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 السيد المهندس    /  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 بترومنت –سكندرية للصيانة البترولية اإلشركة      

 تحية طيبة وبعد ،،،     

 

باإلشارة إلى الموضوع عالية ، يرجى من سيادتكم التفضل بالموافقة على قيدى بسجل المقاولين لدى شركتكم           

 تى ذكرها فيما يلى ومرفق لسيادتكم البيانات الخاصة بها للعلم واإلطالع .اآلالموقرة وذلك على بنود األعمال 

 

 

 

 

 

 طالب القيد 

 ...........................................:  سم الشركة  إ

 : ........................................... صفة الطالب 

 :    ........................................ التوقيع   
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 شروط القيد بالسجل

 

 تعديالت تطرأ عليها مستقبالً .مراعاة الدقة التامة فى إعداد بيانات النماذج المرفقة مع أخطار الشركة بأية  -1

جميععع البيانععات الععواردة بالنمععاذج المرفقععة يجععل أت تععدعم بالمسععتندات األصععلية وصععورها بشععرط مطابقتهععا  -2

 لألصل.

النشاط فى مجال التخصع  معدة مناسعبة ولعب سعابقة عمعل معع بيعات سعابقة  قام بتنفيذللقيد قد  المتقدمأت يكوت  -3

ي سواء كمقاول أصل أو معن البعاطن علعى أت تععذه هعذب الخبعرة بشعهادة قطاع البترولالاألعمال مع شركات 

 من الجهات السابق تعاملهم معب .

ال يقبل قيد المقاول من العاملين السابقين بقطاع البتعرول معالم يكعن قعد مضعى علعى تركعة الخدمعة معدة  ال عة   -4

 سنوات .

بععة بالسعادة الععاملين بالشعركة وأت يقعدم ال يقبل أى مقاول تربطة صلة قرابة أو مصعاهرة تتعى الدرجعة الرا -5

 إقرار منب بذلك عند أخطارة بقبول قيدب فى السجل .

ذم طالل القيد بالقوانيين واللوائح والتعليمات التى تحكم عالقتب بالشركة وكذلك عالقتب بالجهات األخعرى تيل -6

 كالضرائل أو التأمينات وجهات إصدار الترخيصات الخاصة .

الشكل القانونى ، السجل التجارى ، البطاقة الضريبية ، سجل قيعد المقعاولين القطعاع )بب عقد الشركة موضح  -7

تعتبر الحد األدنى من المستندات المطلوبعة ويعتبعر تقعديمها أساسعياً للن عر  (الخاص وشهادات سابقة األعمال

 فى طالل القيد .

تبعاد أى مقععاول مععن السععجل ووقعع  إسعع إلععىاإلخععالل باإللتذامععات أو اإلخععالل بععأمن وسععالمة الشععركة تعع دى  -8

التعامعل معععب بموجعل توصععية مععن اإلدارة المختصعة وموافقععة اللجنعة وال يترتععل علععى ذلعك أى تععق للمقععاول 

 بالرجوع على الشركة .

فى تدود ما تسمح بب القوانين إال بمبررات موضوعية تقرها اللجنة الدائمعة للقيعد  شرطال يجوه األعفاء من  -9

أ ت يوافعق  عليهعا المعدير الععام المخعت  ويعتم أعتمادهعا معن السعيد المهنعد    رئعي   بسجل المقعاولين علعى

 . بمجل  اإلدارة والعضو المنتد

يجوه لطالل القيد أت يتقدم فى مجموعة أو أكثر من مجموعة طالما أنها داخلة فى مجال نشعاطب الفعلعى ولعب  -11

 سابقة أعمال عنها .
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 المستندات الالزمة للتسجيل

 

 البيانات الالهمة مع ختم الكراسة بكاملها بختم الشركة ولن يلتفت دوت ذلك . ملئة بعد سالكرا إستيفاء -1

 . )مع االطالع على األصل(قرار ضريبى إخر آصورة من البطاقة الضريبية تديثة و -2

 .)مع االطالع على األصل( القيمة المضافةصورة تسجيل الضريبة على  -3

 . )مع االطالع على األصل( من السجل التجارى محدث صورة -4

 تحاد المصرى للتشييد والبناء تديثة .اإلأصل بطاقة  -5

مععع تقععديم  عتمععاد ...إلعع (إشععهادات  –شععهادات خبععرة  –عقععود  –سععناد إصععورة أوامععر سععابقة أعمععال معتمععدة ) -6

