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 تمهید   -۱
االستشــار�ین  /الــو�الء  /المقــاولین  /تعلـن شــر�ة الخــدمات البترول�ــة للســالمة والبیئــة " بتروســ�ف " عــن فـتح �ــاب القیــد والتجدیــد �ســجل المــوردین 

 المجاالت.فى جم�ع  ٢٠٢٣للعام 

 - العامة: الشروط -۲
 

 .  ۲۲/۰۱/۲۰۲۳باب القید یوم االحد الموافق  فتح ٢-١

    ./ مدیر عام المھمات  المحاسب  على الراغبین فى القید التقدم بطلب باسم السید ۲-۲

 - : المطلوبة والمستندات  استیفاء نموذج طلب قید موردین ٣-٢

 . التجارى السجل من حدیث مستخرج صورة  -

 صورة البطاقة الضریبیة وصورة شھادة التسجیل بالضریبة على القیمة المضافة. -

 .والتركیبات)التوریدات  (نشاططاقة القید باالتحاد المصرى لمقاولى التشیید والبناء صورة ب -

 التسجیل بمنظومة الفاتورة اإللكترونیة . مایفید  -

 التعامل.شھادات سابقة  -

 . والتركیبات)التوریدات  (نشاطصورة من القوائم المالیة وتقریر مراقب الحسابات علیھا لعامین سابقین  -

 . للمثل القانوني للشركة القوميقم طاقة الربصورة   -

 وكالء (خاص بالوكالء ) ۱٤إستمارة  -

المقیدین حالیا التقدم لتحدیث بیاناتھم بالسـجل علمـا بأنـھ سـیتم اسـتبعاد   نلى الموردین / المقاولین / الوكالء / االستشارییع  ٤-٢

 من لم یتقدم بالتحدیث فى الموعد.

 المقرر. �عاد د �عد المطل�ات تر  أليلن یلتفت  ٥-٢

 - :المجاالت – ٣
 
 

 -الھندسي: المجال    -
 :     أوال: المكاتب الھندسیة واالستشاریة    

 اإلستشارات الھندسیة وإدارة المشاریع -
 إستخراج التراخیص الالزمة لمزاولة نشاط  -
 التصمیمات الھندسیة ألنظمة اإلطفاء االلى ومكافحة الحریق  -
 یة من الحریقمة االنذار االلى والوقاالتصمیمات الھندسیة ألنظ -
 اصة بالمطابخاألنذار و اإلطفاء الخالتصمیمات الھندسیة ألنظمة  -
 التصمیمات الھندسیة لمحطات معالجة میاه الصرف الصحى -
 التصمیمات الھندسیة لمحطات وأنظمة معالجة میاه الصرف الصناعى والتخلص منھا -
 لصواعق وأنظمة األرضىالتصمیمات الھندسیة ألنظمة الحمایة من ا -
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 P&IDSاعمال رسومات  -
 والخرسانیة  التصمیمات الھندسیة لألعمال المدنیة المعدنیة -
 تصمیم األنظمة األمنیة وكامیرات المراقبة  -
 الصناعي التصمیمات الھندسیة لبؤر التبخیر لمیاه الصرف  -

 
 ثانیا: شركات المقاوالت 

 الحریق أعمال التركیبات ألنظمة اإلطفاء االلى ومكافحة  -

 ر االلى والوقایة من الحریق ا اعمال التركیبات ألنظمة اإلنذ  -

 األنذار و اإلطفاء الخاصة بالمطابخ  مةاعمال التركیبات ألنظ -

 أعمال التركیبات الكھرومیكانیكیة -

 أعمال االختبارات والتفتیش الھندسى  -

 صناعىأعمال التركیبات لمعدات وطلمبات رفع المیاه لمحطات الصرف الصحى والصرف ال  -

 الصرف الصحىومیكانیكیة لمحطات معالجة میاه رأعمال اإلنشاءات المدنیة والكھ -

 اإلنشاءات المدنیة والكھرومیكانیكیة لمحطات معالجة میاه الصرف الصناعى أعمال -

 أعمال اإلنشاءات البحریة -

 أعمال التركیبات للخالیا الشمسیة  -

 أعمال تركیبات اللوحات اإلرشادیة    -

 ت المعدنیةأعمال التركیبا -

 لمعدنیة والخرسانیة اأعمال اإلنشاءات المدنیة  -

 أعمال الرفع المساحى  -

 لیل التربة والجسات أعمال تح -

 أعمال التركیبات ألنظمة الحمایة من الصواعق وأنظمة األرضى -

 أعمال التركیبات ألنظمة التحكم االلى -

 أعمال تركیبات األنظمة األمنیة وكامیرات المراقبة  -

 الصرف الصناعىر تبخیر لمیاه  أعمال إنشاء بؤ -

 توریدات لا  ثالثا:

