




  
  

   

 

 

ةاإلدارة العامة للمدن الجامعي   

 
 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 الخاصة بمناقصات توريد األصناف الغذائية 
 الالزمة لتغذية طالب الجامعة 

 والوحدات التابعة لها
 للعام الجامعي

٢٠٢٠- ٢٠١٩  
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 أقـــــــــــــــرار

 

مقدم العطاء عن مجموعة                                        نقر نحن                       

 توريد األصناف الغذائيه الالزمه لتغذية طالب الجامعه والوحدات التابعه لها لمناقصة
بقبول كل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ٢٠٢٠-٢٠١٩لعام الجامعى ل  

دون أبداء أى معارضه كما  وألتزم بتنفيذ جميع ما تقضى به هذه الكراسه من شروط
أحذف أو أضيف الى هذه الكراسه أى عباره أو رقمأننى لم   

  وهذا أقرار منى بذلك                                                       

 

               ختم الشركه أو الجمعيه

 التوقـيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

 

 

 

 تعهــــــــــد

مقدم العطاء عن مجموعة                                      نتعهد نحن                    

 توريد األصناف الغذائيه الالزمه لتغذية طالب الجامعه والوحدات التابعه لها لمناقصة
اذا  بالتأمين على العماله  طبقا لقوانين العماله السائده ٢٠١٩/٢٠٢٠لعام الجامعى ل

 تطلبت العمليه استخدام عماله

ر منى بذلكوهذا أقرا  

 توقيع مقدم العطاء

 



  
  

   

 

 خطاب تقديم عطاء

  السيد / أمين عام جامعة الزقازيق

 .... تحية طيبة وبعد

أتشرف بأن أقدم هذا العطاء عن توريد األصناف الغذائية الالزمة لمطاعم المدن الجامعية  

  :اآلتية ة والمطاعم الخارجية التابعة لجامعة الزقازيق والوحدات التابعة لها ضمن المناقص 

 إجمالي العطاء بالحروف إجمالي العطاء المناقصةُ 

  جنيه  قرش  

 
 

وقد وضعت أسعاري في استمارة العطاء بكراسة الشروط والمواصفات بعد أن أطلعت على جميع  

البنود الواردة بها وأقر وألتزم بتنفيذ جميع ما تقضي به هذه الكراسة من الشروط دون إبداء أي 

نني لم أعلق عطائي على شروط ولم احذف او أضيف إلى هذه الكراسة أي عبارة او معارضة كما ا

  . رقم

  وهذا إقرار مني بذلك 

  ختم الشركة او الجمعية  

      التوقيع 

  

 : نوع النشاط : اسم مقدم العطاء ولقبه

 : العنــــــوان : رقم السجل التجاري

 : رقم البطاقة الضريبية : رقم التليفــــــــون

  : ف الضريبي والمأموريةرقم المل

  : وارفق طيه خطاب ضمان مؤقت رقم

 : مقدم من بنك : شيك مقبول الدفع بمبلغ

 : بتاريـــــــــخ : ساري المفعول حتى تاريخ



  
  

   

 

  بيان سابقة االعمال
  

  يقدم سابقة أعمال معتمده ومختومة من الجهات التي سبق له التعامل معها وفقا للنموذج التالي 

  

 مالحظات  اجمالي قيمه التعاقد  سنه العمل تي تعامل معها اسم الجهة ال

    

  

    توقيع مقدم العطاء

        الختم 



  
  

   

 

 تعليمات عامــــة

يجب ان يبين مقدم العطاء بالتفصيل العنوان الذي يمكن للجامعة مخاطبته عليه وفى  -١
 حال تغير عنوانه يخطر الجامعة بخطاب موصى عليه وتعتبر اإلعالنات والخطابات

التي ترسل على هذا العنوان سواء بالبريد العادي او الموصي عليه إعالنات صحيحه 
  . ووصلت اليه في حينها

يجب أن يكون مقدم العطاء مقيدا بالسجل التجاري وأن يرفق بعطائه مستخرجا  -٢
التجاري مع األعمال  رسميا بالبيانات الواردة بالسجل ويجب أن يتفق نشاطه بالسجل

التي قام بتنفيذها فعال معتمدة من ه ء كما يقدم سابقة األعمال المماثلموضوع العطا
  . الجهات المنفذ لهاهذه األعمال وإجمالي كل تعامل

يجب أن يحرر العطاء بالحبر الجاف بالجنيه المصري رقما وحروفا باللغة العربية  -٣
حدة وأن لكل صنف وفقا لما هو مدون بجداول الكميات دون تعديل أو تغيير في الو 

يوضع سعر واحد للصنف مع بيان إجمالي قيمة العطاء دون أي كشط أو محو وكل 
  . تصحيح يجب إعادة كتابته باألرقام والحروف والتوقيع عليه وختمه من مقدم العطاء

ال يجوزلمقدم العطاء شطب أي بند من البنود أو من المواصفات الفنية أو اجراء أي  -٤
وإذا رغب في وضع أي شروط أو مالحظات خاصة  تعديل فيها مهما كان نوعه

فعليه تدوينها في خطاب مرفق بعطائه وال يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء 
ً فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف كما ال يجوز نزع أى ورقة من  بحدوث خطأ
هذا العطاء كما ال يجوز إضافة أى شروط فنية داخل المظروف المالي وإن وجدت 

  . لن يعتد بها

يقدم العطاء عن جميع مطاعم الجامعة وال يجوز تقديمه عن مطعم دون آخر كما  -٥
يجب أن يقدم عن جميع األصناف داخل كل مناقصة وفى حالة امتناع مقدم العطاء 
عن تحديد سعر صنف من األصناف يقيم سعره لهذا الصنف حسب أعلى األسعار 

توريده يورد بأقل األسعار المقدمة في  لةالمقدمة في العطاءات األخرى وفى حا
  . العطاءات والعطاء المقدم جزء ال يتجزأ واالصناف ال تقبل التجزئة

األسعار المقدمة من صاحب العطاء باستمارة كميات األصناف تكون قطعية شاملة  -٦
أجورالنقل والمشال وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم وأن 

طوال مدة التعاقد بغض النظر عن تقلبات السوق وأن يكون السعر  تكون سارية
واقعى وال يلتفت إلى العطاء الذى ينص فيه على أن يكون سعره أقل بنسبة مئوية 

   –عن أقل عطاء مقدم للمناقصة وال يقبل الدخول بأكثر من سعر للصنف الواحد 

يبة األرباح التجارية والتمغة وفى حالة مطالبة أي جمعية أو منشأة باإلعفاء من ضر     
النسبية واإلضافية عليها إحضارخطاب رسمي مختوم بخاتم شعار الجمهورية من 



  
  

   

 

اإلدارة العامة لبحوث التمغة ورسم التنمية موجه إلى جامعة و مصلحة الضرائب 
 مد بغير ذلك حرصاً على المال العاالزقازيق ويرفق بالمظروف الفني للعطاء ولن يعت 

يم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني متضمنا إيصال يتم تقد -٧
توريد تأمين ابتدائي نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مقيد بأي قيد أو 
شرط وساري المفعول لمدة أربعة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية وللجامعة 

وصورة البطاقة الضريبية  -اء الحق في مده فترة أخرى دون اعتراض من مقدم العط
وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة وسابقة األعمال وما 

كمايقدم تعهد يفيد بالتزامه بالتأمين على العماله  يفيد سداده الضرائب حتى آخر عام
سيس وبالنسبة للجمعيات التعاونية فيتم إرفاق عقد التأ وفقا لقوانين التأمينات السائده

والنظام الداخلي ومجال النشاط والممثل القانوني للجمعية ومنطقة النشاط وأصل 
المركزي على الدخول في  االستهالكي خطاب موافقة االتحاد التعاوني

المناقصةوتنفيذها حال الرسو بنفسها وفقا ألحكام قانون التعاون االستهالكي وفى 
وض فنيا على أن تقدم الجمعية شهاده حالة عدم تقديم هذا الخطاب يعتبر العطاء مرف

رسمية من مصلحة الضرائب المختصة تفيد إعفائها من الضرائب المقررة قانوناً 
فيما يسند إليها من أعمال بجامعة الزقازيق أما المظروف الثاني فهو للعرض المالي 
متضمنا األسعار والشروط المالية إن وجدت وسوف يقتصر فتح المظاريف المالية 

بشأن  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢ووفقا للقانون رقم . العروض المقبولة فنياً فقط  على
  . التعاقدات الحكوميه

توضع العطاءات داخل مظاريف مغلقة ومختومة مدون عليها موضوع وتاريخ  -٨
  جلسة فتح المظاريف المعلن عنها ويوضع كل مظروف في مظروف آخر باسم 

والعطاء الواحد يقدم كوحده واحده وال  ناقصةجنة فتح المظاريف للملرئيس   السيد      
  . يجوز تجزئته

ترسل العطاءات بالبريد موصى عليه خالصة األجر على أن يراعى إرساله في وقت  -٩
يسمح بوصوله قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف كما يمكن وضعه داخل الصندوق 