 . خطابات اإلنتهاء من األعمال طرف العميل

 رخصة ...إل  (. –فراج جمركى إبيات معدات وو ائق ) صورة  -7

 المركذ المالى للشركة . -8

 صورة من عقد تأسي  الشركة . -9

 صورة إيصال سداد كراسة القيد . -11

 البيانات البنكية ) اسم البنك اسم الفرع رقم الحساب السويفت كود( . -11

 خطاب رسمى معتمد ومختوم بمن لب تق التوقيع على التعاقدات والتعامالت المالية . -12

 يش وتشبيب( .صحيفة الجنائية )فال -13

 أخرى . -14

 

 تعليمات

 

 :ستمارة إلتى إلستيفاء اآلتباع اإيرجى التكرم ب

 ترقيم المستندات المقدمة من سيادتكم . -1

 يوضع رقم المستند بمكات واضح . -2

  بمستندات. ةستمارة وفقاً ألرقام المستندات المرفقة ولن يتم اإللتفات ألى تخصصات غير مدعومإليتم ملئ ا -3
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 بطاقة تعارف المقاول

 

  اسم الشركة

 

 

  السمة التجارية

  عنوان الشركة

  (1رقم الهاتف )

  (2رقم الهاتف )

  (3رقم الهاتف )

  (4رقم الهاتف )

  (1رقم الفاكس )

  (2رقم الفاكس )

  نوع الشركة 

  رقم القيد بالسجل التجارى

  غرض الشركة

  رأس مال الشركة

  تاريخ استخراج السجل التجارى

  تاريخ تجديد السجل التجارى

  رقم البطاقة الضريبية

  رقم الملف الضريبى

  جهة صدور البطاقة الضريبية

  تاريخ صدور البطاقة الضريبية

  البطاقة الضريبيةتاريخ انتهاء 

  اسم المأمورية التابع لها

 رقم عضوية بطاقة االتحاد المصرى

 لمقاولى التشييد والبناء

 

تاريخ انتهاء شهادة االتحاد 

 لمقاولى التشييد والبناء المصرى

 

  اسم المدير المسئول

  إستخراج الشيك بأسم

E-mail address  

 

 نقر نحن السادة شركة /

البيانات الموضحة عاليه ونلتزم بمراسلة سيادتكم واحاطتكم بخطاب مرسل بعلم الوصل فى حالة تغير أى  بصحة

 بيان

 المدير المسئول :

 التوقيع :
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 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 أعمال التحكم االلى 011

         تصميم وتوريد شبكات اإلنذار واإلطفاء التلقائى 010

         إصالح شبكات اإلنذار واإلطفاء التلقائى  011

         توريد وإصالح ومعايرة الموازين  011

         إصالح ومعايرة الموازين 011

         تركيب شبكات التليفون واإلتصال الخارجى والسنتراالت 011

011 
توريد وتركيب وصيانة شبكات التليفون واإلتصال 

 والسنتراالتالخارجى 
        

         تركيب شبكات اإلنذار  011

         تصميم وتوريد وتركيب شبكات اإلنذار واإلطفاء التلقائى 011

011 
صيانة أجهزة القياس والتحاليل اإللكترونية المستخدمة 

 فى المعامل الكيماوية
        

001 
 توريد وتركيب أجهزة القياس والتحاليل اإللكترونية

 المستخدمة فى المعامل الكيماوية
        

         إصالح وصيانة األجهزة الرقمية  000

         توريد وتركيب األجهزة الرقمية 001

         تصميم وتوريد وتركيب الحماية الكاثودية 001

         توريد وتركيب أعمال الحماية الكاثودية 001

         والنداءأعمال األنظمة الصوتية  001

         أعمال الكاميرات وملحقاتها 001

         تركيب وصيانة أجهزة التحكم األلى واألجهزة الدقيقة  001

         توريد وتركيب أجهزة التحكم األلى واألجهزة الدقيقة 001

001 

توريد وتركيب أعمال التحكم األلى األتوماتيكى فى النظم 

 المختلفة بإستخدام 

 & ………. DCS &PLC  &SCADAالبرامج : 

        

011 

تصميم وتوريد وتركيب أعمال التحكم األلى األتوماتيكى 

 فى النظم المختلفة بإستخدام 

 & ………. DCS &PLC  &SCADAالبرامج : 

        

          أخرى: 010



 
Alexandria Petroleum Maintenance Co. 