 یق تورید انظمة اإلطفاء االلى ومكافحة الحر -

 تورید انظمة االنذار االلى والوقایة من الحریق  -
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 تورید معدات اإلطفاء -

 ....)  FM200 –غاز  –تورید مواد وغازات اطفاء (فوم  -

 انظمة األنذار و اإلطفاء الخاصة بالمطابخ  -

 دات الكھرباءتورید وصیانة مول -

 الومنیوم    – جالتوریدات المعدنیة (صا -

 فایر سیرش  -

 قاتھاتورید طلمبات الحریق وملح  -

 تورید معدات وطلمبات رفع المیاه لمحطات معالجة میاه الصرف الصرف الصحى  -

 تورید معدات وطلمبات رفع المیاه لمحطات معالجة میاه الصرف الصناعى  -

 تورید مستلزمات خالیا الطاقة الشمسیة  -

 المھمات و األجھزة المضادة لالنفجار  -

 تورید أنظمة التحكم االلى -

 الصواعق وأنظمة االرضى  تورید أنظمة الحمایة من -

 تورید المواسیر والمحابس بأنواعھا وملحقاتھا  -

 تورید األنظمة األمنیة وكامیرات المراقبة    -

 السالمة مجال رابعاً : 

 إستشارات ودراسات السالمة   -

   .sessment)(Quantitative Risk Asالكمي للمخاطر دراسات التقییم    -

 .   Risk Assessment)(Quanlitativeدراسات التقییم الكیفي للمخاطر   -

 . (Fire Risk Assessment)دراسات تقییم مخاطر الحریق   -

 .  (HAZID)دراسات تحدید المخاطر   -

 .  (HAZOP)دراسات األخطار المتعلقة بالتشغیل   -

 .  PHR”) (Process Hazard Review“اطر العملیات دراسات مراجعة مخ  -

 .  Integrity Level “SIL”) (Sefetyدراسات تحدید مستویات األمان التكاملیة    -

 . (”Alternative Current “AC)دراسات تأثیر خطوط الكھرباء ذات الضغوط العالیة   -

 أعمال التأھیل والتحدیث طبقاً للمواصفات القیاسیة العالمیة  -

(ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 17025 / ISO 50001 / ISO 27001) 
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 ة الواردة بالبند السابق. أعمال منح الشھادات القیاسیة العالمی  -

 .  (Emergency Response & Evacuation Plan)إعداد وتحدیث خطط الطوارئ واإلخالء الخاصة بالمواقع البترولیة وكذا اللجان الجغرافیة    -

 .  System & Manual) (HSE Managementبیئة للشركات والمواقع البترولیة  یة وحمایة الصحة المھن د وتحدیث الدلیل العام للسالمة والداإع  -

 . (HSE Audit)أعمال المراجعة على اشتراطات السالمة والصحة المھنیة وحمایة البیئة   -

 .  ompliance Audit)(HSE Cأعمال المراجعة على بنود شھادة المطابقة الفنیة   -

 ة المدنیة. یق طبقاً لمتطلبات الحمایطات الوقایة ومكافحة الحر على اشتراأعمال المراجعة   -

 توفیر مھندسین استشاریین للسالمة والصحة المھنیة وحمایة البیئة للعمل بمواقع العمل المختلفة.    -

   H2S & LEL.تورید وتأجیر أجھزة الكشف عن الغازات   -

 vulnerability assessment for ISO27001:2013لمعلومات ییم ألمن ا أعمال التق -

 ”Process Safety Management system “PSMتطبیق منظومة السالمة في العملیات  -

 تطبیق منظومة رفع الوعي الوقائي من خالل أعمال تصمیم وتورید وتركیب اللوحات والعالمات االرشادیة -

 إعداد الدراسات المروریة وطرق اإلخالء  -

 Passive Fire protection (Fireproofing)دراسات  -

 ) Safe Distanceدراسات المسافات البینیة اآلمنة  ( -

 البیئة مجال خامساً :  