طاء يرد متأخراً وأي ع -المخصص لوضع العطاءات بالجامعة أو تقديمه بالجلسة 
يدرج بكشف العطاءات المتأخرة دون فتحه على أن ترد إلى أصحابها فور تقرير 

  . لجنه البت باستبعادها

كل عطاء مقدم من جمعية تعاونية مشهره طبقا ألحكام القانون يجب أن يرفق بها  -١٠
  . إعالن إشهارها وصوره من آخر ميزانيه لها والممثل القانوني للجمعيةصورة 

ما بالنسبة للشركات المملوكة ألكثر من شخص فيجب أن يقدم عقد المشاركة أ
  . بأسماء وتوقيعات األشخاص المصرح لهم بالتعاقد والتنفيذ ونظامها الداخلي وبيان



  
  

   

 

تقدم العطاءات كل عطاء على حدة ولن يلتفت لمن يخالف ذلك ويحق لمقدم العطاء -١١
  . الدخول في أكثر من عطاء

متعاقد التنازل للغير عن العقد أو المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ولكن ال يجوز لل -١٢
يجوز التنازل عن هذه المبالغ ألحد البنوك فى حالة تصديق البنك على ذلك وبعد 
الحصول على موافقة الجامعة ويبقى المتعاقد مسئول أمام الجامعة عن تنفيذ العقد وما 

  . ررة ووفقا للجداولعليه من التزامات خالل المواعيد المق

رئيس لجنة فتح المظاريف في موعد غايته الثانية عشر   يقدم العطاء باسم السيد  -١٣
ظهر يوم فتح المظاريف المعلن عنه ولن يلتفت إلى العطاءات التي تقدم بعد هذا 

  . الميعاد

ف هذا العطاء يكون نافذ المفعول لمدة أربعة شهور من اليوم التالي لفتح المظاري  -١٤
ويجوز للجامعة مد مدة سريان العطاء لمدة شهرين ونصف بعد ذلك دون اعتراض 
من صاحب العطاء وال يجوز لمقدمه الرجوع فيه أو العدول عنه واال سيتم مصادرة 
التأمين المؤقت لصالح الجامعة دون الحاجة التخاذ أي إجراءات قضائية أو اقامة 

  . الدليل على حدوث ضرر لها

لهذه التعليمات أو لما هو وارد بشروط ومواصفات توريد األصناف أي مخالفة -١٥
  . استبعاد العطاء  الغذائية يكون للجامعة الحق في

تخضع المناقصة لجميع الشروط والمواصفات الواردة بالكراسة باإلضافة إلى ما  -١٦
ه بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العام . ٢٠١٨لسنة١٨٢ورد بالقانون رقم 

  بشأن تفضيل المنتج المحلى وقانون تنظيم الجامعات ٢٠١٥لسنة ) ٥(والقانون رقم 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط كما تعتبرهذه القوانين جزء ال     
  يتجزأ من العقد الذى يتم ابرامه بين الجامعه وصاحب العطاء المقبول ومتمم له 

اإلنتاج على أن يتوافر فيها معامل مراقبة  يحق للجامعة معاينة بعض مصادر -١٧
وأن تفي طاقة هذه المصادر االنتاجية باحتياجات  - االنتاج آلي  الجودة ويكون خط

  . الجامعة

األصناف وكمياتها يتم توريدها طبقاً للجداول الصادرة من إدارة شئون األغذية  -١٨
ومن ). عشاء -غذاء  - فطار(سواء كانت قوائم الخضار والفاكهة أو جداول الوجبات 

  . أجود األصناف المتداولة باألسواق

  

  



  
  

   

 

يلتزم مقدم العطاء بجودة األصناف طبقا لمعايير الجوده باألسواق وطبقا لكراسة  -١٩
  الشروط والمواصفات وطبقا للمواصفات القياسيه المصريه.

بمعرفة في حالة توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجامعية يتم توريد غاز البوتاجاز  -٢٠
  . الجامعة ويتم توريد الغاز بمعرفة المورد حين طلبه بسعر التموين

بخاتمة مكملة  جميع االقرارات المرفقة بالعطاءات والموقعة من المورد والمختومة -٢١
  . للعطاء وجزء اليتجرأ منه وتعتبر حجة عليه أمام الجامعة والقضاء

  .  ال يتجزأ عند تقديم العطاء جزء خطاب تقديم العطاء و بيان سابقة األعمال -٢٢

األصناف الموردة من أجود األصناف المتداولة باألسواق وكذلك بالنسبة للعبوات -٢٣
الشائع استخدامها والمحاسبة على أساس المنصرف الفعلي وطبقاً ألحدث المواصفات 
القياسية المصرية وفروق األوزان لصالح الجامعة دون توقيع الغرامات بالنسبة 

  . اتللعبو 

  يتم توريد الخبز بسعر التموين دون إضافات -٢٤

يحق الدارة التغذيه طلب أى صنف غير وارد بالكراسه أو أوامر التوريد لظروف  -٢٥
خاصه أو للمصلحه العامه على أن يكون طبقا للمواصفات القياسيه المصريه ومن 

صصه لسعر السوق وتقدره لجنه تغذيه متخ  مصادر معتمده وتقدير سعره طبقا
  وتحدد مواصفات ما تم تسعيره.

  

  توقيع مقدم العطاء

  

  

  

  

  



  
  

   

 

 الوحدات التي يتعين التوريد لها

  

  ): طالب مقيمين(القسم الداخلي 

  

 الموقـــــــع اسم الوحدة م 
اعداد الطالب 
 المتوقع اقامتهم 

متوسط اعداد الطالب 
 على مدار العام

 عدد أيام التغذية 

١  
  
 

  البطراوي  مجمع
  
 

  ق بالزقازيق شارع فارو
  
  
  

 

٣٠٠٠ 
 
 
 
 
 

٢٢٥ ١٨٠٠ 

 
 ٢٢٥ ١٨٠٠ ٣٠٠٠ إجمالـــــــي 

  ): طالب غير مقيمين(القسم الخارجي 

 عدد أيام التغذية  متوسط العدد  عدد الطالب الموقـــــــع اسم الوحدة م 

  المطعم الخارجي المركزي   ١

  

 

داخل حرم 

جامعه الزقازيق  

 حين طلبه 

 يوما  ١٨٠ ١٠٠٠ طالب ١٠٠٠

  

  : مالحظات

  . )٪٢٥(حدود  ابله للنقص والزيادة فيمتوسط اعداد الطالب المذكورة على مدار العام تقريبيه وق

  . أعداد األيام المذكورة لالسترشاد فقط اما مده العقد محدد في البند األول من الباب األول

  

  

  



  
  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الباب األول
شروط 
 التوريد



  
  

   

 

 

  البنـــــد األول 

  االلـغــاء  مـــــدةالتعاقـــــــــد وحـــق 
وتنتهي بنهاية عطلته الصيفية وفى حالة تأخر  ٢٠٢٠  ٢٠١٩تبدأ مدة العقد ببداية العام الجامعي 

إجراءات ابرام عقد جديد مع المتعاقد أو غير ذلك من األسباب بعد نهاية هذه المدة فالمتعاقد ملزم 

  . قدهباستمرار التوريد لمدة شهرين ونصف بنفس الشروط واألسعار الواردة بع

أي وقت تشاء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن   وللجامعة الحق في الغاء هذا التعاقد في

األقل بكتاب مسجل دون االلتزام بإبداء األسباب   تعلن المتعاقد باإللغاء قبل حدوثه بشهر واحد على

  . يض عن ذلكو حق المطالبة بتع  وليس للمتعاقد 

  البنــــــدالثانـــــــــي 

  يام المقرر صرف األغذية فيها األ
في جميع أيام األسبوع خالل فترة الدراسة واالمتحانات أما  تصرف األغذية لطالب القسم الداخلي

بالنسبة للقسم الخارجي فتقدم الوجبات أيام الدراسة عدا أيام الجمع واأليام التي تعطل فيها الدراسة 

إذا لزم األمر والمتعاقد ملزم   اإلجازات  األغذية فيألي سبب وأيام األعياد وللجامعة الحق في تقديم 

  . بتوريد األصناف اليومية بالكمية المطلوبة وفقا لألعداد التي تحددها الجامعة 



  
  

   

 

 

  البنــــد الـثـــالـــــث

  أسعـــار األصنـــاف  

  
يجب على كل صاحب عطاء أن يوضح فى االستمارة الخاصة بكميات األصناف لكل مناقصة سعر 

ده من كل صنف باألرقام والكتابة لجميع وحدات الجامعة ويعتبر هذا السعر نهائى طوال مدة  الوح

التعاقد على أن يشمل السعر جميع نفقات التوريد من أجر نقل ومشال وخالفه شاملة جميع الضرائب 

  . والرسوم وأن يكون السعر واقعى مطابق لقيمته السوقية لجميع األصناف الواردة بالعطاء

