حرارية

2-23

مبردات الهواء

24

أوعية الضغط /أبراج

1-24

تنكات (عائمة  /سقف ثابت  /كرات)

2-24

أوعية الضغط وأبراج

1-25

سخانات

25

سخانات /غاليات  /شعلة

2-25

غاليات البخار

3-25

شعلة

1-26

مكافحة الحرائق

26

انظمة مكافحة الحريق

2-26

لجهزة انذار وانظمة كشف غير ثابت

3-26

رشاشات الحريق

4-26

معدات الكشف عن الغاز /محمولة وثابتة

27

التكيفات المركزيه والعادية

1-27

التكيفات المركزيه والعادية
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أنشطة وخدمات المقاول
المجموعة الرئيسية

مسلسل
1

دعاية واعالن

2

أعمال مدنية

3

األعمال الميكانيكية

4

األعمال الكهروميكانيكية

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى
1-1

الدعاية واإلعالن

1-2

انشاءات معدنية

2-2

تشطيبات

3-2

الحفر والردم

4-2

شبكات مياه وصرف

5-2

رصف الطرق

6-2

مبانى متكاملة

7-2

الحفر االفقي

8-2

صب الخرسانات  ،اعمال الجسات  ،اعمال الخوازيق

1-3

اعمال لحامات ومد خطوط

2-3

ترميل  /دهان

3-3

تكييف وتبريد

4-3

اعمال جلفنة

5-3

صيانة وتصنيع اوعية ضغط

6-3

انظافة مستودعات

7-3

العزل الحرارى

8-3

عمل اثقاب في الخطوط بدون توقف (هوت تابنج)

9-3

أخرى (أعمال ميكانيكية)

1-4

محطات طلمبات متكاملة

2-4

انظمة اطفاء الحريق

3-4

محطات االتصال والشبكات
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أنشطة و خدمات المقاول
مسلسل

5

المجموعة الرئيسية

االعمال الكهربائية واالجهزة الدقيقة

6

صيانة

7

استشارات

8

احتياجات الكمبيوتر

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى
1-5

حماية كاثوديكية وأرضى

2-5

لوحات توزيع كهرباء

3-5

نظم تحكم واآليات

4-5

توريد وتركيب مصاعد

5-5

مولدات

1-6

صيانة التوربينات

2-6

صيانة التكييفات

3-6

صيانة المولدات  /الطلمبات  /الموتورات

4-6

أخرى (صيانة)

5-6

صيانة معدات الرفع والمعدات واآلآلت

6-6

صيانة طفايات الحريق

7-6

معايرة األجهزة

8-6

صيانة المبانى والمنشآت ونظافتها

1-7

استشارات تحليل التربة

2-7

استشارات هندسية

3-7

استشارات التفتيش

1-8

الفاكسات

2-8

ماكينات التصوير والطباعة

3-8

األحبار

4-8

أجهزة الكمبيوتر

5-8

شبكات الكمبيوتر

6-8

برامج

7-8

أخرى (تكنولوجيا المعلومات)
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أنشطة و خدمات المقاول
مسلسل
9

10

المجموعة الرئيسية
الخدمات البحرية

خدمات التأجير

11

خدمات المعسكرات

12

النقل واالنتقاالت

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى
1-9

الخدمات البحرية

1-10

تأجير رافعات وأوناش

2-10

تأجير مولدات

3-10

تأجير ماكينات وآالت لحام

4-10

تأجير كمبريسور (ضواغط الهواء)

5-10

تأجير كرفانات

6-10

تأجير محوالت كهرباء

7-10

تأجير سقاالت

8-10

تأجير جرارات

9-10

تأجير وحدات بحرية

1-11

خدمات اإلعاشة والتغذية

2-11

توريد مياه عذبة صالحة للشرب

3-11

مكافحة الحشرات

1-12

نقل األفراد  -النقل الجماعى

2-12

النقل الثقيل

3-12

نقل المياه الملوثة

4-12

أخرى (انتقاالت)
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أنشطة و خدمات المقاول

مسلسل

المجموعة الرئيسية

المجموعة الفرعية

رقم المجموعة الفرعى

13

السياحة والسفر

1-13

خدمات السياحة والسفر

14

خدمات المعارض والمؤتمرات

1-14

خدمات إقامة المعارض والمؤتمرات

15

خدمات التدريب

1-15

تقديم خدمات التدريب (يتم تحديد المجال)

1-16

توريد عمالة عادية (غير مؤهلة)

16

توريد العمالة
2-16

توريد عمالة متخصصة (يتم تحديد التخصصات المتاحة)

17

خدمات التخليص الجمركى

1-17

التخليص الجمركى

18

خدمات األمن والحراسة

1-18

تقديم خدمات األمن والحراسة

19

الخدمات الطبية

1-19

شركات الرعاية الطبية (التأمين الصحى)

20

تجارة الخردة

1-20

تجار الخردة
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نموذج إقرار

نموذج إقرار
نقر نحن  ............................................................أن المعلومات المسجلة فى هذه الوثيقة تسجيل رقم ................
وجميع الوثائق الداعمة المرفقة صحيحة ودقيقة  ،وفي حال حدوث أي تغييرات نتعهد بأن نبلغكم به بمجرد حدوثه.
شركة مصر للصيانة لديها الحق في عدم قبول شركتنا في تسجيل الموردين  /المقاولين في حالة عدم صحة أي من البيانات المذكورة .
الوظيفة:

االسم:
التوقيع:
التاريخ :

ختم الشركة
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المستندات المطلوبة للقيد بسجل الموردين والمقاولين
بشركة مصر للصيانة
 .1خطاب موجه لمدير عام المهمات بطلب التسجيل مع توضيح طبيعة النشاط.
.2

أصل مستخرج سجل تجارى حديث (أصل سارى  +صور البطاقات الشخصية
الخاصة بالمالك المذكور اسمائهم بالسجل التجارى).

