
ت ااإلدارة العامة للمهمــــ   

 ٠٢/٠١/٢٠٢٠:  تار�خ التعدیل                 ٠تعدیل رقم :                ٢إصدار رقم :   MS-PT-FM-03نموذج رقم : 
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New حتديث جتديد       جديد Renew Update

 .Registration No : التسجيلرقم 

 Company’s Details انــات الشـركـة ــ بي 

 Name of Company اسم الشركة

 Company’s Activityنشاط الشركة 

 Address العنوان

 P.O. Box صندوق بريد

 الشركةصاحب 

املمثل القانوني 
Company’s Owner 

 Company’s الشركةعام مدير 
Managing Director 

 E-Mail الربيد اإللكرتوني

 .Telephone No تليفون

 .Fax No فاكـس

 .Mobile No موبايل

 Contact Person الشركة ممثل

البنوك املتعامل معها 
- 
-
-

Client’s banks 

 / Commercial Registration numberرقم السجل التجاري/صادر من / تارخيه 
issued from / date 

 The Number of Tax Cardرقم البطاقة الضريبية / املأمورية التابعة هلا 

 VAT registration numberرقم التسجيل بالضريبة علي القيمة املضافة 

رقم القيد باإلحتاد املصري ملقاويل التشييد والبناء 
Registration number of the Egyptian 
Federation for Construction and 
Building Contractors

Supplier’s Registration Form   مورد طلب تسجيل
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اجلهات السابق التعامل معها داخل أو خارج قطاع البرتول : 
Previous work experiences outside and inside the petroleum sector:

Company Nameاسم اجلهة 

Documents Required املطلوبة   املستندات 

 Copy of a recent updated version of  the commercialصورة مستخرج حديث من ال�جل التجارى .          1
register. 1 

 ��ا أخر إقرار تم تقديمھ 2
ً
 A copy of the tax card  including the last submitted صورة البطاقة الضر�بية مو�حا

declaration. 2 

 Copy of the VAT registration certificate. 3صورة شهادة الت�جيل بالضر�بة ع�� القيمة املضافة .       3

4 
�شاط ملصري ملقاو�� التشييد والبناء (إلتحاد ااصورة بطاقة القيد ب

 التور�دات وال��كيبات ) .

Copy of the registration card at the Egyptian Federation for 
Constructions and Building Contractors (supplies and 
installations activity). 

4 

 Previous Certificates. 5 شهادات سابقة التعامل . 5

 Copy of the ID card of the company's legal صورة البطاقة ال�خصية ملمثل الشركة القانو�ي  6
representative 6 

7 
اقب ا�حسابات عل��ا لعام�ن سابق�ن  ائم املالية وتقر�ر مر  صورة من القو

 ( �شاط التور�دات وال��كيبات ).

A copy of the financial statements and the auditor's report 
thereon for the previous two years 
(Activity of supplies and installations). 

7 

I acknowledge............................................................................................................................................................................اقر أ�  

/ As a..................................................... ..................................................................................................................................بصفيت  /  
That all the data stated in the form above are correct and upon  my responsibility .

أبن مجيع البيا�ت املدونة ابإلستمارة اعاله صحيحة وعلى مسئوليىت . 

 توقيع صاحب املنشأة واخلتم  

 .....................................................................................   حتريرًا ىف  /     / 

www.petrosafe.com.eg         شر�ة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة " بتروسیف " 
القاهرة  –المعادي الجدیدة  –تقسیم الالسلكي  –شارع حسن نصار  ٤و/ ٦

 ٢٥١٧٦٩٣٥/ ٣٦/ ٣٧ت : 
  ٢٥١٧٦٩٥٨/ ٣٨ف : 
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 اعداد بواسطة: االدارة العامة للمهمات 
 

 كراسة شروط 

 شركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة 
 بتروسيف  

 االدارة العامة للمهمات 

 

 خاصة بقيد موردين / وكالء / استشاريين/ مقاولين

 



 القيد فى قائمة موردين/ مقاولين الشركة
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 -: المحتويات
 