  بـنـــــدالرابــــــع الــ

  تأمين دخول العـطـاء  

  
يجب أن يقوم مقدم العطاء بسداد التأمين المؤقت المنصوص عليه فى األعالن إلى خزينة الجامعة  

على أن يرفق ايصال السداد مع أوراق  ) من القيمه التقديريه٪١٫٥بما ال يجاوز (عند تقديم العطاء

  . قيمة العطاء كتأمين نهائي من%  ٥العطاء ويزاد هذا التأمين إلى 

ويتم سداد التأمين المؤقت والنهائى نقدا أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع كما تقبل خطابات الضمان  

المصرفية غير المشروطة صادرة من أحد البنوك المحلية المعتمدة على أن يكون خطاب الضمان  

األقل من تاريخ لجنة فتح المظاريف   الخاص بالتأمين المؤقت سارى المفعول لمدة أربعة أشهر على

أما خطاب الضمان الخاص . وللجامعة الحق فى مد فترة سريان خطاب الضمان لمدة شهرين أخرين 

  .بالتأمين النهائى فيظل سارى المفعول 

  



  
  

   

 

  البنــــــد الخامس 

  إبــــرام التعاقــــــد 
ه عشره أيام من تاريخ اخطاره  يجب على من قبل عطائه الحضور الى اداره الجامعة في موعد أقصا

  : بقبول عطائه الستيفاء اآلتي

من قيمة %  ٥التوقيع على عقود التوريدات الخاصة بالجامعة وسداد التأمين النهائى بواقع  -  ١

عطائه وفى حالة عدم الحضور خالل المده الحدده فمن حق الجامعة بموجب اخطاره بخطاب موصى  

تخاذ أى اجراءات قضائية أن تصادر التأمين المؤقت وإسناد عليه بعلم الوصول ودون الحاجة ال

التوريد إلى أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بالمناقصة حسب ترتيب أولويتها طبقا لما يقرره  

القانون مع خصم قيمة كل خساره تلحق بها من أى مبالغ مستحقه أو تستحق لديها لصاحب العطاء 

ها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان  المذكور وفى حالة عدم كفايت

سبب االستحقاق مع عدم االخالل بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه بالطريق  

  . اإلداري

من قيمة العطاء بخزينة المدن ويتم  %  ٢يجب على من رست عليه العملية إيداع مبلغ وقدره  -  ٢

لحسابات وتستخرج منها سلفة مستديمة باسم مندوبي صرف الوحدات للصرف منها فى تعليتها با

حالة االحتياج اليها مع اإلستعاضة وذلك الستخدامها فى شراء األصناف التى يقصر المتعاقد فى 

وفى حالة . توريدها أو األصناف التى ترفضها لجان االستالم بالوحدات ويمتنع عن توريد بدال منها

وتبدأ . ء المتعاقد بإيداع هذه النسبة حق للجامعة استقطاعها من أول مستحقات له عن توريداتهعدم وفا

المدة المحددة للتوريد من اليوم التالى إلخطار مقدم العطاء بقبول عطائه وتعتبر استمارة أسعار 

  لجامعة نافذة األصناف التى بموجبها تم ترسية المناقصة على المتعاقد والمعتمده من مقدم العطاء وا



  
  

   

 

المفعول طوال مدة التعاقد وليس من حق المتعاقد المطالبة بفرق سعر لألصناف مهما ارتفعت 

  . األسعار باألسواق 

  البند السادس  

  ٢٠١٨لسنه  ١٨٢القانون 
وتعتبر أحكام   التعاقدات الحكوميهبشأن    ٢٠١٨لسنة ١٨٢تخضع هذه المناقصة ألحكام القانون رقم

  . زء ال يتجزأ من شروط المناقصة ومكملة لهاالقانون المذكور ج

  البند السابع  

  االستالم اليومى لألصناف
تشكل لجنة بكل وحدة الستالم األصناف الغذائية تحت اشراف رئيس الوحده ومكونه من أخصائيين  

ومشرفين التغذية ويتعين على اللجنة إطالع مفتش التغذية على اعمالها وقت حضوره إلبداءالرأي 

ً والتأ   . كد من صحة القيود كتابيا

من   ٢٥ومواعيد التوريد بند ) المقررات ( لجهة االختصاص الحق فى تعديل األصناف كماً ونوعاً  -  ١

  . التعليمات العامه 

جميع األصناف المقررة لوجبة االفطار تورد فى موعد أقصاه الساعة السادسة صباح نفس اليوم   -   ٢

  . تعليمات إدارة التغذيةأو فى مساء اليوم السابق أو طبقاً ل

جميع األصناف المقررة لوجبتي الغذاء والعشاء تورد فى صبيحة نفس اليوم فى موعد أقصاه -  ٣

  : الساعة التاسعة صباحا فيما عدا األصناف اآلتية

ً  - أ    . فاكهة وخبز الغذاء وبطاطس العشاء يورد حتى الساعة العاشرة صباحا

  . يورد فى موعد أقصاه الساعة الرابعة مساءا) بالعشاءالخاص ( الخبز،الزبادي، والفاكهة  - ب 

جميع األصناف المقررة فى فطور شهر رمضان تورد فى موعد أقصاه الساعة الثانية عشر  -  ٤

  . ظهراً 



  
  

   

 

  . جميع األصناف المقررة فى سحور شهر رمضان تورد فى موعد أقصاه الساعة الثامنة مساءاً  - ه 

ار معاً يتم التوريد لألصداف المقررة لهم فى موعد أقصاه  في حالة صرف وجبتي العشاء واإلفط-  ٦

ف من األصناف المقررة لمدة ساعة على األكثر فيتم  نالرابعة مساءاً وإذا تأخر المتعاقد عن توريد ص

قبوله مع توقيع غرامة التأخير المقررة أما إذا تأخر عن ذلك ورأت اللجنة أن الوقت يكفي إلعداد 

  . الصنف وتوقع غرامة التأخير مضاعفة وتوزيع الوجبة فيقبل

ً للمواصفات الخاصة باألصناف الواردة فى الباب الرابع من هذه الكراسة ويتم   يتم اإلستالم طبقا

رفض األصناف غير المطابقة للمواصفات الفنية والصحية وعلى المتعهد توريد بدال منها فورا اما  

غير مطابق من حيث الوزن واضطرت  إذا كان الصنف مطابق من حيث الجودة والصالحية و

الجامعة لقبوله لضيق الوقت فيتم قبوله مع خصم فرق الوزن لصالح الجامعة وتوقيع الغرامة  

  . المنصوص عليها 

فى حالة امتناع المتعاقد عن توريد أو صرف صنف من األصناف كله أو جزء منه أو ما يصير  

حساب المورد المقصر ويخصم ما تستحقه   رفضه من األصناف تقوم اللجنة بشرائه بمعرفتها على 

وأي خصومات أخرى  %) ١٠( الجامعة من غرامات بما فيها فروق األسعار والمصاريف اإلدارية 

  . من مستحقاته لديها

ويتم تسجيل األصناف المنصرفة فعالً بإذن الصرف الخاص باليوم وفقا ألعداد الطالب المقرر لهم 

فى إذن الصرف ويقوم المتعاقد أو مندوبه بالتوقيع على االذن   التغذية وال يجوز وجود كشط أو مسح

فور عملية التسليم وليس للمتعاقد الحق فى أن يشترط على الجامعة مساعدته فى الحصول على أى  

صنف من األصناف أيا كان نوعه؛ وعلى المتعاقد المرور مساء كل يوم للوقوف على االعداد التى  

  : وم التالىيتعين عليه التوريد لها الي 

  : تغذية المكلفين بالصيام

  . بالنسبة لوجبات الفطور والسحور خالل الشهر حسب الجداول المعدة لذلك

  . أما بالنسبة للطالب المسيحين فيصرف لهم الوجبات حسب الجداول المعدة لذلك

  



  
  

   

 

  

  : تغذية آخريــــن 

لشبابية فالمتعاقد ملزم إذا قررت الجامعة أن تصرف أغذية لطالب ومشرفوا الوفود والمعسكرات ا

حاسبة عليها حسب كشف األسعار المتعاقد عليها طالما كانت التغذية للوفد مبتقديم هذه األصناف وال

لحساب المتعاقد % ١٠أو المعسكر فى نطاق دائرة المحافظة أما إذا خرجت عن نطاقها يضاف نسبة 

التوريد يتم الشراء والمحاسبة والغرامة   مقابل بعد المسافة وفى جميع الحاالت إذا امتنع المتعاقد عن 

  . بنفس األسلوب السابق ذكره ويتعين على الجهة االدارية المختصة إخطار المتعاقد بموعد التنفيذ 

  البند الثامن 

  المرتجع والمستبدل من األصناف 

  
قد ف من األصناف المقررة كله أو جزء منه لعدم الحاجة إليه إلى المتعان يحق لكل وحدة إرجاع ص

بشرط أن يكون بالحالة التى صرف عليها ويحرر إذن الصرف باألصناف والكميات المستخدمة فعال 

