
جلسة فض المظاريف الفنية : 



 
 

 

Page 1 of 73 
 

 

 

 

  

 

http://www.itda.gov.eg  

 

 

 الشروط واملواصفات كراسة

 2023 ( لسنة  1رقم )   للممارسة العامة 

 تقديم خدمات الرعاية الطبية للتعاقد على

 وأسرهم للسادة العاملني جبهاز تنمية التجارة الداخلية

 2024 - 2023/          2023 – 2022   للعام املالي

 

  : اسم مقدم العرض 

  : العنوان 

  : التسجيل التجاري مرق

  : البطاقة الضريبية  مرق

  :  التليفون مرق

  : الربيد اإللكرتوني 



 
 

 

Page 2 of 73 
 

 

 

 

  

 

http://www.itda.gov.eg  

 

 رقم الصفحة املوضوع م

 3 مقدمة 1

 4 تعريفات ومصطلحات 2

 5 عامةالالشروط  3

 10 الفينالعرض  4

 11 املاليالعرض  5

 12 اجلدول الزمنى للطرح 6

 13 الشروط اخلاصة 7

 19 للتأمني على العاملني وأسرهمجدول املزايا  8

 24 التأمينات 9

 25 ةقائمة املستندات املطلوب 10

 26 خطاب تقديم العرض وذجمن 11

12 
 مناذج بيانات الشركة

28 

 35 منوذج العرض املالي  13

14 

 عقد تقديم خدمات الرعاية الطبيةمقرتح 

 جبهاز تنمية التجارة الداخلية وأسرهم للعاملني
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Page 3 of 73 
 

 

 

 

  

 

http://www.itda.gov.eg  

 

 

 

 

ومبااا لدياا  لعاااملني للسااا ة اتهيئااة املنااان املناساا    علااىيف إطااار صاارا جهاااز تنميااة التجااارة الداخليااة    

علياا  قااام اجلهاااز بطاارح عمليااة   بناااً  ياانعكب بشااكل إ ااابي وملمااوع علااي ردااه مسااتوي أ ائهاام للعماال 

أصد الشركات املتخصصاة لتقاديم خادمات الرعاياة الطبياة للساا م العااملني جبهااز تنمياة           تعاقد مه لل

 .وأسرهم  التجارة الداخلية

 لذا دإن جهاز تنمية التجارة الداخلية

تنفياذ   يفالساابقة   اتاخلارب  اتتاوادر لاديه   الا  املساجلة علاى بواباة التعاقادات العاماة      "  الشاركات " يادعو  

الطبياااة  املنشااا تعااار طرياااا التعاقاااد ماااه  واملؤسساااات  العااااج الطااائ للاااهيئات  بااارام  ارة إوتصاااميم و

املتخصصاااة يف  اااال اخلااادمات الطبياااة طبقاااا للمواصااافات واملقااااييب العلمياااة املتعاااار  عليهاااا  اخااال  

ولا  / ماام   وأساارهم ديا  لعاااملني لاللساا ة  لتقاديم خاادمات الرعاياة الطبيااة    ( مجهورياة مصار العربيااة  )

ويشارتط ان تكاون مقيادم مبنةوماة      بالكراساة وكفاا ة مشاهو ة يف تلاخل اخلادمات الاوار ة       سابقة خاربة 

ألصكاام قاانون    طبقاا  العاماة املمارساة  الفاتورة اإللكرتونية للتقدم بعروضهم الفنية واملالية وذلخل بنةام 

 والئحتا  التنفيذياة    2018لسانة   182بالقاانون رقام   تنةيم التعاقادات الا  تربمهاا اجلهاات العاماة الصاا ر       

 وتعدياتهم.

الشااركات الااذير قاااموا بشاارائها ماار مقاار جهاااز تنميااة ومردقاتهااا علااى هااذم الكراسااة  اسااتخداميقتصار  

 –مدينااة نصاار   -صاار مااه تقاااطه مكاارم عبيااد ث الاادور ال اااني     نطريااا ال 4"  االتجااارة الداخليااة الكااائر بااا  

 الكراسة . عروضهم على النماذج األصلية املختومة مر الشركة واملردقة بهذم" املتقدمني ب القاهرة

 تقدم االستفسارات بشأن هذم الكراسة إن وجدت مبقر اجلهاز مبدينة نصر .

 22715014   :     رقم الفاكب

  mcp@itda.gov.eg :الربيد اإللكرتوني  

   01002323327   - 01008779366  رقم تليفون :
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 املقصو  ب  املصطلح

 جهاز تنمية التجارة الداخلية : اجلهاز

 : باملخاطبات اخلاصة  مقرات اجلهاز

تقااطه   –طرياا النصار    4املقر الرئيساي جلهااز تنمياة التجاارة الداخلياة الكاائر       

 .القاهرة  –مدينة نصر  – مكرم عبيد

مصار   -اجملااورة ال انياة    –عماارات الفساطاط    109مبدينة الفسطاط درع اجلهاز 

 . القاهرة –القدمية 

 هذم الكراسة لإلشرتاطات املرجعية ومردقاتها إن وجدت . الكراسة :

 اللوائح والقوانني :

بشاااأن التعاقااادات الااا    وتعااادياتهم والئحتااا  التنفيذياااة 2018لسااانة  182قاااانون 

لاوائح اجلهااز والقاوانني املصارية والقارارات التشاريعية       تربمهاا اجلهاات العاماة و   

وكادااة اللااوائح والقاارارات الوزاريااة والقواعااد التنةيميااة املصاارية ذات الصاالة       

 بالطرح .

 العرض :

ويقصااد بااا  املساااتندات الااا  يعااادها ويقااادمها مقااادم العااارض يف ضاااو  كراساااة  

مباا  والئحتا  التنفيذياة     2018لسانة   182الشروط واملواصفات واخلاضاعة لقاانون   

 . يف ذلخل أي مستندات مكتوبة وأي موا  أخرى مقدمة من 
 مر تاريخ النشر صتى املوعد احملد  جللسة دتح املةاريف . تاريخ التقديم :

 العرض املستودى :

يف كراسااة الشااروط   العاارض املسااتودى جلميااه املتطلبااات املااذكورة تفصاايليا     

 واملواصفات املعدة مر قبل اجلهاز .

 العروض غري املقبولة دنيا . العروض غري املستوداة :

 جهاز تنمية التجارة الداخلية . : اجلهة املستفيدة

 اجلهة مقدمة العطا  :

الشركات العاملة يف  اال تقاديم خادمات الرعاياة الطبياة املميازة عار طرياا         

عقد رعاية طبية يدار مر خاال شاركة رعاياة طبياة متخصصاة أو مار خاال        

صاا رة مار إصادى شاركات التاأمني علاى أن       طائ مجااعي    تاأمني وثيقة إصدار 

مني بواسطة شركة رعاياة طبياة تابعاة لشاركة التاأ     بواسطتها أو الوثيقة تدار 

 . مقدمة العرض الفين

 هي الشروط العامة واملالية واملواصفات الفنية لألعمال حمل الطرح . الشروط :

 صاصية العرض :

درتة زمنية قدرها ثاثة أشهر مر التاريخ احملد  جللسة دا  املةااريف الفنياة    

 وامللتزم ديها مقدم العرض بكل ما ور  بعرض  .

 العقد :

بالكراسة وما يعرب عن  بعقد أو وثيقة تاأمني طباى مجااعي     مشروع العقد املردا

لتقديم خدمات الرعاية الطبية للسا ة العاملني جبهاز تنمياة التجاارة الداخلياة    

 وأسرهم .
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شاااملة  ( ال غااري مصااري ) دقااث ثائائااة وسااتة وأربعااون جنيهااا  جنياا  346قيمااة الكراسااة  : 1بنددد 

 .ضريبة القيمة املضادة وطابه الشهيد 
بالقااهرة موقعا  مار    مبدينة نصار  جهاز تنمية التجارة الداخلية مبقر تقدم العطا ات باليد  : 2بند 

الساادا  املختااوم متاااه اجلهاااز واملؤشاار علياا  باارقم      خطاااب تقااديم العاارض  وذج منااأصااحابها علااي  

ماار التاااريخ احملاد  جللسااة داا    ظهارا ً  وذلااخل خاال ماادة أقصاااها السااعة ال انيااة عشاار   اإللكرتوناي 

  .املةاريف الفنية

كما أن  لر يلتفات يياة    ثلر يلتفت ألية عروض تر  للجهاز عر طريا الفاكب أو الربيد  : 3بند 

ومقدم العرض هو املسئول عر التأكد مر تسليم عرض  يف املكاان  ث  عروض تر  للجهاز غري مغلقة

 . الفنيةوقبل الوقت والتاريخ احملد ير جللسة د  املةاريف 

 يعا  احملد  لف  املةاريف الفنية .يعتد بأي عطا  ير  بعد امل ال : 4بند 

جلاان دا  املةااريف علاي أن ياتم       وانعقاا  للجهاز صا تعديل موعد ومكان تقديم العروض  : 5بند 

العاروض بالتعااديل مبوجا  إخطاار كتاابي علااى عنااوير مراسااتهم املساجلة لاادى         مقادمي إعاام  

أياام علاي    بعشارة نعقاا  جلساة الفا     إلاجلهاز امل بت بطل  سح  الكراسة وذلخل قبل امليعا  احملد  

 . األقل

صاا توقيااه العارض واملراسااات والار و  ذات الصاالة بهاذم الكراسااة واإلجارا ات والرتتيبااات       : 6بنددد 

املعتمااد  الرمساايوجاا  التفااوي  يا للمفااوض بااذلخل مبالتعاقديااة الاا  قااد تنشااأ عنهااا يكااون صصاار  

 واملصدر مر مقدم العرض .

اللغاااة املساااتخدمة يف مجياااه العاااروض املقدماااة واملراساااات والااار و        اللغاااة العربياااة هاااي    : 7بندددد 

واإليضاااصات واملناقشااات واملفاوضااات وكاال مااا يتعلااا مبوضااوع هااذم الكراسااة ومااا قااد ينشااأ عنهااا ماار       

 . مه إمكانية استخدام اللغة االجنليزية للمصطلحات الفنية إجرا ات والتزامات تعاقدية

بشااأن التعاقاادات التااى  موتعاادياتهوالئحتاا  التنفيذيااة  2018لساانة  182قااانون تعتاارب أصكااام  : 8بنددد 

 مكملة ومتممة لكراسة الشروط واملواصفات . تربمها اجلهات العامة

والعاارض الفااين ومااا انتهاات اليهااا جلسااة االستفسااارات   سااة الشااروط واملواصاافات  كراتعااد  : 9بنددد 

مار العقاد   ال يتجازأ  جاز   مقدماة العطاا     الشاركة اجلهااز و وكادة املاصا واملكاتباات املتبا لاة باني    

 الذي سيوقه بني اجلهة املسندة وبني اجلهة املتعاقدة ومكملة ل .

للجهاز احلاا يف إصادار ماصاا لكراساة الشاروط واملواصافات تتضامر أياة تعاديات يراهاا            : 10بند 

جلمياه سااصئ    -صاال إصادارها    -سوا  باحلاذ  أو اإلضاادة أو التعاديل علاى أن تسالم تلاخل املاصاا        
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كراسة الشاروط واملواصافات علاى العناوان امل بات طار  اجلهااز عناد الشارا  وذلاخل قبال  خار موعاد              

 . لتقديم العروض "جلسة د  املةاريف" وتعترب هذم املاصا جز ا ال يتجزأ منها ومكما  ما

يبقى العطاا  ناداذ املفعاول وغاري جاائز الرجاوع ديا  مار وقات تساليم  بالياد مبعرداة مقادم               : 11بند 

العطا  أو مار يفوضا  مبقار جهااز تنمياة التجاارة الداخلياة مبديناة نصار وصتاى نهاياة مادة ساريان              

مه التأكياد علاى أن مادة     مر التاريخ احملد  لف  املةاريف الفنية اعتباراالعطا  وهي ثاثة أشهر 

وإذا سح  مقدم العطا  عطا م قبل امليعا  احملد  لفتح املةااريف  ن خطاب الضمان اربعة أشهر سريا

ث أو  إإ القضااا  اللجااو ث أو   ون صاجااة إإ إنااذار للجهااازديصاابح التااأمني املؤقاات املااو ع صااا    الفنيااة

ضااور ويقااه ذلااخل يف صالااة عاادم ص ث أو إقامااة الاادليل علااى صصااول ضاارر إجاارا ات قانونيااة أيااة  اختاااذ

 .مقدم العطا  أو مر يفوض  جلسة التمارع

الشاروط واملواصافات    كراساة العطا  التوقيه على كاداة صافحات   الشركة مقدمة على  : 12بند 

وختمها متاه الشركة وإعا تها مردقة بالعرض املقدم منها وأن تغلا مجيه األظر  غلقاا  جيادا   

الشااروط واملواصاافات جياادا وأنهااا موادقااة علااى مجيااه    راجعااتبأنهااا  راروختااتم ماار اخلااارج مااه إقاا 

مقدماة   الشاركة موقعاا وتتوماا متاتم     اإلقارار الشروط واملواصافات وملتزماة بهاا علاى أن يكاون      

أن تكاون أصاول العاروض الفنياة واملالياة      علاى   وذلخل طبقاا لنماوذج خطااب تقاديم العارض ث      العطا 

باملواعياد املوضاحة    االلتازام تتوم على كل صفحاتها متتم الشاركة املقدماة وياتم تقادميها ماه      

 .باجلدول الزمنى 

ماه وضاه    ترتيا  حمتوياات العطاا    واحلفااظ علاى    االلتازام مقدماة العطاا     لشركةعلى ا  : 13بند 

يف حمتويااات العاارض مبااا ديهااا   األوراقتاارقيم كاال مااه دواصاال بااني كاال بنااد ماار بنااو  املةاارو    

 للوقت واجملهو .واختصارا الغا  والفواصل وذلخل لتسهيل عملية التفريغ والتقييم 

إمكانياتهاا الفنياة مباا يطمائر جلناة البات باأن        كاداة  مقدماة العطاا     الشاركة البد أن تقدم  : 14بند 

معتمدة ومؤهلاة ومعاززة مبجموعاات عمال متعاد ة مار دنياون         خرباتالشركة مقدمة العطا  لديها 

ال إقا رة على تاودري اخلادمات املطلوباة باأعلى مساتوى وكفاا ة و       خرباتوإ اريون متخصصون وذوي 

 . املتقدم غري امللتزمة بهذا الشرط الشركةسو  يتم استبعا  عرض 

 ا  علاى مقادمي العطاا ات أن يقادموا البياناات اخلاصاة باالعنوان ورقام الفااكب وعنااوان            : 15بندد  

ت املرتبطاة  راواإلشاعا  املراساات رسال اجلهااز عليهاا كال     يالربيد اإللكرتوناي اخلااا بهام الا  ساو       

لي  ال  ترسل ع واملراساتل  وأن كادة املكاتبات  تتارامبستندات العطا  ويعترب هذا العنوان حما 

تنت  أثارها القانونية ويف صالة تغيري العناوان ياتعني إخطاار اجلهااز باالعنوان اجلدياد متطااب موصاى         

 على هذا العنوان صحيحة ومنتج  لكادة أثارها القانونية. مراسلتهاعلي  بعلم الوصول وإال اعتربت 
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إإ مقر جهاز تنمياة   واإليضاصات اخلاصة بالكراسة مكتوبة االستفساراتيتم تسليم مجيه   : 16بند 

باااإلعان املنشااور جبرياادة األهاارام وعلااى بوابااة  التجااارة الداخليااة مبدينااة نصاار ودقااا للااوار  تفصاايا   

 . 2023/  1/  31املوادا  ال اثا  يوم االستفسارات خر موعد لتلقي على أن يكون  التعاقدات العامة

 : شراء كراسة الشروط 17بند 

 -: ايتي واملواصفات بتقديمسة الشروط ارك شرا  يتم 

علاى أن   الكراساة  بشارا  الشخص الذي سيقوم  باسممقدمة العطا   لشركةخطاب تفوي  مر ا - 1

 مقدمة العطا . لشركةيكون موقه وتتوم متتم ا

 -بإصدى وسائل الدده اإللكرتوني وذلخل على النحو التاإ : شرا  الكراسةقيمة  سدا   – 2

 (.5/68151/300/9التحويل على صساب اجلهاز بالبنخل املركزى املصرى رقم ) -

 السدا  عر طريا البطاقة اإلئتمانية بواسطة نقطة التحصيل املوجو ة باجلهاز. -

 : مدة التعاقد 18بند 

 بااذات الشااروط  حبااد أقصااى ثااات ساانوات د  تلقائيااا عااام  اا العقااد ماادة تقااديم اخلدمااة حماال هااذا  

نهااا  العقااد قباال نهايااة ماادة العقااد إخاار رمسيااا برغبتاا  يف ألمااا خي رطاار أصااد الطااردني ا واملواصاافات 

مادة  وال حيا للشركة املتعاقد معها إنهاا  التعاقاد ألي ساب  إال بعاد انتهاا        ث ب اثة أشهر على األقل

 . على األقلاملدة ب اثة أشهر  انتها على أن يتم إخطار اجلهاز بعدم الرغبة يف التجديد قبل  التعاقد

 : جتزئة املمارسة 19بند 

واملالياة الا  تاتم يف هاذا      لنتاائ  الدراساة الفنياة   ودقاا    املمارسة كا وال تقبل التجزئة ويتم الرتسي

 . الشأن

 : تعديل حجم العقد 20بند 

% ماار كميااة كاال بنااد بااذات الشااروط     15للجهاااز زيااا ة أو نقااص صجاام التعاقااد مبااا ال  اااوز      ااوز

 .وتعدياتهم والئحت  التنفيذية 2018لسنة  182واملواصفات واألسعار طبقا ألصكام القانون 

 : الشطب والتعديل 21بند 

ال  وز ملقدم العطا  شط  أي بند مر بنو  الكراسة أو مر املواصافات الفنياة أو إجارا  أى تعاديل ديهاا      

مهما كان نوع  , واذا رغ  دى إبدا  أية ماصةات خاصة بالنواصي الفنية دي بتهاا يف كتااب مساتقل    

 ويتم إرسال  إإ عنوان اجلهاز للر  علي  دى جلسة اإلستفسارات.

 اقد من الباطن: التع 22بند 

للشااركة مقدمااة اخلدمااة أثنااا  تنفيااذ العقااد أن تقااوم بتغاايري ماار عهااد الاايهم ووادااا علاايهم     ااوزال 

اجلهاز بتنفيذ بع  بنو م مر الباطر  ون موادقت  وتةل الشاركة وصادها مسائولة عار أي أدعاال أو      
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عا  بناو  العملياة مار     أعمال أو أخطا  يف تنفيذ العقد ث كماا تلتازم بااطاع مار عهاد إلايهم بتنفياذ ب       

 والئحت  التنفيذية 2018لسنة  182الباطر على ما رصهم مر شروط العقد طبقا ألصكام القانون رقم 

 .وتعدياتهم

 : حضور جلسة الفض 23بند 

أن حيضر جلسة د  املةاريف الفنية يف املوعد احملد  لاذلخل لساماع    مر يفوض  وز ملقدم العطا  أو 

يف عطائ  إذا قدم بعاد داتح    أمر صاص  العطا  حبصول خط ا عا  أييلتفت إإ  لرقرا ة حمتوياتها و

 املةاريف الفنية .

 : إلغاء املمارسة   24بند 

وقاات قباال الباات ديهااا بقاارار مسااب  ماار الساالطة املختصااة  إذا      أي يف املمارسااةللجهاااز احلااا يف إلغااا    

املصالحة العاماة ذلاخل أو اذا خي يقادم ساوي عارض وصياد أو خي يباا بعاد           اقتضات عنها نهائيا  أو  استغنى

أو إذا كانت قيمة  العطا ات املستبعدة إال عطا  واصد أو إذا اقرتنت العطا ات كلها أو أغلبها بتحفةات

 . العطا  األقل تزيد على القيمة التقديرية

 : قبول او رفض العروض 25بند 

للجهاز احلا يف قبول أو رد  أيا  مر العروض املقدمة ألساباب أمنياة تتعاارض ماه مقتضايات األمار       

  ام مقدم العرض . ومسئولية ارتباط أيالقومي وبدون 

 : الكيان القانوني 26بند 

 - اا  أن يكااون ملقاادم العاارض كيانااا  قانونيااا  مسااتقا  قائمااا  وخاضااعا  للقااوانني املنةمااة والسااارية          

يتم تقديم شاها ة   مصريغري  اقانونيجبمهورية مصر العربية ودى صالة كون مقدم العرض كيان 

مصار   ث مه وجوب وجو  وكيل ل  جبمهورياة  التسجيل ببلد املقر موثقة مر وزارة اخلارجية املصرية

 العربية

 : فض املظاريف الفنية 27بند 

مبقار جهااز تنمياة التجاارة الداخلياة مبديناة نصار يف ااام السااعة           الفنياة تعقد جلسة دتح املةاريف 

هم بيقاادمي العااروض أو مناادو  ملويكااون صضااور اجللسااة   2023/  02/  20األثاانني املوادااا  وم يااا ظهاارا  ١٢

وعلى مم لي مقدمي العطا ات احلاضرير أن يوقعوا إلثبات صضورهم وسيتم  مبوج  تفوي  رمسي

دتح التغليف اخلارجي ود  املةرو  الفين يف جلساة دا  املةااريف الفنياة والتأكاد مار اساتكمال        

قوم اجلهاااز بإعاادا  حمضاار لوقااائه جلسااة دااتح مةاااريف       يوساا مبسااتندات العطااا   وااللتاازامالعطااا  

 . العطا ات الفنية
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 فض املظاريف املالية:  28بند 

مباا إذا    طبقا للقانوننتها  مر تقييم العطا ات الفنية بإخطار مقدمي العطا ات إلقوم اجلهاز دور ايس

ث كما يتضمر هذا اإلخطار أيضا  عوم مقادمي العطاا ات    كانت عطا تهم الفنية مقبولة او مردوضة

تبااع ذات اخلطاوات الساابا    إمارسة بني الشاركات وسايتم   امل را وإج املقبولة دنيا لفتح العطا ات املالية

املمارساة باني    إلجارا  ث وذلاخل يف صضاور جلناة البات يف املمارساة       أتباعها جبلسة دا  املةااريف الفنياة   

صضااور جلسااة داا  املةاااريف املاليااة     يفوضاا وعلااى مقاادم العطااا  أو ماار    املقبولااة دنيااا ث   الشااركات

ماار الشااركة الاا  مي لااها لكااي   رمسياااالشااركة املتقدمااة تفويضااا  مفااوضن حيماال أواملمارسااة علااى 

سااعارث و اا  ان يااذكر أليساامح لاا  حبضااور جلسااة دااتح املةاااريف املاليااة واملمارسااة علااى الشااروط وا 

والتمااارع علااى السااعر    القاارارات وإختاااذبااالتفوي  بااأن الشااخص املفااوض لاا  كادااة الصاااصيات       

تااوي التفااوي  علااى االساام بالكاماال ورقاام بطاقااة الاارقم  ث و اا  ان حي والتوقيااه نيابااة عاار الشااركة

 القومي اخلاصة ب  ويردا صورة مر البطاقة.