 

 3 ---------------------------------------------------------- تمهيد-1

 

 3----------------------------------------------------العامة الشروط-2

 

 3-------------------------------------------------------- المجاالت -3
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 تمهيد   -1
مال  شننت نالشرر/مانن لة رر/ما مننتلاالشرر/تعلننشركننالخرماتننلبتررماة الاالننخرالبننةبخرلماةاليننخرعر  ال ننال رعريننشرلنن ير ننتلرمامالننلرلما  ل ننلر بنن  رما نن    شر

رما  تالر.لىرج العرر2021العتمر
 - العامة: الشروط -2

 

 .  17/01/2021باب القيد يوم االحد الموافق  فتح 1-2

    ./ مدير عام المهمات  المحاسب  على الراغبين فى القيد التقدم بطلب باسم السيد 2-2

 - : المطلوبة والمستندات  استيفاء نموذج طلب قيد موردين 2-3

 . التجارى السجل من حديث مستخرج صورة  -

 صورة البطاقة الضريبية وصورة شهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة. -

 .والتركيبات(التوريدات  )نشاططاقة القيد باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء صورة ب -

 التعامل.شهادات سابقة  -

 . والتركيبات(التوريدات  )نشاطصورة من القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عليها لعامين سابقين  -

 . للمثل القانوني للشركة القوميصورة بطاقة الرقم  -

المقيدين حاليا التقدم لتحديث بياناتهم بالسججل علمجا بهنجي سجيتم اسجتبعاد   نلى الموردين / المقاولين / الوكالء / االستشارييع  2-4

 من لم يتقدم بالتحديث فى الموعد.

 ما ما .رطلةتررتا ر علرما العت ررألياشر ل فتر 2-5

 -: المجاالت – 3
 
 

 -الهندسي: المجال    -
     أوال: المكاتب الهندسية واالستشارية:     

 التصميمات الهندسية ألنظمة اإلطفاء االلى ومكافحة الحريق  -

 التصميمات الهندسية ألنظمة االنذار االلى والوقاية من الحريق -

 التصميمات الهندسية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى -

 التصميمات الهندسية لمحطات وأنظمة معالجة مياه الصرف الصناعى والتخلص منها -

 التصميمات الهندسية ألنظمة الحماية من الصواعق وأنظمة األرضى -

 التصميمات الهندسية لألعمال المدنية المعدنية والخرسانية  -

 تصميم األنظمة األمنية وكاميرات المراقبة  -

 الصناعي التصميمات الهندسية لبؤر التبخير لمياه الصرف  -
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 ثانيا: شركات المقاوالت 

 اإلطفاء االلى ومكافحة الحريق أعمال التركيبات ألنظمة  -

 اعمال التركيبات ألنظمة اإلنذار االلى والوقاية من الحريق  -

 أعمال التركيبات الكهروميكانيكية -

 أعمال االختبارات والتفتيش الهندسى  -

 أعمال التركيبات لمعدات وطلمبات رفع المياه لمحطات الصرف الصحى والصرف الصناعى -

 روميكانيكية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحىأعمال اإلنشاءات المدنية والكه -

 أعمال اإلنشاءات المدنية والكهروميكانيكية لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعى -

 أعمال اإلنشاءات البحرية -

 أعمال اإلنشاءات المدنية المعدنية والخرسانية  -

 أعمال الرفع المساحى  -

 أعمال تحليل التربة والجسات  -

 لحماية من الصواعق وأنظمة األرضىأعمال التركيبات ألنظمة ا  -

 أعمال التركيبات ألنظمة التحكم االلى -

 أعمال تركيبات األنظمة األمنية وكاميرات المراقبة  -

 أعمال إنشاء بؤر تبخير لمياه الصرف الصناعى -

 التوريدات   ثالثا:

 توريد انظمة اإلطفاء االلى ومكافحة الحريق  -

 حريق توريد انظمة االنذار االلى والوقاية من ال -

 توريد معدات اإلطفاء -

 توريد طلمبات الحريق وملحقاتها -

 توريد معدات وطلمبات رفع المياه لمحطات معالجة مياه الصرف الصرف الصحى  -

 توريد معدات وطلمبات رفع المياه لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعى  -

 توريد أنظمة التحكم االلى -

 توريد أنظمة الحماية من الصواعق وأنظمة االرضى  -

 توريد المواسير والمحابس بهنواعها وملحقاتها  -

 توريد األنظمة األمنية وكاميرات المراقبة    -
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 السالمة مجال 

 .  (Quantitative Risk Assessment)دراسات التقييم الكمي للمخاطر   -

 .  (Quanlitative Risk Assessment)دراسات التقييم الكيفي للمخاطر   -

 . ire Risk Assessment)(Fدراسات تقييم مخاطر الحريق   -

 .  (HAZID)دراسات تحديد المخاطر   -

 .  (HAZOP)دراسات األخطار المتعلقة بالتشغيل   -

 .  (”Process Hazard Review “PHR)دراسات مراجعة مخاطر العمليات   -

 .  (”Sefety Integrity Level “SIL)دراسات تحديد مستويات األمان التكاملية    -

 . (”Alternative Current “AC)هرباء ذات الضغوط العالية دراسات تهثير خطوط الك  -

 .  (… ,ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, OHSAS 18001/ISO15001)أعمال التههيل والتحديث طبقاً للمواصفات القياسية العالمية   -

 أعمال منح الشهادات القياسية العالمية الواردة بالبند السابق.   -

 .  (Emergency Response & Evacuation Plan)ارئ واإلخالء الخاصة بالمواقع البترولية وكذا اللجان الجغرافية  إعداد وتحديث خطط الطو  -

 .  (HSE Management System & Manual)إعداد وتحديث الدليل العام للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة للشركات والمواقع البترولية    -

 . (HSE Audit)أعمال المراجعة على اشتراطات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة   -

 .  (HSE Compliance Audit)أعمال المراجعة على بنود شهادة المطابقة الفنية   -

 أعمال المراجعة على اشتراطات الوقاية ومكافحة الحريق طبقاً لمتطلبات الحماية المدنية.   -

 ريين للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة للعمل بمواقع العمل المختلفة.  توفير مهندسين استشا  -

 رS & LEL 2.Hت  نلرلتأجالارأجهزةرماكش ريشرماغتزمر   -

 البيئة مجال  

 إعداد دراسات تقييم األثر البيئى للمشروعات أعمال  -

 أعمال إعداد دراسات تقييم األثر األجتماعى للمشروعات   -

 الوصف البيئى البرى والبحرى للمشروعاتأعمال إعداد تقارير    -

 أعمال إعداد دراسات حماية الشواطىء   -

 ( bathymetric Survey )أعمال مسح قاع البحر   -

 ( monitoring wells )أعمال ابار الرصد البيئية   -

 (  hydrodynamic modelingأعمال دراسات النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات البيئية فى المياه )   -

 (  air dispersion modelingمال دراسات النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات البيئية فى الهواء ) أع  -
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 اعمال المراجعات البيئية   -

 أعمال الرصد البيئى والقياسات والتحاليل البيئية   -

 أعمال إعداد السجل البيئى    -

 أعمال خطط اإلدارة البيئة المتكاملة  -

 ات أعمال اإلدارة المتكاملة للمخلف  -

 ( Quantitative environmental Risk assessment )أعمال دراسات التقييم الكمى للمخاطر البيئية   -

 ( Qualitative environmental Risk assessment )أعمال دراسات التقييم الكيفى للمخاطر البيئية   -