   ْ . مع االشارة إلى ذلك بإذن الصرف

إذا قصر المتعاقد فى توريد صنف من األصناف واضطرت الوحده الستبداله بصنف من نفس   -  ١

الصنف األقل الوارد بالجدول فضال  العطاء أو عطاء أخر فيتم محاسبة المتعاقد المقصر على سعر

  . عن الغرامة المقررة ويتم تسجيل الصنف المنصرف فعالً باألذن 

إذا استبدل المتعاقد من تلقاء نفسه صنفا بصنف آخر من ذات العطاء وقبلته الوحده فيتم محاسبته  -   ٢

  .  باألذن على الصنف األقل سعر فضال عن الغرامةالمقررة ويتم تسجيل الصنف المنصرف فعالً 

ودواعي المصلحة العامة يحق للوحدة أن تستبدل صنفا من األصناف  ه فى حاالت الضرور-  ٣

بأصناف أخرى على أن يتم محاسبة المتعاقد على سعر الصنف البديل المدرج باستمارة عطائه وإذا 

الكية أو  كان الصنف غير مدرج باالستمارة فيتم المحاسبة عليه بسعر المستهلك بالمجمعات االسته

وفى كافة االحوال يراعى عدم تجاوز سعر الصنف البديل . سعر السوق المحلى بمعرفة لجنة التغذية 

  . إال بموافقة السلطة المختصة  لسعر الصنف األصلي



  
  

   

 

  البند التاسع

  صرف مستحقات المتعاقد 
ذون تصرف ثمن األصناف الغذائية التى يوردها المتعاقد على دفعات نصف شهرية بمقتضى األ 

ى تحررها كل وحده والفواتير التى يقدمها المتعاقد فى ظرف خمسة عشر يوما من تقديم المستندات تال

  . ومستوفاه إلدارة الحسابات   والفواتير معتمده

  البنـــد العاشــر  

  المندوبيـــة
  

دات موردي األصناف الغذائية ملزمون بأن يعينوا بإقرار كتابي مندوبا من طرفهم بكل وحدةمن الوح

بعد، يحمل بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة خلو من السوابق وشهادة صحية ولن يسمح   الموضحة

ألي مندوب دخول المدن قبل تقديم هذه المستندات على أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون حسن 

يها  السير والسلوك والمظهر وإذا بدر من أى مندوب ما يخالف ذلك توقع عليه الغرامة المنصوص عل

  . ويخطر المتعاقد بتغييره إذا لزم األمر كما يحق للوحدة فى منعه من الدخول إذا رأت ذلك

وفقا لمواعيد التسليم الواردة ) طازجة أو مخزونة( ويقوم المندوب بتسليم األصناف الغذائية اليومية 

الوحدة من سالمة  بالبند السابع وكذلك التوقيع على المستندات ويبقى المندوب بالوحدةإلى أن تتأكد 

  . جميع األصناف الموردة

  وحدات المدن الجامعية والمطاعم الخارجية والوحدات التابعة لها:

  مندوب مجمع البطراوي.  - ١ 

  مندوب المطعم المركزي (عند تشغيل المطعم). - ٢

  



  
  

   

 

  - ملحوظه: 

عهم وكذا المستندات يتعين على المتعاقدين موافاة إدارة التغذية بأسماء مندوبي التسليم ومن يعمل م

الخاصة بهم المشار إليها بالبند العاشر وكذا االخطارعن أى تغير فيها ويتعين على مندوبي التسليم  

  المستلمة.  عدم مغادرة الوحدة قبل تمام التسليم والتي تحدده الجهة

  البنـــد الحادي عشــر 

  التحليـــل  

اف المخزونة أو الطازجة نى صنف من األصللجامعة والجهات الرقابية المختصة الحق فى تحليل أ 

فى أى وقت مع السماح بصرف الصنف فى حينه أو وقف صرفه لحين ورود نتيجة التحاليل ويتم  

أخذ العينات بمعرفتها أو معرفة تلك الجهات وفى وجود مندوب المتعاقد وتختم العينات بخاتمه وفى  

أخذ العينات ويحق للجامعة تحليل العينات   حالة امتناع المندوب يثبت ذلك فى محضر بمعرفة لجنة

  فى معاملها المتخصصة على حساب المتعهد وإلزامه بالنتيجة ورفض األصناف غير المطابقة. 

فإذا اتضح من التحليل أن الصنف غير مطابق للشروط فالمتعاقد ملزم باسترداده وتوريد بدال منه فى  

ل ظهور نتيجة التحليل فيكون للجامعة الحق فى الموعد المحدد أما إذا كان الصنف قد استعمل قب

أما إذا كانت نتيجة التحليل أن الصنف غير صالح لالستهالك اآلدمي فيخصم   -القانون تطبيق نص 

من قيمة ثمن الصنف غير المطابق للمواصفات وعدم   ٪١٠٠كامل الثمن وتوقع غرامه بمقدار 

لتوريد والذى تعتمده الجامعة فإذا لم يتم التوريد  توريده مستقبالً ويتم إلزام المورد بتغيير مصدر ا

المشار اليه يحق للجامعة شراء هذا الصنف من المصدر وبالسعر الذى تراه الجامعة محققا للمصلحة  

  العامة وعلى حساب المتعاقد .

وإذا ورد المتعهد أى صنف من األصناف واتضح به غش فيجب ضبطه وفى حالة استعمال الصنف  

يجة التحليل يتم خصم كامل الثمن للكمية المستهلكة من تاريخ أخذ العينة وحتى رفع  قبل ظهور نت

من قيمة ثمن الصنف ويبلغ  % ١٠٠جميع الوحدات وتوقيع غرامة قدرها  فى الصنف من المخازن

من القانون    ٥٠األمر فورا إلى القائمين بتنفيذ األحكام الخاصة بقمع الغش والتدليس مع تطبيق المادة 

  . وذلك دون اإلخالل بحق الجامعة فى إقامة الدعوى المدنية والجنائية ضده   ٢٠١٨لسنة  ١٨٢



  
  

   

 

أنابيب   - وعلى المتعاقد توفير كافة األدوات الالزمة ألخذ العينات قبل بدء تنفيذ التعاقد برطمانات  

دة بشرائها  وإذا امتنع عن ذلك تقوم الوح) الخ... أدوات حزم  - شمع أحمر  - شاش أبيض  - أخذ عينات 

ويتم التحليل فى جميع  . ة والمصاريف اإلدارية النصوص عليه مخصماً من مستحقاته مع توقيع الغرا

  . الحاالت على حساب المتعهد 

  البنــد الثاني عشــر 

  حــق فسـخ العقــد  
يحق للجامعة فسخ عقد التوريد على ضوء أحكام قانون المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية فى  

  -: يةت لحاالت اآلا

إذا ثبت أن المتعاقد الذي قبل عطائه هو ستار لمتعهد آخر أو لمتعهد شطبته الجامعة أو أى جهة  -  ١

  . أخرى أوتم استبعاده ألي سبب آخر

إذا ثبت أن المتعاقد أو أحد مندوبيه سيئوا الخلق بأن تعدوا على القائمين بأمر التغذية أو بدر منهم   -  ٢

  ٠. ما ينافي اآلداب 

  . أو فى حصوله على العقد  إذا استعمل المتعاقد الغش أو التالعب فى معاملته مع الجامعة-  ٣

  ). الغرامات ( الباب الثالث ) تنبيهات ( ما جاء بالفقرة األولى  -   ٤

  . إذا أفلس المتعاقد أو أعسر -  ه

دمي في حالة تكرار رفض الصحة لعينة صنف من األصناف لعدم صالحيتها لالستهالك اآل-  ٦

أي وحدة من وحدات المدن الجامعية وفى جميع الحاالت   مرتان متتاليتان أو ثالث مرات متفرقة في

  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢من القانون رقم   ٥١، ٥٠يتم تطبيق نص المادتين 

  . ٢٠١٨لسنة  ١٨٢لقانون امن  ٥٢فى حالة وفاة المتعاقد يطبق نص المادة -   ٧

  

  



  
  

   

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باب الثانيال

 التخــــزين



  
  

   

 

  األول الـبـنـــــــد  

  أصناف ومواعيد التخزين  
يتم تخزين كافة األصناف الموضحة بالجدول التالى في خالل خمسه أيام من تاريخ اخطار المتعاقد  

بقبول عطائه أو فى الموعد الذي تحدده الجامعة وذلك عن المده الباقية من الشهر الذيتبدأ فيه التغذية  

التغذية أما األشهر التالية فيكون فى المواعيد وفقا للتسكين الفعلي لكل وحدة، وطبقا لجداول 

  - : الموضحة فيما بعد 

  -: أصناف تخزين نصف شهرية - ١
  

 اسم الصنف م اسم الصنف م
١  
  
٢ 
٣ 
٤  
 
٥ 
 
٦ 
٧ 
 
٨ 
٩ 

١٠  
 

١١  
 

١٢ 
١٣ 

  بلدي  ازر ابيض

  مكرونة 

  شعريه 

  لسان عصفور (حين طلبها)