 التنازل عن العقد:  29بند 

للمتعاقاد النازول عار العقاد أو عار املباالغ املساتحقة لا  كلاها أو بعضاها ث وماه ذلاخل  اوز أن              ال  اوز  

احلالاة بتصاديا البناخل  ون األخاال مبسائولية       مهاذ  يفيتنازل عر تلخل املبالغ ألصد البناو  ث ويكتفاى   

املتعاقد عر تنفيذ العقد ث كما ال رل قبول نزول  عار املباالغ املساتحق  لا  مباا يكاون للجهاة اإل ارياة         

 .صقوق قبل  مر 

 : تقديم العطاءات 30بند 

 -:  العطاءات يف مظروفني منفصلني تقدم

 العرض الفين : املظروف األول

 العرض املالي املظروف الثاني:
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 احملد ة واملستندات    أن يستويف العطا  مجيه الشروط والقواعد الفنية 

 وذلخل على النحو التالي : الشروط واملواصفات وإال يعترب العرض مردوضا  دنيا كراسةيف 

 م ) املستند / البيان ( ) املطلوب (

 1 . التأمني املؤقت أو املستند الدال على سدا م

نسخة مر كراسة الشروط واملواصفات بعاد التوقياه واخلاتم علاى مجياه الصافحات ويعتارب ذلاخل قباوال          

أية إشارة إإ األسعار املقادم عنهاا    الفينمه مراعاة عدم تضمني املةرو  ث ديها   ما ورمر الشركة لكل 

 . العطا  استبعا ويرتت  على عدم االلتزام بذلخل  املاليالعرض 

2 

 3 صورة البطاقة الضريبية على أن تكون سارية املفعول وأخر إقرار ضريئ .

( CD)  اسطوانة مد ةضوئية +  ( نسخة1)+ عد    مر أصل واصد) العرض الفين ( تقديم أصل العطا  

 . الضوئية ةمه اييز النسخة األصلية عر النسخ

4 

 تارر  عر ثاثة أشهر سابقة لتقديم العرض ( دال يزي )مستخرج صديث مر السجل التجاري 

شاركات  ) وعقد / عقاو  التأسايب   (شركات األموال  ) االست مارصورة صحيفة / صحف الشركات أو 

 .( األشخاا

5 

 6 . ورة مر شها ة التسجيل بضريبة القيمة املضادة لدى مصلحة الضرائ ص

املستندات الدالاة علاى ساابقة األعماال واخلاربات يف  اال تقاديم خادمات الرعاياة الطبياة ملادة ال             كادة

 سنوات. مخبتقل عر 
7 

 8 صورة الرتاخيص الصا رة مر اجلهات املسئولة ملزاولة النشاط.

 9 بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطا  واملستندات الدالة على قيامها قانونا.

صورة مر عقد تأسيب الشركة ومر نةامها األساسي مه بيان بأمسا  األشخاا املصارح مام بالتعاقاد    

حلساب الشركة أو املنشاة ومدى هذا احلا وصدو م وأمسا  املسئولني مباشرة عر تنفياذ شاروط العقاو     

الشركة أو املنشأة ومناذج مر إمضا اتهم على أن تكون هذم  باسموإمضا  اإليصاالت وإعطا  املخالصات 

 .النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل 

10 

 11 صورة مر شها ة التسجيل مبنةومة الفاتورة اإللكرتونية .

 12 أخر حتديث للشبكة الطبية .

 13 .معهاال  ه التعاقد مر اجلهات على أن تكون سارية  سنا إلوأوامر ا  صور عقو

 14 . بيان باألسعار املتعاقد عليها مه مقدمي اخلدمات األساسية

 15 . بيانات البنو  احمللية والعاملية ال  تتعامل معهم الشركة

 16 . تفوي  صضور جلنة د  املةاريف الفنية واملالية

 17 على تنفيذ العملية .بيانات عر أمسا  ووظائف وخربات الكوا ر ال  سيسند اليها التنفيذ واإلشرا  

 18 تعليمات تشغيل اخلدمة .
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   ما يلى : أن حيتوى املةرو  املالي على   

 م ) املستند / البيان ( ) املطلوب (
 1 موظف . 500املصري لعد  باجلني  مر العاملني / السنة لسعر اشرتا  الفر  املقدم  السعر
 2 .در   200املصري لعد  باجلني   زوج  ( -زوج مر األسر ) / السنة لسعر اشرتا  الفر  املقدم  السعر
 3 در  .100لعد   املصريباجلني   ( سنة 25أبنا  صتى عمر مر األسر )/ السنة لسعر اشرتا  الفر  املقدم  السعر
ساانة عنااد بدايااة  65ساانة صتااى  61ماار ساار  العاااملني باجلهاااز/ الساانة ماار  لسااعر اشاارتا  الفاار املقاادم  السااعر

 در . 20املصري لعد  باجلني  التأمني 
4 

باجلنيا   سنة عند بداياة التاأمني    65سنة صتى  61/ السنة مر األسر مر سر  لسعر اشرتا  الفر املقدم  السعر

 در . 20لعد   املصري
5 

( وذلااخل لتوصيااد أسااب  5-4-3-2-1 ا  تقااديم األسااعار بااملةرو  املااالي ودقااا لكاال بناد ماار البنااو  بعالياة )     

 املردا . املالياملقارنة بني الشركات املتقدمة وذلخل ودقا لنموذج العرض 
6 

علاى أن توقيعهاا مار    تكت  أسعار العرض باحلرب اجلا  أو السائل أو الطباعة رقما وصرودا باللغاة العربياة   

 مقدم العطا  .

7 

قبال  سعر االشرتا  السنوي  ا  إعاا ة كتابتا  رقماا وصروداا وتوقعا  مار مقادم العطاا           كل تصحيح يف 

 . تقدمي  إإ اجلهاز
8 

 9 باألرقام . قيمة بالقيمة املبينة بالتفقيث يف صال وجو  اختا  بينها وبني القيمة املبينةاليؤخذ يف حتديد 
 10 .    أن تكون قائمة األسعار مؤرخة وموقعة مر مقدم العطا 

 11    أن حتتوى العطا ات املقدمة على سعر موصد مهما اختلف السر أو النوع .
   أن حيتوى املةرو  املالي على األسعار وطريقة السدا  وشروط التعاقاد وكاداة الناواصي املالياة الا       

 للعرض .تؤثر يف القيمة املالية 
12 

 13 . مر التاريخ احملد  لف  املةاريف الفنية اعتبارامدة سريان العطا  ثاثة أشهر 
 

 -ملحوظة :

وأساارهم املااذكورة باجلاادول عاليااة أعاادا  تقريبيااة علااى أن تكااون   العاااملني باجلهااازمجيااه أعاادا   -

والضارائ  والرساوم    مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة املضادة ةشاملاألسعار 

 والدمغات بكادة أنواعها.

% ماار قيمااة العطااا  يف صالااة طلاا     25 ااوز مبوادقااة اجلهاااز صاار   دعااة مقدمااة مبااا ال  اااوز     -

الشركة على أن تكون الددعة املقدمة  مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بالقيمة والعملة ذاتهماا  

 تاريخ االستحقاق الفعلي لتلخل املبالغ .وغري مقرتن بأي قيد أو شرط ويكون ساري املفعول صتى 
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 اليوم توقيت التنفيذ اخلطوات التنفيذية م
 املدة 

 يامالبينية باأل

 ااااااا السبت 21/1/2023 ( البوابة –اجلرائد  )عان اإل 1

 1 صداأل 22/1/2023 تاريخ سح  الكراسة 2

 9 ال اثا  31/1/2023 ستفساراتاإلخر موعد لتلقى   3

 6 ثننياإل 6/2/2023 ستفساراتجلسة الر  على اإل 4

 14 ثننياإل 20/2/2023 جلسة د  املةاريف الفنية 5

 10 اخلميب 2/3/2023 خطار املتقدمنيإو الفينعان عر نتيجة البت اإل 6

 11 ثننياإل 13/3/2023 واملمارسة جلسة د  املةاريف املالية 7

 3 اخلميب 16/3/2023 وإخطار املتقدمنياإلعان عر نتيجة البت املالي  8

 54 إمجاإ الفرتة الزمنية للطرح باأليام
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مدينااة  – تقااطه مكارم عبياد    –طرياا النصاار   4الرئيساي   ومقارم  جهااز تنمياة التجاارة الداخليااة    يرغا   

عقد رعاية طبية يدار مر خال شركة رعاياة طبياة متخصصاة أو مار خاال      القاهرة يف إبرام  –نصر 

بواساطتها أو  الوثيقاة  ركات التأمني علاى ان تادار   صا رة مر إصدى شطئ مجاعي  تأمنيوثيقة إصدار 

للسااا ة العاااملني  وذلااخل  بواسااطة شااركة رعايااة طبيااة تابعااة لشااركة التااأمني مقدمااة العاارض الفااين   

ملزاياا التأمينياة املاذكور    اوجادول   الاوار ة بالكراساة   ودقاا  للشاروط واملواصافات الفنياة    هاز وأسرهم باجل

 . الصقا 

اياا الا  تقادمها    زكاداة امل  ماا   بشركة رعاية طبية مبيناا باالعرض الفاين    على شركات التأمني التقدم

علاى عادة   تادير الوثيقاة    الا  ويتم تقييم شركة الرعاية الطبية تدير الوثيقة ما  ال  شركة الرعاية

علي أن تكون تلخل العناصر مر أساب قباول أو ردا  العارض الفاين لشاركة        عناصر واملشار إليها أ نام ث

العناصاار معيااارا للتقياايم لاادى شااركات الرعايااة الطبيااة أو شااركات   مايضااا تكااون بعاا  هااذ – التااأمني

 بواسطتها .الوثيقة تدار  ال التأمني 

عادا  كابرية   أاخلادمات الطبياة ب   مقادمي وجو  توزيه جغرايف متميز للشبكة الطبية حبيث يتوادر  -

 أحنا  اجلمهورية. ويف مجيه

 .سنوات مخباخلربة يف  ال إ ارة الشبكة الطبية ال تقل عر  مدة -

 رأع مال الشركة املددوع . -

 .عد  شركات التأمني ال  تتعامل معها  -

 .عد  العما  ال  تقوم الشركة بتقديم خدمات الرعاية الصحية مم )صجم احملفةة املدارة(  -

 . مم الصحيةعد  اجلهات ال  تقوم الشركة بتقديم خدمات الرعاية  -

 اجلهاز .ومسئول حمد  للتعامل مه عقد  24/7مركز خدمة العما   -

ه شااركة الرعايااة الطبيااة بوجااو  نةااام الااي وسااهولة يف اسااتخراج املوادقااات الطبيااة و تقااارير    تااا -

 .اخلدمة وصسابات املؤمر عليهم

لشاااركة الرعاياااة باملستشااافيات لتيسااري تقاااديم اخلدماااة الطبياااة   وجااو  مكتااا  خدماااة أو مناادوب   -

 .املطلوبة

 . وجو  تطبيا إلكرتوني للشركة للتعر  علي أقرب مكان ملقدمي اخلدمة الطبية -

ختصااايص موظاااف تاااتص لبحاااث شاااكاوى العااااملني باجلهااااز وسااارعة تنفياااذ املوادقاااات الطبياااة    -

 واإللتزام بالتعاون املستمر إلجناز املطلوب .

 .احلصول على املوادقات الطبية املسبقةمدة  -

 (Case Management).  وجو  ميزة إ ارة احلالة وذلخل لكادة العمليات اجلراصية -

 . الير وناوجو  خاصية الكشف الطئ  -
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مر خاال ) رقام الكاول سانرت     الطبية وذلخل  ستفساراتاإلاحلصول على املوادقات الطبية والر  علي  -

 – كرتونى لتقديم اخلدمات واالستفساراتموقه ال –تطبيا واتب اب  -تطبيا التليفون احملمول  –
 ( اإللكرتونيالربيد 

 : ايتيكما يشمل النةام الطئ 

 .التعاقد مر وعا  التغطية السنوية للفر  يتم عاج احلاالت املرضية السابقة على  -

احلكومياة بدرجاة العااج    يتم عاج صااالت احلمياات واألماراض املعدياة باملستشافيات او املصاحات         -

 . شركةلاخلاا يف صالة عدم توادر العاج بأصدي مستشفيات الشبكة الطبية التابعة ل

تودري كادة اخلدمات واملوادقاات الطبياة والعاجياة وكاداة األ وياة علاى مادار الياوم وطاوال اياام            -

 األسبوع على ان تتضمر أيام اإلجازات واملناسبات والعطات الرمسية  .

جو ة اخلدمات املقدمة مار الشاركة الطبياة بشاكل  وري علاى ان ياتم موادااة         اجلهاز بتقييم قومي -

واالوضااع املطلاوب تعديلاها اول باأول ويف      واإلعرتاضاتاجلهاز اإ مقدم اخلدمة الطبية بالشكاوى 

وتعااديل األوضاااع  واإلعرتاضاااتصااال عاادم جااو ة اخلاادمات الطبيااة املقدمااة أو عاادم إنهااا  الشااكاوى   

 يوما . 30مبدة  التعاقد بعد إخطار الشركة الطبية إنها  للجهازطلوبة حيا امل

أ وية العاج النفسي تدخل ضمر صدو  التغطياة أل وياة األماراض املزمناة طبقاا للحالاة املرضاية         -

 وصس  تشخيص الطبي  املعاجل .

إذا كانااات تلتااازم الشاااركة بصااار  أ وياااة الفيتاميناااات أو األمصاااال أو اللقاصاااات أو التطعيماااات      -

عاجيااة وذلااخل يف صاادو  التغطيااة أل ويااة األمااراض املزمنااة واحلرجااة طبقااا للحالااة املرضااية  ون  

 حتديد قيمة طاملا أنها معتمدة مر الطبي  املعاجل بالشبكة الطبية أو طبي  خارج الشبكة .

خدماة  يف صالة قيام الشركة بأية تعديل باحلذ  أو اإلضادة مار وإإ الشابكة الطبياة ألى مقادم      -

صتاى ياتم اإلعاان     باالطرق املتفاا عليهاا الصقاا    با  داورا     باجلهااز يتم مواداة مسئول امللف التاأمينى  

وبشارط أال   إ اا  باديل بانفب املساتوي واملكاان اجلغارايف      علاى أن ياتم   بالتعاديل   باجلهااز للعاملني 

 .للجهاز ختل هذم التعديات جبو ة اخلدمة الطبية املقدمة 

بنسااخة  باجلهااازالاا  تاادير اخلدمااة الطبيااة مواداااة مساائول امللااف التااأمينى    الشااركةيااتعني علااى  -

صاال وجاو     يفشاهر  الكرتونية معتمدة منها بالشبكة الطبية السارية وحمدثة مرة على األقل كل 

 .تعديل بالشبكة أي

يين يف صالة  اوز متلقي اخلدمة للقيمة املالية للتغطية التأمينية    اباغ مسائول امللاف التاأم    -

وعلاي أن  ) الوعاا  اجملماه (      بعمال االجارا  الطائ خصاما  مار      رسال موادقاة إللعمل الازم  باجلهاز

تتعهد الشركة بإرسال كشو  تفصيلية معتمدة عر كل در  متجاوز صاد التغطياة موضاحا با      

تاريخ الصر  ونوع  وقيمت  قبل وبعد اخلصم صتى قيمة احلد األقصى للتغطية مردقا  ب  صاورة  

عرتاض املؤمر علي  طل  مستند الصار  كصاورة   إيف صالة للجهاز مر مستندات الصر  ث وحيا 

  . صل مر الشركةطبا األ
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ستقرار صالتهاا طبياا  بنااً  علاى     إشركة مبعاملة احلاالت السابا تشخيصها صرجة يف صال التلتزم  -

الطبية ضمر صدو  احلد األقصى للتغطية السانوية للفار  واملقاررة جبادول املزاياا ولايب        التقارير

 ا .شبكة الطبية أو خارجهبعد االعتما  مر الطبي  املعاجل سوا   اخل ال وذلخل ) البول ( اجملمعة

للتغطيااة او يف صالااة تلقااي احلاااالت احلرجااة عاجااا  باخلااارج يتمتااه املااؤمر علياا  باحلااد األقصااى        -

لبند احلاالت احلرجاة علاى أن    اوزا عر احلد األقصى دى صال موادقة اجلهة ودقا جلدول املزايا  

 . كادة املستندات الدالة على الصر  للشركةيقدم املؤمر علي  

سيتم داورا  إخطاار الشاركة باملخالفاة والعمال       أو العقد  يف صالة صدوت ما رالف شروط الوثيقة -

مه عدم تكرارها ويف صالاة اساتمرار املخالفاة مار قبال الشاركة        يوم 15على صلها يف مدة ال تتجاوز 

 . عر سدا  األقساط ويقوم باختاذ كادة اإلجرا ات القانونية قبل الشركة اجلهازيتوقف 

لألساعار  وقيمتهاا ودقااً     أو إساتهاكات  شاركة بتقاديم بياان مباا ه صارد  مار تعويضاات       التزم تل -

كادة اخلدمات املؤ ام علاى مساتوي كال ماؤمر عليا  وذلاخل        للسا ة املؤمر عليهم شاماً  التعاقدية

 . شهريبشكل 

التااأميين ( )خدمااة مباشاارة  ون موادقااة مساابقة( حيماال الاارقم    رنيااةاكإصاادار بطاقااة عاجيااة )  -

الاذير يشاملهم    أسرهماخلاا بكل مؤمر ل  وما داعلية لكل مر يشملهم النةام سوا  العاملني أو 

إجاارا  طبااى أخاار  أيأو  ةأو األشااع التحالياال وأداعليتهااا عنااد إجاارا  الكشااف  عاادمالنةااام ويف صالااة 

االستعاضاة   تقوم الشركة بصر  كامل القيمة ال  قام املستفيد بددعها وذلخل داور تلقيهاا طلا    

 . ث وتكون املسئولية على الشركة املنفذة بر  القيمة

مينى إلجاارا  عمليااة جراصيااة أو أي إجاارا  او   أعاار طريااا مساائول امللااف التاا    اجلهااازتكااون موادقااة   -

  اجلهاز .توصية طبية مب ابة موادقة مر 

 . سوا  كان احلمل قبل أو بعد التعاقد مر الوعا  احلمل والوال ة مغطى -

احلا يف إضادة أعضا  جد  أو رده أمسا  أعضا  يف أي وقت مار السانة علاى أن ياتم تساوية       جهازلل -

 . صالتهم ماليا  بنسبة املدة ال  قضوها بالوثيقة

ساوا  مار  اخال    الطبي  املعااجل بالكامال    لروشت تصر  األ وية لألمراض املزمنة )الشهرية( طبقا   -

العقد أو الوثيقة كما يتم صر  روشاتات األ وياة   وتبدأ دور سريان الشبكة الطبية أو مر خارجها 

األخرى سوا  مر  اخل الشبكة الطبية أو مر خارجها بطرق صر  مباشرة وبانةم اليا  تساهل مار     

 عملية الصر .

اخلدمات سوا  اشاعات أو حتاليل أو عمليات أو أى خدمة طبية ودقا جلادول   باقييتم املوادقة على  -

اخلدمااة  سااوا  مار  اخاال الشاابكة الطبيااة أو ماار   مقاادميصااا بنااا  علااى روشاتات وتقااارير  املزاياا الا 

 خارجها بنةم الي  تسهل مر إجرا ات احلصول على املوادقات الطبية للعميل .
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املمارسة حتديد بيان يوضح ماهية األمراض املزمنة ومتاى ياتم    يفالشركات املشاركة  يفيشرتط  -

ة مزمنااة أو أ ويااة حمااد ة املاادة أو أ ويااة صاار  مباشاارة مااه       تصاانيف األ ويااة علااى أساااع أ وياا    

إرشا ات صر  األ وية عموما مه العلم بأن هذا البياان ملازم لكاداة الشاركات ومار ضامر معاايري        

 . املزمناااااااااااة األ وياااااااااااةصااااااااااار   املفاضااااااااااالة باااااااااااني الشاااااااااااركات ماااااااااااه توضااااااااااايح  طااااااااااارق   

اخلاادمات الطبيااة حيااا ال الشااركة املنفااذة ألي شاارط ماار شااروط االتفاااق يف أ ا   خاايف صالااة إ -

 تنةاايم قااانون بإصاادار ٢۰١۸نة لساا ١۸٢اختاااذ التاادابري واإلجاارا ات املقااررة بقااانون رقاام   جهااازلل

 .التنفيذية  والئحت  العامة اجلهات تربمها ال  التعاقدات

عار طرياا كتيباات خاصاة بالشاركة بعاد         وأسارهم  اإلدصاح عر الشبكة الطبية لكادة العااملني  -

إإ نسااخة الكرتونيااة حلصااول كاال داار  علااى املعلومااات اخلاصااة بالنةااام والطاارق    / ث أو العاااملني

تصور كامل للشبكة الطبياة ونةاام العااج وطارق      ث مه التزام الشركة بتقديم السليمة لتطبيق 

ياة تغاريات   أباجلهاز النسخ اإللكرتونية الصا رة منها وإخطار / تلقي اخلدمة مر خال الكتيبات أو

ية تفا يا  حلدوت مشاكل أثنا  تلقي اخلدمة على أن حيصل كل مؤمر علي  علاى  يف الشبكة الطب

 ( .أصدت إصدار) ون رسم للحصول علي   ي نسخة مر الكت

ان  مر املعلوم واملتفاا عليا  أن الشاركة تواداا علاى مانح املاؤمر لا  املتعاقاد           (املشاركة يف األرباح ) -

 يف نهاياة مادة التاأمني املبيناة يف     باجلهااز للعااملني   نسبة مر الفائ  احملقا بوثيقة التأمني الطئ

جدول الوثيقاة ودقاا  لنةاام الشاركة املعتماد وحيتسا  هاذا الفاائ  بعاد انقضاا  مادة ال تقال عار              

 .التأمني انتها  تاريخ مر يوم٩۰

واملشااكل   املربماة أو العقاد   الوثيقاة  تنفياذ  ملتابعة شهور ٣يتم عمل اجتماع  وري حبد أقصي كل  -

 ذلخل. اجلهازال  حتتاج إإ صلول صال طل  

العاااج ماار  باملنصاار  شااهري ببيااان جلهااازتلتاازم الشااركة الاا  ساايتم الرتسااية عليهااا مبواداااة ا      -

بياااان  وايضااااً  شاااهريوذلاااخل بشاااكل   وأسااارهم  الشاااهري لألماااراض املزمناااة للساااا ة العااااملني بااا      

 مقاادميالوعااا  اجملمااه وذلااخل لكاال عمياال علااى أن يااتم مواداتنااا بصااور ماار مطالبااات    بإسااتهاكات

صالااة طلاا  اجلهاااز ذلااخل علااى أن يااتم تسااعري كادااة اخلاادمات ودقااا لألسااعار    يفاخلدمااة والفااواتري 

 التعاقدية.

لساا ة  ا  اساتهاكات بكاداة   شاهري  ببياان  جلهااز تلتزم الشركة ال  سيتم الرتسية عليها مبوادااة ا  -

وذلخل لكل عميل على أن يتم مواداتنا بصاور مار مطالباات     شهريوذلخل بشكل  وأسرهم العاملني ب 

ياتم   الا  اخلدمة والفواتري دى صال طل  اجلهاز ذلخل على أن يتم تساعري كاداة اخلادمات     مقدمي

 للعميل ودقا لألسعار التعاقدية. السنويمر وعا  التغطية  استخراجها
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واملعامااال ومراكاااز األشاااعة  واملراكاااز الطبياااة  طبياااة املستشااافيات  يشااارتط أن تتضااامر الشااابكة ال  -

 -: امل ال ال احلصر والصيدليات املتميزة ومنها على سبيل

 -كليوباااترا  -مصاار الاادولي   -السااام الاادولي التجمااه اخلااامب     -)السااام الاادولي املعااا ي   

وا ي  -مستشافى املركاز الطائ املقااولون العارب       -القااهرة التخصصاي    -اجلوي التخصصي 

 - ار الفااؤا   -الكلااي الاادولي   -مستشاافى نسااائم   –العيااون الاادولي   -الااوطين للعيااون   –النياال 

مركااز  –مركااز ساابيد كلينااخل    –أمااان  -مستشاافى اجلااابري   –طفااال تبااار  لأل –الصاافا 

 / خالاد ساعد شاهاب )استشااري      –نسائم ( وكذلخل األطباا  ) / صااه األطاروأ )أناف وأذن(     

  / تااامر عباااد احلمياااد  يهاااوم   – / أشااار  داااروق أباااا ير )جراصاااة عاماااة (   –نسااا  وتولياااد (  

وكاذلخل شابكة الصايدليات     -عةاام (     / هشاام حمماد دارج ) استشااري     –)استشاري أطفال( 

ألفاا ( ث مراكاز    -الاربج   -كري( ث وشبكة املعامل )املخترب  –صيدليات مصر  –سيف  -)العزبي 

ميجااا سااكان ( ومااا مياثلااها يف املسااتوي    -كااايرو سااكان  -مصاار سااكان  –األشااعة ) ألفااا سااكان  

 الطئ واالنتشار. 