(PETROMAINT) 

 كراسة القيد فى سجل المقاولين 

 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(

 

TDF_0106 

 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 أعمال ميكانيكية 111

         صيانة ضواغط الزيت 110

         أعمال تركيب المعدات الميكانيكية 111

         إنشاء الهياكل المعدنية 111

         إنشاء التنكات 111

         تركيب أعمال عزل حرارى على الساخن والبارد 111

         توريد وتركيب اعمال عزل حرارى على الساخن والبارد 111

         والتربينات البخاريةصيانة الطلمبات والضواغط  111

         أعمال الترميل والدهان 111

         توريد رمال العمال الترميل 111

         أعمال التغليف والتبطين لخطوط المواسير والصهاريج  101

         ( c.s &s.sإنشاء وصيانة خطوط المواسير)  100

         ( grp &greإنشاء وصيانة خطوط المواسير)  101

         صيانة التوربينات 101

         تصنيع المبدالت الحرارية 101

         صيانة المبدالت الحرارية 101

         صيانة البلوف 101

         تصنيع أوعية الضغط وأبراج التقطير 101

101 
توريد وعمل لحامات للسيور الناقلة وعمل اإلصالحات 

 والتركيبات
        

         تصميم أنظمة مكافحة الحريق 101

         تصميم وتوريد وتركيب أنظمة مكافحة الحريق 111

          أخرى: 110
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 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 أعمال النظافة 111

         أعمال نزح وتطهير 110

         نظافة المستودعات وخزانات المياة 111

         للمستودعات البترولية disludgingأعمال  111

         أعمال نقل المخلفات البترولية 111

         نظافة المبانى والشوارع بالشركة 111

         أعمال مكافحة األفات والقوارض 111

         أعمال نظافة للمبدالت وفواصل الغاز وفواصل األمالح 111

          أخرى: 111

 الشعب كود

 التفتيش الهندسى 111

         أعمال التفتيش اإلتالفى 110

         أعمال التفتيش غير اإلتالفى 111

         أعمال التحليل الكمى والنوعى لمكونات المعادن 111

         أعمال اإلتزان الميكانيكى 111

         أعمال التفتيش على المستودعات والمعايرة 111

         التفتيش على الخطوط وإستخدام الفرشاة الذكيةأعمال  111

         أعمال المعالجة الحرارية للحامات 111

         أعمال قياس اإلهتزازات للمعدات الدوارة 111

         أعمال التفتيش والمعايرة للمعدات 111

         أعمال إستشارية فى التفتيش الهندسى 101

          أخرى: 100
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 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 بيوت خبرة استشارية 111

         أعمال إستشارية وتصميمات بحرية 110

         اعمال إستشارية وتصميمات فى الكهرباء والتحكم 111

         أعمال إستشارية وتصميمات مدنية 111

         أعمال إستشارية وتصميمات معمارية 111

         طفاء واالمن الصناعىواال أعمال إستشارية فى اإلنذار 111

         أعمال إستشارية فى الحماية الكاثودية 111

111 
أعمال إستشارات وتصميمات هندسية لألعمال 

 الميكانيكية
        

111 
أعمال إلستشارية وتصميمات فى أعمال التكييف 

 المركزى
        

         أعمال إستشارية قانونية 111

         حساباتأعمال  101

         أعمال تخليص جمركى 100

     أعمال إستشارية لخدمات محطات المياه 101

          أخرى: 101

 الشعب كود

 التكييفالتبريد و أعمال  111

110 
 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف

 Chillers / AHU 
    

111 
 تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف

DX Units/AHU 
    

     VRF/VRV  تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف  111

     Split Unitsتصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف  111

     Cooling Towersتصميم وتوريد وتركيب  111
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 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

     Refrigeration Unitsتصميم وتوريد وتركيب  111

111 
والعزل  تصميم وتوريد وتركيب جميع أعمال الصاج

 والتهوية
    

111 

تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أعمال التحكم اآللى 

االتوماتيكى ألنظمة التكييف المختلفة بإستخدام 

BMS/VAV 

    

     اختبار وتشغيل وصيانة أنظمة التكييف المركزى 111

         Split Unitsاختبار وتشغيل وصيانة وحدات التكييف  101

         التركيباتأعمال  100

          أخرى: 101

 الشعب كود

 أعمال صيانة وحدات النقل 111

         توريد وتركيب زجاج معدات النقل المختلفة 110

         أعمال ضبط طلمبات ومعايرة رشاشات وحدات النقل 111

111 
أعمال الخراطة والتجليخ للسندرات والكرنكات لجميع 

 وحدات النقل
        

111 
اعمال حدادة خاصة بإصالح وتوريد اليايات لسيارات 

 األتوبيس والنقل
        

         توريد وتركيب تيل الفرامل لعموم ووحدات النقل 111

         إصالح المعدات الكهربائية الخاصة بوحدات النقل 111

         توريد وتركيب الجكمانات المختلفة لوحدات النقل 111

111 
أعمال ضبط الزوايا للوحدات المالكى والميكروباس 

 والبيك أب وكذلك أعمال اإلتزان الديناميكى
        

         ترصيص العجالت 111

         توريد وتركيب العفشة لعموم وحدات النقل 101

         توريد وتركيب معدات الرفع الهيدروليكية 100

         النقلتصنيع صناديق سيارات  101
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 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