  زيت طعام معبأ في زجاجات

  تزيت عباد شمس معبأ في زجاجا

  صلصة طماطم

  أصناف على األقل)  ٣جم (٣٠مربى عبوة 

  مسلي نباتي 

  غير مطحون كمون بلدي

  فلفل اسود غير مطحون 

  كسبره جافه غير مطحونة 

 بهارات مشكله (أنواع مختلف غير مطحونة) 

١٤

١٥

١٦  

١٧  

١٨  

  

١٩  

٢٠ 

  ملح مائدة ناعم

  شاي (حين طلبه)

  طحينه بيضاء 

  صابون تواليت محلى قطع (حين طلبه) 

  صابون سائل -صواني ظف أتوماتيكمن

  مذيب الدهون (حين طلبه) 

  برطمانات.....) -أدوات اخذ عينات (شمع احمر 

 ك (حين طلبه) يملعقة بالست 

  

  

  



  
  

   

 

  - أصناف تخزين اسبوعيه: -٢

 اسم الصنف  م اسم الصنف  م 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥ 

  فاصوليا جافه

  لوبيا جافه

  عدس (حين طلبه)

  خر (حين طلبه)دقيق فا

  نشا طعام (حين طلبه)

  فول سوداني (حين طلبه)

  سكر ناعم (حين طلبه)

  جم٤حالوة طحينه مغلفه 

  بسكويت ساده (حين طلبه)

  بسكويت بالبلح (حين طلبه)

  فانيليا (حين طلبها)

  سردين (حين طلبه)

  تونة (حين طلبها)

  عصير فاكهه (حين طلبه)

 مل (حين طلبه)٢٠٠حليب معقم تتراباك 

١٦  

  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

  

٢٣  

٢٤ 

بسله  - خضار مشكل  - فاصوليا - بامية  - خضر مجمده (بسله 

  (بطاطس نصف مقليه (حين طلبهم - بالجزر

  جم (حين طلبها)٢٠٠عبوات بالستيك بالغطاء سعة 

  جبن ابيض فيتا

  جبن نستو (جبن مطبوخه)

  جبن ابيض إسطنبولي

  رقائق المونيوم (حين طلبها)

فيليه –صدور دجاج مجمد بالعظم  –د دجاج محلى مجم

  ونصف مقلى (حين طلبها)

  زيتون اخضر معبأ

 خل طبيعي

  
يتم تخزين األصناف النصف شهرية فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر الميالدي السابق على  

تيتكفي  األكثر للكمية التى تكفي للنصف األول من الشهر الذي يليه للتسكين الفعلي للوحدة أما الكمية ال

للنصف الثاني من الشهر فيتم تخزينها فى اليوم العاشر على األكثر من نفس الشهر أما الوقود فيخزن 

  . حسب حاجة كل وحده ويبداًتخزين األصناف األسبوعية يوم األربعاء السابق من كل أسبوع

جامعة تكليفه  يتم تخزين كافة األصداف على ذمة المتعاقد وهو المسئول عن حفظها وسالمتها ويحق لل

اف أخرى تراها خارج نطاق هذه الجداول وفقا لدواعي المصلحة العامة دون أن يكون ن بتخزين أص

  . للمتعاقد حق االعتراض 

  



  
  

   

 

في حالة عدم التزام المتعاقد بمواعيد التخزين السابقة توقع عليه الغرامة الخاصة بذلك من اليوم التالى  

  -ويكون للجامعة الحق فى شراء هذه األصناف. زين خلموعد التخزين ويستمر ذلك حتى تمام الت

على حساب المتعهد وتخزينها فى مخازن الجامعة مع إلزام المتعهد بمصاريف التخزين والغرامات  

  . والمصاريف اإلدارية

   ومشرفي  ويكون استالم أصناف التخزين فى كل مرة بواسطة لجنة التخزين المؤلفة من أخصائي

بيطري ومفتش التغذية وقت االستالم وعلى الوحده أن تطلعه عدد زيارته لها   بالوحدة وطبيب  لتغذيةا

علي األصناف إلبداءالرأي كتابة على المحضر أو صورته مع مالحظة أن يكون المحضر محرر 

على النموذج المعد لهذا الغرض ويكون للجنه ومفتش التغذية الحق فى رفض أى صنف من 

للمواصفات الظاهرية وعلى المتعاقد تحت إشراف لجنة االستالم  األصناف الغذائية غير المستوفى

والتخزين استبعاده فى الحال وعدم استعماله ويقوم المتعاقد بتخزين بدال منه واال وقعت عليه الغرامة 

المنصوص عليها ورأى اللجنة ومفتش التغذية نهائى والمتعاقد ملزم بتنفيذه بدون أدنى معارضة وتتم  

ين بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشر ظهرا وال يصح قبول أو إدخال زإجراءات التخ

أى صنف بعد هذا الميعاد وال يجوز للمتعاقد أن يخرج أى صنف من األصناف المخزنة بمخزن آخر 

  . فى وحده أخرى من وحدات الجامعة

صناف التى يعتزم التوريد منها  ألوعلى المتعاقد أن يقوم عند بدأ العمل بالتغذية بتقديم كشف بمصادر ا

وعناوينها بوضوح وأن يقر كتابة بأنها مصادر معتمدة ومرخصة صحيا وعلى  ) طازجة - جافة ( فعليا 

  . مسئوليته الكاملة مع إخطار الجامعة عن أى تغيير فى هذه المصادر مع بيان أسباب التغيير

نها إال بعد تقرير قبولها بالشكل  يويتعين على لجنة التخزين عند استالم األصناف المطلوب تخز

الظاهري ويجوز للجامعة إرسال العينات للتحليل فى معامل الجامعة على حساب المورد ويكون 

تقرير الصالحية الوارد منها ملزم للمتعاقد وهذا ال يتعارض مع تقارير الصالحية التى ترد من 

  . تغذية الطالب  الجهات الرقابية المختصة على أن يتم التسليم الفعلي عند 

  . المتعاقد مسئول عن نقل أصناف التخزين الجافة لمطاعم الوحدات -



  
  

   

 

جهاز االشراف على التخزين بالوحدات مسئول عن استيفاء محاضر التخزين وارسالها فورا  -

  . االختصاص  لجهات 

يومي أو أكثر لبعض  يجوز للجامعة فى حالة الضرورة تحويل التخزين األسبوعي إلى توريد  -

  . األصناف سريعة التلف

  . المقصود بحين طلبه هو ادراجه بجداول التغذية - 

  



  
  

   

 

  البند الثاني 

  إعداد وتجهيز المخزن

يقوم مورد البقالة واألرزوالبقوليات بإعداد المكان الذى تخصصه الوحده لكى يكون مخزن لألصناف  

ب  مدهونة بطالء مناسستيكية أو معدنية المطلوب تخزينها وذلك بتزويده حوامل خشبية أو بال

سم على األقل مغطاه بمفارش بالستيكية لوضع المواد المخزنة عليها وكذلك ميزان طبلية  ٣٠بارتفاع 

كجم)  مدموغين مع ما يلزمهم من   ٧٥ – ٦٠كجم) وميزان رقمي آخر ( ١٠- ٥وميزان رقمي (

ا  ه الوحدة لكل منهمالجيد الذى ترتضي صنج قانونية كما يقوم المتعاقد بإحضار قفلين من النوع

مفتاحين يحتفظ هو بمفتاح أحد القفلين وتحتفظ الوحده بمفتاح القفل اآلخر بحيث ال يفتح المخزن إال  

فى وجود مندوبه ولجنة االستالم اليومية معا ويحتفظ بالنسخة األخرى لكال القفلين فى مظروف يغلق 

يستخدما فى حالة   ى عهده الوحده لكىتم الوحده ويوضع فبالشمع األحمر ويختم بختم المتعاقد وخ

تأخر مندوب المتعاقد عن المواعيد المحددة لالستالم المنصوص عليها في البند السابع من الباب  

األول أو إذا لم يحضر المندوب أو امتنع عن فتح المخزن أو اذا كان هناك ظرف ملح يستدعى فتح  

حده مع عمل محضر يبين  معرفة لجنة من الويتم فتح المظروف ب المخزن فى غيبة المندوب على أن 

فيه بالتفصيل السبب الذى من أجله تم فتح المظروف ثم يعاد المفتاحين مرة أخرى إلى المظروف 

ويغلق بالطريقة السابقة . وفى حالة تلف أى من القفلين يقوم المتعاقد بإحضار بدال منه فى الحال واال  

  ريف اإلدارية. سداد الثمن والمصامطالبة المتعاقد بقامت الوحدةبشرائه و

والمورد ملزم بتنظيف المخزن باستمرار وتزويده بقماش أبيض لتغطية المواد المخزنة لعدم تعرضها  

  للذباب وكذلك اتخاذ السبل الالزمة لحماية األصناف من الحشرات وخالفه.