يكااون للمااؤمر علياا  احلااا يف التعاماال مااه كادااة مكونااات الشاابكة الطبيااة  اخاال مجهوريااة مصاار        -

 . العربية

باادون صااد اقصااي خااال داارتة تشااغيل     الوعااا  اجملمااه  طلاا  إضااادة زيااا ة تصااص    للجهااازحيااا  -

 مصاريف . أيرسوم أو  أيأو العقد وبدون  الوثيقة

اسااتقبال املواليااد اجلااد  باحلضااانات  ون التقيااد    يااتم اضااادة االبنااا  ماار اليااوم األول للااوال ة ويااتم    -

 .راجها بإصدار البطاقات الطبية اخلاصة بهم وحلني استخ

 . الفرعيللجهاز واملقر باملقر الرئيسي ا ملدة ساعتني سبوعيأ زيارات 6 زائر يتم تواجد طبي  -

هاات اجلديادة اخلاصاة بالساا ة املاؤمر علايهم وكاذا        ينمل الشركة كامال قيماة إصادار الكار   تتح -

و أبادل التاالف    اساتخراج هاذا وكاذلخل     ديداتها السنوية  ون حتمال اجلهااز أي مباالغ يف مقابال     

 . الفاقد

لرعاياة الطبياة والصاحية املتفاا عليهاا للساا ة مشارتكي اجلهااز         اتلتزم الشركة بتقديم خدمات  -

 .تفا عليها مر خال اجلهات الطبية املعتمدة وامل

اخلادمات   مقادمي املتعاقاد عليهاا مار     باألساعار تلتزم الشركات املشااركة باملمارساة بتقاديم بياان      -

األساساااية ) مستشااافيات وصااايدليات ومراكاااز اشاااعة وحتاليااال وخادااا  ( وذلاااخل لتحدياااد قااادرة      

 .ضمر العرض الفين الشركة على احلصول على أسعار تنادسية وذلخل 
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تغطيااة تقااديم كادااة اإلجاارا ات واخلاادمات الطبيااة لفااريوع كورونااا املسااتجد ماار كشااف طبااى    -

وذلاخل مار    العاجاي وعمل حتاليل طبية واشاعات وكادة الفحوصاات اخلاصاة بهاا والربوتوكاول     

 التغطية السنوية للفر  .

الطبيااة كاال الفحوصاات   إجارا  ال ياتم تصانيف احلالااة الطبياة علااى انهاا غااري مغطااة طبياا اال بعااد        -

املطلوبااة م اال التحالياال واالشااعة املطلوبااة للوصااول للتشااخيص الصااحيح واملتابعااة مااه مساائولي        

 الرعاية الطبية باجلهاز.

رساال املوادقاات عار طرياا     إتوادر نةاام الكرتوناي لادي الشاركة يتايح لكال موظاف باجلهااز             -

بتااودري الرعايااة الطبيااة  اخاار خاااا إجاارا االنرتناات وطلاا  اي موادقااات او حتااويات او اساارت ا  او  

 . وكذلخل يتم متابعة هذم الطلبات واستام الر  عليها مر على نفب النةام

إ ارة الرعاياة الطبياة   املسئول عر    أن يتيح النةام الكرتوني اخلاا بالشركة إمكانية  خول  -

تاصة تسجيل إباملؤمر عليهم مر قبل اجلهاز مه  ةاخلاص اتستهاكإلطاع واملتابعة للإلباجلهاز 

 ماصةات للشركة على أي مر البيانات ال  ه االطاع عليها.

أو ساااتام وتساااليم اي مساااتندات او مطالباااات  إلجهااااز لل ااا  تاااودري مم ااال للشاااركة تصاااص    -

 اجلهاز املختلفة. مقراتواي متعلقات مر اجلهاز للشركة والعكب يف إسرت ا ات 

ت علاى االقال مارة كال ثاثاة شاهور       ام بالزياار    تودري مسئول صسابات خاا باجلهاز وان يقو -

 ت مالية.راملناقشة اي مشاكل او استفسا

سارت  قاد وصال    أ را ي موظاف أو أصاد أدا   أخطار اجلهاز با إتلتزم الشركة ال  سيتم التعاقد معها ب -

 % مر احلد االقصى للتغطية التأمينية . 80 استهاك  الي نسبة

باأن تكاون اإلسارت ا ات ودقاا  يخار قائماة أساعار معتمادة         الا  سايتم التعاقاد معهاا     تلتزم الشركة  -

لدى مستشفى مصر الدولي على أن يتم اإللتزام بإرسال نسخة جديدة يف صالاة وجاو  أياة تغاريات     

 خال مدة التعاقد وذلخل حبد أقصى أسبوعني مر  خر حتديث لقائمة األسعار.
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Requested Benefits   جهاز تنمية التجارة الداخلية  : Name 

Plan A 

No. of subscribers / 800      
 levels"مستويات الربنام  " 

Egypt املنطقة Territory 

EGP 50.000 يةالسنو قيمة التغطية Annual ceiling 

Years - 61 Years 18 احلدو  العمرية Age 

 Type of service التوج  مباشرتوج  

Network A+ أعلى شبكة طبية   Medical Network الشبكة الطبية 

 العاملني باجلهازدر  تقريبا  مر  500تكلفة الفر  / السنة لعد  

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.

 در  تقريبا  300تكلفة الفر  / السنة لعد  

 الزوجة ( –الزوج ( مر أسر العاملني

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.

 سنة( 25) أبنا  صتى عمر  تكلفة الفر  / السنة

اإل ارية وضريبة القيمة شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.

سنة  61مر سر  العاملني باجلهازتكلفة الفر  / السنة مر 

 سنة عند بداية التأمني . 65صتى 

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 ا.املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعه

سنة  65سنة صتى  61تكلفة الفر  / السنة مر األسر مر سر 

 عند بداية التأمني .

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.
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 Inpatient & Day Patient Treatment العاج  اخل املستشفى وعاج اليوم الواصد

Single Room  –  ممتازة غردة أوإ

 Full Coverage  - مفر ة

 قامة  اخل املستشفىإلا

 والعاج .

Hospital 
Accommodation 

Full Coverage 

اتعاب الطبي  واجلراح 

 .وطبي  التخديرواملساعدير 

Surgeons, Physicians 
Anesthetics Fees 

Full Coverage  اال وية واملستلزمات الطبية. Prescribed Drugs & 
Medical Supplies 

Full Coverage غردة العمليات . Operating Theatre 
Fees 

Full Coverage 

شاعات إلوا الطبيعيالعاج 

 . والتحاليل الطبية

Physiotherapy, 
Radiology & Lab 
Tests 

Full Coverage 
اإلصابات النا ة عر احلوا ت وما ينت  عنها مر تشوهات وما يلزم 

 معها اجرا  عمليات  ميل أو مستحضرات طبية .

Full Coverage 

العناية املركزة حتمل تغطية 

 يوم . 14حبد أقصى 

Intensive Care & 
Emergency 

Full Coverage مستلزمات اجلراح . Surgical body 
implants 

Full Coverage جراصات املناظري . Endoscopes surgery 

Full Coverage 

صالاة النقال    يف سعا إلاسيارة 

مااااااااار للمستشااااااااافى أو مااااااااار  

املستشاااااااااااافى إإ أى جهااااااااااااة   

 عاجية أخرى .

Ambulance 
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 Outpatient Treatment العاج خارج املستشفى

Full Coverage . العيا ات اخلارجية Outpatient service 

Full Coverage 

تقديم كادة اإلجارا ات واخلادمات   

الطبيااة لفااريوع كورونااا املسااتجد  

مااار كشاااف طباااى وعمااال حتاليااال   

والربوتوكااااااول  واشاااااااعاتطبيااااااة 

 العاجي

Corona Virus 

Full Coverage – Co-payment 

 نسبة حتمل العميل -20%

 اخلارجية .  ويةألا

 وتشمل اال وية احمللية أو املستور ة
Medications 

Full Coverage 

بالعياا ات اخلارجياة    الطباى  الكشف

وعيااا ات األطبااا  وكشااف األساانان   

لاااادى االخصااااائيني واالستشاااااريني  

واألسااااااتذة والعياااااا ات اخلارجياااااة   

 باملستشفيات .

Specialists 

Consultations 

Full Coverage شاعات والتحاليل الطبيةإلا . 
Radiology & Lab 

Tests 

Full Coverage 

(24 Sessions) 

 Physiotherapy . العاج الطبيعى
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 Other Benefits خرىأخدمات 

 احلاالت املزمنة

Chronic Conditions 

 احلاالت الكربى

major cases 

 األمراض واخلدمات الغري مغطام

Non coverage 

 إست نا ات العقد

Contract exceptions 

Common Pool 3000.000  L.E  

/ year –  

 ثاثة مايني جنية وعا  تأمينى  مه

لألماااراض املزمناااة للساااا ة    الشاااهريحتمااال تغطياااة صااار  العااااج     .1

 %( .20املشرتكني )نسبة حتمل 

 حتمل تغطية قلم صقر األنسولني أو غيارت . .2

حتماال تغطيااة احلاااالت الكااربى للسااا ة املشاارتكني وتشاامل : جراصااة     .3

القلاااا  العاجيااااة أو الاااادعامات الدوائيااااة   القلاااا  املفتااااوح أو قساااااطر 

 وبدائلا  والطردية أو السرطان أو إلتهااب الكباد الوباائى أو الساودالدى     

 حملى الصنه .

 والقساطر التشخيصية ليست صاالت كربى . PCR حتليل الا  .4

حتمل تغطية األمراض واخلدمات الغري مغطاام طبقاا لشاروط العقاد      .5

الوثيقة وصاالت  اوز احلاد األقصاى   أو الوثيقة  وإست نا ات العقد أو 

 للتغطية  ون إستهاكات الوعا  اجملمه .

حتماال تغطيااة تركيبااات األساانان واملسااامري والطاارابي  واإلجاارا ات    .6

 الغري مغطام لألسنان .

حتمل النةارات الطبية ) اإلطار / أو العدسات ( كال سانة  والعدساات     .7

 الطبية الاصقة .

 .القانونيلوال ة واإلجهاض حتمل تغطية متابعة احلمل وا .8

لأل وياة   جم )  ثاثة ماياني جنياة (   3,000,000وذلخل بقيمة  وعا   مه .9

املزمنة واحلاالت الكربى واألماراض واخلادمات الغاري مغطاام وصااالت      

 اااااوز احلااااد األقصااااى للتغطيااااة  ون إسااااتهاكات الوعااااا  اجملمااااه   

العقااد واألمااراض واخلاادمات الغااري مغطااام وذلااخل جلميااه   واساات نا ات

إإ  احلاالي  السانوي مار الوعاا     املتبقاي املشرتكني سنويا ويتم ترصيل 

 صالة التجديد . يفالقا م  السنويالوعا  

يتم تنسي  الوعا  اجملمه بالزيا ة أو النقصان طبقا للزيا ة أو الانقص   .10

 ألعدا  املشرتكني .

Full Coverage 

 سنانألا

 -وتشمل على سبيل امل ال خدمات الكشف 

اخلله  -احلشو املرك   - العا ياحلشو 

 -ورذعاج الل ة واجل -واجلراصي البسيث

 -املضا ات  –املسكنات  - اشعة االسنان

التنةيف وإزالة الرواس  اجلريية وكادة 

خدمات األسنان وعلى أال تشمل التلميه 

 . )والتقويم والتجميل 

Dental 
Dentist fees-dental 
X-rays-normal 
fillings-normal or 
surgical dental 
extraction-gum & root 
treatment 
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احلااااالت الطبياااة الطارئاااة   يفتقاااديم خااادمات الكشاااف  

والغااري طارئااة علااى السااوا  للسااا ة املشاارتكني مباشاارة   

 اخلاصة بهم االشرتا عند تقديم بطاقات 

 الطبية .  الشبكة ) الكارنيهات (  اخل 

كشااااف املباشاااار ) باااادون حتوياااال    ال

 .مسبا(
Direct access 

حتادت للمشارتكني  اخال     ال تغطية مجيه اإلصابات 

 مجهورية مصر العربية دقث .

  .ع .اإلصابات واحلوا ت  اخل ج .م

مصر الدولي ودقا ألخر قائماة  سعار مستشفى أ% مر 100

 أسعار .

 Reimbursement . النقدي االسرت ا 

اإ مقاارات جهاااز تنميااة  الشااهريتوصاايل ا ويااة العاااج 

 التجارة الداخلية

املقاااااااارات توصاااااااايل األ ويااااااااة اإ  

 اإل ارية .
 

كاااارت ختفاااي  لكااال    2حتمااال تغطياااة إصااادار عاااد    

 مشرت   انا .

  كارت التخفي 

 الا  للمواعياد   مبقارات اجلهااز وودقاا ًًًً    سبوعياً أزيارات  6

ياااتم اإلتفااااق عليهاااا باااني الطاااردني علاااى اال تقااال عااار       

 الواصدة. ساعتني للزيارة

 Doctor visit الرعايةطبي  

 وثيقة تأمني

صالااة الوداااة  يف مجاااعي تكااادليهااذا العاارض يشاامل وثيقااة تااأمني 

ألى ساااب  وعناااد اإلصاااابة باااالعجز الكلاااى الااادائم وعناااد اإلصاااابة   

 التكاااادليباااالعجز اجلزئاااى الااادائم علاااى أن تكاااون مزاياااا التاااأمني     

 : كالتالي  اجلماعي

 تشمل : مجاعي تكادليإصدار وثيقة تأمني 

جنياا  .   100000ماارض مبلااغ   بااأي عنااد الوداااة الطبيعيااة أو ودااام     -

 )مائة ألف(

 جني  .)مائة ألف( 100000عند الوداة حبا ت مبلغ  -

 جني  .)مائة ألف( 100000العجز الكلى الدائم ألى سب  مبلغ  -

)مخسااون  جنياا   50000الاادائم ألى سااب   مبلااغ    اجلزئاايالعجااز  -

 ألف(

وهااذم اخلدمااة تقاادم مباشاارة بااني اجلهاااز والشااركة املصاادرة  

على أن يتم  مجاعي تكادليدر بها وثيقة  تأمني ويص للوثيقة

 الا  سدا  كادة مصاريف إصدار الوثيقاة مبعرداة الشاركة    

 .مر بني املتقدمني اختيارهاسيتم 
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 االبتدائي( :أ( التأمني املؤقت )

مخسون الاف جنياة مصاري ال غاري قيماة التاأمني        50,000يقوم بسدا  مبلغ وقدرم  على مقدم العرض أن

وسائل الدده اإللكرتوني مر خال  بأصديويؤ ى التأمني املؤقت ) املؤقت ( للممارسة العامة  بتدائياإل

أو متطاااب  -منةومااة الاادده والتحصاايل اإللكرتونااي لااوزارة املاليااة وال حتساا  دائاادة علااى هااذا املبلااغ   

اخلاضاعة لرقاباة    صاا ر مار أصاد البناو  املارخص ماا بإصادار خطاباات الضامان          معتماد  ضمان بنكاي 

صرح بها للبنخل وغري مقيد باأي قياد أو شارط    ويف احلدو  امل غري قابل لإللغا   املصرياملركزي البنخل 

شهور على األقل مر تااريخ أول جلساة لفاتح املةااريف الفنياة وأن يقار ديا          اربعةوساري املفعول ملدة 

مبلغا  يوازى التأمني املطلوب أ ائ  بأكمل  عند أول طلا    املستفيدةاملصر  أن يدده حتت أمر اجلهة 

العطا   وحيا للجهاز مصا رة التأمني املؤقت يف صالة عدم التزام منها  ون النةر ألية معارضة ملقدم 

ث وداى صاال  ساح  مقادم العطاا  عطاا م قبال امليعاا  احملاد            اإلجارا ات التعاقدياة   باساتكمال  الشركة

لفتح املةاريف الفنية ديصبح التأمني املؤقات املاو ع صقاا  للجهااز  ون صاجاة إإ إناذار أو االلتجاا  إإ        

 ختاذ أية إجرا ات قانونية أو إقامة الدليل على صصول ضرر .القضا  أو ا

ير  التأمني االبتدائي إإ أصحاب العطا ات غاري املقبولاة بعاد انقضاا  ثاثاون يوماا مار تااريخ         على أن 

أو بعاد سادا  التاأمني النهاائي مار قبال صااص  العطاا  املقباول وذلاخل خاال              انتها  مدة ساريان العطاا   

 .االسرت ا  ثاثون يوما مر تاريخ تقدمي  لطل  

 : التأمني النهائي (ب

علااى مقاادم العطااا  املقبااول أن يااو ع يف داارتة ال تتجاااوز عشاارة أيااام ماار تاااريخ اليااوم التااالي إلخطااارم     

علاي أن   نهاائي تاأمني  كضامان   أو الوثيقاة   العقاد  إمجاالي قيماة  مار   % 5نهائيًّاا    تأميناا بقبول عطائا   

ال يسارت  إال بتماام تنفياذ التعاقاد علاى أكمال وجا         بنفب طرق سادا  التاأمني املؤقات بعالياة و    تسد  

 ويتم ر  خطاب الضمان يف نهاية مدة العقد إإ الطر  ال اني يف صالة عدم  ديد العقد ملادة أخارى  

يف صاال عادم   وشرط مر شروط التعاقد حيا للجهاز مصا رة التأمني النهاائي  اإلخال بأي صال ويف 

قيام صاص  العطا  املقبول باأ ا  التاأمني النهاائي يف املهلاة احملاد ة يكاون مار صاا اجلهااز يف مصاا رة           

 د  التعاقد صال موادقة اجلهاز علي وال  قانونية إجرا اتأية  الختاذاالبتدائي  ون احلاجة التأمني 

تجديد إال بعد قيام املتعاقد بتقديم ما يفيد  ديد التاأمني النهاائي وال يساتحا املتعاقاد أياة دائادة       ال

 النهائي .ودى صال  االخال بذلخل حيا للجهاز مصا رة التأمني  عر قيمة التأمني النهائي

إلغاا  العقااد ث   للجهااز وإذا خي يقام صااص  العطاا  املقباول بااأ ا  التاأمني النهاائي يف املهلاة احملااد ة حياا         

صم قيماة كال   رويصبح التأمني االبتدائي يف مجيه احلاالت مر صا اجلهاز. كما يكون ل  احلا أن 

خسارة تلحا ب  مر أية مبالغ مستحقة أو تستحا لدي  لصاص  العطا  املذكورث وذلخل كل  مه عدم 

 صقوق بالطرق اإل ارية. يف الرجوع علي  قضائيا مبا خي تتمكر مر استيفائ  مر  اإلخال حبق
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 م املستند

بالنسابة للكياناات   ) شها ة / شها ات التسجيل بدولة املقر موثقة مر وزارة اخلارجياة املصارية   

 ( األجنبية املشاركة
1 

 مستندات معايري القدرة والكفا ة املالية

أصل القوائم املالية واإليضاصات املتممة وتقارير معتمدة وتتومة مار مراقا  احلساابات عار     

  .2021-2020-2019سنوات 

 يضا  لذلخل بيان معتمد وتتوم مر مراق  احلسابات بالنس  اخلاصة باملعايري املالية

2 

 -: شها ة معتمدة مر مراق  صسابات الشركة حتتوى على املؤشرات املالية االتية

 ( . نس  زيا ة رأع املال - االقرتاضنس   -س  الرحبية ن -نس  السيولة  )

3 

 4 . العرضخطاب تقديم منوذج 

توكيل رمسي موثا ) إذا قام بالتوقيه علاي العارض ومردقاتا  شاخص غاري املسائول باالتوقيه        

 عر الشركة (
5 

علاي العارض لديا  صااصية     ه أن املسئول عر الشركة أو وكيل  الذي لا  صاا التوقيا    دما يفي

 .التوقيه
6 

 7 .  رأع املال املددوع ال    أن يقل عر مليون جني

 8 أعمال على أن يكون سارى التعاقد معها .سابقة ال  ه التعامل معها كشها ات مر اجلهات 

 9 .وأمسا  األشخاا املمكر االتصال بهم عند احلاجةللشركة اميكل التنةيمي 

 10 دتح املةاريف. نةووظيفة مر مم احلا يف صضور جل أمسا 

 11 توقيعات األشخاا املصرح مم بالتعاقد حلساب الشركة.وبيان بأمسا  

 13 .بيانات الشركةمناذج 

 14 كادة ما تضمنت  الشروط سالفة الذكر .

 

 

 
 

 



 
 

 

Page 26 of 73 
 

 

 

 

  

 

http://www.itda.gov.eg  

 

 

 السيد األستاذ / رئيب جهاز تنمية التجارة الداخلية

 حتية طيبة وبعد ثثث

وذلااخل   بوابااة التعاقاادات العامااةوكااذلخل النشاار علااى   21/1/2023إلعانكاام املنشااور بتاااريخ  اسااتجابة -

املمارسة العامة بشاأن   حتت عنوان " 2023( لسنة 1)للممارسة العامة رقم  اتتقديم عطا ديما رص 

وطبقاا    تقديم " خادمات الرعاياة الطبياة للساا ة العااملني جبهااز تنمياة التجاارة الداخلياة وأسارهم"          

(  ة واإلضااادات شاااملة كاال املاصااا واملسااتندات القانونياا    )   للتعليمااات الصااا رة ملقاادمي العطااا ات   

 .)التعليمات(

الشااروط واملواصاافات  لكراسااةطبقااا  للجهااازيتقاادم املوقعااون أ نااام مبوجاا  هااذا اخلطاااب بعطااائهم     -

واملستندات القانونية واملاصاا ماذا املوضاوع وداا ماا هاو مابني يف العرضاني الفاين واملاالي املصااصبني            

 .) عطاؤنا (مذا اخلطاب 

كال املساتندات القانونياة واملاصاا      لناا  )شااملة  بأن التعليمات وكال املساتندات الا  قادمتموها      نقر -

صحيحة وملزمة شاملة أي جاز  مار أي مار تلاخل      ( مذا املوضوع والعرضني الفين واملالي املصاصبني

 .املستندات خي نوقه عليها 

املصاارية وكاال األصااوال   والقااراراتني نقاار بأننااا قااد تعردنااا اامااا  قباال التقاادم بعطائنااا علااى القااوان    -

االجتماعية والسياسية واالقتصا ية األخارى الساائدة يف هاذا املكاان وداى مصار والا  قاد تاؤثر علاى           

أعمال التقييم املقدمة يف عطائنا وان مسئولية التحقا مر هذم املعلومات والبياناات واملساتندات تقاه    

وأنناا لار نرجاه علاى اجلهااز بأياة        التجارة الداخلياة  على عاتقنا  ون أ نى مسئولية على جهاز تنمية

 مسئولية يف هذا اخلصوا.

القاايم املقدمااة يف عرضاانا املااالي وكاال املعلومااات والبيانااات املردقااة مااه عطائنااا كاملااة وباادون أي         -

/ أو مالية خفية لقد دحصت كل املعلومات والبيانات املشار إليها بدقة و حتفةات أو مضامني دنية 

  قيقة مر كادة النواصي . تامة وهي

بهذا العطا  ملدة ثاثة أشهر مر تاريخ دتح املةاريف الفنية او مل ل تلخل املدة الا    اإللتزامنوادا على  -

 ه اديدها وحتديدها طبقا للتعليمات وسيةل عطا نا ملزما  لنا اثنا  تلخل املدة.