         توريد وتركيب الجكمانات للمعدات 101

         تصنيع ثالجات تبريد لسيارات النقل 101

         أعمال تصنيع معدات إختبار أحمال كهربائية 101

         توريد وتصنيع سخانات اللحام 101

         اعمال الخراطة للمعدات الثقيلة 101

         الهيدروليكأعمال  101

         أخرى: 101

 الشعب كود

 أعمال المراجل واألفران 111

         صيانة أفران التكرير والبتروكيماويات 110

         إنشاء أفران التكرير والبتروكيماويات 111

         العمرات الشاملة للمراجل البخارية 111

          أخرى: 111

 الشعب كود

 األعمال الكهربائية 111

         أعمال حوامل الكابالت 110

         أعمال إختبار الجهد العالى والمتوسط 111

         أعمال صيانة وإصالح محركات كهربائية 111

         أعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام التوزيع االرضى 111

         الصواعقاعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام مانع  111

         أعمال فرد الكابالت بكافة أنواعها 111

         أعمال توريد وتركيب المحوالت الكهربائية 111

         أعمال توريد وتركيب اللوحات الكهربائية  111

         توريد وتركيب شبكات اإلنارة وملحقاتها 111
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 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

101 
سكنية & مبانى إدارية أعمال كهربائية للمنشأت ) مبانى 

) .......... & 
        

         توريد وتركيب المولدات بكافة قدراتها 100

         صيانة المحوالت الكهربائية 101

         توريد وتركيب األجهزة مضادة لإلنفجار 101

         توريد وتركيب صيانة التوربينات 101

         الطاقة الشمسيةتصميم وتوريد وتركيب انظمة  101

         تركيب انظمة اإلضاءة 101

          أخرى: 101

 الشعب كود

 أعمال الرفع والرص والتستيف لألوناش 0111

0110 
أعمال الرص والتستيف والمناولة داخل الشركة 

 وخارجها
        

0111 
 -قالب  -أعمال النقل والتحميل بالسيارات ) تريال 

 ................... (كساحة 
        

         أعمال الرفع والتعتيق باستخدام االوناش 0111

          أخرى: 0111

 الشعب كود

 أعمال الزراعة 0011

         أعمال مكافحة الحشائش والهيش 0010

         زراعة أشجار الزينة وأشجار لصد الرياح 0011

         توريد نباتات وأشجار 0011

         مد شبكات رى ألشجار مصدات الرياح 0011

          أخرى: 0011



 
Alexandria Petroleum Maintenance Co. 

(PETROMAINT) 

 كراسة القيد فى سجل المقاولين 

 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(

 

TDF_0106 

 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 أعمال الورش 0111

         أعمال تزويد المعادن  0110

         لحام المواسير والمعدات بأنواع اللحامات المختلفة 0111

         أعمال الخراطة والتجليخ  0111

         معادن مختلفةأعمال سباكة  0111

          أخرى: 0111

 الشعب كود

 أعمال تأجير السيارات والمعدات والنقل 0111

         تأجير معدات وسقاالت 0110

0111 
تأجير معدات أعمال مدنية ) لودر & حفار & هزاز & 

 بلدوزر & جريدر & .......... (
        

         كهرباءتأجير معدات لحام ومولدات  0111

0111 
تاجير سيارات نقل االفراد ) مالكى & ميكروباص & 

 أتوبيس & بك آب & ........(
        

         تأجير معدات وأجهزة للعمل بالشركات البترولية 0111

0111 
تأجير معدات ) كمبروسر & ضاغط هواء & مولدات 

)...... & 
        

          أخرى: 0111

 الشعب كود

 أعمال غير معدنية 0111

0110 

مد خطوط المواسير المصنوعة من المشتقات 

البتروليةاوالبالستيك اوالفيبر جالس او المبطنة 

 بالكاوتشوك

        

         أعمال الوقاية الخاصة بمقاومة االحماض أو الصدأ 0111

         أخرى: 0111



 
Alexandria Petroleum Maintenance Co. 