   ةالبیئیستشارات  اإل -

 إعداد دراسات تقییم األثر البیئى للمشروعات أعمال  -

 جتماعى للمشروعات األ أعمال إعداد دراسات تقییم األثر  -

 للمشروعات  أعمال إعداد تقاریر الوصف البیئى البرى والبحرى  -

 إعداد دراسات حمایة الشواطىء أعمال   -

 ( bathymetric Survey )أعمال مسح قاع البحر   -

 ( monitoring wells )د البیئیة أعمال ابار الرص   -

 )  hydrodynamic modelingى المیاه ( ة ف أعمال دراسات النمذجة الریاضیة لتشتت الملوثات البیئی  -

 )  air dispersion modelingلبیئیة فى الھواء ( ة لتشتت الملوثات اأعمال دراسات النمذجة الریاضی  -

 اعمال المراجعات البیئیة   -
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 ى والقیاسات والتحالیل البیئیة أعمال الرصد البیئ  -

 أعمال إعداد السجل البیئى    -

 تكاملةالم أعمال خطط اإلدارة البیئة   -

 أعمال اإلدارة المتكاملة للمخلفات   -

 ( Quantitative environmental Risk assessment )یة لكمى للمخاطر البیئ أعمال دراسات التقییم ا  -

 ( Qualitative environmental Risk assessment )لبیئیة أعمال دراسات التقییم الكیفى للمخاطر ا   -

 ISO 14001اصفات القیاسیة العالمیة لمواعمال التأھیل والتحدیث طبقا ل  -

 لبند السابق لعالمیة الواردة باأعمال منح الشھادات القیاسیة ا  -

 إعداد وتحدیث خطط الطوارئ البیئیة   -

 أعمال اللوحات اإلرشادیة  -

 شاریین لحمایة البیئة للعمل بمواقع العمل المختلفة توفیر مھندسین است  -

 ات االجتماعیة . سوحتوفیر اخصائیین اجتماعیین لعمل الم  -

 مجال أنشطة مكافحة التلوث سادساً :  

 مكافحة تلوث تورید معدات   -

 تورید مواد ماصة  -

 تورید وصیانة حواجز مطاطیة -

 إعادة تأھیل األنظمة البیئیة  -

 عدات تورید مھمات وقطع غیار لصیانة الم  -

 تورید خیام ومستلزمات عمل میدانى -

 تأجیر األوناش والمعدات الثقیلة -

 ة واالت د یدویتورید عد   -

 تورید معدات رفع وتحمیل   -

   نقل بین المحافظات   -

 تحمیل معایرة معدات رفع و  -

 معایرة أجھزة قیاس غازات   -

 تورید عمالة یدویة   -

 مبانىمقاوالت لصیانات ال  -
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 صیانات اللنشات البحریة.   -

 البحریة.  تأجیر الوحدات  -

 جة المخلفات مجال أنشطة معال سابعاً :

 رف الصناعى ة لإلنتاج و میاه الصنقل المیاه المصاحب -

 لجة و التخلص اآلمن من المیاه المصاحبة لإلنتاج و میاه الصرف الصناعىالمعا -

 نقل مخلفات الحفر الصلبة و السائلة  -

 المعالجة و التخلص اآلمن من مخلفات الحفر الصلبة و السائلة -

 نقل المخلفات الصلبة و السائلة الخطرة و الغیر خطرة   -

 سائلة الخطرة و الغیر خطرة  خلفات الصلبة و ال التخلص اآلمن من الم المعالجة و -

 بور تبخیر إلخ.......) –أوعیة مغلقة  –تنظیف تسھیالت اإلنتاج بمواقع البترول ( صھاریج   -

ــل و - ــة والنق ــواتج المعالج ــن ن ــن م ــتخلص اآلم ــرول (ال ــع البت ــاج بمواق ــھیالت اإلنت ــف تس ــة  –صــھاریج تنظی ــة مغلق  –أوعی

 ....)  ر إلخبور تبخی

  (Dry location& Solid control)التحكم فى نواتج الحفر  موقع الجاف وأعمال ال -

 ) NORMمجال معالجة التلوث اإلشعاعى  ( نورم  ثامناً:  
 