جنياة ال غاري ويتكاون     50000إمجااإ وقادرم   مببلغ  ( التأمني االبتدائي) مردا مه عطائنا تامني العطا   -

 تأمني العطا  مر

نوادااا علااى قيااامكم مبصااا رة   / خطاااب ضاامان ( منةومااة الاادده والتحصاايل اإللكرتونااي ) يتحااد  :  -

 تأمني العطا  يف الةرو  وبالطريقة احملد ة يف تعليمات املمارسة.

تعتقدون ان  مقبول ونقر إنكام لار    نقر إنكم قد تقومون بإلغا  عملية املمارسة يف أي وقت ألي سب  -

 تتحملوا أي مصاريف حتملناها يف تقديم العطا .

 مردا مه هذا اخلطاب شها ة بصحة توقيعات مم لينا املفوضني. -
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نشهد بأن هذا العطا  قد ه إعدا م بدون اتصال أو تعاون مه شركات أو مؤسسات أخرى وأشاخاا   -

وااات املوادقااة  للجهاااز خارير ااات  عااوتهم لتقاديم عطااا ات باساات نا  مااا قاد يكااون قااد ه إيضااص      

 علي  أصا مر قبل اجلهاز قبل تقديم هذا العطا  م ل تلخل املوادقة املردقة مه عطائنا.

 أن هذا العطا  معتدل مر كادة الوجوم وال يتضمر أي ترتي  سرى أو اصتيال.نشهد ب -

 : على النحو التالي كمقدم عرضكما نو  اإلصاطة بأن البيانات األساسية لنا 

  وصفت  إسم مقدم العرض 1

  عنوان املقر الرئيسى 2

  إسم وتليفون مم ل الشركة 3

  الفاكب والربيد اإللكرتوني 4

5 

السجل التجاري ب القيد  رقم

 للشركة وجهة صدورم

 

  رقم البطاقة الضريبية 6

 

 عطا مقدم التوقيه وختم                                                                                                    
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اعتما هاا وختمهاا   ياتم  تعتارب  لايا  اسرتشاا ياً  للشاركة املتقدماة للعطاا  و        هذم النمااذج  

كما هي بكراسة الشروط واملواصفات وكذا يتم اعدا  مناذج مماثلة على الاورق اخلااا   

 ملطلوبة وتقدميها بالعرض الفين.بالشركة املتقدمة بعد استيفائها بالبيانات ا

 منوذج نقطة االتصال

 

 مقدمة العطاء الشركةمنوذج سابقة أعمال 

 
 

  

 

 
  

      

      

      

      

 الفرع التابه ل  املسئول 

 عنوان الفرع التابه ل  

 اسم الشخص املسئول 

 املسمى الوظيفي 

 هاتف أرضي 

 هاتف حممول 

 داكب 

 لكرتونيالربيد اإل 
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 منوذج البنوك اليت تتعامل معها الشركة

 اسم البنخل العنوان تليفون /بريد إلكرتوني

   

   

   

   

 

 

 عامة عن الشركة املتقدمةبيانات 

 مالحظات ان ددددددالبي وصف البند  البند 

1 

يردا بيان العما  املتعاقد معهم صاليا  ) عد 

يوضح امسا  العما  ودرتة التعاقد والشخص 

املسئول يف كل شركة وموقع  الوظيفي ورقم 

 اماتف اخلاا ب ( وذلخل بغرض االستعام .

  

عد  سنوات اخلربة يف  ال تقديم خدمات  2

 التأمني الطئ .
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 شبكة التأمني الطيب

 التخصص العنوان رقم اماتف

 اسم الطبي / املستشفى /

الصيدلية/ معمل 

 التحاليل /مركز األشعة
 اناااااااابي

 

 ) يتم إرداق مه العرض الفين املقدم  خر حتديث للشبكة الطبية 

 للشركة متقدمة العطا  (

بيااااااان بشااااااابكة التااااااأمني الطااااااائ   

اخلاصة بكل شركة علاى مساتوى   

 مجهورية مصر العربية.

 

 

 متطلبات عامة وخطة العمل

 

 ماصةات البيان وصف البند م

1 

الوقت الازم إلرسال ر  اإل ارة الطبية على 

أي موادقات  إجرا احلاالت ال  حتتاج اإ 

  .طبية

  

2 

عد  الساعات املتاح ديها خدمة اإل ارة الطبية 

 بالشركة. 

 يردا أرقام التليفونات  

3 

جهاز تنمية التجارة البيانات املطلوبة مر 

 لبد  التعاقد وإصدار الكارنيهات.  الداخلية

   

4 

  نةام التصعيد وما هي املستويات اإل ارية 

  (Escalation Process)لكل مرصلة      

 

يتم تقديم ما يفيد وي بت ذلاخل   

ماااه توضااايح امساااا  املسااائولني    

وارقااااااام التليفونااااااات والربيااااااد 

 . االلكرتوني اخلاا بهم
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 (مستشفيات)ساسية أعن مقدمي خدمة بيان 

 الشخص املسئول  بيااااااان م

 )مقدم اخلدمة(

 رقم اماتف

 /اماتف احملمول

  -حمادةة القاهرة: 

    كليوباترا موعة مستشفى  1

   مستشفى  ار الفؤا   2

   مستشفى السام الدولي باملعا ي  3

   املستشفى اجلوي بالتجمه اخلامب  4

   مستشفى تبار  لألطفال  5

   مستشفى السام باملهندسني  6

  -حمادةة السويب: 

   مستشفى األمل  1

   مستشفى قناة السويب التخصصي  2

  -حمادةة بورسعيد: 

   مستشفى عطا  التخصصي  1

  -حمادةة االمساعيلية: 

   التخصصي مستشفى جامعة قناة السويب 1
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 ( مستشفيات) بيانات عن مقدمي خدمة اضافية 

 الشخص املسئول بيااااااان م

 )مقدم اخلدمة( 

 رقم اماتف/

 اماتف احملمول

   مستشفى وا ي النيل  1

   مستشفى املركز الطئ العاملي  2

   مستشفى السعو ي األملاني  3

   مستشفى النزهة الدولي  4

   مستشفى املعا ي العسكري  5

   مستشفى نسايم  6

   مستشفى اجليزة التطبيقيني  7

   مستشفى املركز الطئ املقاولون العرب  8

   مستشفى روديدة  9

   مستشفى كيدز لألطفال  10

   مستشفى بايدن  11

   مستشفى  ل سليمان مبحادةة بورسعيد  12

   مستشفى العيون الدولي  13

   لعيون لمستشفى الوطين  14

   .................................... إخل  15
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 (صيدليات)عن مقدمي خدمة اساسية بيانات 

 الشخص املسئول بيااااااان م

 )مقدم اخلدمة( 

 رقم اماتف

 /اماتف احملمول

   صيدلية العزبي 1

   كريصيدلية  2
 

   صيدلية مصر  3

 

 (صيدليات)بيانات عن مقدمي خدمة اضافية 

 بيااااااان م

 الشخص املسئول

 )مقدم اخلدمة(

 رقم اماتف

 /اماتف احملمول

   صيدليات سيف  1

  صيدليات نورماندي  2
 

   صيدلية على وعلى  3

   ات كريصيدلي 4

   صيدلية صح   5

   صيدلية املصطفى مبحادةة السويب  6

    ..... إخل............................... 7
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 بيانات عن شبكة التأمني الطيب

 العد   اخل

 مجهورية مصر العربية 
 م انااااااااااااااااابي

 1 بها تغطية طبية. ال عد  احملادةات  

مسا  املستشفيات والعناوير والدرجة أيردا بيان يوضح  عد  املستشفيات 

 .اخلاصة بكل مستشفى
2 

 عد  الصيدليات 

 رقام التليفونات احلدي ة.أالصيدليات ومسا  ومناطا أيردا بيان يوضح 
3 

 عد  األطبا  االستشاريني بالعيا ات اخلاصة دقث 

 رقام التليفونات احلدي ة.أيردا بيان يوضح اسم الطبي  وختصص  و
4 

 عد  معامل التحاليل 

 مسا  ومناطا معامل التحاليلأيردا بيان يوضح 
5 

 االشعة مراكزعد   

 االشعة مراكزمسا  ومناطا أيردا بيان يوضح 
6 

 العاج الطبيعي مراكزعد   

 الطبيعيمراكز العاج مسا  ومناطا أيردا بيان يوضح 
7 
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القيمة 

 اإلمجالية

 القيمة السعرية

 السنةإلشرتاك الفرد /
 بنود األسعار / األعداد

السااااعر املقاااادم لسااااعر اشاااارتا  الفاااار  / الساااانة ماااار    

 .موظف 500العاملني باجلني  املصري لعد  

مار األسار   ر  / السانة  السعر املقدم لسعر اشارتا  الفا    

 .در  200( باجلني  املصري لعد   ةزوج -زوج )

السعر املقدم لسعر اشارتا  الفار  / السانة مار األسار        

سااانة ( باجلنيااا  املصاااري لعاااد    25بناااا  صتاااى عمااار  أ)

 در 100

السااااعر املقاااادم لسااااعر اشاااارتا  الفاااار  / الساااانة ماااار    

سانة عناد    65سانة صتاى    61مار سار    العاملني باجلهااز 

 .در  20بداية التأمني باجلني  املصري لعد  

السعر املقدم لسعر اشارتا  الفار  / السانة مار األسار        

سااانة عناااد بداياااة التاااأمني  65سااانة صتاااى  61مااار سااار 

 .در  20باجلني  املصري لعد  

 القيمة اإلمجالية للعقد  

 

 

 

 

علاى الاورق    ولكار ياتم اعادا  م ال هاذا النماوذج      ا النموذج يعترب منوذج اسرتشاا ي وال ياتم تساجيل أياة بياناات بداخلا        هذ

لصاافحة اخلاااا بالشااركة واسااتيفا  البيانااات املوضااحة عالياا  باألرقااام واحلاارو  ودقااا  ملااا هااو موضااح بااالعرض املااالي با 

ويرتتا  علاى عادم      بااملةرو  املاالي للشاركة متقدماة العطاا       ( بكراسة الشاروط واملواصافات علاى أن ياتم ا راجا     11)رقم

 االلتزام بذلخل استبعا  العطا  .
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 طبية الرعاية الخدمة تقديم  عقددددمقرتح ل

 للعاملني جبهاز تنمية التجارة الداخلية وأسرهم

 

 -مر : كا  ذا العقد بنيه رامإب  ............................. املوادا ............................. ه من  دى يوا

 .أوال  : جهاز تنمية التجارة الداخلية

التوقيه على هذا  يفمدينة نصر بالقاهرة ومي ل   -طريا النصر مه تقاطه مكرم عبيد  4: الكائر مقرم 

 لب ا ارة جهاز تنمية التجارة  بصفت  رئيب - ابراهيم عشماوي /  الدكتور  العقد السيد األستاذ

 الداخلية 

 ) طر  أول (ويشار الي  ديما بعد ااااااااااااااااااااااا 

  ثانيا  : شركة /

ومي لها يف              بطاقة ضريبية رقم رقم                 ا سجل  ارى                                 الكائر مقرها 

                      بطاقة رقم قومي ,                    بصفت       –التوقيه على هذا العقد السيد األستاذ/

                                                                                                                                                        يفرقم       املؤرن  التجاريطبقا لبيانات السجل 

    ( ثان) طر  ويشار إلي  ديما بعد اااااااااااااااااااااا                                                          
 هيدددددمت

الرعاية الطبية املتميزة للسا ة خدمة   مالتعاقد على تقدي  ىد رغبت أبدى يث أن الطر  األول ص -

  ملا ه ة التحليلية واجلدوى االقتصا ية وودقا سار  الدووعلى ضالعاملني باجلهاز وأسرهم ث 

 ذلخل وإاام  ودقا ب  اماستعدا م للقي  ى  ال انرأبدى الط ثث وصي ماليةت اعتما ا  رختصيص  م

 توط واملواصفاراسة الشرعلي  بك او منصوهى وكما رأخ توأية متطلبا توط واملواصفارللش

  .األول الطر  قبل  والذى من  ث ماملقد العطا و

التى  التعاقدات  تنةيم  قانون مألصكاودى ضو  اعتما  السلطة املختصة إلجرا ات طرح العملية ودقا   -

 رةالصا  وتعدياتهم والئحت  التنفيذية 2018لسنة  182م قرون  انبالق رالعامة الصا  تمها اجلهاترب

وتعدياتهما ث واالعان وكراسة الشروط واملواصفات املنشورة  2019لسنة  692رقم املالية  روزي راربق

للتعاقد على خدمة  2023لسنة  1على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ  /  /  بشأن املمارسة العامة رقم 

 الرعاية الطبية املتميزة للسا ة العاملني باجلهاز وأسرهم .

وما أوصت ب  جلنة البت  كراسة الشروط واملواصفات اخلاصة مبوضوع هذا العقد ث ملا تضمنت   ودقاو -

الفنى دى املمارسة العامة جبلستها املعقو ة يوم ..................... املوادا................... مر قبول العطا  املقدم 

............ والذى ات الرتسية بنا  علي  باعتبارم األدضل شروطا  مر الطر  ال انى مببلغ ............. وقدرة .

ومطابقت  للشروط واملواصفات الفنية واعتما  السلطة املختصة لتوصية اللجنة بتاريخ   واألقل سعرا  

/   / 

  -: تيردني بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ايالط رأق  نوبعد أ  

 ولالبند األ

 املكاتبات ال انى وكادة الطر  مر املقدم والعطا  صفاتاواملو الشروط وكراسة السابا التمهيد يعترب

 وأمر 2023 لسنة  1 رقم العامة املمارسة دى البت جلنة وحماضر الطردني بني املتبا لة واملستندات

 .ألصكام  ومكما  ومتمما  العقد هذا مر يتجزأ ال جزً /    /          املؤرن  االسنا
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 الثانيالبند 

 : من  يتجزأ ال جزً  العقد بهذا واملردقة التالية املاصا تعترب
  العقد موضوع وصف(  1)  ملحا

  اخلاصة اإلشرتاطات(  2)  ملحا

  التعاقد طردى إلتزامات(  3)  ملحا

 البند الثالث

 باجلهاز العاملني للسا ة الطبية الرعاية خدمة تقديم هو العقد هذا مر الغرض بأن ال انى الطر  أقر

 واالشرتاطات واملتطلبات الفنية للمواصفات وودقا ث  الازمة العناصر تودري مر ذلخل مي ل  مبا وأسرهم

  الغرض. هذا لتحقيا األول الطر  مه والتنسيا بالتعاون ويلتزم الشروط بكراسة الوار ة

 الصلة ذات بها املعمول والقواعد والتعليمات واللوائح القوانني كادة مراعاة ال انى الطر  على ويتعني

 .العقد إبرام على الصقة او سابقة كانت سوا  التعاقد حمل باخلدمة

 البند الرابع 

 عليها املتعار  املعايري وأدضل اجليدة للممارسات ودقا العقد هذا حمل بتنفيذ ال انى الطر  يلتزم

 االول للطر  يقدم وأن الشروط بكراسة الوار ة واالشرتاطات واملتطلبات الفنية للمواصفات وطبقا 

  قدرها امجالية وبقيمة......................  مقدارم مقابل نةري..........................  ملدة العقد هذا حمل اخلدمة

 .الصلة ذات والنفقات والتكاليف والرسوم الضرائ  كادة شاملة................. 

 مسالبند اخلا

عام  د  تلقائيا حبد أقصى ثات سنوات بذات الشروط  العقد هذا حمل اخلدمة تقديم مدة

واملواصفات ما خي رطر أصد الطردني الطر  ايخر رمسيا  برغبت  دى انها  العقد قبل نهاية مدة 

العقد ب اثة أشهر على االقل ث وال حيا للشركة املتعاقد معها انها  التعاقد ألى سب  إال بعد إنتها  

إخطار اجلهاز بعدم الرغبة دى التجديد قبل انتها  املدة ب اثة أشهر على  مدة التعاقد على أن يتم

  األقل . 

 البند السادس

 مر% 5 نسبة يعا ل مبا...............  وقدرم دقث................... مقدارم إمجاليا مبلغا ال انى الطر  يسد 

( ث 5/68151/300/9صساب اجلهاز رقم )كتامني نهائى بطريقة الدده اإللكرتونى على  العقد هذا امجاإ

 التأمني يةل أن أو متطاب ضمان بنكى مر أصد البنو  التابعة إلشرا  البنخل املركزى املصرى و  

ويتم ر  خطاب الضمان دى نهاية مدة العقد إإ الطر  ال انى يف صالة عدم  العقد مدة طوال ساريا 

لعقد دإن  يتم  ديد خطاب الضمان أو إستبدال  أو  ديد العقد ملدة أخرى ث أما دى صالة  ديد ا

  إستكمال  متطاب ضمان  خر دى صالة زيا ة أو نقصان قيمة العقد.

 السابع البند

قام الطر  األول بصر   دعة مقدمة للطر  ال انى مر خال نةم السدا  اإللكرتونية املعتمدة مر 

% مر قيمة العطا  25) دقث وقدرم ............ ( مبا ال  اوز  وزارة املالية مببلغ امجاإ مقدارم ) ...........(

بالقيمة والعملة وغري قابل لإللغا  مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد وغري مقرتن بأى قيد أو شرط 

 . على أن يسرى هذا اخلطاب صتى تاريخ استحقاق صر  هذم املبالغذاتها 
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 البند الثامن

 الداخلية التجارة تنمية جبهازللعاملني  العقد هذا حمل اخلدمة  بتقديم ال انى الطر   يلتزم 

 دى باالستمرار ويتعهد............ وتنتهى دى ............  مر مدة عام تبدأ خال ذلخل يتم أن أسرهم علىو

 التوقيتات دى للتنفيذ الازمة العناصر مجيه تودري علي  يتعني كماث  منها االنتها  اام صتى تنفيذها

 توقيه دى احلا األول للطر  يكون البيان سالف املوعد عر إلتزامات  تنفيذ بد  دى تأخر وإذاث  املناسبة

 . العقد هذا مر والعشرون السا ع بالبند الوار ة اجلزا ات

 التاسع البند

 اجليدة املمارسات وباتباع ومهنية  قة بكل التعاقدية إلتزامات  يؤ ى  أن ال انى الطر  على    

 املعمول  القوانني  أصكام  يتبه  وأن ث الشأن هذا دى املقررة العمل وخطة عليها املتعار  املعايري وأدضل

 أو األول الطر  إلي  يصدرها التى والتعليمات بالتوجيهات يتقيد  وأن الفنية ث واألصول والقواعد بها

 إلتزامات  تنفيذ دى الستخدام  األول الطر  ل  يودرم ما على وحيادظ ث عن   ينوب  مر أو مي ل   مر

 دى املصاحل  تعارض  بتجن   يلتزم كما العقد ث تنفيذ أثنا  والشفادية بالنزاهة  يلتزم  وأن التعاقدية ث

 وطبقا  غريم أو األول الطر   مه تعامات  سابا أو األخرى ث ومهام  بها  يقوم سو  التى املهام

 األول الطر   مه والتنسيا  بالتعاون  ويلتزم الشروط ث بكراسة الوار ة واملتطلبات لاشرتاطات

 عاقة ل  ما كل دى يقوم وأن اجليدة اال ارية املمارسات يراعى  وأن ث العقد هذا  مر الغرض لتحقيا

 دى األول الطر  مصاحل وحيمى وقت كل دى يدعم وأن األمينة النصائح بتقديم العقد بهذا

 .غريم مه التعامات

 العاشر البند

 بطريقة سوا  االخنراط أو الغري مه ارتباط أى إجرا  لدي   والعاملني ال انى الطر  على حيةر

 التعاقدية إللتزامات  تنفيذم مه تتعارض التى األنشطة أو األعمال مر أى دى مباشرة غري أو مباشرة

 دى الستخدام  األول الطر  ل  ودرم ما استغال أو العقد هذا مبقتضى إلي  املوكولة األعمال أو

 ألى ال انى الطر  تالفة صالة ودى االستخدام او االستغال أنواع مر نوع بأى العقد هذا حمل تنفيذ

  العقد . دسخ األول للطر  ديحا ذلخل مر

 البند احلادى عشر 

 املتفا واملواصفات للشروط ودقا  العقد هذا حمل اخلدمة األول للطر  يقدم أن ال انى الطر  على

 واملعاجلات املخرجات كادة ذلخل دى مبا األول الطر  ملتطلبات وحمققة معربة تكون وأنث  عليها

  األول. للطر  ال انى الطر  يقدم  مما ذلخل غري أو والتوصيات واملقرتصات

 عشر الثانى البند

 قد ضرر أى  عر مسئوال   ويكون األكمل ث الوج  على العقد هذا  عر ينشأ ما ال انى الطر   يضمر

 مسئولية  مر األول الطر  موادقة  تعفى وال ث أخطا  أى أو تقصريم أو إهمال  نتيجة يةهر أو  يرتت 

 قصر وإذا نفقت  ث على إصاص  ال انى الطر   دعلى  تقدم ملا نتيجة ضرر أى ظهر وإذا ال انى ث الطر 

  .مسئوليت  وحتت نفقت  على  ري   أن األول دللطر  ذلخل إجرا  دى

 ذات بها املعمول والقواعد والتعليمات واللوائح  القوانني كادة مراعاة ال انى الطر  على  ويتعني

  التعاقد مبحل الصلة



 
 

 

Page 40 of 73 
 

 

 

 

  

 

http://www.itda.gov.eg  

 عشر الثالث البند

 حيد ها جهة أو شخص أى بواسطة أو بنفس   يقوم  أن  دى األول الطر  حبا ال انى الطر  أقر

 إللتزامات   ال انى الطر  تنفيذ مستوى  مر التحقا أو التفتي  أو املراجعة دى األول الطر 

 الطر  تالفة اكتشا  صالة ودى مسبا  إذن أو إخطار إإ صاجة   ون وقت أى دى التعاقدية

 السا ع البند دى عليها املنصوا اجلزا ات  مر أى  توقيه األول للطر  حيا إللتزامات  ال انى

   العقد. هذا مر والعشرون

 عشر الرابع البند

يلتزم اجلهاز بسدا  مستحقات الطر  ال انى ودقا  لقيمة اإلشرتا  الشهرى أو الربه السنوى إلمجالي 

تقرير تقدم  جلنة الرعاية الطبية ال  تنشأ عد  املشرتكني متدمة الرعاية الطبية وذلخل بناً  على 

وماصةات السا ة ى مبوج  التقارير التى ور ت إليها مر قبل الطر  ال انمبعردة الطر  األول 

علما  ث  واالعتما  والقبول الفحص تاريخ مر حتس  يوم 30 اوز ال مدةوذلخل خال  متلقي اخلدمة

مشرت  مر العاملني  500املطالبة املالية بناً  علي  وهو عد    بأن  ه اإلتفاق على عد  أوإ يتم إصتساب

مر أسر العاملني لدى الطر  األول على أن يتم املراجعة والصر  لتسوية بند احلذ    200وعد   

 واإلضادة وذلخل مر الشهر األخري قبل نهاية التعاقد . 