(PETROMAINT) 

 كراسة القيد فى سجل المقاولين 

 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(

 

TDF_0106 

 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 تغذية وبوفيهات 0111

         تجهيز ( -العمل فى مجاالت التغذية ) توريد  0110

         إدارة وتشغيل البوفيهات 0111

          أخرى: 0111

 الشعب كود

 األعمال البحرية 0111

         التكريك الخاص باالرصفة البحرية والسقاالت 0110

         إستئجار لنشات بحرية لخدمة المنصات 0111

         الغطس والتفتيش تحت سطح المياةأعمال  0111

         أعمال الدهانات البحرية للمنصات والشمندورات 0111

         أعمال تموين المنصات بالمياة والسوالر 0111

0111 
أعمال إختبار وإصالح طلمبات حقن الوقود للوحدات 

 البحرية
        

         أعمال صيانة المنصات البحرية 0111

         أعمال إستئجار أوناش بحرية عمالقة لنقل المعدات 0111

         صيانة وإصالح الشمندورات 0111

         أعمال توريد وتصنيع إمتدادات المنصات البحرية 0101

         أعمال التفتيش أسفل وفوق المياه 0100

0101 
 أعمال فحص الخطوط البرية والبحرية بإستخدام الفرشاة

 الذكية
        

         أعمال اإلختبارات الالزمة للخطوط 0101

         أعمال نظافة الخطوط 0101

         أعمال صيانة وإصالح مرسى السفن 0101

         أعمال توريد غطاسين ومعدات الغطس الالزمة 0101

          أخرى: 0101
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(PETROMAINT) 

 كراسة القيد فى سجل المقاولين 

 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(

 

TDF_0106 

 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

 الشعب كود

 توريد عمالة 0111

         توريد عمالة غير متخصصة 0110

         توريد عمالة متخصصة 0111

         توريد عمالة محلية 0111

         توريد عمالة أجنبية 0111

         تشغيل كافة انواع العمالة المؤقتة 0111

          أخرى: 0111

 الشعب كود

 صيانة اجهزة  0111

         صيانة اجهزة الحاسب األلى 0110

0111 
صيانة أالت التصوير ) زيروكس & كالكس & ناشيونال 

 & إمبريال & ........(
        

         صيانة أالت حاسبة إلكترونية 0111

         صيانة أجهزة الفاكس 0111

         صيانة شبكات 0111

         رخص تشغيل 0111

         أخرى: 0111

 الشعب كود

 مشروعات المياه 0111

0110 
أعمال محطات معالجة المياة & محطات معالجة الصرف 

 الصحى &  أعمال محطات معالجة الصرف الصناعى
        

     حقن االبار بالكيماويات  0111

     انشاء محطات معالجة ابتدائية 0111

0111 
 انشاء محطات معالجة ابتدائية متقدمة 

Ultra  Filtration 
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(PETROMAINT) 

 كراسة القيد فى سجل المقاولين 

 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(

 

TDF_0106 

 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

     انشاء محطات تحلية آبار 0111

     انشاء محطات تحلية مياه بحار 0111

     انشاء محطات معالجة الصرف الصحى 0111

     انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى 0111

     ZLDانشاء محطات معالجة المياه المتقدمة  0111

     انشاء محطات رفع مياه 0101

     تشغيل وصيانة محطات تحلية 0100

     معالجة الصرف الصناعىتشغيل وصيانة محطات  0101

     تشغيل وصيانة محطات الصرف الصرف الصحى 0101

     تنفيذ أعمال مد مواسير 0101

     حفر وصيانة اآلبار 0101

     الخاصة بمحطات المعالجة المختلفةتنفيذ أعمال مدنية  0101

0101 
تصميم وتنفيذ أعمال ميكانيكية الخاصة بمحطات 

 المعالجة المختلفة
    

0101 
تصميم وتنفيذ أعمال كهربائية الخاصة بمحطات المعالجة 

 المختلفة
        

0101 
تصميم وتنفيذ أعمال األجهزة والتحكم الخاصة بمحطات 

 المعالجة المختلفة
    

     توريد عمالة متخصصة بأعمال مقاوالت محطالت المياه 0111

          أخرى: 0110

 الشعب كود

 أعمال مدنية 1111

         أعمال أساسات عميقة  1110

         أعمال هياكل خرسانية 1111

         أعمال تشطيبات 1111
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 كراسة القيد فى سجل المقاولين 

 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(

 