 وقایة إشعاعیة إستشارات فنیة و  -

 قیاس مستویات اإلشعاع  -

 ) NORMتنظیف المعدات الملوثة بالمواد المشعة الطبیعیة (  -

..) الملوثة بالمواد  إلخ.....   -بور تبخیر –أوعیة مغلقة  –اج بمواقع البترول ( صھاریج تسھیالت اإلنت ات و المعد تنظیف -

 (NORM)المشعھ الطبیعیة 

 الملوثة بالمواد المشعة الطبیعیة.  تسھیالت اإلنتاج بمواقع البترول  المعدات و  تورید /إیجار معدات متخصصة ألعمال تنظیف -

 مستوى اإلشعاع تورید أجھزة قیاس -

 مجال الجودة  اً :تاسع
 ) ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 & ISO 45001- -------( للمواصفات القیاسیة  التأھیل والمنح  جھات -

 العامةات  مجال التورید عاشراً : 

 ومستلزماتھا حواسب الیة وطابعات كمبیوتر  -

 آالت طباعة ومستلزماتھا  -

   ومستلزماتھا یرآالت تصو  -

 لىج وأنظمة الحاسب اال برام  -
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 المطبوعات   -

 األحبار   -

 ق التصویر ور  -

 مستلزمات الدعایة واالعالن   -

 االدوات الكتابیة والمكتبیة  -

 األرفف المعدنیة  -

 أجھزة تكییف الھواء  -

 معدنیة وخشبیةات أثاث  -

 األدوات الكھربائیة   -

 حداید وبویات بأنواعھا    -

 دنیة تورید المستلزمات المع  -

 یفورمالمالبس و الیون  -

 مستلزمات األعاشةالمفروشات و   -

 والمطھرات  المنظفات  -

 األجھزة الطبیة   -

 جیبسون بورد   -

   األجھزة الالسلكیة  -

 اجھزة اإلتصال المضادة لألنفجار  -

 بة كامیرات المراق  -

 أجھزة الحضور واالنصراف   -

 أدوات واقیة وأمن صناعى وإطفاء حریق وإنذار مبكر   -

 افقیة وراسیةستائر    -

  ى سنتراالت وقطع غیارھا ومستلزمات تشغیلھانداء إل  –إذاعة داخلیة  –س فاك –تلیفون  –تصال إأجھزة    -

 ائب مستلزمات التدریب والحق -

 نصف نقل  –سیارات ركوب مالكى   -

 یارات وبطاریات وكاوتشقطع غیار س -

 الخ )  ------ورقیة منتجات  –مواد غذائیة  –ھدایا   –توریدات متنوعة ( میاه معدنیة   -

 سیارات االطفاءصنیع وتجھیز وتجمیع ت  -

 ز سیارات إسعافتورید وتجھی -

 تورید حاویات وكرافنات   -



 

 
 القید فى سجل موردین الشركة

  

Page 10 of 10 عامة للمھمات الدارة إلا  
 

 

 مجال أعمال الصیانة :  إحدي عشر

 التنكات و الصھاریج صیانة   -

 الترمیل وإعادة التأھیل  -

 مكتبیة الثاثات انة االصی -

 صیانة المولدات الكھربائیة -

 )  ة / ضوضاءاستضاء  /غازات اجھزة القیاس (   صیانة -

 صیانة سیارات  -

 نة المعدات صیا -

 لمصاعد صیانة ا -

 الخ )   -------حوائط  –ارضیات   صیانة مبانى ( -

 طفایات حریق ) –التكییفات  –ت التصویر آال  –المصاعد  –الشبكات االلكترونیة  –البرمجیات  –الطابعات  –صیانة ( الحاسبات  -

 الخدمات مجال  عشر :   أثنى

 الخدمات الطبیة -

 الترجمة الفوریة -

 من واأل الحراسة عمالأ -

 خدمات النظافة الداخلیة والخارجیة -

 ص الجمركى (البري/ البحرى / والجوى) الشحن و التخل -

 مكافحة الحشرات و القوارض  -

 خدمات إدارة البوفیھات -

 خدمات البرید السریع  -

 الصیانة المتكاملة . خدمات -

 تأمین على السیارات  –تأمین على الممتلكات ضد الحریق  -

 ومخلفات ورواكد ة تجار خرد  -

 مات نقل المخلفات خد -

 خدمات نقل وسیاحة -

 ع مساحى أعمال مدنیة ورف -

 تأجیر المعدات الثقیلة والنقل  -
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