لما ورد ات الالزمة طبقاً الخشبية والتجهيز وفى حالة عدم قيام المورد بتنفيذ تجهيز المخزن باألرفف

ً من تاريخ صدور أمر التوريد يعم التنفيذ على حسابه مع احتساب ١٥بالكراسة خالل ( ) يوما

  المصروفات اإلدارية. 

بالنسبة للموازين يتم توريدها فور صدور أمر التوريد طبقا للمواصفات القياسية وتعليمات وزارة  

  وليات. قالة واألرز والبق بمعرفة موردا الب  التموين ووزارة المالية



  
  

   

 

وفى حالة عدم التوريد يتم شرائها فوراً على حسابه واحتساب المصروفات اإلدارية وتوقيع الغرامة 

  المنصوص عليها في بند الغرامات.

  البند الثالث

  نفاذ األصناف المخزونة أو تلفها

استلزمتصرف مواد   طارئة على الوحدة إذا نفذ أي صنف من أصناف األغذية المخزنة بسبب زيادة

غذائية أكثر من المقرراتالمخزنة فالمورد ملزم بإمداد المخزن بالكميات التي تتطلبها هذه االعداد 

  الزائدة.

أما فى حالة تلف أو فساد أى صنف من األصناف المخزنة ظاهرياً أو معملياً مما يجعله غير مطابق  

امتناعه عن إخراج  ن فوراً وفى حالة د إخراجه من المخزللشروط والمواصفات فيجب على المور

األصناف التالفة فورا خارج الوحدة يتم تشكيل لجنه إلعدامها وإخطاره كتابيا وتخزين بدال منه 

تكفي للمده الباقية للتخزين وفى حالة امتناعه عن تنفيذ ذلك يتم الشراء على حسابه وتوقع   بالكمية التي 

  اإلدارية.  ص عليها والمصاريفعليه الغرامات المنصو

والمورد هو المسئول عن سالمة المخزن واألصناف المخزنة به من الحريق أو غيره بدون أدنى  

  مسئولية على الوحدة.

  البند الرابع 

  إخالء المخزن عند نهاية التعاقد

تعاقد جديد وجب على عند انتهاء مدة التعاقد وقامت الجامعة بإصدار أمر التوريد وتحديد بدء التنفيذ لم

ءات أخالء محل التخزين واال قامت الجامعة بإخراج األصناف من المخزن  لمتعاقد أن يتخذ إجراا

  وتصبح غير مسئولة عما يحدث لها من تلف أو ضياع والمتعهد ملزم بتسليم المخزن بالحالة التي 

  ه وما يستحق عليه من استلمه عليها وإال قامت الجامعة باإلصالح على حسابه خصما من مستحقات

  مصروفات إدارية.



  
  

   

 

  البند الخامس

  استخدام أجهزة ومخازن الجامعة 

من إجمالي كل فاتورة   ٪٢في حالة استخدام المخازن والثالجات وأجهزة الجامعة يتم خصم 

منموردي األصناف الغذائية وذلك نظير استخدام مخازن وثالجات وغرف التبريد والتجميد وأجهزة 

  والماء وخالفه. يف استهالك الكهرباءل تحمل الجامعة مصارالجامعة مقاب



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث الباب    
اماتالغــــر  



  
  

   

 

  
  المخـــــالفـــــات

المتعاقد ملزم بتوريد وتخزين األصناف الغذائية المتعاقد عليها طبقا للشروط والمواصفات وكذلك  

الفة من المخالفات تنفيذ التعليمات الواردة بهذه الكراسة وإذا قصر المتعاقد في التنفيذ ووقع في أي مخ

غرامة المنصوص عليها وذلك عن جميع أيام المخالفة بما في ذلك أيام الجمع لتالية وقعت عليه الا

  والعطالت الرسمية وتستقطع هذه الغرامات من مستحقات المتعاقد.

  تنبيهــــــات

ي وحدة  إذا تعددت وتكررت مخالفات المتعهد ومقياس ذلك بلوغ الغرامات في مدة المحاسبة ال 

ف الموردة لها فينذر المتعاقد بخطاب موصي عليه  حق له من ثمن األصنامن المست ٪٢٥

َ كانت خالل مدة التعاقد يرجع  بعلم الوصول بإلغاء التعاقد فاذا تكرر الحال فترة اخري أيا

تقديرها للجامعة حق للجامعة الغاء التعاقد ويلزم المتعاقد بكل ما يترتب على هذا اإللغاء من  

  حسابه.  هذا الشأن ويتم تنفيذ باقي مدة العقد على جراءات القانونية فياضرار وتتخذ ضده اإل

في حالة ظهور تلف او شيء تعافه النفس او ضرر صحي في أي صنف من األصناف بعد تسلمه 

سواء تم استعماله او لم يستعمل يتم خصم ثمنه كامال وتوقيع الغرامة المنصوص عليها بالبند 

  ارية. ضافة للمصروفات اإلد بنود الغرامات باإل  ) من١٦(

للجامعة الحق فضالً عن استيفاء هذه الغرامات في التعويضات المستحقة لها طبقا لنصوص العقد 

  واحكام القانون. 

توقع الغرامة المقررة بالجدول وتضاعف في المرة الرابعة وما يليها خالل مدة المحاسبة النصف 

  .حساب المتعهد الصنف وتنفيذه على  شهرية ويجوز للجامعة سحب 



  
  

   

 

 المخالفــــــــة  م 
قيمة 

 المخالفة 
 ة المخالفة  قاطن

١ 

إذا تأخر المتعاقد عن توريد أو إخراج أى 
صنف من األصناف الطازجة أو المخزنة كله  

 أو بعض منه عن المواعيد المحددة.

٥ ٪ 
 

 من قيمة الصنف 

٢ 

إذا لم يعين متعاقد البقالة واألرز والبقوليات  
 العاشر الوحدات الموضحة بالبند مندوباً له ب

هذا   انقطع عند بدء التوريد أو ،األول الباب 
 المندوب ولم يعين بدال منه .

 لكل يوم  جنية  ٥٠

٣ 
إذا كان مخزن األصناف الغذائية والحفظ غير  

 ة. مطابق للشروط الصحي
 لكل يوم  جنية  ١٠٠

٤ 
وسيلة النقل غير مطابقة لشروط الصحة  

 لغذائية.الخاصة ينقل المواد ا
 لكل يوم  جنية  ١٥٠

٥ 

صنف من األصناف   ألي عدم توريد المتعاقد 
 سبب من ألي المقررة كله أو بعض منه

  .األسباب 
 أما بالنسبة للحوم والدواجن فتكون الغرامة.

٥ ٪  
  
  
١٠ ٪ 

 من قيمة الصنف 

٦ 
عدم تخزين أى صنف من األصناف 

لوبة فى الموعد المحدد المط . 
 من قيمة الصنف  ٪ ٥

٧ 
يير ماتم رفضه من أصناف التخزين فى  تغ  عدم

 موعد أقصاه اليوم بعد التالى إلخطاره. 
 من قيمة الصنف  ٪ ٥

٨ 

المتعاقد أى صنف من األصناف   لاستبد  إذا
  المقررة من تلقاء نفسه (وقبلته الوحدة).

 لدواجن فتكون الغرامة.ة للحوم واأما بالنسب

٥ ٪ 
 

١٠ ٪ 
 من قيمة الصنف 

٩ 

لموردللمواصفات من  عدم مطابقة الصنف ا
حيث الشكل والوزن واضطرت الوحدة لقبوله  

  .القريبة سواقلضيق الوقت أو عدم توفره باأل
  أما بالنسبة للدواجن فتكون الغرامة.

غير مع  جم ال  ٥٠بحيث اليزيد النقص عن  
 احتساب فرق الوزن لصالح الجامعة

٥ ٪  
  
  
١٠ ٪ 

 من قيمة الصنف 

  



  
  

   

 

 المخالفــــــــة م 
قيمة 
 ة المخالف

 ة المخالفة قاطن

 لكل يوم  جنية  ٥٠ الخاصة بأخذ العينات.  عدم إحضار األدوات  ١٠

١١ 
عدم إحضار األقفال الخاصة بالمخزن أو  

التالف   الموازين أو الشاش أو األرفف أو تغيير
 منها. 

 لكل يوم  جنية  ٥٠

١٢ 

إذا لم يخطر المتعاقد الجامعة قبل بدء التوريد 
حالت أو المصانع  بقوائم بأسماء وعناوين الم

ازجة أو المخزونة التى نمده باألصناف الط
 وكذلك مايطرأ عليها من تغيير بعد ذلك.