TDF_0106 

 متخصص التخصص كود
سابقة 

 بترولية

سابقة غير 

 بترولية

مسلسل 

 المرفقات

         أعمال شبكات وبنية تحتية 1111

         إنشاء ورصف الطرقأعمال  1111

         أعمال الكبارى الخرسانية والجسور 1111

         أعمال كبارى حديدية 1111

         موانى( -أرصفة بحرية  -أعمال بحرية )تكريك  1111

         األعمال والمنشآت المعدنية  1111

         منشآت رى 1101

         السكك الحديدية 1100

         األنفاق  1101

         ( تعدياتHDDأعمال األنفاق الصغيرة ) 1101

         أعمال حقن التربة  1101

         أعمال الترميمات متخصص 1101

         تجهيز مواقع الحفر للبريمات  1101

         أعمال العزل المائى والحرارى والماستيك متخصص 1101

         هدم متخصص 1101

         أعمال حفر وردم متخصص 1101

         أعمال نزح مياه متخصص 1111

         أعمال الندسكاب   1110

         أعمال الواجهات الزجاجية واألسقف الزجاجية متخصص 1111

         توريد خرسانة جاهزة   1111

         توريدات 1111

         ايجار معدات لألعمال المدنية   1111

          أخرى: 1111
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 للصيانة البتروليةشركة إسكندرية 
 )بترومنت(
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 السيد / مدير عام المهمات

 تحية طيبة وبعد ،،،         

 -: نحيط سيادتكم علماً باآلتىبناءاً على المستندات المقدمة من شركتنا 

  اإلستعداد للعمل بها .جميع التخصصات المشار إليها بنموذج القيد  تخضع لنشاط شركتنا وعلى أتم 

 : المناطق التى يمكننا العمل بها- 

 بكل مناطق الجمهورية  -0

 )تذكر بالتفاصيل(مناطق محددة  -1

................................................. 

................................................. 

.................................................  

  طبقأ والمستندات المرفقة .                                                               قيمة إجمالى سابقة األعمال 

 طبقأ والمستندات المرفقة .                                                                     قيمة أكبر مشروع منفذ 

  طبقأ والمستندات المرفقة .                                                           قيمة إجمالى المعدات المملوكة 

 وهذا اقرار منا بذلك .

 

 فائق االحترام ،،،، وتفضلوا بقبول

 

 

 أسم الشركة / المكتب : ............................................

 أسم صاحب الشركة : ..............................................

 جنيها  

 جنيها  

 جنيها  



Alexandria Petroleum Maintenance Co. 
(PETROMAINT)  

 بطاقة تعارف لمقاول

 شركة اسكندرية للصيانة البترولية

 )بترومنت(

 و اخطار االصل لقطاع السالمة  HSE Regulation للمقاولالسالمة  تعليمات يتم ملئ هذه البطاقة من قبل ادارة العقود بعد تسليم المقاول نسخة من دليل

HSF-5701 

 بيانات مقاول )تممئ ىذه البيانات بمعرفة شركة المقاول(

 ................................................................................................................................................... اسم  شركة المقاول

 ................................................................................................................................................... عنوان شركة المقاول

 .................................................................. فاكس ........................................................ تميفون شركة المقاول

 ................................................................................................................................................... البريد االلكتروني لممقاول

 اقرار

 ...................................................................مسئول/ ممثل شركة المقاول  ........................................................... اقر انا 

و ان شتركتي المتدون بيانتيتا اعتاله  022بتتاري    /   /  بانني قد استممت دليل تعميمات السالمة لمقاول الخاص بشركة بترومنتت 
 عميمات سالمة و التي تتوافق مع سياسة شركة بترومنت.مسئول عن تنفيذ ما بو من ت

 ........................................................................... رقم المحمول:  ............................................................................. االسم :

 ..................................................................... البريد االلكتروني: .............................................................................. التوقيع:

 (ادارة العقودالمشروع )تممئ ىذه البيانات بمعرفة  ناتبيا

 ...........................................................................:كود المشروع .....................................................................:اسم المشروع

 ..........................................................:اسم المدير العام المختص ..................................................:اسم العميل و مكان الموقع

   ................................................:اسم ميندس المشروع المختص ........................................................... :اسم مدير المشروع

ممثل ادارة العقود )تم تسميم المقاول نستخة متن دليتل تعميمتات 
 المقاول امامي(السالمة و تم توقيع 

 .............................. الوظيفة: ....................................... االسم:

 ............................... التاري : .................................... التوقيع:

 توزيع بطاقة التعارف

 المدير العام المختصصورة :  دارة العقود و المناقصاتصورة: ا االصل: قطاع السالمة و الصحة المينية
 



Alexandria Petroleum Maintenance Co. 
(PETROMAINT)  

Contractor Health and Safety 

Questionnaire 

 شركة اسكندرية للصيانة البترولية

 )بترومنت(

 

HSF-5601 

 

Project  Code No.  