ت اإل ارية ومصرودات اإلصدار شاملة املصروداعلى أن تكون كادة األسعار لكادة بنو  التسعري 

 . الضرائ  والرسوم طبقا  للقانونكادة ووضريبة القيمة املضادة 

 عشر اخلامس البند

 الشروط بذات بند كل كمية مر% (  15)   اوز ال مبا التعاقد صجم نقص أو زيا ة األول للطر 

 وتعدياتهم. التنفيذية والئحت  2018 لسنة 182 رقم القانون صكامأل ودقا ث  واألسعار واملواصفات

 عشر السادس البند

 ملكا  ُيعد التعاقدية إلتزامات  تنفيذ ألجل ال انى الطر  قدم  والذى العقد هذا  عر ينت  ما  مجيه

 استخدام  ال انى للطر  حيا وال املختلفة ث بأنواعها احلقوق كادة ذلخل دى مبا األول للطر  خالصا 

 على املرتتبة ايثار  مجيه ال انى الطر  ويتحمل التعاقدية ث إلتزامات  بتنفيذ عاقة ل  ديما إال

 أو  ارية عامة أو  تصميم أو امتياز أو صا أى على تعدي   بسب   ايخرير عر الصا رة اال عا ات

 . ا عا ات  مر ذلخل غري

 عشر  السابع البند

 الطر   عليهم ووادا  إليهم عهد مر بتغيري  يقوم  أن العقد هذا تنفيذ أثنا  ال انى للطر   وز ال

  . األول الطر  موادقة   ون  الباطر  مر بنو م بع  بتنفيذ األول

  يلتزم كما العقد ث تنفيذ دى أخطا  أو أعمال أو أدعال أية  عر مسئوال  وصدم ال انى الطر  ويةل

  .العقد شروط مر  رصهم ما على  الباطر  مر العملية بنو   بع  بتنفيذ إليهم عهد مر بإطاع

 عشر الثامن البند

املشكلة مر قبل الطر  األول بإ ارة برنام  الرعاية الطبية ووضه  جلنة الرعاية الطبية تكلف

  الضوابث اخلاصة بالوعا  اجملمه ومسئولة عر إ ارة هذا العقد.
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 عشر التاسع البند

 العقد هذا حمل سامة  عر أو واللوائح القوانني  ألصكام  تقه تالفات أية  عر ال انى الطر  ُيسأل

 سامت   عدم نتيجة  ترتت  أضرار أية  عر  بالتعوي  األول الطر  على الرجوع للغري أو ل  وال  وز

  .ذلخل غري أو

 مستمر بشكل التعاقدية إلتزامات  تنفيذ  لضمان  يلزم ما بإجرا  نفقت  على ال اني الطر  مويلتز

 .عليها املتفا األ ا  ومبعدالت

 العشرون البند

  وز إرا ت   عر خارجة  ألسباب ب  احملد  امليعا   عر العقد هذا تنفيذ دى ال انى الطر  تأخر إذا

 ديوقه إلي  راجعة ألسباب تأخرم صالة ودى ث تأخري مقابل  توقيه   ون مهلة اعطائ  األول للطر 

 لقانون التنفيذية الائحة مر 87 املا ة لنص ودقا  وذلخل املهلة بداية  مر حيس  تأخري مقابل علي 

 .2018 لسنة 182 رقم بالقانون الصا ر العامة اجلهات تربمها التى التعاقدات تنةيم

  التعوي  بكامل ال انى الطر  على الرجوع دى األول الطر  حبا التأخري مقابل توقيه رل وال

  . التأخري  بسب  اضرار  مر أصاب  عما املستحا

 احلادى والعشرون البند

 أن  وز ذلخل ومهث  بعضها او كلها ل  املستحقة املبالغ أو العقد  عر التنازل  ال انى الطر  على حيةر

 مبسئولية اإلخال  ون البنخل بتصديا احلالة هذم دى ويكتفى البنو  ألصد املبالغ تلخل عر يتنازل

 اجلهات تربمها التى التعاقدات تنةيم  قانون مر 92 املا ة لنص ودقا  وذلخل العقد تنفيذ عر املتعاقد

 2018 لسنة 182 رقم بالقانون الصا ر العامة

 البند الثانى والعشرون

  اجلرائم إصدى دى ضدم نهائية  أصكام صدور  بعدم العقد على هذا توقيع  عند  ال انى الطر  أقر

 الضريبى التهرب جرائم دى أوث  العقوبات قانون مر ال انى الكتاب مر الرابه الباب دى  عليها  املنصوا

 اجلمركى. أوث 

 والعشرون الثالث البند

 بيانات  مر علي   حيصلون ما وخصوصية سرية على باحملادةة لدي   والعاملني  ال انى الطر   يلتزم

 مدة طوال وذلخل للغري إدشائها  بعدم ويتعهد بالعقد متعلقة  تكون طبيعتها كانت أيا   مستندات أو

 مب ابة واخلصوصية السرية مببدأ االخال ث ويعد دسخ  أو انهاؤم أو انتهاؤم بعد أو العقد  سريان

   .  الشأن هذا دى مقررة عقوبة بأية االخال  و ون العقد بشروط جسيما  إخاال 

 والعشرون الرابع البند

 تاريخ  مر العقد هذا على تستحا التى وغريها  والرسوم  الضرائ  كادة بتحمل ال انى الطر  يلتزم

 . قانونا  احملد ة مواعيدها دى وسدا ها توقيع 
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 والعشرون اخلامس البند

 علي  اشتمل ملا طبقا  تنفيذم مدة طوال التعاقد ببنو   لإللتزام جهد أقصى بذل على  الطردان اتفا

 عقد  يتم تنفيذم أثنا  بينهما خا   صدوت صالة ودى ث النية  صسر يوجب  ما  مه تتفا وبطريقة

 يوما  عشر مخسة مدة خال األصوال  حبس  اإل ارية اجلهة مم ل أو العقد إ ارة مسئول  مه اجتماع

 -: ايتية االجرا ات وإختاذ ث ملناقشت  وذلخل اخلا  ظهور تاريخ  مر

  .للمشكلة  املناس  احلل واختاذ  قة بكل التعاقد شروط دحص  -1

تصور عر موضوع اخلا  وتقديم رأى دنى وماإ وقانونى للسلطة املختصة ث و وز ما  القيام باعدا  -2

 االستعانة باستشارى متخصص للمساعدة دى  راسة اخلا  وتقديم الرأى .

 على ترت  وإذا العقد ث طردى وإلتزامات حبقوق رل ال مبا الو ية بالطرق  تسوية اخلا  الذى نشأ -3

 كادة  تقديم بعد عليها للموادقة املختصة السلطة على عرضها ديتم مالية  أعبا أى الو ية التسوية

  .اخلا  لتسوية واملربرات والبيانات املستندات

 .العقد هذا عر الناشئة إلتزاماتهما تنفيذ دى باالستمرار التعاقد طردى  يلتزم احلاالت  مجيه ودى

 والعشرون السادس البند

 العقاد  دساخ  األول للطر  حيا التعاقد ث شروط مر جوهرى شرط بأى ال انى الطر  إخال صالة دى

 كماا  األول الطار   صا  مر النهائى  التأمني يكون  احلالتني ودى ال انى الطر   صساب على تنفيذم أو

 تسااتحا أو مسااتحقة  مبااالغ أى  ماار باا  تلحااا خسااارة كاال وقيمااة يسااتحق  مااا  رصاام أن لاا  يكااون

 أى لادى  مساتحقات    مار  خصامها  األول للطار   حياا  كفايتهاا   عادم  صالاة  وداى  ث لديا   ال انى للطر 

 كلا   وذلاخل  ث قضاائية  إجرا ات أى اختاذ إإ صاجة   ون ث االستحقاق  سب  كان أيا  أخرى إ ارية جهة

  ماار  يااتمكر  خي مبااا قضااائيا  ال ااانى الطاار  علااى الرجااوع دااى األول الطاار  حبااا االخااال  عاادم  مااه

 ساادا م ساابا مااا باساارت ا  املطالبااة ال ااانى للطاار  حيااا ث وال اإل ارى بااالطريا صقااوق  ماار اسااتيفائ 

 العاماة  اجلهاات  تربمهاا  التاى  التعاقادات  تنةايم  قاانون  مار (  51)  املا ة حلكم تنفيذا  وذلخل .األول للطر 

 . 2018 لسنة 182 رقم بالقانون الصا رة

 والعشرون السابع البند

  :ايتية احلاالت يف تلقائياً  العقد هذا يفسخ

 الطر  مه تعامل  دى التاع  أو الغ م غري بواسطة أو بنفس  استعمل ال اني الطر  أن تبني إذا -1

 .العقد على خصول  دى أو األول

 . ال اني الطر  قبل مر اصتكار أو دسا  أو اصتيال ممارسات أو اطئوت وجو  تبني إذا -2

 .  أعسر أو ال اني الطر  ادلب إذا -3
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 والعشرون الثامن البند

 رقم بالقانون الصا ر العامة اجلهات تربمها التى التعاقدات  تنةيم  قانون  أصكام العقد هذا على يسرى

 وذلخل وتعدياتهما 2019 لسنة 692 رقم املالية وزير بقرار الصا رة التنفيذية والئحت   2018 لسنة 182

 . العقد هذا دى خاا نص بشأن  ير  خي ديما

 البند التاسع والعشرون

 املنصوا واألصكام والشروط للطرق ودقا  التنفيذ اثنا  تنشأ التى واخلادات املنازعات تسوية يتم

 182 رقم بالقانون الصا ر العامة اجلهات تربمها التى التعاقدات تنةيم قانون مر 91 املا ة دى عليها

  2018 لسنة

 -: ايتى ديتبه قضائيا  النزاع تسوية إإ اللجو  صالة ودى

 دى بالفصل غريها  ون الدولة  لب حماكم دتختص خاصا  اعتباريا  شخصا  مع  املتعاقد كان إذا -1

 . العقد هذا تنفيذ عر ينشأ نزاع أى

 والتشريه الفتوى لقسمى العمومية اجلمعية دتختص عاما اعتباريا  شخصا  مع  املتعاقد كان إذا -2

 .  العقد هذا تفسري او تنفيذ عر تنشأ قد التى املنازاعات كادة دى بالفصل الدولة مبجلب

 البند الثالثون 

 ويتمث  التعاقدية إللتزمات  تنفيذم درتة مدار وعلى ال انى الطر  أل ا   ورى تقييم األول الطر  ُيِعد

 بوابة على التقييم هذا بنشر األول الطر  ويلتزمث  التعاقد انتها  وصتى بأول أوال  األ ا  هذا توثيا

 بشروط إلتزام  ومدى أ ا م ومستوى ال انى الطر  بيانات النشر يتضمر ان على العامة التعاقدات

 .  العملية مبلف التقييم بأصل األول الطر  وحيتفظث  بالتنفيذ صلة ذات بيانات مر وغريهاث  التعاقد

 والثالثون   احلاديالبند 

 املكاتباات  كاداة  وأن ث لا   املختاار  احملل أو عنوان  هو العقد هذا بصدر املبني عنوان  بأن ال انى الطر  أقر

 يااتعني تغايريم  صالاة  وداى  ث القانونيااة  ثارهاا  لكال  ومنتجاة  صاحيحة  تكااون عليا   توجا   التاى  واملراساات 

 متطااب  تارر  مر يوما  عشر مخسة خال اجلديد املختار احملل أو بالعنوان األول الطر  إخطار علي 

 جلمياه  ومنتجاة  صاحيحة  العقاد  بهاذا  املابني  العناوان  علاى  مراسلت  اعتربت وإال ث الوصول بعلم مسجل

 .القانونية  ثارها

 والثالثون   الثانيالبند 

 بباقي األول الطر  واصتفظ ث  ال اني الطر  إإ إصداهم سلمت نسخ( 5) عد  مر العقد هذا حترر

 مبقتضاها للعمل االخرى النسخ

 الثاني الطرف األول الطرف

 عشماوي ابراهيم/ الدكتور

 

  ارةإ  لب رئيب بصفت 

 الداخلية التجارة تنمية جهاز
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 ( 1ملحق رقم ) 

 العقد موضوع وصف

 موضوع العقد : د  -

وذلخل بنةام  للعاملني جبهاز تنمية التجارة الداخلية وأسرهم املتميزةطبية الرعاية الخدمة تقديم  عقد

 182م قر  انونبالق رالعامة الصا  تمها اجلهاترب ال  تالتعاقدا  تنةيم  قانون العامة  وودقا ألصكاماملمارسة 

 .وتعدياتهما 2019لسنة  692رقم املالية  روزي راربق رةوالئحت  التنفيذية الصا  2018لسنة 

 -: مدة العقد  -

ت الشروط واملواصفات ما ثات سنوات بذاقصى حبد أ  د  تلقائيا ومدة تقديم اخلدمة حمل هذا العقد عام 

يف انها  العقد قبل نهاية مدة العقد ب اثة أشهر على   برغبت خر رمسيا خي رطر أصد الطردني الطر  اي

خطار إال بعد انتها  مدة التعاقد على أن يتم إى سب  ة املتعاقد معها انها  التعاقد ألوال حيا للشرك ثاالقل 

مه اصتفاظ الطر  األول بأصقيت  يف  .  يف التجديد قبل انتها  املدة ب اثة أشهر على االقلاجلهاز بعدم الرغبة 

 دسخ التعاقد يف أي وقت ما شا   ون قيد أو شرط صال تدنى مستوى أ ا  اخلدمة .

 

 الثاني الطرف األول الطرف

 عشماوى براهيمإ/  الدكتور

 

   ارةإ  لب رئيب بصفت 

 الداخلية التجارة تنمية جهاز
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 ( 2ملحق رقم ) 

 اإلشرتاطات اخلاصة

 

عقد رعاية طبية ُيدار مر خال شركة رعاية يف إبرام  جهاز تنمية التجارة الداخلية يرغ   -

صا رة مر إصدى شركات  مجاعي ىوثيقة عاج طبطبية متخصصة أو مر خال إصدار 

بواسطة شركة رعاية طبية تابعة لشركة التأمني بواسطتها أو الوثيقة التأمني على ان تدار 

 ودقا  للشروط واملواصفات الفنيةهاز وأسرهم للسا ة العاملني باجل وذلخل  الفينمقدمة العرض 

 . املذكور الصقاً ملزايا التأمينية اوجدول  الوار ة بالكراسة

 ال ايا زكادة امل ما  الفينبالعرض  على شركات التأمني التقدم بشركة رعاية طبية مبينا  -

تدير  ال ويتم تقييم شركة الرعاية الطبية تدير الوثيقة ما  ال  تقدمها شركة الرعاية

أن تكون تلخل العناصر مر أسب قبول أو رد   ىعل على عدة عناصر واملشار إليها أ نام ثالوثيقة 

يم لدى شركات العناصر معيارا  للتقي مأيضا تكون بع  هذ – لشركة التأمني الفينالعرض 

 بواسطتها : الوثيقة تدار  ال الرعاية الطبية أو شركات التأمني 

عدا  كبرية أاخلدمات الطبية ب مقدميمتميز للشبكة الطبية حبيث يتوادر  ىوجو  توزيه جغراد -

 أحنا  اجلمهورية . مجيه ىود

 .سنوات 7 ال إ ارة الشبكة الطبية ال تقل عر  يفمدة اخلربة  -

 رأع مال الشركة املددوع . -

 . عد  شركات التأمني ال  تتعامل معها  -

 .تقوم الشركة بتقديم خدمات الرعاية الصحية مم )صجم احملفةة املدارة( ال عد  العما   -

 . مم تقوم الشركة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ال عد  اجلهات  -

 اجلهاز .قد ومسئول حمد  للتعامل مه ع 24/7مركز خدمة العما   -

استخراج املوادقات الطبية وتقارير  يفوسهولة   ليه شركة الرعاية الطبية بوجو  نةام تا -

    وصسابات املؤمر عليهم اخلدمة

وجو  مكت  خدمة أو مندوب لشركة الرعاية باملستشفيات لتيسري تقديم اخلدمة الطبية  -

 .املطلوبة

 . اخلدمة الطبية ملقدميأقرب مكان  ىللشركة للتعر  عل إلكرتونيوجو  تطبيا  -

ختصيص موظف تتص لبحث شكاوى العاملني باجلهاز وسرعة تنفيذ املوادقات الطبية  -

 بالتعاون املستمر إلجناز املطلوب . وااللتزام

 .مدة احلصول على املوادقات الطبية املسبقة  -

  ManagementCase.  وجو  ميزة إ ارة احلالة وذلخل لكادة العمليات اجلراصية -
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 .  الير ونا ىوجو  خاصية الكشف الطب -

مر خال ) رقم الكول سنرت اإلستفسارات الطبية وذلخل  ىاحلصول على املوادقات الطبية والر  عل -

الربيد  – موقه الكرتونى لتقديم اخلدمات واالستفسارات –تطبيا التليفون احملمول   –

 تطبيا واتب اب( – اإللكرتوني

 : ايتيكما يشمل النةام الطئ  -

 .التعاقد مر وعا  التغطية السنوية للفر  يتم عاج احلاالت املرضية السابقة على  -

و املصحات احلكومية بدرجة العاج أيتم عاج صاالت احلميات واألمراض املعدية باملستشفيات  -

 . شركةلبعة لمستشفيات الشبكة الطبية التا ىصدإصالة عدم توادر العاج ب ىاخلاا د

تودري كادة اخلدمات واملوادقات الطبية والعاجية وكادة األ وية على مدار اليوم وطوال أيام  -

 األسبوع على أن تتضمر أيام اإلجازات واملناسبات والعطات الرمسية  .

 يوادىن أعلى   وريجو ة اخلدمات املقدمة مر الشركة الطبية بشكل  قوم اجلهاز بتقييمي -

 ىبأول ود وال أوضاع املطلوب تعديلها واأل واإلعرتاضاتاجلهاز مقدم اخلدمة الطبية بالشكاوى 

وتعديل األوضاع  واإلعرتاضاتصال عدم جو ة اخلدمات الطبية املقدمة أو عدم إنها  الشكاوى 

 يوما . 30مبدة  التعاقد بعد إخطار الشركة الطبية إنها  للجهازاملطلوبة حيا 

للحالة املرضية  تدخل ضمر صدو  التغطية أل وية األمراض املزمنة طبقا  النفسيج أ وية العا -

 ي  املعاجل.وصس  تشخيص الطب

تلتزم الشركة بصر  أ وية الفيتامينات أو األمصال أو اللقاصات أو التطعيمات إذا كانت  -

ملرضية  ون للحالة ا صدو  التغطية أل وية األمراض املزمنة واحلرجة طبقا  ىعاجية وذلخل د

 حتديد قيمة طاملا أنها معتمدة مر الطبي  املعاجل بالشبكة الطبية أو طبي  خارج الشبكة .

صالة قيام الشركة بأية تعديل باحلذ  أو اإلضادة مر وإإ الشبكة الطبية ألى مقدم  ىد -

صتى يتم  بالطرق املتفا عليها الصقا  ا ب  دور باجلهازخدمة يتم مواداة مسئول امللف التأمينى 

ى واملكان اجلغراد ىإ ا  بديل بنفب املستوعلى أن يتم بالتعديل  باجلهازاإلعان للعاملني 

 .للجهاز وبشرط أال ختل هذم التعديات جبو ة اخلدمة الطبية املقدمة 

بنسخة  باجلهازتدير اخلدمة الطبية مواداة مسئول امللف التأمينى  ىالت الشركةيتعني على  -

شهر دى صال لكرتونية معتمدة منها بالشبكة الطبية السارية وحمدثة مرة على األقل كل إ

  .وجو  أى تعديل بالشبكة

اخلدمة للقيمة املالية للتغطية التأمينية    اباغ مسئول امللف  ىيف صالة  اوز متلق -

أن  ىوعل(  Pool ) خصما  مر ىجرا  الطببعمل اإل رسال موادقةإللعمل الازم  باجلهاز ىالتأمين

ب   تتعهد الشركة بإرسال كشو  تفصيلية معتمدة عر كل در  متجاوز صد التغطية موضحا 

تاريخ الصر  ونوع  وقيمت  قبل وبعد اخلصم صتى قيمة احلد األقصى للتغطية مردقا  ب  

املؤمر علي  طل  مستند الصر   عرتاضإصالة  ىدللجهاز صورة مر مستندات الصر  ث وحيا 

                                                                     الشركة.  مر األصل كصورة طبا
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ستقرار صالتها طبيا  بناً  إصال  ىشركة مبعاملة احلاالت السابا تشخيصها صرجة دالتلتزم  -

الطبية ضمر صدو  احلد األقصى للتغطية السنوية للفر  واملقررة جبدول املزايا  على التقارير

لطبي  املعاجل سوا   اخل الشبكة الطبية أو بعد االعتما  مر ا وذلخل ( Pool)  وليب اجملمعة

 ا .خارجه

للتغطية أو احلاالت احلرجة عاجا  باخلارج يتمته املؤمر علي  باحلد األقصى  ىصالة تلق ىد -

لبند احلاالت احلرجة على  اوزا  عر احلد األقصى دى صال موادقة اجلهة ودقا  جلدول املزايا  

 . كادة املستندات الدالة على الصر  للشركةأن يقدم املؤمر علي  

سيتم دورا  إخطار الشركة باملخالفة والعمل  أو العقد  يف صالة صدوت ما رالف شروط الوثيقة -

صالة استمرار املخالفة مر قبل  ىمه عدم تكرارها ود يوم 15مدة ال تتجاوز  ىعلى صلها د

بل كادة اإلجرا ات القانونية ِق ختاذإعر سدا  األقساط ويقوم ب اجلهازالشركة يتوقف 

 . الشركة

تلتزم الشركة بتقديم بيان مبا ه صرد  مر تعويضات أو إستهاكات وقيمتها ودقاً  لألسعار  -

التعاقدية للسا ة املؤمر عليهم شاماً  كادة اخلدمات املؤ ام على مستوي كل مؤمر علي  وذلخل 

  .بشكل شهري

 ى( )خدمة مباشرة  ون موادقة مسبقة( حيمل الرقم التأمين إصدار بطاقة عاجية )كارني -

الذير  أسرهمالعاملني أو  وما داعلية لكل مر يشملهم النةام سواً  ث اخلاا بكل مؤمر ل 

أو أى إجرا  التحاليل أو األشعات  وأداعليتها عند إجرا  الكشف  عدمصالة  ىيشملهم النةام ود

قام املستفيد بددعها وذلخل دور تلقيها طل   ىيمة التتقوم الشركة بصر  كامل القطبى  خر 

 . ث وتكون املسئولية على الشركة املنفذة االستعاضة بر  القيمة

و أإجرا   ىمينى إلجرا  عملية جراصية أو أأعر طريا مسئول امللف الت اجلهازتكون موادقة  -

 مر اجلهاز.توصية طبية مب ابة موادقة 

 . كان احلمل قبل أو بعد التعاقد سواً   مر الوعا احلمل والوال ة مغطى -

وقت مر السنة على أن يتم  ىأ ىإضادة أعضا  جد  أو رده أمسا  أعضا  د ىاحلا د جهازلل -

 . قضوها بالوثيقة ىتسوية صالتهم ماليا  بنسبة املدة الت

سواً  مر  اخل تصر  األ وية لألمراض املزمنة )الشهرية( طبقا  لروشتة الطبي  املعاجل بالكامل  -

العقد أو الوثيقة كما يتم صر  روشتات األ وية وتبدأ دور سريان الشبكة الطبية أو مر خارجها 

األخرى سواً  مر  اخل الشبكة الطبية أو مر خارجها بطرق صر  مباشرة وبنةم  لية تسهل مر 

 عملية الصر .