 م لكل يو  عن كل صنف جنية  ٥٠

 لكل وجبه  جنية  ٢٠٠ عن حد اللياقة. مندوبه خروج المتعاقد أو ١٣

١٤ 
إذا لم يحضر مندوب المتعاقد إلى الوحدة أو 

 مام التسليم ت  غادرها قبل
 لكل وجبه  جنية  ٥٠

١٥ 
عن التوقيع على   وبهمند  إذا أمتنع المتعاقد أو

 المستندات.
 لكل وجبه  جنية  ٥٠

١٦ 

صنف من  إذا ظهر للوحدة بعد تسلم أى 
بعضه شيئا تالفا أو األصناف أن فيه أوفى  

تعافه النفس أو ضار بالصحة سواء كان  
 استعمل أوتم رفضه. 

 من قيمة الصنف  ٪ ٥

 

  :ملحوظة

واألكتفاء بالغرامه  نف الواحد في الوجبة الواحدةمن غرامة على الصيع أكثر يجوز توقال    

 التخزين إن وجدت. مع اإلبقاء على غرامة عدم األكبر

  



  
  

   

 

 

 

  البـــاب الرابع
  المواصفـات الفنية
  لألصناف الغذائية

  والدواجن ــوم ـــــــــــــــاللحــــــ - ١

  الـبــيــــــــــــــــــــــض - ٢

  األلبان والزبادى والجبن   - ٣

  والفاكهه الخضر الطازجة والمجمدة - ٤

  ـات وخــــالفــــهاألرز والبقوليـــــــــ و البقالـــــة  - ٥

    

  

 

 

 

 



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  والدواجن  ــوم ـــــــــــــــاللحــــــ- ١



  
  

   

 

اللحــــــــــــــوم البلديه  -أوال :  
  الفـنــيـــة المواصفــات

  - :ليهشروط التاتوافر ال اللحوم البلدية يراعى عند توريد

 ن اللحوم من ذكور البقر والجاموس البلدية السليمة وال تزيد نسبة الدهن الموزعة في أن تكو -١
  بما فيها البدن.  ٪٥األجزاء المستلمة عن 

الدهون السائبة أو   -الكالوي  - الكبد  -يتم توريد اللحوم بدون األعضاء الداخلية وهي: القلب -٢
لكالوى بمنطقة الحوض وعلى اال ل الدرنات أو المرتبطة باالمغلفة لمنطقة البطن وحو 
  تحسب المخاصى من الوزن.

من الوزن الحقيقي بدون   ٪١٠يراعى أخذ ي اليوم السابق للتوريد وأن تكون الذبائح مذبوحة ف-٣
ثمن إذا اضطرت الوحدة إلى قبول اللحوم من ذبيح يوم التوريد مع االشارة إلى ذلك بإذن  

  الصرف اليومي. 

ة بختم المذبح األميري المميز لنوعه (الختم األحمر) بالشكل المميز أن تكون الذبائح مختوم-٤
  سنوات على أن تكون األختام واضحة غير مطموسة.  ٣المذبوحة أقل من  لعمر الحيوانات 

  ال تقبل اللحوم الهزيلة ولو كانت سليمة أو بها خراريج أو أي آثار للحقن بالماء. -٥

  كدمات. ثر أليكون بها أ يجب أال ي -٦

طح يشترط خلو الذبيحة من األمراض والهزال أو أي رائحة أو لون غير طبيعي مع خلو الس -٧
  الخارجي للحوم من المواد اللزجة أو أي عالمة من عالمات التلف أو الفساد.

خلفية  ما يورد يكون من أنصاف طولية كاملة مشفاه على أن يتم استالم اللحوم من االرباع ال -٨
متجانسة كاملة التشفيه وتورد بدون عظم أو غضاريف طبقا الحتياج   واألمامية بالتساوي

  الوحدة.
  ).  بدون بيت الكلوه تنتهي عند مفصل الحقه  ألفخاذ «والفخذ وزان من اوتكمل األ 

أما الوحدات التي احتياجها أقل من نصف الذبيحة فيتم التوريد اللحوم من األفخاذ فقط وتكون  
  يسمح بتوريد لحم الركبة أو العرقوب.ه خالية من الغضاريف وال مشفا

السرة للذبيحة (كل ما هو ليس ضلع فهو ال يسمح بتوريد أي أجزاء من عضالت البطن و -٩
  . بطن)

يجب أن تصل الذبائح إلى الوحدة داخل عربة نظيفة مبطنة من الداخل بالزنك ومغلقة أو - ١٠
يض نظيف مستوفى للشروط كل ذبيحة ملفوفة بقماش أبصندوق بهذه الكيفية وبحيث تكون 

  الصحية او وسيله نقل غير معرضه للهواء الخارجي. 



  
  

   

 

 
يورواجن والطثانيا الد  

 المواصفــــا ت الفنيه

  :الدجاج المحلى– ١

أن تكون مطابقة ألحدث المواصفات القياسية المصرية وتعديالتها وهي (المنتج من الدواجن   -١

من ذبيح دواجن حية سليمة خالية من األمراض اآلدمي وناتجة  لالستهالكالطازجة الصالحة 

رت بمراحل التبريد األولى السليمة وفقا لألساليب الفنية المعدية أو الوبائية. كاملة األعضاء وم

  وحة في مجازر مرخصة بها معمل مراقبة جودة اإلنتاج. المتبعة وعلى أن تكون مذب 

المرخصه ومدون  مية بالمجازر اآلليةوحة طبقاً للشريعة اإلسالأن تكون محلية الذبح ومذب   - ٢

  . عليها كود المصنع وعنوانه

الكسور والكدمات واألنزفة تحت الجلد (إال طبقا للمسموح   ر هزيلة خالية منأن تكون سليمة غي-٣

  به في الدواجن المجهزة الدرجة األولى) وأن تورد في خالل الثالثة الشهور األولى من تاريخ 

  اإلنتاج. 

  جم وفى حالة الزيادة الوزنية عن  ١١٠٠جم وال يزيد عن  ١٠٠٠زن الدجاجة عن  اليقل و  -٤   

  تم المحاسبة عن الوزن الزائد.م ال يج ١١٠٠  

تورد الدواجن المجهزة خالية من األحشاء الداخلية والريش كاملة األجنحة وأن يكون قطع  -٥

  أرجل الدواجن عند المفصل تماما. 

من البولي اثيلين الشفاف محكمة الغلق لعدم تخلل الرطوبة وأن  تكون معبأة داخل أكياس  نأ -٦

مواصفات القياسية المصرية (الخاصة ببيانات مطابقة المواد الغذائية تكون مطابقة ألحدث ال

  على األكياس البيانات التالية باللغة العربية وبخط واضح.   المعبأة) ويوضح

تاريخ اإلنتاج وانتهاء   -الوزن الصافي  -جن نوع الدوا -التجارية (اسم المنتج وعالمته 

  رخيص المجزر الذي تم الذبح والتجهيز به). رقم وت -درجات الحفظ والتخزين  -الصالحية 

بعد اإلذابة الطبيعية لها وأن تكون خالية من أي مواد  ٪٥ال تزيد نسبة السائل المنفصل عن  -٧

  لزجة.



  
  

   

 

  الوزن. تماثلة في الحجم وأن تكون العبوات م -٨

لحرق توريد الدواجن المجهزة في حالة كاملة من التجميد حالة وصولها وخالية من عيوب ا -٩

  التجميدى. 

  أن يتم نقلها في عربات معزولة ومجهزة بوحدات التبريد الالزمة.-١٠

ان المرقومة  يتم تسليم الدواجن على ضوء الوزن الفعلي بعد انصهار الثلج طبيعيا وليس األوز- ١١

  والعبوات. على األكياس 

  صدور دجاج فيليه نصف مقلى:–٢

للقلى (ووزن  ماط الفائح والبيض بحالة مجمدة جاهزة صدور دجاج مغلفة بطبقة رقيقه من البقس -١

  جم) وفرق االوزان لصالح الجامعة. ٥٥  -٥٠القطعة من 

اتٌح خالية من العظام تكون القطع متجانسة متماسكة ذات رائحة طبيعية وذات لون ف -٢

غضاريف والدجاج المصنع منها يجب أن يكون مطابق للمواصفات المحددة لذلك ومذبوحاً  وال

  سب الشريعة االسالمية. ح

ال يقبل الدجاج الفيلية النصف مقلى اال مجمدا وال يقبل عند تجاوز تاريخ إنتاجه نصف مدة -٣

  وبها معمل مراقبة جودة.وأن تكون المجازر مرخصة تعمل آليا   -الصالحية له

  :صدور دجاج المجمد بالعظم -٣

قطع متجانسة الوزن ويتراوح ٤لعبوة جم وعدد القطع با١١٠٠- ١٠٠٠يتراوح وزن العبوه الواحدة 

  جم) وفروق االوزان لصالح الجامعة. ٢٧٥-٢٥٠وزن القطعة ( 

ولى من تاريخ  وتكون بنفس شروط ومواصفات الدجاج المحلى واالستالم خالل الثالث شهور األ

  اإلنتاج. 