 ISO 14001اعمال التههيل والتحديث طبقا للمواصفات القياسية العالمية   -

 ال منح الشهادات القياسية العالمية الواردة بالبند السابق أعم  -

 إعداد وتحديث خطط الطوارئ البيئية   -

 توفير مهندسين استشاريين لحماية البيئة للعمل بمواقع العمل المختلفة   -

 توفير اخصائيين اجتماعيين لعمل المسوحات االجتماعية .   -

 مجال أنشطة مكافحة التلوث  

 تلوث توريد معدات مكافحة   -

 توريد مهمات وقطع غيار لصيانة المعدات   -

 توريد عدد يدوية واالت   -

 توريد معدات رفع وتحميل   -

 مقاولى نقل بين المحافظات     -

 شركات معايرة معدات رفع وتحميل   -

 شركات معايرة أجهزة قياس غازات   -

 مقاولى توريد عمالة يدوية  -

 شركات مقاوالت لصيانات المبانى  -

 شات البحرية. شركات لصيانات اللن   -

 مجال أنشطة معالجة المخلفات 

 ركات نقل ومعالجة المياه المصاحبة لإلنتاج ش  -

 شركات نقل ومعالجة الطفلة المصاحبة للحفر   -

 شركات تنظيف التنكات    -
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 شركات توريد أجهزة قياسات مستوى االشعاع وأجهزة الرصد البيئى والقياسات البيئية    -

 شعاعىجهات وشركات قياس المستوى اال   -

 جهات وشركات تنظيف المعدات الملوثة باإلشعاع  -

 الخ (   ----- -معالجة صرف صحى ومحابس  –صهاريج   –خدمات مشروعات بيئية ) تنظيف تنكات   -

 مجال الجودة  

 ( ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 & ISO 45001- -------) للمواصفات القياسية  التههيل والمنح  جهات -

 العامة مجال التوريدات 

 ومستلزماتها حواسب الية وطابعات كمبيوتر  -

 آالت طباعة ومستلزماتها  -

   ومستلزماتها آالت تصوير  -

 برامج وأنظمة الحاسب االلى  -

 المطبوعات   -

 مستلزمات الدعاية واالعالن   -

 االدوات الكتابية والمكتبية  -

 أجهزة تكييف الهواء  -

 معدنية وخشبيةأثاثات   -

 األدوات الكهربائية   -

 يد وبويات بهنواعها حدا   -

 جيبسون بورد   -

 األجهزة الالسلكية   -

 كاميرات المراقبة   -

 أجهزة الحضور واالنصراف   -

 أدوات واقية وأمن صناعى وإطفاء حريق وإنذار مبكر   -

 ستائر افقية وراسية   -

  نداء إلى سنتراالت وقطع غيارها ومستلزمات تشغيلها –إذاعة داخلية  –فاكس  –تليفون  –إتصال أجهزة    -

 ائب مستلزمات التدريب والحق -

 نصف نقل  –سيارات ركوب مالكى   -

 قطع غيار سيارات وبطاريات وكاوتش -

 الخ (  ------منتجات ورقية  –مواد غذائية  –هدايا   –توريدات متنوعة ) مياه معدنية   -

 تصنيع وتجهيز وتجميع سيارات االطفاء  -
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 توريد وتجهيز سيارات إسعاف -

 توريد حاويات وكرافنات   -

 ل أعمال الصيانة مجا

 الخ (   -------حوائط  –) ارضيات   صيانة مبانى -

 صيانة سيارات  -

 (  طفايات حريق – التكييفات –التصوير  آالت  –المصاعد  –الشبكات االلكترونية  –البرمجيات  –الطابعات  –صيانة ) الحاسبات  -

 أثاثات مكتبية  -

 لمصاعد  -

 الخدمات مجال 

 الخدمات الطبية -

 الترجمة الفورية -

 واألمن  الحراسة لأعما -

 خدمات النظافة الداخلية والخارجية -

 خدمات إدارة البوفيهات -

 خدمات البريد السريع  -

 خدمات الصيانة المتكاملة . -

 تهمين على السيارات  –تهمين على الممتلكات ضد الحريق  -

 تجار خردة ومخلفات ورواكد   -

 خدمات نقل المخلفات  -

 خدمات نقل وسياحة -

 أعمال مدنية ورفع مساحى  -

 جير المعدات الثقيلة والنقل ته -
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