يات أو أى خدمة طبية ودقا  يتم املوادقة على باقى اخلدمات سواً  اشاعات أو حتاليل أو عمل -

جلدول املزايا الاصا بنا  على روشتات وتقارير مقدمى اخلدمة مر  اخل الشبكة الطبية 

للشركة أو مر خارج الشبكة الطبية للشركة  سواً  مر  اخل الشبكة الطبية أو مر خارجها 

 بنةم  لية تسهل مر إجرا ات احلصول على املوادقات الطبية للعميل.
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عر طريا كتيبات خاصة بالشركة بعد   وأسرهم عر الشبكة الطبية لكادة العاملني اإلدصاح -

لكرتونية حلصول كل در  على املعلومات اخلاصة بالنةام والطرق إإإ نسخة / ث أو العاملني

تصور كامل للشبكة الطبية ونةام العاج وطرق  لتزام الشركة بتقديمإث مه  السليمة لتطبيق 

ية تغريات أباجلهاز النسخ اإللكرتونية الصا رة منها وإخطار / ال الكتيبات أواخلدمة مر خ ىتلق

اخلدمة على أن حيصل كل مؤمر علي   ىالشبكة الطبية تفا يا  حلدوت مشاكل أثنا  تلق ىد

 ( .أصدت إصدار) ون رسم للحصول علي   ي على نسخة مر الكت

ي  أن الشركة توادا على منح املؤمر ل  املتعاقد ن  مر املعلوم واملتفا علإ (املشاركة يف األرباح ) -

نهاية مدة التأمني املبينة  ىد باجلهازللعاملني  ىنسبة مر الفائ  احملقا بوثيقة التأمني الطب

جدول الوثيقة ودقا  لنةام الشركة املعتمد وحيتس  هذا الفائ  بعد انقضا  مدة ال تقل ى د

 . التأمني انتها  تاريخ مر يوم 90عر 

واملشاكل  املربمة أو العقد الوثيقة تنفيذ ملتابعة شهور 3كل  ىحبد أقص ىيتم عمل اجتماع  ور -

 ذلخل.  اجلهازحتتاج إإ صلول صال طل   ىالت

لألمراض املزمنة  الشهريالعاج مر  شهرى باملنصر  ببيان جلهازتلتزم الشركة مبواداة ا -

الوعا  اجملمه وذلخل  باستهاكاتوأيضا بيان  شهرىوذلخل بشكل  وأسرهم  للسا ة العاملني ب 

اخلدمة والفواتري دى صالة طل   مقدميلكل عميل على أن يتم مواداتنا بصور مر مطالبات 

 اجلهاز ذلخل على أن يتم تسعري كادة اخلدمات ودقا  لألسعار التعاقدية. 

وذلخل  وأسرهم ملني ب لسا ة العاا  استهاكاتبكادة  شهري ببيان جلهازتلتزم الشركة مبواداة ا -

اخلدمة والفواتري  مقدميوذلخل لكل عميل على أن يتم مواداتنا بصور مر مطالبات  شهريبشكل 

مر وعا   استخراجهايتم  ال صال طل  اجلهاز ذلخل على أن يتم تسعري كادة اخلدمات  يف

 للعميل ودقا  لألسعار التعاقدية.  السنويالتغطية 

واملعامل ومراكز األشعة واملراكز الطبية ية املستشفيات يشرتط أن تتضمر الشبكة الطب -

 -: امل ال ال احلصر والصيدليات املتميزة ومنها على سبيل

اجلوي  -كليوباترا  -مصر الدولي  -التجمه اخلامب  السام الدولي -املعا ي  السام الدولي)

 –وا ي النيل  - مستشفى املركز الطئ املقاولون العرب -القاهرة التخصصي  - التخصصي

تبار   –الصفا  - ار الفؤا   -الكلي الدولي  -مستشفى نسائم  –العيون الدولي  -الوطين للعيون 

مركز نسائم ( وكذلخل األطبا   –مركز سبيد كلينخل  – أمان -مستشفى اجلابري  –لألطفال 

 / أشر   – / خالد سعد شهاب )استشاري نسا  وتوليد (  –) / صاه األطروأ )أنف وأذن( 

 / هشام حممد  –(   / تامر عبد احلميد  يهوم )استشاري أطفال –داروق أبا ير )جراصة عامة ( 

( كري –صيدليات مصر  –سيف  -العزبي ) وكذلخل شبكة الصيدليات  - (  درج ) استشاري عةام

كايرو  -مصر سكان  –ألفا سكان ) ث مراكز األشعة ( ألفا  -الربج  -املخترب ) وشبكة املعامل ث 

 وما مياثلها يف املستوي الطئ واالنتشار. ( ميجا سكان - سكان

التعامل مه كادة مكونات الشبكة الطبية  اخل مجهورية مصر  يفيكون للمؤمر علي  احلا  -

 . العربية
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خال درتة تشغيل  ىقصأبدون صد  للوعا  اجملمه طل  إضادة زيا ة تصص  للجهازحيا  -

 أو العقد . الوثيقة

بنا  مر اليوم األول للوال ة ويتم استقبال املواليد اجلد  باحلضانات  ون التقيد ضادة األإيتم  -

 . استخراجها بإصدار البطاقات الطبية اخلاصة بهم وحلني 

  للجهاز واملقر الفرعي . الرئيسيباملقر ا  ملدة ساعتني اسبوعي زيارات 6 زائر يتم تواجد طبي  -

هات اجلديدة اخلاصة بالسا ة املؤمر عليهم وكذا يكامل قيمة إصدار الكارن تتحمل الشركة -

و أج بدل التالف راهذا وكذلخل استخ مقابل  يفمبالغ  أي ديداتها السنوية  ون حتمل اجلهاز 

 .  الفاقد

اجلهاز  مشرتكيلرعاية الطبية والصحية املتفا عليها للسا ة اتلتزم الشركة بتقديم خدمات  -

 .مر خال اجلهات الطبية املعتمدة واملتفا عليها 

كل الفحوصات الطبية  إجرا ال بعد إنها غري مغطاة طبيا أال يتم تصنيف احلالة الطبية على  -

 شعة املطلوبة للوصول للتشخيص الصحيح واملتابعة مه مسئوإاملطلوبة م ل التحاليل واأل

 الرعاية الطبية باجلهاز. 

رسال املوادقات عر طريا إباجلهاز  مشرت الشركة يتيح لكل  ىلد إلكرتونيةام توادر ن    -

خر خاا بتودري الرعاية الطبية   إجرا و أو اسرت ا  أو حتويات أموادقات  أينرتنت وطل  اإل

 .  وكذلخل يتم متابعة هذم الطلبات واستام الر  عليها مر على نفب النةام

إ ارة الرعاية املسئول عر اخلاا بالشركة إمكانية  خول  اإللكرتوني   أن يتيح النةام  -

باملؤمر عليهم مر قبل اجلهاز مه  ةاخلاص اتستهاكإلطاع واملتابعة للإلالطبية باجلهاز 

 عليها.  االطاعه  ال مر البيانات  أيتاصة تسجيل ماصةات للشركة على إ

أو و مطالبات أمستندات  ىأستام وتسليم إلجهاز لل   تودري مم ل للشركة تصص  -

 اجلهاز املختلفة.  مقرات يفمتعلقات مر اجلهاز للشركة والعكب  اسرت ا ات وأي

قل مرة كل ثاثة شهور ت على األان يقوم بالزيارأ   تودري مسئول صسابات خاا باجلهاز و -

 ت مالية. راو استفساأمشاكل  أيملناقشة 

اسرت  قد وصل  را موظف أو أصد أد بأيخطار اجلهاز إبال  سيتم التعاقد معها تلتزم الشركة  -

 % مر احلد األقصى للتغطية التأمينية . 80 نسبة إإاستهاك  

% مر قيمة العطا  يف صالة طل   25 وز مبوادقة اجلهاز صر   دعة مقدمة مبا ال  اوز  -

العملة ذاتهما الشركة على أن تكون الددعة املقدمة  مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بالقيمة و

  .وغري مقرتن بأي قيد أو شرط ويكون ساري املفعول صتى تاريخ االستحقاق الفعلي لتلخل املبالغ

بأن تكون اإلسرت ا ات ودقا  يخر قائمة أسعار معتمدة ال  سيتم التعاقد معها تلتزم الشركة  -

بإرسال نسخة جديدة يف صالة وجو  أية تغريات  لدى مستشفى مصر الدولي على أن يتم اإللتزام

 .خال مدة التعاقد وذلخل حبد أقصى أسبوعني مر  خر حتديث لقائمة األسعار

 الثاني الطرف األول الطرف

 عشماوي براهيمإ/  الدكتور

 

  ا ارة  لب رئيب بصفت 

 الداخلية التجارة تنمية جهاز
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 (  3ملحق رقم ) 

 التعاقد أطراف إلتزامات

 

 :  التعاقد أطرا  كادة صا يف تسرى إلتزامات:   أوالً 

 : التالية والقرارات بالقوانني التعاقد أطرا  كادة يلتزم -1

 املصري املدني القانون أصكام . 

 التنفيذية والئحت  العامة اجلهات تربمها ال  التعاقدات تنةيم قانون بإصدار 2018 لسنة 182 رقم القانون . 

 الداخلية التجارة تنمية جهاز إنشا  بشأن 2008 لسنة 354 رقم اجلمهوري القرار . 

  لوائح اجلهاز والقوانني املصرية والقرارات التشريعية وكادة اللوائح والقرارات الوزارية والقواعد

 . بالطرحالتنةيمية املصرية ذات الصلة 

 التعاقد حمل الطرح إجرا ات يف السري على اجلهاز رئيب/  الدكتور السيد موادقة . 

 -يتجزأ مر العقد : وتعليمات التشغيل جزً  ال التالية والتعبريات االلفاظ تكون -2

 هو تاريخ التعاقد  : تاريخ بد  سريان التعاقد وتشغيل اخلدمة 

  مقرات اجلهاز :

مدينة  –تقاطه مكرم عبيد  –طريا النصر  4املقر الرئيسي جلهاز تنمية التجارة الداخلية الكائر  -

 القاهرة  –نصر 

 . القاهرة –مصر القدمية  -اجملاورة ال انية  –عمارات الفسطاط  109درع اجلهاز مبدينة الفسطاط  -

وال   ال انيتابه للطر   طبي ب  تواجد  املقصو و خدمة الرعاية األولية )طبي  الرعاية األولية( :

سبوع تكون ألباأيام  ستة الفسطاط" –مبدينة نصر  "بتواجدم مبقرات اجلهاز............. شركةلتزمت إ

 تقديم خدمة الرعاية األولية الكشف  على أال تقل درتة تواجدم عر ساعتني بالزيارة الواصدة .مهمت  

ختصصات ) ط  األسرة ث الباطنة ث اجلراصة ......اخل(  يفوهم أطبا  مر ذوى اخلربات الطبية املميزة 

 وتكون مهمتهم أيضا  :

 القيام مبناظرة احلاالت وعمل اإلسعادات األولية . -
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 القيام بكتابة الوصفة الطبية واأل وية . -

 القيام بتحويل املشرتكني ملراكز األشعة ومعامل التحاليل . -

 القيام بتحويل املشرتكني خلدمات األسنان والعاج الطبيعى دى صالة اإلصتياج . -

 زيارات لبع  احلاالت باملستشفيات دى صالة اإلصتياج . -

 واإلسعادات األولية . الوقائيعمل حماضرات دى الط   -

ختص اخلدمة الطبية مشكات أو عقبات  ىصل أهو شخص مسئول عر  مسئول خدمة العما  :

 . ج  السا ة املشرتكني جبهاز تنمية التجارة الداخليةتواو

كل الفحوصات املوصودة بواسطة طبي  الرعاية األولية أو األطبا  املعتمدير والتى مر  : الفحوصات

 املمكر أن تتضمر اإلختبارات املعملية واإلشاعات وكادة اإلجرا ات الطبية إن لزم .

األ وية احمللية أو املستور ة املصرح بها واملوصودة بواسطة طبي  الرعاية األولية أو  : األ وية املوصودة

  للحالة . الطئاألطبا  املعتمدير مر خال وصفة طبية معتمدة دى صدو  التشخيص 

 هو املستفيد مر اخلدمة. مشرتكى الطر  األول : –املشرت  

ا  املرسلة مر الطر  األول بعد تاريخ بداية إضادة تطرأ على قائمة األمس أي املشرتكني اجلد  :

 التعاقد. 

قائمة ُتعد عند كتابة العقد بواسطة الطر  األول بأمسا  املستفيدير  قائمة أمسا  املشرتكني :

 اصتسابباخلدمة مر أدرا  وعائاتهم وتكون حتت مسئوليت  علما بأن  ه اإلتفاق على عد  أوإ يتم 

 مر أسر العاملني . 200مشرت  مر السا ة العاملني وعد    500علي  وهو عد    بناً املطالبة املالية األوإ 

تؤ ى عند احلجز باألقسام الداخلية  اخلدمات الطبية املتعار  عليها والتى : العاج الداخلى

للمستشفيات أو بأقسام الرعاية املركزة وتشمل تكاليف اإلقامة بالدرجة املتفا عليها جبدول املناده ث 

أجر الطبي  واجلراصيني واملساعدير والتخدير والتمري  ومستلزمات اجلراح وتكاليف دتح غردة 

 . ر  جبدول املزايا(اوهو ا ملا )طبقالعمليات واملستهلكات الطبية املتعاردة 

اخلدمة وتشمل  ملقدميقائمة مفصلة  : قائمة مقدمى اخلدمة الطبية ) اميئة الطبية املعتمدة (

واألسنان ث مراكز  الطبيعياملستشفيات بأنواعها ث مراكز األشعة والتحاليل الطبية ث مراكز العاج 

والصيدليات ... إخل وذلخل بشرط توادر الشروط جراصات وعاجات اليوم الواصد ث العيا ات اخلاصة 

 مقدميوالرتاخيص التى تقرها وزارة الصحة ونقابة األطبا  وهى معلنة وقابلة للتغيري بإضادة بع  

 اخلدمة وصوال  إإ مستوى أم ل مر اخلدمة .
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لكل مشرت  يقصد بها احلد األقصى املسموح ب   " التغطية السنوية "  احلد األقصى للتغطية السنوية :

مر مشرتكى الطر  األول للعاج سنويا   ون إستهاكات الوعا  اجملمه على أن يتم احملاسبة ودقا 

اخلدمة  وذلخل ودقا  ملستوى  مقدميمه  ال انيلألسعار التعاقدية التعاقدية التى ه إبرامها الطر  

 .ر  جبدول املزايا(اوهو )طبقا ملا اإلشرتا  املتعار  علي  

)طبقا ملا ويقصد بها احلدو  اجلغرادية للتغطية الطبية لشركة ..............   للربنام  : جلغرايفاالنطاق 

 .ر  جبدول املزايا(اوهو 

 وتعنى املتابعة بواسطة األطبا  املعتمدير خال وبعد العملية .  : الطئاإلشرا  

حيتاجها املشرت  طبقا  لرأى طبى عر طريا أطبا   ال كل العمليات اجلراصية  العمليات اجلراصية :

ر  اوهو ملا  طبقا تغطى )الرعاية األولية أو األطبا  املعتمدير سوا   اخل الشبكة الطبية أو خارجها 

 .جبدول املزايا(

متدمات برنام  الكشف املباشر  ون احلصول على حتويل مسبا صيث  ةاالستفا يتم  الكشف املباشر:

 ال انيالطبية املقدمة مر الطر   الشبكةجهة طبية موجو ة  اخل  أييتوج  املشرت  مباشرة إإ 

سوا  دى احلاالت الطبية الطارئة والغري طارئة على السوا  للسا ة مشرتكى الطر  األول مباشرة 

ا  اخلاصة بهم )الكارنيهات(  اخل اميئة الطبية املعتمدة للطر  ال انى عند تقديم بطاقات اإلشرت

 ر  جبدول املزايا(.اوهو ملا  طبقا تغطى )

هى احلا ت أو املرض املفاجئ الذى ال ميكر تأجيل عاج  ملدة ساعات أو صتى احلصول على  : الطوارئ

 - الم صا ة بالصدر –لغيبوبة ا –خطاب حتويل مر الشركة وتشمل على سبيل امل ال ) قئ  موى 

إختناق اخلصية  –الصدمات  –اجلروح النازدة  –إصتباع بوإ  –مغص كلوى  –نوبات الصرع 

 –اإلختناق  –الكسور  –النزيف بأنواع   –إستنشاق أو بله أجسام غريبة  – الم صا ة بالبطر  –والفتا 

يتم تقديم كادة خدمات الطوارئ احلروق( على أن  –الوال ة  –إنفجار العني  –نوبات الربو 

 . ر  جبدول املزايا(اوهو ملا  طبقا تغطى ) باملستشفيات مبوج  الكارني  دقث

ويقصد بها اخلدمات الطبية املتعار  عليها والتى تؤ ى مر خال العيا ات  خدمات العاج اخلارجى :

الكشف واإلستشارات  واملراكز الطبية اخلاصة والعيا ات اخلارجية للمستشفيات وتشمل خدمات

ملا  طبقا تغطى  )الطبية والفحوا املعملية واألشعة وخدمات صر  األ وية وخدمات العاج الطبيعى 

 . ( ر  جبدول املزايااوهو 

الروتينية املدونة على منوذج  واألشعاتالتحاليل  قائمة والتحاليل الطبية : األشعات

وهذم  شعة معتمدأمعمل أو مركز  أيمباشرة  ون الرجوع إل ارة الشركة  اخل ................شركة
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الفحوصات ال حتتاج موادقة مسبقة مر اإل ارة الطبية ويتم إجرائها مباشرة طبقا لنموذج الشركة 

املوجات دوق الصوتية للبطر  –مجيه أنواع األشعة العا ية  -على سبيل امل ال ) رسم القل  العا ى

التحاليل الروتينية بغرض التشخيص م ل حتليل البول أو الرباز أو الكوليسرتول أو  –واحلوض 

صورة الدم أو سرعة الرتسي  أو وظائف الكبد أو وظائف الكلى ... إلااااااخ( ما عدا حتاليل الفريوسات 

خل بعد وذلمسبقة مر إ ارة الطر  ال انى يتم عملها مبوادقة واألنسجة و الالت األورام وامرمونات 

عرض التشخيص علي  على أن يتم تقديم هذم اخلدمة مبعامل التحاليل واألشعات املتخصصة وغري 

 .  ر  جبدول املزايا(اوهو ملا  طبقا تغطى )مسموح بإجرائها باملستشفيات إال دى احلاالت الطارئة 

األ وية املسجلة بوزارة الصحة واملصرح تداوما  اخل مجهورية مصر  هى األ وية )الوصفة الطبية( :

يتم صر  العربية واملوصودة لعاج صالة مرضية مستدعية وبواسطة طبي  مصرح ل  بذلخل على أن 

بواسطة طبي  الرعاية األولية  الدوا  مباشرة مبوج  روشتة ) منوذج الدوا  اخلاا بالطر  ال انى(

مر أى صيدلية وار ة أو األطبا  مر خارج الشبكة الطبية عاقدير مه الطر  ال انى ستشاريني املتإلأو ا

ملا  طبقا يغطى ) اميئة الطبية للطر  ال انى بشرط أن تتضمر كادة بيانات املري  و ختم اميئة ىد

 ر  جبدول املزايا(.اوهو 

عر  ية التى تدعم التشخيصبعد اإلطاع على التحاليل أو الفحوصات الطبأل وية املزمنة ايتم صر  

وودقا  للضوابث التى تضعها جلنة الرعاية الطبية املشكلة مر قبل الطر   طريا إ ارة الطر  ال انى

 ر  جبدول املزايا(.اوهو ملا  طبقا يغطى )األول 

وعاج  ويقصد بها خدمات احلشو العا ى واحلشو املرك  واخلله البسيث واجلراصى عاج األسنان :

الل ة واجلذور وأشعة األسنان واملسكنات واملضا ات والتنةيف وإزالة الرواس  اجلريية وكادة خدمات 

األسنان ديما عدا الرتكيبات واملسامري والطرابي  ديتم تغطيتها مر الوعا  اجملمه ودقا  للضوابث 

   ر  جبدول املزايا(.اوهو ملا  قا طبتغطى )التى تضعها جلنة الرعاية الطبية املشكلة مر قبل الطر  األول 

 اخل مراكز  اخل اميئة الطبية للطر  ال انى  ىيتم تغطية بند العاج الطبيع العاج الطبيعي :

ر  جبدول اوهو ملا  طبقا تغطى ) واإلستشاريني األطبا  املعتمديرلتوصية  وذلخل ودقا العاج الطبيعى 

 املزايا(.

يتم تغطية عاج العيون بالكامل  اخل اميئة الطبية املعتمدة و يتحمل الطر  ال انى :البصريات 

هو ملا  )طبقا أو  عم عملية ليز  مر الوعا  اجملمه  والعدسات الطبية الاصقةتغطية النةارات الطبية 

 . ر  جبدول املزايا(او
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طبيا  هى أى مرض طبى يستمر أو يتكرر ألك ر مر ثاثة أشهر ويتطل  عاجا :األمراض املزمنة 

وتشمل طويل األمد وذلخل لتقليل صدة األعراض والتحكم دى الوظائف احليوي  وحتسني جو ة احلياة 

ر  اوهو ملا  طبقا تغطى )أمراض الكبد(  –القل   -السكر –على سبيل امل ال وليب احلصر ) الضغث 

 . ( جبدول املزايا

تعرض صياة املري  خلطر املوت وحتتاج إإ  ال احلاالت  هي :احلاالت الطبية الكربى"احلرجة" 

عاج طبى مك ف لفرتة زمنية طويلة وتشمل على سبيل امل ال وليب احلصر " صاالت السرطان 

والفشل الكلوى والكبدى واحلاالت التى تستدعى إجرا  قساطر القل  العاجية أو الدوائية أو جراصات 

 . املزايا( ر  جبدولاوهو ملا  طبقا تغطى )القل  املفتوح 

هذا البند يغطى دقث األمراض واخلدمات الغري  :األمراض واخلدمات الغري مغطام وإست نا ات العقد 

 . ر  جبدول املزايا(اوهو ملا  طبقا تغطى )مغطام وإست نا ات العقد 

 وهى على سبيل امل ال ) منةم ضربات القل  ث صمامات القل  ث العدسات املنزرعة مستلزمات اجلراح :

 اخل العني ث شبكة الربولني ث األسا  املعدنية ث القفص الكربونى ث الصمامات املنزرعة  اخل املخ 

ر  اوهو ملا  طبقا تغطى )والشرائح واملسامريث وأى مستلزمات أخرى تطل  دى العملية اجلراصية 

 . جبدول املزايا(

حيصل عليها مشرتكى الطر  األول  ويقصد بها تكاليف اخلدمات التى خدمات اإلسرت ا  النقدى :

 –أ وية  –لدى إصدى اجلهات الطبية الغري متعاقدة مه الطر  ال انى سوا  كانت خدمات ) كشف 

 . ر  جبدول املزايا(اوهو ملا  طبقا تغطى ) وال ة وغريها ( –عمليات جراصية  –دحوصات طبية 

ة واألشعة واأل وية املرتبطة باحلمل ويقصد بها تكاليف الفحوصات املعملي تغطية متابعة احلمل :

 .ر  جبدول املزايا(اوهو ملا  طبقا تغطى ) والتى تلزم املشرتكة أثنا  درتة احلمل.

ويقصد بها التكاليف النا ة عر الوال ة ورعاية املشرتكة صتى اخلروج مر املستشفى  تغطية الوال ة :

ملا  طبقا تغطى )جهاض احلتمى أو القانونى وحتتمل الوال ة الطبيعية أو القيصرية وتشمل صاالت اإل

 .ر  جبدول املزايا(اوهو 

كل ما يلزم لعاج العقم األوإ أو ال انوى والضعف اجلنسى مر أ وية  عاج العقم والضعف اجلنسى :

 ودحوصات وعاج هرمونى وعمليات .

أو مستشفى مصرح ما عر احلالة  التقرير املكتوب بواسطة إستشارى أو أخصائى التقرير الطبى :

الطبية سوا  مر  اخل الشبكة الطبية أو مر خارجها وما يلزم ما مر تدخل طبى ث و وز للطر  

ال انى أن يطال  مشرتكى الطر  األول بتقديم تقارير طبية مفصلة عر صاالتهم الطبية إلعتما  

 التغطية الطبية املناسبة مم . 
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اإلقامة باملستشفيات املتعاقدة واملدرجة باميئة الطبية وذلخل دى صالة  خول هى  رجة   رجة اإلقامة :

 املشرت  للعاج بالقسم الداخلى ويتم اإلشارة اليها ببطاقة اإلشرتا  اخلاصة بكل مشرت  .