 سلُ اٌىىد اٌّششوع

Contractor Name  Date  

 اٌراسَخ  اسُ اٌّماوي             

 

 

1 

HSE Management 

and Organization 

 

 إداسج اٌسالِح وٌىائحها

 

 

 

HSE ELEMENT 

 

Yes 

 ( ٔؼُ)

NO 

 ( ال)

Not 

required 

ال َىجذ 

 ضشوسج

1.1 Do you have a previous work in petroleum projects? If 

yes, Please give details 

 

هللً ذٍّلله سللاتمح اػّللاي وللٍ اٌّشللشوػاخ اٌثرشوٌُللح ف ٌللى كٔؼللُك ِللٓ و للٍه اروللش 

 . اٌرفاصًُ

   

1.2 How long has your company been achieved such projects 

for the oil and maintenance fields? 
 

 ٕفُز ِثً هزٖ اٌّششوػاخ فِا هٍ اٌّذج اٌرٍ ل ُرها وٍ ذ

   

1.3 Which major projects have you achieved in the last two 

years? 
 

  ِا هٍ اٌّششوػاخ اٌرٍ لّد ترٕفُزها خالي اٌؼآُِ اٌّاضُُٓ ف

   

1.4 Do you have employees involved in HSE activities only? 

"Pls give their names". 
 

 . تاٌسالِح اثٕاء ورشج اٌّششوع )سجاء روش اسّائهُ( هً ٌذَه وشَك ِخرص
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Contractor Health and Safety 

Questionnaire 

 شركة اسكندرية للصيانة البترولية

 )بترومنت(

 

HSF-5601 

2 

Equipment and tools 

control 

 

صُأح اٌّؼذاخ و اٌؼذد 

 اٌُذوَح

 

 

HSE ELEMENT 

 

Yes 

 ( ٔؼُ)

NO 

 ( ال)

Not 

required 

ال َىجذ 

 ضشوسج

2.1 Do you ensure that equipment and tools used by your 

employees are registered and maintained in a safe working 

condition? 
 

 هً أد ِرأوذ اْ جُّغ اٌّؼذاخ و اٌؼذد اٌُذوَح ِىىدج و وٍ حاٌح جُذج ٌٍؼًّ تها ف

   

3 

Personal Protective 

equipment (PPE) 

 

 ِهّاخ اٌىلاَح اٌشخصُح

3.1 Are you available to provide your employees all proper 

personal protective equipment needed for this project? 
 

هً ٌذَه االسرؼذاد ٌرىوُش جُّغ ِهّاخ اٌىلاَح اٌشخصلُح اٌالصِلح ٌٍؼّلً تاٌّشلشوع 

 ٌٍؼآٍُِ ٌذَىُف

   

3.2 do you maintain a spare stock of PPE? 
 

سلرخذاِها هً سىف َىىْ ٌلذَىُ ِخلضوْ احرُلامٍ ِلٓ ِهّلاخ اٌىلاَلح اٌشخصلُح ال

 ػٕذ اٌحاجحف 

   

4 

Safety training and 

awareness 

 

 ذذسَثاخ اٌسالِح

4.1 What arrangements dose your company has to ensure 

new employees has knowledge of basic HSE? 
 

ِا هٍ اٌرشذُثاخ اٌالصِح ٌٍرأوذ ِٓ اْ اٌؼآٍُِ ٌذَىُ ٌذَهُ دساَح ذاِح تاساسُاخ  

 ِح و اٌصحح اٌّهُٕح فاٌسال

 

 

 

 

  

4.2 Do your people have the comprehensive awareness for the 

hazards of their job? 

 

 هً اٌؼآٍُِ مشوىُ ٌذَهُ دساَح واٍِح تّخامش االػّاي اٌرٍ سىف َمىِىْ ترٕفُزهاف
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Questionnaire 

 شركة اسكندرية للصيانة البترولية

 )بترومنت(

 

HSF-5601 

HSE ELEMENT 
Yes 

 ( ٔؼُ) 

NO 

 ( ال) 

Not 

required 

ال َىجذ 

سجضشو  

Safety training and 

awareness 

 

 ذذسَثاخ اٌسالِح

4.3 do you have the ability to held a daily HSE meeting "10 

min only" to enhance the safety awareness of your 

employees? 
 