 .3صورة من البطاقة الضريبية (سارية).
.4

صورة من شهادة التسجيل بضرائب القيمة المضافة.

 .5فى حالة عدم بلوغ الحد القانونى للتسجيل بضرائب القيمة المضافة يتم تقديم
أصل اإلقرار المرفق الخاص بذلك مستوفى ومختوما بختم الشركة.
 .6فى حالة عدم الخضوع لضرائب القيمة المضافة (خاص للمناطق الحرة) يتم
تقديم أصل اإلقرار المرفق الخاص بذلك مستوفى ومختوما بختم الشركة.
 .7صورة بطاقة قيد االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء (سارية).
 .8سابقة األعمال (صورة من أوامر التوريد /الشغل الصادرة لشركتكم) فى جميع
المجاالت التى يتم اختيارها من الفئات المدرجة بكراسة التسجيل.
 .9خطابات وكالة (خاص بالتوكيالت التجارية).
 .10كتالوجات أو مطبوعات خاصة بأنشطة الشركة.
 .11سياسة الجودة

إقـــرار
السادة  /شركة مصر للصيانة
نقر نحن شركة
بطاقة ضريبية رقم _________
إننا لم نبلغ حد التسجيل القانوني في الضريبة العامة على القيمة المضافة وفقا ً للقانون رقم  67لسنة
2016وذلك حتى تاريخه
ونقر بمسئوليتنا عن أي ضريبة وال يحق لنا المطالبة بأي ضريبة حتى تاريخ تسجيلنا بالمصلحة
وابالغ شركتكم بخطاب رسمي مرفق به صورة من شهادة التسجيل موضحا ً بها تاريخ التسجيل
وكافة البيانات الضريبية وهذا دون أدنى مسئولية على شركتكم في مواجهة مصلحة الضرائب في
حالة مخالفة ذلك.
كما نقر أنه في حالة تسجيل شركتنا بالمصلحة قبل تاريخ تحرير ذلك اإلقرار أو بعده دون إخطار
شركة مصر للصيانة بذلك فيعد هذا إخفاء للمعلومات الخاصة بالتعاقد وعليه تصبح قيمة التعاقدات
المبرمة مع شركة مصر للصيانة شاملة كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة
المضافة ويعتبر هذا اإلقرار جزء ال يتجزأ من تلك التعاقدات.
وهذا اقرار منا بذلك

المقر بما فيه

اسم الشركة
حق التوقيع
الختم

السادة /شركة مصر للصيانة

نقر نحن شركة /
بطاقة ضريبية رقم /
بأن الشركة تخضع للمنطقة الحرة بالقانون رقم  ٨لسنه  ١٩٩٧بشأن قانون ضمانات وحوافز
االستثمار وهي معفاة من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في جمهورية مصر العربية طبقا
للبطاقة الضريبية المرفقة والسجل التجاري واقرار المزاولة وعلية فإن الشركة غير مسجلة بالقيمة
المضافة.
كما نقر أ نه في حالة تسجيل شركتنا بالمصلحة قبل تاريخ تحرير ذلك اإلقرار أو بعده دون إخطار
شركة مصر للصيانة فإن ذلك يعد إخفاء للمعلومات الخاصة بالتعاقد وعليه تصبح قيمة التعاقدات
المبرمة مع شركة مصر للصيانة شاملة كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة
المضافة ويعتبر هذا االقرار جزاء ال يتجزأ من تلك التعاقدات.
أما فى حالة التسجيل يستحق الضريبة من تاريخ إخطار شركة مصر للصيانة بتقديم صورة ضوئية
من شهادة القيمة المضافة.
وهذا إقرار منا بذلك،

المقر بما فيه
اسم الشركة /
تاريخ التحرير /
الختم

/

إقـــرار
السادة  /شركة مصر للصيانة
نقر نحن شركة  ---------------------------------------المتقدمين للقيد بسجل الموردين /
المقاولين بشركة مصر للصيانة لعام  ، 2019اننا قد اطلعنا على ميثاق السلوك األخالقي لشركة
مصر للصيانة  ،والذى يتضمن القيم األساسية التي تحكم العمل والعاملين  ،وكذلك المسئوليات تجاه
جميع شركاء العمل من عمالء  /موردين  /مقاولين  ،ونتعهد بان شركتنا ملتزمة بكل ما ورد
بالميثاق اثناء التعامل مع شركة مصر للصيانة  ،وقد قمنا بختم جميع مستندات الميثاق بختم شركتنا
التزاما بالعمل بها مع العاملين بالشركة واثناء تنفيذ أي اعمال ( توريدات  /خدمات ) لصالح شركة
مصر للصيانة
وهذا اقرار منا بذلك.
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