 ما يتم مر إجرا ات ملنه احلمل سوا  عمليات أو أ وية أو أتعاب األطبا  عر إجرا ها. موانه احلمل :

كل ما يلزم العناية بالبشرة أو تغذيتها أو تفتيح البشرة أو إزالة البقه أو التشوهات  لتجميل :أ وية ا

وكل ما يلزم العناية بالشعر وتغذيت  وعاج سقوط  أو عاج الصله والتشوهات وكل ما يلزم 

 لتنةيف األسنان أو تلميعها.

 ملكات النحل وحماليل العناية بالعدسات. م ل مكمات الغذا  كحبوب اللقاح وغذا  املوا  غري الطبية :

 موعة مميزة مر األطبا  والصيا لة واإل اريني دى تتلف التخصصات الطبية  اخلث الساخر :

واألعمال اإل ارية واستقبال مكاملات املشرتكني وتقديم خدمات اإلستشارات الفورية واملتم لة دى 

 -: ايتي

 كادة صاالت الطوارئ بدً  مر سيارات اإلسعا  صتى خروج املري . التواصل مه املستشفيات دى -

 إرسال املوادقات الطبية لكادة اجلهات بعد  راستها. -

 القيام بالزيارات لتقييم احلاالت  اخل املستشفيات دى صالة اإلصتياج. -

 ة طبية. ضمان تنفيذ خطاب التشغيل املتفا علي  بني الشركة واجلهات املتعاقدة سوا  عميل أو هيئ -

 يوم دى السنة. 365 –أيام دى األسبوع   7–ساعة 24العمل على مدار الساعة بنةام النوبات على مدار اليوم  -

هي اللجنة املختصة بإ ارة برنام  الرعاية الطبية وتنفيذ بنو  هذا العقد  جلنة الرعاية الطبية : 

 عردة الطر  األول .واملسئولة عر وضه الضوابث اخلاصة بالوعا  اجملمه واملشكلة مب
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 -إلتزامات الشركة : –ثانيًا : 

 واخلاادمات األساسااية واإلضااادية للربنااام  طبقااا     الطاائبتقااديم برنااام  العاااج    ال ااانييلتاازم الطاار    -1

 هاااوو ماااا الفاااين واملاااالي باااالعرضمااار قباااااااااااااال شاااركتكم الاااذي ه تقدميااا   الطبياااةجلاااااااااااااادول املزاياااا 

 :كالتالي

 

 

 

Requested Benefits جهاز تنمية التجارة الداخلية :  Name 

Plan A 

No. of subscribers / 800      
 levels"مستويات الربنام  " 

Egypt املنطقة Territory 

EGP 50.000 يةالسنو قيمة التغطية Annual ceiling 

Years - 61 Years 18 احلدو  العمرية Age 

 Type of service التوج  توج  مباشر

Network A+ الشبكة الطبية أعلى شبكة طبية Medical Network 

 العاملني باجلهازدر  تقريبا  مر  500تكلفة الفر  / السنة لعد  

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.

 در  تقريبا  300تكلفة الفر  / السنة لعد  

 الزوجة ( –الزوج ( مر أسر العاملني

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.

 سنة( 25) أبنا  صتى عمر  تكلفة الفر  / السنة

اإل ارية وضريبة القيمة شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.

سنة صتى  61مر سر  العاملني باجلهازتكلفة الفر  / السنة مر 

 سنة عند بداية التأمني . 65

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 أنواعها.املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة 

سنة  65سنة صتى  61تكلفة الفر  / السنة مر األسر مر سر 

 عند بداية التأمني .

شامل مصاريف اإلصدار واملصاريف اإل ارية وضريبة القيمة 

 املضادة والضرائ  والرسوم والدمغات بكادة أنواعها.
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 Inpatient & Day Patient Treatment العاج  اخل املستشفى وعاج اليوم الواصد

Single Room  –  غردة أوإ ممتازة مفر ة

-  Full Coverage 

 والعاج . قامة  اخل املستشفىإلا

Hospital Accommodation 

Full Coverage 

اتعاب الطبي  واجلراح 

 .وطبي  التخديرواملساعدير 

Surgeons, Physicians 
Anesthetics Fees 

Full Coverage  اال وية واملستلزمات الطبية. Prescribed Drugs & 
Medical Supplies 

Full Coverage  العملياتغردة . 

Operating Theatre Fees 

Full Coverage 

شاعات إلالعاج الطبيعى وا

 . والتحاليل الطبية

Physiotherapy, 
Radiology & Lab Tests 

Full Coverage 
اإلصابات النا ة عر احلوا ت وما ينت  عنها مر تشوهات وما يلزم معها 

 اجرا  عمليات  ميل أو مستحضرات طبية .

Full Coverage 

العناية املركزة حتمل تغطية 

 يوم . 14حبد أقصى 

Intensive Care & 
Emergency 

Full Coverage . مستلزمات اجلراح Surgical body 
implants 

Full Coverage . جراصات املناظري 

Endoscopes surgery 

Full Coverage 

صالة النقل  دى سعا إلاسيارة 

مر للمستشفى أو مر املستشفى 

 إإ أى جهة عاجية أخرى .

Ambulance 
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 Outpatient Treatment العاج خارج املستشفى

Full Coverage . العيا ات اخلارجية Outpatient service 

Full Coverage 

واخلادمات  تقديم كادة اإلجارا ات  

الطبيااة لفااريوع كورونااا املسااتجد  

مااار كشاااف طباااى وعمااال حتاليااال   

والربوتوكااااااول  طبيااااااة واشاااااااعات 

 العاجي

Corona Virus 

Full Coverage – Co-payment 

 نسبة حتمل العميل -20%

 اخلارجية .  ويةألا

 وتشمل اال وية احمللية أو املستور ة

Medications 

Full Coverage 

بالعياا ات اخلارجياة    الطباى  الكشف

وعيااا ات األطبااا  وكشااف األساانان   

لاااادى االخصااااائيني واالستشاااااريني  

واألسااااااتذة والعياااااا ات اخلارجياااااة   

 باملستشفيات .

Specialists 

Consultations 

Full Coverage شاعات والتحاليل الطبيةإلا . 

Radiology & Lab 

Tests 

Full Coverage 

(24 Sessions) 

 Physiotherapy . العاج الطبيعى
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 Other Benefits خرىأخدمات 

 احلاالت املزمنة

Chronic Conditions 

 احلاالت الكربى

major cases 

 األمراض واخلدمات الغري مغطام

Non coverage 

 إست نا ات العقد

Contract exceptions 
Common Pool 3000.000  L.E  

/ year –  
 جنية ثاثة مايني وعا  تأمينى  مه

لألماااراض املزمناااة للساااا ة    الشاااهريحتمااال تغطياااة صااار  العااااج     .1

 %( .20املشرتكني )نسبة حتمل 

 حتمل تغطية قلم صقر األنسولني أو غيارت . .2

حتماال تغطيااة احلاااالت الكااربى للسااا ة املشاارتكني وتشاامل : جراصااة     .3

القلاااا  املفتااااوح أو قساااااطر القلاااا  العاجيااااة أو الاااادعامات الدوائيااااة    

 وبدائلا  سرطان أو إلتهااب الكباد الوباائى أو الساودالدى     والطردية أو ال

 حملى الصنه .

 والقساطر التشخيصية ليست صاالت كربى . PCR حتليل الا  .4

حتمل تغطية األمراض واخلدمات الغري مغطاام طبقاا لشاروط العقاد      .5

أو الوثيقة  وإست نا ات العقد أو الوثيقة وصاالت  اوز احلاد األقصاى   

 كات الوعا  اجملمه .للتغطية  ون إستها

حتماال تغطيااة تركيبااات األساانان واملسااامري والطاارابي  واإلجاارا ات    .6

 الغري مغطام لألسنان .

حتمل النةارات الطبية ) اإلطار / أو العدسات ( كال سانة  والعدساات     .7

 الطبية الاصقة .

 .القانونيحتمل تغطية متابعة احلمل والوال ة واإلجهاض  .8

لأل وياة   جم )  ثاثة ماياني جنياة (   3,000,000وذلخل بقيمة  وعا   مه .9

املزمنة واحلاالت الكربى واألماراض واخلادمات الغاري مغطاام وصااالت      

 اااااوز احلااااد األقصااااى للتغطيااااة  ون إسااااتهاكات الوعااااا  اجملمااااه   

العقااد واألمااراض واخلاادمات الغااري مغطااام وذلااخل جلميااه   واساات نا ات

إإ  احلاالي  السانوي مار الوعاا     املتبقاي املشرتكني سنويا ويتم ترصيل 

 صالة التجديد . يفالقا م  السنويالوعا  

يتم تنسي  الوعا  اجملمه بالزيا ة أو النقصان طبقا للزيا ة أو الانقص   .10

 ألعدا  املشرتكني .

Full Coverage 

 سنانألا

 -وتشمل على سبيل امل ال خدمات الكشف 

اخلله  -احلشو املرك   - العا ياحلشو 

 -ورذعاج الل ة واجل -واجلراصي البسيث

 -املضا ات  –املسكنات  - اشعة االسنان

التنةيف وإزالة الرواس  اجلريية وكادة 

خدمات األسنان وعلى أال تشمل التلميه 

 . )والتقويم والتجميل 

Dental 
Dentist fees-dental 
X-rays-normal 
fillings-normal or 
surgical dental 
extraction-gum & root 
treatment 
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احلاالت الطبية الطارئة والغري  يفتقديم خدمات الكشف 

طارئة على السوا  للسا ة املشرتكني مباشرة عند تقديم 

 اخلاصة بهم االشرتا بطاقات 

 الطبية .  الشبكة ) الكارنيهات (  اخل 

كشااااف املباشاااار ) باااادون حتوياااال    ال

 .مسبا(
Direct access 

حتادت للمشاارتكني  اخاال   الاا تغطياة مجيااه اإلصاابات   

 مجهورية مصر العربية دقث .

  .ع .اإلصابات واحلوا ت  اخل ج .م

مصار الادولي ودقاا ألخار قائماة      سعار مستشافى  أ% مر 100

 أسعار .

 Reimbursement . النقدي االسرت ا 

اإ مقاارات جهاااز تنميااة    الشااهريتوصاايل ا ويااة العاااج   

 التجارة الداخلية

املقاااااااارات  توصاااااااايل األ ويااااااااة اإ 

 اإل ارية .
 

كااااارت ختفااااي  لكاااال  2حتماااال تغطيااااة إصاااادار عااااد   

 مشرت   انا .

  كارت التخفي 

 الاا للمواعيااد  مبقاارات اجلهاااز وودقااا ًًًً  ساابوعياً أزيااارات  6

يتم اإلتفاق عليها بني الطردني على اال تقل عار سااعتني   

 الواصدة. للزيارة

 Doctor visit الرعايةطبي  

 وثيقة تأمني

صالااة الوداااة  يف مجاااعي تكااادليهااذا العاارض يشاامل وثيقااة تااأمني 

ألى ساااب  وعناااد اإلصاااابة باااالعجز الكلاااى الااادائم وعناااد اإلصاااابة   

 التكاااادليباااالعجز اجلزئاااى الااادائم علاااى أن تكاااون مزاياااا التاااأمني     

 : كالتالي  اجلماعي

 تشمل : مجاعي تكادليإصدار وثيقة تأمني 

جني  . )مائة  100000مرض مبلغ  بأيعند الوداة الطبيعية أو ودام  -

 ألف(

 جني  .)مائة ألف( 100000عند الوداة حبا ت مبلغ  -

 جني  .)مائة ألف( 100000العجز الكلى الدائم ألى سب  مبلغ  -

 جني  )مخسون ألف( 50000الدائم ألى سب   مبلغ  اجلزئيالعجز  -

 وهذم اخلدمة تقدم مباشرة بني اجلهاز والشركة املصدرة للوثيقة
على أن يتم سادا  كاداة    مجاعي تكادليدر بها وثيقة  تأمني ويص

 اختيارهاا سايتم   الا  مصاريف إصادار الوثيقاة مبعرداة الشاركة     

 مر بني املتقدمني .
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للتغطياة "  قصاى  األيلتزم الطر  ال ااني بتقاديم كاداة اخلادمات العاجياة واملتفاا عليهاا ودقاا للحاد           -2

جنيا    50000واحملد ة مببلغ  للسا ة مشرتكى الطر  األولسنويا  احملد  للعاج  " يةالسنو قيمة التغطية

مخسون الف جني ( للمشرت  وذلخل  ون إستهاكات الوعا  اجملمه وعلى أن يتم احملاسبة ودقاا   )دقث 

اخلدماااة املتعاقاااد معهااام الطااار  ال اااانى وعلاااي أن تكاااون   مقااادميلألساااعار التعاقدياااة للخااادمات لااادى 

 :يتيكااخلدمات 

 الكشف املباشر وحتويات طبي  الرعاية : (أ )
بتقاديم خادمات الكشااف املباشار دااى احلااالت الطبياة الطارئااة واحلااالت املرضااية        ال ااانييلتازم الطار    

شارتا  اخلاصاة بهام  اخال     إلعناد تقاديم بطاقاات ا   ) توجا  مباشار(   العا ياة للساا ة املشارتكني مباشارة     

 .  ال انياميئة الطبية املعتمدة مر الطر  

 شعة: ألخدمات الفحوصات املعملية وا (ب )
شعة تغطياة كاملاة للساا ة املشارتكني     ألتغطية خدمات الفحوصات املعملية وا ال انييتحمل الطر  

 .  وتقدم هذم اخلدمة مبعامل التحاليل ومراكز االشعة املتخصصة

 خدمات العاج الطبيعى :  (ج )
وتقدم  األولالطر   مشرتكياملوصودة للسا ة  الطبيعيتغطية خدمات العاج  ال انييتحمل الطر  

  . جلسة للمشرت  24قصى أاملتخصصة وذلخل حبد  الطبيعيهذم اخلدمة مبراكز العاج 

 صر  اال وية :  (  )
لنساابة  ودقااا  األولاملوصااودة للسااا ة مشاارتكى الطاار   األ ويااةتغطيااة صاار   ىيتحمال الطاار  ال ااان 

 يقوم املشرت  بددعها  اخل الصيدلية.%( والتى  20التحمل املتفا عليها )

 قامة باملستشفيات: إل رجة ا (م )
قامة إللدرجة ا تغطية العاج الداخلى باملستشفيات للحاالت الطبية املغطاة ودقا  ىيتحمل الطر  ال ان

 . االوإ املفر ة املمتازة لكل الربام 

 سنان:ألعاج ا (و )

 .املوضح أعام سنان بالكامل طبقا  جلدول املزايا ألتغطية مصاريف عاج ا ال انييتحمل الطر  

 -احلشاو املركا     -احلشو العاا ى  -أشعة األسنان  –كشف األسنان ) على سبيل امل ال  وتشمل التغطية

 -املضاااا ات  –املساااكنات  –عااااج اجلاااذور  –عااااج الل اااة  – واجلراصاااي البسااايثاخللاااه  -صشاااو عصااا  

واملساامري والطارابي     الرتكيباات  وكادة خادمات األسانان ماا عادا     (التنةيف وإزالة الرواس  اجلريية

تغطيتهااا ماار الوعااا  اجملمااه علااى أن يااتم وضااه الضااوابث إلسااتخدام  عاار طريااا جلنااة الرعايااة   ديااتم 

 الطبية وودقا  جلدول املزايا. 

 البصريات : (ز )

نة والعدساات الطبياة   تغطيتها مر الوعا  اجملمه ) اإلطار / أو العدسات ( والنةاارت الطبياة كال سا    يتم 

عاار  سااتخدام إلالاصااقة و عاام عمليااة ليااز  وذلااخل ماار الوعااا  اجملمااه علااى أن يااتم وضااه الضااوابث    

 طريا جلنة الرعاية الطبية وودقا  جلدول املزايا. 
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 :  املنزليخدمات التمري   (ح )

 الواصد .زيارات للمشرت  (  7 ) الزيارة الواصدة و حبد أقصى يفجم  300حبد أقصى يتم التغطية 

 :القانونيواإلجهاض  احلمل والوال ة (ط )
تغطيتهااا ماار الوعااا  اجملمااه علااى أن يااتم وضااه الضااوابث إلسااتخدام  عاار طريااا جلنااة الرعايااة       يااتم 

 –(  طبيعااايث  قيصاااريالاااوال ة )  –الطبياااة وودقاااا  جلااادول املزاياااا واخلاصاااة حبااااالت متابعاااة احلمااال    

 اإلجهاض القانونى.

ضادية واملوضحة يف عرضها الفين واملالي وذلخل إلاخلدمات واملزايا اكادة بتقديم يلتزم الطر  ال انى  -3

 -: وهي كالتاليحبيث تكون جزً  ال يتجزأ مر هذا العقد بنفب قيمة العرض املقدم 

 : وثيقة تأمني .أ 

صالة الوداة ألى سب  وعند اإلصاابة باالعجز الكلاى     دى مجاعي تكادليتأمني وثيقة هذا العرض يشمل 

  : كالتالي اجلماعي التكادليالدائم على أن تكون مزايا التأمني  اجلزئيالدائم وعند اإلصابة بالعجز 
  -: ايتي تشمل مجاعي تكادليوثيقة تأمني  رإصدا 

 . )مائة ألف(  جني 100000مبلغ  الطبيعيةعند الوداة  - -

 )مائة ألف( .  جني 100000مبلغ  حبا تعند الوداة  -

 )مائة ألف(  .جني 100000الدائم ألى سب  مبلغ  العجز الكلى -

 )مخسون ألف( .  جني 50000 سب  مبلغالعجز اجلزئى الدائم ألى  -

ويصادر بهاا وثيقاة تاأمني      املصادرة للوثيقاة   والشاركة اخلدمة تقدم مباشارة باني الطار  األول     موهذ

مصاااريف إصاادار الوثيقااة مبعردااة الطاار  ال ااانى    رسااوم وعلااى أن يااتم ساادا  كادااة    تكااادلى مجاااعى 

 ون حتمااال الطااار  األول مسااائولية أى إخاااال أوتقصاااري داااى سااادا  اإللتزاماااات أو أى   ...........شاااركة 

 .متعلقات ختص الطر  ال انى  ام الشركة املصدرة للوثيقة

 : كارت ختفي   .ب 

 –% علااى اخلاادمات الطبيااة ) الكشااف    50كااارت ختفيضااات  انااا  متصااومات تصاال إإ    2تااودري عااد    

 العمليات اجلراصية ( . –النةارات  –خدمات األسنان  –اإلشاعات  –التحاليل  –األ وية 

 :الشهريتسليم العاج  .ج 
درياا متابعاة خااا    للسا ة املشرتكني ) مبقرات اجلهاز ( وتودري خاث سااخر و   الشهريتسليم العاج 

 خلدمة الطر  األول  ال انيبالطر  

 : اإللكرتونيوالنةام  خدمات املتابعة اليومية .  

 –اخلدمااة الطبيااة ) مستشاافيات    مقاادمي( يتاايح التعاار  علااى مجيااه      Mobile Applicationتااودري ) -

مراكز أشعة .... اخل ( والتعر  على اميئة الطبية بالكامل بكادة  –معامل حتاليل  -أطبا   –صيدليات 

 احملادةات والتحديث الدائم ما.

 إرسال وإستقبال املوادقات ومتابعتها . -
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تقارير يومياة ملتابعاة اإلتصااالت ومادة املكاملاة ومادة اإلنتةاار واملكاملاات املساجلة وياتم إرسااما للطار               -

 صالة ورو  شكوى . يفاألول 

 اصل مباشر مه خدمة العما .تو -

( يشامل مادة احلصاول علاى املوادقاة        fax – Emailتقارير تقادم بصافة  ورياة ملتابعاة املوادقاات الطبياة )       -

وتوقيت املوادقاة وأنواعهاا جلمياه املشارتكني علاى أن ياتم إرسااما اإ جلناة الرعاياة الطبياة داى صالاة             

 طلبها .

 قيقااة ماار وقاات إرسااال   90 قيقااة وحبااد أقصااى  30خااال  24/7إرسااال واسااتقبال مجيااه أنااواع املوادقااات   -

 الطل .   

النقاادى علااى أن يااتم إرسااال التقااارير املفصاالة باإلساارت ا ات النقديااة بشااكل      اإلسااتعام عاار اإلساارت ا   -

  ورى للجنة الرعاية الطبية .

املشرتكني ( للجناة الرعاياة الطبياة  بكاداة البياناات و اخلادمات و        إرسال تقرير خدمات ) إستهاكات -

 وأيضاااا التوقيتاااات مماااا يتااايح متابعاااة العقاااد بصااافة مساااتمرة والرقاباااة أوال  باااأول بشااافادية كاملاااة       

 استهاكات الوعا  اجملمه .

 . Mobil Appتليفونيا  أو عر طريا الا  24/7اخلدمة (  مقدميعر الشبكة الطبية )  املشرتكنيإستعام  -

 خدمة سح  عينات التحاليل  .م 
مه حتمل  خدم  سح  عينات التحاليل  اخل مقر العميل مه أكرب أمسا  معامل التحاليل دى مصر

عر األمراض والفريوسات  ةمحات التوعي  املستمر تقديموكذلخل  املشرت  قيمة الزيارة املنزلية

 املعدية.