دلائك ومط ( ٌٍؼلآٍُِ ٌلذَىُ ِلٓ  01هً ٌذَه اٌمذسج ػًٍ ػمذ اجرّاع سالِح َىٍِ )

  سذماء تاٌّسرىي اٌثماوٍ ٌذَهُ وٍ ِجاي اٌسالِح فاجً اال
   

5 

Accident, Near miss 

and safety 

performance. 

 

اداء اٌسالِح ِٓ خالي 

 اٌحىادز و اٌخطش اٌىآِ

5.1 Has your company had any accidents or injuries in the 

last three years? If yes please, give some details. 

  

 هً ولؼد اٌ حىادز او اصاتاخ ٌذَىُ خالي اٌثالز سٕىاخ اٌّاضُح ف

 ٌى ٔؼُ ِٓ و ٍه اػطٕا اٌرفاصًُ .

 

   

5.2 Do you have a "Near Miss" form applied effectively 

during works? 

 

  هً ٌذَىُ ّٔىرج كخطش وآِك َطثك تفاػٍُح اثٕاء االػّاي ف 
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Contractor Health and Safety 

Questionnaire 

 شركة اسكندرية للصيانة البترولية

 )بترومنت(

 

HSF-5601 

6 

Occupational Health 

and Hygiene 

 

 اٌصحح اٌّهُٕح

HSE ELEMENT 

 

Yes 

 ( ٔؼُ) 

NO 

 ( ال) 

Not 

required 

ال َىجذ 

 ضشوسج

6.1 Has the periodic medical examination be done to enhance 

the health of your employees? 

 

 وحص مثٍ دوسٌ ٌٍرأوذ ِٓ سالِرهُف َرُهً 

   

6.2 Do you have a first aid box equipped with all proper first 

aid kits? 

 

 هً ٌذَىُ صٕذوق اسؼاواخ اوٌُح ِضود تجُّغ اداواخ االسؼاف االوٌٍ ف

   

6.3 If the above mentioned point is YES, who is the 

responsible of first aid box and nursing activities? 

 

ي ػلللٓ هلللزا اٌصلللٕذوق و اَ لللا ػلللٓ اػّلللاي ٌلللى إٌمطلللح اٌسلللاتمح ٔؼلللُ   ِلللٓ اٌّسللل ى

  اٌرّشَضف

   

6.4 Are there places for lodging your employees and have 

clean water closets? 

 

 هً هٕان اِاوٓ اللاِح اٌؼآٍُِ تها دوساخ ُِاٖ ٔظُفحف

   

6.5 Is there contract with the nearest hospital to the site 

location in every project ? 

 

 تىً ِششوع ف ٌرؼالذ ِغ الشب ِسرشفً ٌٍّىلغَرُ ا هً 
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(PETROMAINT)  

Contractor Health and Safety 

Questionnaire 

 شركة اسكندرية للصيانة البترولية

 )بترومنت(

 

HSF-5601 

7 

Transportation 

safety management 

 

إداسج سالِح اٌطشق و 

 وسائً اٌّىاصالخ

HSE ELEMENT Yes (ُٔؼ ) NO (ال ) 

Not 

required 

ال َىجذ 

 ضشوسج

 

`7.1 Do you have means of transportation to beck up your 

employees to and/or from their lodging? If yes give details 

and/ or no explain why? 

هللً ٌللذَه وسللائً ِىاصللالخ ٌٕمللً اٌؼللآٍُِ ِللٓ و اٌللً اِللاوٓ الللاِرهُ ف ٌللى ٔؼللُ اروللش 

 ٌى ال وضح ٌّاراف –اٌرفاصًُ 

   

7.2 Do the vehicles periodically are checked to ensure that 

they are in a good condition? 

 هً َرُ وحص اٌسُاساخ تصفح دوسَح ٌٍراوذ ِٓ سالِرها ف

   

7.3 Do your drivers have valid licenses? If yes pls give our 

HSE sector a photocopy of each license. 

ج ف ٌللى ٔؼللُ ِللٓ هللً اٌسللائمُٓ ٌللذَىُ ٌللذَهُ سخصللح لُللادج ِٕاسللثح و صللاٌحح و ِؼرّللذ

  و ٍه لذَ ٌمطاع اٌسالِح صىسج ِٓ سخص اٌمُادجف

   

7.4 do you have drivers required to have defensive driver 

training before they can start work? 

 هً اٌسائمُٓ مشوىُ تحاجح ٌرٍمً ذذسَة ػٓ اٌسالِح ػٓ اٌمُادج وٍ اٌطشَك

   

Contractor Representatives 

Name:  

Sign:  
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