 احلجز والتنسياخدمة  .و 

وتنسيا كادة اخلادمات الطبياة للمشارت  وهاو بااملنزل وذلاخل عار طرياا          تقدم الشركة خدمة صجز

 .إذا استدعى األمر ذلخل  طبي  األسرة أو موظف خدمة العما  اخلاا ب 

لتغطيااة صاار  العاااج الشااهرى   يااتم اسااتخدام الوعااا  اجملمااه لربنااام  الرعايااة الطبيااة واملخصااص    -4

اصة القل  املفتوح أو قساطر القل  العاجية أو لألمراض املزمنة واحلاالت الكربى والتى تشمل  ) جر

الدعامات الدوائية والطردية أو السرطان أو التهاب الكبد الوبائى أو السودالدى وبدائلة حملى الصنه 

وإساات نا ات العقااد واألمااراض واخلاادمات الغااري مغطاااة وصاااالت  اااوز احلااد األقصااى للتغطيااة  ون  

واملساامري   لرتكيباات وا تنادرج حتات هاذا املسامى     ىوالتاملست نام إستهاكات الوعا  اجملمه واحلاالت 

واإلجهاض القانونى وحتمل النةاارات الطبياة ) اإلطاار / أو العدساات (      احلمل والوال ةوالطرابي  و

كل سنة والعدسات الطبية الاصقة و عم عملية الليز  وذلخل جلميه املشارتكني سانويا ( علاى أن    

 (ال غاري )  ثاثاة ماياني جنيا     جام    3,000,000مببلاغ   pool)) تاأمينى  ماه   مر خاال وعاا    يتم تغطيت 

) جلناة   ماذا الغارض   اجلهااز وذلخل مبوادقة اللجنة املشاكلة عار طرياا    وذلخل جلميه املشرتكني سنويا  

ساتفا ة مجياه   إاللجناة وذلاخل لضامان    قبال  عدا  ضوابث عاماة ياتم حتديادها مار     إالرعاية الطبية( مه 
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وياتم ترصياال املتبقااى مار الوعااا  الساانوى احلاااإ إإ    خااال ماادة التعاقااد الوعااا  اجملماه  مااراملشارتكني  

الوعا  السنوى القا م دى صالة التجديد على أن يتم تنسي  الوعا  بالزياا ة أو النقصاان طبقاا للزياا ة أو     

  .النقص ألعدا  املشرتكني

ودقاا  ملعادالت اإلساتها  وذلاخل للصار        و وز برغبة الطر  األول عند إنتهاا  الوعاا  اجملماه زيا تا     

من  على احلاالت املشار اليها عالي  صتى إاام مدة العقاد ماه ترصيال املتبقاى منا  داى صالاة التجدياد أو         

ر  ماا تبقاى منا  داى صالاة إنهاا  التعاقااد علاى أن ال ياتم خصام أو سادا  أى مصااريف إ ارياة أو رسااوم أو             

 ا  اجملمه.  ضرائ  مر املبلغ املخصص لزيا ة الوع

 يلتزم الطر  ال اني بتحمل تغطية مصاريف اخلدمات الطبية األساسية واإلضادية املشار إليها عالي  -5

 اخل اميئة الطبية املعتمادة و اخال النطااق اجلغارايف املتفاا       مللمشرتكني لدى الطر  األول واملؤ ا

 األطبا  املعتمديرشرتا  لدى أصد إلستخدام بطاقة اإب ) توج  مباشر( علي  عر طريا الكشف املباشر

 : كما يلي املقدم من  دور طلبها املستشفيات املشار إليها بالعرض الفين أو

 حلاالت الطبية الطارئةا : 

 مجيه اخلدمات  اخل املستشفى مبوج  الكارني  دقث. -

 مجيه احلاالت الطارئة. ىيتم الكشف بقسم الطوارئ دقث وليب بالعيا ة اخلارجية د -

 احلاالت التى ميكر عاجها بقسم الطوارئ يتم عاجها  اخل  و ون صجز املستفيد باملستشفى. -

 

 احلاالت الطبية الغري الطارئة: 

 ستشارات الطبية :إلخدمات الكشف و ا .أ 

تاتم  اخال العياا ات اخلاصاة والعيااا ات اخلارجياة املدرجاة باميئاة الطبياة املعتماادة ودقاا  ملاا أتفاا علياا              -

              الكارني  دقث  ) كشف مباشر( . مبوج  الطردان 

 : األشعةالفحوا املعملية و  .ب 

معاماال  -تااتم  اخاال مراكااز الفحااوا الطبيااة املدرجااة  اخاال اميئااة الطبيااة املعتماادة )مراكااز أشااع        -

 .حتاليل(

 )املمارع العام(. ةاألولي الرعايةأو طبي   الطبية اإل ارةبالكارني  ومنوذج حتويل معتمد مر  -

مباشارة والتااى   ال اانى الطار    ىستشااارإبالكارنيا  والنماوذج اخلااا متاادمات الفحاوا الطبياة لادى        -

املخصص  ماذا النةاام ماه ماصةاة وجاو  بعا  اخلادمات         ةمعامل التحاليل ومراكز األشعى تقبل د

 . ادقة مسبقة مر إ ارة الشركةموحتتاج إإ  التى
 

 خدمات صر  األ وية املوصودة : .ج 

( مار خاال الصايدليات املدرجاة باميئاة الطبياة       % 20ماه حتمال نسابة    ) األولالطر   ىمشرتكللسا ة  -

 .مراض املزمنة ألال تكون لعاج اأ ىاملعتمدة وعل

 . )املمارع العام( ةاألولي ةأو مر طبي  الرعاي الشركةمعتمدم مر إ ارة  وروشت مبوج  الكارني   -
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 روشاات  صاال أو ال ااانيالطاار    استشاااريمااه منااوذج صاار  أ ويااة صااا ر ماار اصااد        مبوجاا  الكارنياا   -

  ستشارياإل

 موقه وتتوم(. ةصل الروشتأن يكون كل مر النموذج وأ)على    

 : خدمات العاج املزمر املوصو  .  

 .ال انيو اخل اميئة الطبية املعتمدة لدى الطر   األولللسا ة مشرتكي الطر   -

وذلاخل   دارتة معيناة  تغطاى   أو أون اليار  عاج مزمر تصدر مر اإل ارة الطبية بالشاركة  مبوج  روشتة -

عااج   ىمباا يفياد كونا  حيتااج إإ تلقا      ال ااني ستشااري الطار    إمار أصاد    املستفيد تقريار  بعد تقديم 

 . مزمر

       :خدمات العاج الطبيعي املوصودة للسا ة مشرتكي الطر  ال اني .م 

)املماارع   ةاألوليا  ةأو طبيا  الرعايا   ةومناوذج حتويال معتماد صاا ر مار اإل ارم الطبيا       مبوج  الكارنيا   -

 العام(.

 : باملستشفياتخدمات العاج الداخلي  .و 

املغطاام شااملة )تكااليف اإلقاما       ةللحااالت الطبيا   لشاركة ... الطبياة   باميئاة تتم باملستشفيات املدرجة  -

وكادااة  وأطبااا  التخاادير والتمااري  واملساااعدير   أجاار املعاااجلني واجلااراصني وودااتح غردااة العمليااات  

 (.   مستلزمات اجلراح

مار أصاد     ىاحلااالت الغاري طارئاة وبناا  علاى تقريار طبا        ىيستلزم موادقة مسبقة مار اإل ارة الطبياة دا    -

)عااج أو   ىاملرضاية ساوا  كاان  خاول املستشافى لتلقا       ةيوضح تفاصيل احلال ل انىالطر  ا   ىستشارا

 ساعة. 24خال  ةاملطلوب ةصية( ليتم إصدار منوذج حتويل معتمد باخلدمإلجرا  عملية جرا

 خدمات عاج االسنان : .ز 

 –علاى سابيل امل اال ) كشاف األسانان       ملتوتشا  ةأطباا  األسانان باميئاة الطبيا    ب ةتتم بالعياا ات اخلاصا   -

عااج الل اة    - واجلراصاى  البسايث اخلله  -صشو عص   -احلشو املرك   -احلشو العا ى -أشعة األسنان 

  التنةيف وإزالة الرواس  اجلريية( وكادة خدمات األسنان .                                                                                     -املضا ات  -املسكنات  -عاج اجلذور  –

 الكشف يكون مبوج  الكارني  دقث . -
  ةاألولي ةأو طبي  الرعاي ةالطبيباقي اخلدمات مبوج  الكارني  ومنوذج حتويل معتمد مر اإل ارة 

 موضح ب  اخلدمات املطلوبة. ال انيالطر   ىستشارا)املمارع العام( بعد تقديم تقرير مر أصد 

 

باملواصفات الفنية واألسعار  البنو  السابقةيلتزم الطر  ال اني بتقديم اخلدمات سالفة الذكر يف  -6

 -:املوضحة بعرض األسعار املرسل من  

رت  باخلدمة مر ااااجني  ال غري (  لكل مش                   ) دقث  جني          هاقدر إشرتا  سنوى بقيمة -

جنيً                           جنيها  سنويا  )               مببلغ إمجاإ مشرت (      )          العاملني باجلهاز لعد  

كادة ووضريبة القيمة املضادة دقث ال غري( شاملة املصرودات اإل ارية ومصرودات اإلصدار 

 . الضرائ  والرسوم طبقا  للقانون
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مر الدرجة األوإ وعلى  أقارب شرتا  ألصد إلو وز برغبة السا ة املشرتكني العاملني باجلهاز ا -

جني                       دقث)  جني (        )   سنوى شرتا إبقيمة  ( سبيل احلصر )الزوج أو الزوجة

 .ال غري( 

 جني  ال غري(                      ) دقث جني (        )    شرتا  سنويإسنة بقيمة  25 صتى سراألبنا   -

 بقيمةسنة عند بداية التأمني  65سنة صتى  61مر سر  العاملني باجلهازتكلفة الفر  / السنة مر  -

 . جني  ال غري (  لكل مشرت                     ) دقث           جني          هاقدر إشرتا  سنوى

 إشرتا  سنوى بقيمةسنة عند بداية التأمني  65سنة صتى  61تكلفة الفر  / السنة مر األسر مر سر  -

 . جني  ال غري (  لكل مشرت                     ) دقث  جني            هاقدر

 

واملعامل ومراكز األشعة واملراكز الطبية أن تتضمر الشبكة الطبية املستشفيات  ال انييلتزم الطر   -7

 -: امل ال ال احلصر والصيدليات املتميزة ومنها على سبيل

يشرتط أن تتضمر الشبكة الطبية املستشفيات واملراكز الطبية واملعامل ومراكز األشعة والصيدليات  -

 -بيل امل ال ال احلصر :املتميزة ومنها على س
اجلوي  -كليوباترا  -مصر الدولي  -السام الدولي التجمه اخلامب  -)السام الدولي املعا ي  -

الوطين  –وا ي النيل  -مستشفى املركز الطئ املقاولون العرب  -القاهرة التخصصي  -التخصصي 

 –تبار  لألطفال  –الصفا  -الفؤا   ار  -الكلي الدولي  -مستشفى نسائم  –العيون الدولي  -للعيون 

مركز نسائم ( وكذلخل األطبا  ) / صاه  –مركز سبيد كلينخل  –أمان  -مستشفى اجلابري 

 / أشر  داروق أبا ير  – / خالد سعد شهاب )استشاري نسا  وتوليد (  –األطروأ )أنف وأذن( 

/ هشام حممد درج ) استشاري   –  / تامر عبد احلميد  يهوم )استشاري أطفال(  –)جراصة عامة ( 

كري( ث وشبكة املعامل  –ات مصر صيدلي –سيف  -وكذلخل شبكة الصيدليات ) العزبي  -عةام (  

ميجا سكان ( وما  -كايرو سكان  -مصر سكان  –ألفا ( ث مراكز األشعة ) ألفا سكان  -الربج  -املخترب )

  مياثلها يف املستوي الطئ واالنتشار.

تقل ال  وال يتعامل معها  ال ا للطر  ال اني تعديل املستشفيات أو الصيدليات أو املراكز الطبية حي -

مبا حيقا أ ا  اخلدمة  بعالي  عر مستوى اخلدمات املقدمة مر اجلهات الطبية املماثلة ما واملذكورة

تعديات تطرأ  يبأبإخطار الطر  األول  ال انيللمرضى على أعلى مستوى بشرط أن يقوم الطر  

ودى صالة رغبة  مر تاريخ التعديل أيام سبعةخال مدة ال تتجاوز  ال انيعلى اميئة الطبية للطر  

خصوصا   ال انياخلدمة للشبكة الطبية اخلاصة بالطر   مقدميالسا ة املشرتكني دى إضادة أصد 

 ال انيمغطام أو ردم أك ر مر عميل يقوم الطر   دى صال  التواجد دى مناطا جغرادية غري

 الطل  . مر تاريخ أيام سبعةخال مدة ال تتجاوز بإضادت  اإ الشبكة الطبية اخلاصة ب  

دور طلبها مر السابقة إذا تأخر الطر  ال انى دى تقديم اخلدمات املوضحة جبدول املزايا دى البنو   -8

وذلخل على النحو املبني ببنو  والرتاخى دى صلها  صالة وجو  شكوى وذلخل دىأصد السا ة املشرتكني 

دتوقه علي  غرامة بالنس  ودى احلدو  املبينة واملنصوا عليها  لتزامات إتنفيذ  ىالعقد أو تراخى د
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دقرة  (98تربمها اجلهات العامة واملا ة ) ال بشأن التعاقدات  2018لسنة  182( مر القانون رقم 48باملا ة )

تنشأ مبعردة  ال الطبية  جلنة الرعايةمر الئحت  التنفيذية ث وذلخل بنا  على تقرير يعد مبعردة  2

 الطر  األول. 

مر املشرتكني  ىاملا ة املذكورة يف صالة ثبوت تقديم اخلدمة أل يفكما يتم خصم ذات القيم الوار ة 

ويعوض بها املشرت  مبا ال  ال انيمستحقات الطر  على حنو تالف للمواصفات الفنية ختصم مر 

 . اوز درق تقديم اخلدمة

 

 للقواعد التالية : سرت ا  النقدي للخدمات الطبية يتم ودقا إلا -9
صالة الطوارئ : يتوإ الطر  ال اني صر  الفواتري ل  وكادة تكاليف  اإلسرت ا  النقدي دى :  أوال

خل ويكون إالعاج خارج اميئة الطبية مر املستشفيات واملراكز الطبية والعيا ات والصيدليات 

 % مر قيمة الفواتري أو الفاتورة املقدمة .100اإلسرت ا  النقدي للخدمات بنسبة 
   اخل صيدليات الشبكة الطبية وخارجها : يتم اإلسرت ا  بعد خصم اإلسرت ا  النقدي للدوا ثانيا :

% مر القيمة ال  يتحملها املشرت  سوا   اخل صيدليات الشبكة الطبية أو خارجها أو دى 20نسبة 

 صاالت صر  األ وية املوصودة بروشتات مر أطبا  خارج الشبكة الطبية .
اج باملستشفيات واملراكز الطبية والعيا ات اخلارجية اإلسرت ا  النقدي خلدمات الكشف والع ثال ا :

خر أسعار قائمة خدمات  % مر 100 اخل وخارج اميئة الطبية : اإلسرت ا  النقدي للخدمات بنسبة 

مستشفى مصر الدوإ أو قيمة الفاتورة أيهما أقل بشرط تقديم املستندات الرمسية تتومة 

 خل.ومعتمدة والتقارير الطبية املؤيدة لذل
اإلسرت ا  النقدي خلدمات املعامل وخدمات األشعة  اخل وخارج اميئة الطبية : اإلسرت ا   رابعا :

أو قيمة الفاتورة  الدولي% مر أخر أسعار قائمة خدمات مستشفى مصر 100النقدي للخدمات بنسبة 

 أيهما أقل.
: بشرط تقديم  القانونياإلسرت ا  النقدي اخلاا حباالت املتابعة والوال ة واإلجهاض  خامسا :

املستندات الرمسية الازمة والتقارير الطبية املؤيدة مه صورة مر شها ة ميا  الطفل على أن يتم 

 للضوابث املعدة مبعردة جلنة الرعاية الطبية طبقا ملا هو وار  جبدول املزايا . الصر  ودقا 
 اإلسرت ا  النقدي للنةارات : سا سا :

ستفيدير مر نةام الرعاية الطبية حمل العقد بطل  نةارة طبية أو العدسات يف صالة قيام أصد امل

الطبية الاصقة وذلخل بعد توقيه الكشف علي  وتقديم كشف النةارة ) مقياع النةر( للطر  

العدسات الطبية الاصقة مر  ال انى وأصل الفاتورة يتوإ الطر  ال اني صر  قيمة النةارة أو

 لضوابث املعدة مبعردة جلنة الرعاية الطبية .  ل الوعا  اجملمه ودقا 
اإلسرت ا  النقدي ويتم الصر  بعد   إلعتما  تقديم املستندات الرمسية والتقارير الطبية املؤيدة شرطا 

 سبوع مر تارر  .أال دى صاالت الطوارئ ديتم اإلسرت ا  دى خال إسبوعني مر تقديم املطالبة أ

احلد األقصى % مر  80بإباغ الطر  األول عند بلوغ أصد املستفيدير نسبة  ال انييقوم الطر   -10

% يتم وقف تقديم اخلدمات عر 90ودى صالة بلوغ املستفيد نسبة   ون الوعا  اجملمه ث السنوية للتغطية

وإباغ الطر  األول بذلخل مه إرداق تقرير  "والداخلي"عدا صاالت الطوارئ مؤقتا   ال انيطريا الطر  
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ستكمال العاج وعما إذا كانت دى صدو  إلفصل عر احلالة والتكلفة املتوقعة للصر  على احلالة م

 .  التغطية السنوية للفر  أم تزيد ومدة العاج

عاج هذا املشرت  مه حتمل كادة النفقات الزائدة عر  استمرارو وز للطر  األول أن يطل  

الوعا  اجملمه املخصص للجهاز بعد موادق  جلنة  وذلخل مر  ون الوعا  اجملمه التغطية السنوية

  . والداخليالرعاية الطبية عدا صاالت الطوارئ 

بتسليم الطر  األول الكارنيهات اخلاصة بالسا ة املشرتكني دى خدمة الرعاية  ال انييلتزم الطر   -11

 الطبية يوم ..............  املوادا ................

  و النا ة عنها ما احلاالت الطبية التالية واملصاريف املرتبطة بها أ ال انيالطر   لتزاماتإيست ين مر

 عليها على أن يتم  تغطيتها مر الوعا  اجملمه :                      خي ينص صراصة

 العيوب اخللقية واألمراض الوراثية والتشوهات و السكتة الدماغية املستمرة . (1

أو السفر أو الزواج والعاج خاارج مجهورياة مصار     الرتقيالذكا  ث ودحوا  واختبارات الدوريالكشف  (2

 العربية.

ان ما الكحولياات أو إ   ىتنشاأ عار تعااط    ال عاج اال مان وإعا ة التأهيل و جلسات التخاط  واألمراض  (3

 العقاقري أو حماوالت اإلنتحار واألمراض اجلنسية بكادة أشكاما وانواعها واإليدز.

 كل املفاصل.  و ت MSناعة املكتسبة ومرض تصل  األعصاب املتناثر أمراض نقص امل (4

واإلجهاض ألسباب إختيارية  ىوالضعف اجلنس ىعاج و دحوصات  العقم واإلخصاب والتلقيح الصناع (5

وكادااة وسااائل وجراصااات منااه احلماال وعمليااات اخلتااان و الطهااارة وألبااان وأغذيااة األطفااال وعمليااات   

  اجلنب.ريتغي

عة األعضا  وزرع النخاع وكادة األ وياة املتعلقاة بهام وعملياات تغايري األطارا  واملفاصال         جراصات زرا (6

الصناعية واملصااريف املتعلقاة بالتطعيماات واألمصاال واللقاصاات بشارط أن تكاون غاري عاجياة وعادم           

 وشلل األطفال. ىوالعصب ىالتوادا العضل

 عاقد.خي تكر نا ة عر صا ت نشأ بعد الت جراصات التجميل ما (7

بر عاجااات الساامنة والنحادااة والعاااج بالوسااائل غااري التقليديااة م اال العاااج باألعشاااب أو الوخااذ باااإل       (8

بالياد وغاذا  ملكاات النحال وأ وياة       ىنواع الط  البديل وعاج العةاام والعماو  الفقار   أالصينية وكادة 

الشخصاية م ال    اج ساقوط الشاعر وعااج قشار الشاعر ومستحضارات العناياة       عا عاج الصله واملشي  و

 أ وية ص  الشباب واحملاليل اخلاصة بالعدسات الاصقة ومجيه متعلقاتها.

ماراض الناوم واألعاراض    أصاالت الضرورة الطبياة ث والعااج لادى اخلاربا  األجانا  و      يفالفيتامينات إال  (9

 املرتتبة علي .

انفلاااونزا الطياااور واخلناااازير واألماااراض املصااااصبة  )عااااج االوبئاااة علاااى سااابيل امل اااال و لااايب احلصااار   (10

 .(سلب البولوللشيخوخة م ل الزهامير 

تنت  عر احلروب وأصدات الشغ  واملشاجرات الفر ية واجلماعية والكوارت الطبيعياة أو   ىاإلصابات الت (11

التى ع  )مة العسكرية أو اصابات املاثنا  اخلدأحتدت  ىمراض التاإلشعاعات النووية أو االصابات واأل
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نشااطة اخلطاارة  ألالعاااب الاادداع عاار الاانفب و   أ –تناات  عاار االلعاااب الفر يااة واجلماعيااة للمحرتدااني      

 للمحرتدني (.

عاج األمراض النا ة عر األوبئة اجلرثومية وامليكروبية م ل )اجلمرة اخلبي   والكولريا والطااعون(   (12

 سارع . الرئويلتهاب واإل
ت تشريث القرنية و عمليات إصاح احلول والديناميكياة الضاوئية   إصاح عيوب البصر بالليزر وعمليا (13

 للعيون.
 التكاليف غري الطبية م ل النفقات اخلاصة ) بالتليفون أو الكاديرتيا أو املرادا ( . (14

 

  -اجلهاز : التزاماتثالثًا : 

السانوى إلمجااإ   يلتزم اجلهاز بسدا  مستحقات الطر  ال انى ودقا  لقيمة اإلشرتا  الشهرى أو الربه  -1

تنشاأ   ىتقرير تقدم  جلناة الرعاياة الطبياة التا    عد  املشرتكني متدمة الرعاية الطبية وذلخل بناً  على 

 ىوماصةاات الساا ة متلقا   بعد التقارير التى ور ت إليها مر قبل الطار  ال اانى   مبعردة الطر  األول 

علماا بأنا  ه   ث  واالعتماا   قباول وال الفحاص  تااريخ  مار  حتسا   يوم 30 اوز ال مدةوذلخل خال  اخلدمة

 200مشارت  مار األدارا  وعاد        500اإلتفاق على عد  أوإ يتم إصتساب املطالبة املالية بناً  علي  وهاو عاد    

مر األسر على أن يتم املراجعاة والصار  لتساوية بناد احلاذ  واإلضاادة وذلاخل مار الشاهر األخاري قبال            

 نهاية التعاقد . 

شاااملة املصاارودات اإل اريااة ومصاارودات اإلصاادار    علااى أن تكااون كادااة األسااعار لكادااة بنااو  التسااعري     

 . الضرائ  والرسوم طبقا  للقانونكادة ووضريبة القيمة املضادة 

 ىيتضاامر أمسااا  املشاارتكني وصااورة بطاقااة الاارقم القااوم  مبلااف ىمبواداااة الطاار  ال ااان اجلهااازيلتاازم  -2

بإصادار بطاقاات    ىالبياناات املطلوباة مار كال مشارت  لديا  ليقاوم الطار  ال اان         كاداة  تتضامر   ىوالت

 سم لكل مشرت .الالعاج لكل منهم حتمل الصورة وا

دااى صالااة إخطااار   لاا مشاارت  يتبااه  ىصالااة إسااا ة اسااتخدام اخلدمااة ماار قباال أ يلتاازم اجلهاااز بأناا  دااى   -3

الطار  األول إلغاا  تعاقاد املشارت      أن يطل  مر  ىكتشاد  ذلخل وحيا للطر  ال انإالطر  ال انى ل  

 ىوذلخل بعد إثبات ذلخل باملستندات وللطار  األول أن يساتجي  للطلا  صاال ثباوت ذلاخل ثبوتاا  يقينياا  دا         

 . صا املشرت 

 إضافة مشرتك : 
 ال ااني إضادة مشارتكني جاد  بعاد تااريخ ساريان العقاد يقاوم الطار           ىيف صالة رغبة الطر  األول د

لإلشاارتا  املتفااا علياا  طبقااا لعااد  الشااهور امليا يااة املتبقيااة صتااى    الساانوي مبطالبااة جااز  ماار القسااث

% مار  50وإذا كانت اإلضادة مدة أك ار مار    السنوي% مر قيمة القسث 50تاريخ نهاية العقد وحبد أ نى 

قيمة القسث ) نصف املدة ( حتسا  باألياام علاى أن ياتم إردااق املساتندات املطلوباة إلضاادة املشارتكني          

أيام مبطالبات منفصلة عر مطالبات الاددعات األساساية علاى     7ويتم تسوية اإلضادات دى خال اجلد  

 أن يتم تسوية اإلضادات دى الشهر األخري مر التعاقد.
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 حذف مشرتك : 
مساتفيد ياتم ر  نساب  مار اإلشارتا  اخلااا با  تتناسا  ماه           أييف صالة رغبة الطار  األول يف صاذ    

املشاارت  ماار نةااام  اسااتفا ةويف صالااة  ثماار نةااام العاااج  اسااتفا ت عااد  األشااهر املتبقيااة وبشاارط عاادم  

كاملاة ويسات نى مار ذلاخل صااالت الودااة        السانوي قيمة اإلشارتا    ال انييستحا الطر   الطئالعاج 

مار اخلادمات الطبياة أم ال     اساتفا  الشهر قبل تااريخ الوداام دقاث ساوا      ألى سب  بأن يتم احملاسبة عر ا

 الشهر األخري مر التعاقد. يفوعلى أن يتم تسوية احلذ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الطرف األول الطرف

 عشماوي ابراهيم/ الدكتور

 

   ارةإ  لب رئيب بصفت 
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