  ناف طيور تورد حبن طلبها:أص

  حية جيده خالية من األمراض.كجم بحالة ص ٤-٣٫٥بط بلدى يورد حي ال يقل الوزن عن  - ١

  جم بحالة صحية جيدة وخالي من األمراض. ٤٠٠حمام بلدى يورد حي ال يقل الوزن عن  - ٢



  
  

   

 

  ألمراض.الة صحية جيدة وخالي من اكجم بح ٧-٥دجاج رومي يورد حي ال يقل الوزن عن  - ٣

  كجم وبحالة صحية وخالي من األمراض. ٢أرانب يورد حي ال يقل الوزن عن  - ٤

كبد وقوانص الدجاج تورد مبردة أو مجمدة في عبوات مدون عليها مصدر اإلنتاج المرخص  - ٥

  وتاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية ومطابق لجميع المواصفات الفنية والصحية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مجموعة البيض -٢



  
  

   

 

  

  الفنيـــة المواصفـــات

  

  - آلتية: يراعى عدد توريد البيض توافر الشروط ا

يجب أن يكون من مزارع مرخصة ومحصنة ضد جميع األمراض وخاصة مرض إنفلونزا   -١

لتأكد من الطيور وتخضع للفحوص الدورية من قبل أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ل

  خلو المزارع من األمراض. حالتها الصحية و

ه   ٠ن البيضة الواحدة عن أن يكون من بيض الدجاج الطازج «بيض مزارع» وال يقل وز -٢

  فض.جرام وما يقل وزنه عن ذلك ير

أن يكون البيض بيضاوي الشكل متجانس في الشكل والوزن غير ملوث القشرة أو مصفرة   -٣

  روخ.وخال من الكسور أو الش

من العدد  ٪٣ارات الالزمة للصالحية والطازجةفي المحلول الملحي ويكسر يتم إجراء االختب -٤

  من العدد المورد إذا ما زاد على ذلك على حساب المورد. ٪١األولى و ائةالم المورد في

أن يورد البيض في أطباق من الكرتون المخصص لتعبئة ونقل البيض على أن تكون نظيفة  -٥

  وثة وخالية من الحشرات.وغير مل

  

  



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  األلبان -٣

 والجبن و الزبادى



  
  

   

 

  

      األلبان -أوال :  

  الفنية المواصفــات

  لمعقماللبن ا -١

ملى (طبقا ألحدث المواصفات  ٢٠٠يورد اللبن المعقم في عبوات معقمة من التتراباك  -١

  القياسية المصرية). 

فاعل مع اللبن  عة من مواد غير قابلة للت مراعاة أن تكون العبوات المعقمة (التتراباك) مصن -٢

ر منفذة على أن تكون العبوات غي  ١٩٥٧لسنه  ٧٩٨ومطابقة للقرار الجمهوري رقم 

  ظ  للغازات وآن تكون قد اجتازت فترة اختبار العينة الممثلة الختبار قوة الحف

  ويراعى عند التوريد توافر االشتراطات اآلتية:  -٣

  . ٪٣يه عن لبن ف ال تقل نسبة دهن ال  لبن معقم كامل الدسم -     

  .٪٨٫٥ال تقل نسبة المواد الصلبة اللبنية غير الدهنية عن   -  

  محسوبة كحمض الالكتيك. ٪٠٬١٧زيد نسبة الحموضة عن  ت ال -      

أن يكون مقبول الطعم والرائحة خالي من الشوائب أو اإلضافات أو المواد الملوثة أو المواد  -  

  خواصه الطبيعية. الحافظة ويحتفظ ب

  خالي من مظهر التزنخ بأنواعه.  -      

نتفاخ مع مطابقتها ألحدث المواصفات أن تكون العبوة محكمة الغلق خالية من مظاهر اال  -   

مصرية (الخاصة ببيانات بطاقات منتجات المواد الغذائية المعبأة) ويدون عليها ما  القياسية ال

  يلي باللغة العربية. 

          نسبة  -الوزن الصافي للعبوة  -تج وعنوانه وعالمته التجارية اسم المن -الصنف ونوعه م اس          

تاريخ   -اللبنية غير الدهنية ويدون على العبوة كلمة معقم بنفس بنط كلمة اللبن اد الصلبة لدهن والموا

  تاريخ انتهاءالصالحية ويقبل اللبن خالل نصف مده الصالحية. -اإلنتاج 

  

 



  
  

   

 

  اللبن المبستر  -٢

  ي أو خليط من الجاموس والبقري. لبن جاموس

  م.١٩٥٢يونيو   ٢١قرار الوزاري الصادر فيم. وال١٩٥٠لسنة   ١٢٢يكون اللبن طبقاً للقانون رقم  

ً ألحدث المواصفات القياسية واالشتراطات العامة والمواصفات  -١ يجب أن يكون مطابقا

حدث المواصفات  الفحص واالختبار طبقا أل  وطرق ١٦١٦الخاصة باأللبان المبسترة رقم 

  بارات االلبان ومنتجاتها. القياسية المصرية الخاصة بالطرق القياسية الطبيعية والكيمائية الخت 

بحيث يكون مطابقاً   ٪ ٨٫٥والمواد الصلبة غير الدهنية عن  ٪٣يجب أال تقل نسبة الدسم عن   - ٢

  الختبار الفوسفاتيز. 

أو اإلضافات أو المواد الملوثة أو المواد  وائب والرائحة خالي من الش أن يكون مقبول الطعم   -٣

  ن يورد في النصف األول من مده الصالحية. الحافظة ويحتفظ بخواصه الطبيعية وعلى ا 

  الــلبن الزبــــادي: -٣

وهو اللبن المعامل حراريا بأحدث طرق البسترة المتعارف عليها والمضاف اليه مزارع   

نتاج الطعم والمظهر والقوام المميز للبن الزبادي ويكون  يا حمض الالكتيك الالزم إلنقية من بكتر

و البقري أو الخليط منهما ويحتوي على نسبة كبيرة من خمائر  مصنع من اللبن الجاموسى أ

  الزبادي الحية. 

  ويراعى عند توريده الشروط التالية: 

منيوم  لق ومغلف آليا بورق االلوجم محكمة الغ ٨٠جم أو  ١٠٠أن يورد في عبوات زنة  -١

مرخصه  م ومن مصانع ١٩٨٠لسنة  ٣٥٤مدون عليها البيانات ومطابقة للقرار الوزاري رقم 

مع احتساب   وتعمل آليا بها معمل مراقبة الجودة وحسب األوزان الشائع استخدامها باألسواق

  فرق الوزن لصالح الجامعة دون توقيع غرامه. 

  لقياسية المصرية طبقا لما يلي: ت المورد مطابقا المواصفاأن يكون لبن الزبادي ا -٢

و اللبن البقري أو خليط منهماعلى أال تقل أن يكون اللبن الزبادي المنتج من اللبن الجاموسي أ

  .٪٨٫٥والجوامد الصلبة الالدهنية عن  ٪٣هن عن نسبة الد 



  
  

   

 

  محسوبة كحمض الكتيك.  ٪٠٬٩ال تزيد نسبة الحموضة عن   -٣

  والمواد الحافظة ويكون السطح ناعم ومتماسك.خالي من الشوائب  المنتج أن يكون -٤

  ت المرضية وإفرازاتها الضارة.أن يكون المنتج خاليا من الميكروبا -٥

  - ان يكون المنتج خالي من عيوب الصناعة وهي:  -٦

  عيوب الطعم المتغير الى الحموضة العالية. 

  عيوب ضعف القوام. 

  عيوب التشريش. 

  وائية. جوات الهعيوب الف

  لى المنتج البيانات التالية: يدون ع -٧

  –نوع اللبن المستعمل  –لترخيص رقم ا –عالمته التجارية  –اسم المصنع المنتج وعنوانه 

المواد  –مده الصالحية  –تاريخ اإلنتاج  –دهن الى المواد الصلبة نسبه ال –الوزن الصافي 

  المضافة ونسبتها.

  ده الصالحية.على انتاجه أكثر من نصف مال يقبل الزبادي الذي مر  -٨



  
  

   

 

الجبن الفيتا واألسطنبولى - ثانيا :  

 

  :فيتــــا جبن - ١

اصفات القياسية المصرية على أن يكون جيد الطعم والرائحة وخاليا من أال  ألحدث المويورد طبقا 

او  ٢٠٠٥نه لس ١٨٦٧من المادة الصلبة ومطابق للمواصفات القياسية رقم  ٪٤٠تقل نسبة الدسم عن 

  تعديالتها. 

جرام ٦٥جم أو عبوة  ٥٠٠- ٢٥٠رد الجبن في عبوات ورقية (التتراباك) على أن تكون العبوة زنة تو

فرة باألسواق من  نصيب الفرد الواحد على أن يلتزم بتوريد أصناف الجبن من أجود األصناف المتو

  مصانع مرخصة تعمل اليا بها معمل مراقبة الجودة. 

هة اإلنتاج والصالحية وال تقبل الجبن الذي مر على وة تاريخ وجمدون على العبويجب أن يكون 

ح عليها االشتراطات الخاصة ببيانات بطاقات المنتج للمواد إنتاجها أكثر من نصف المدة وموض 

  الغذائية المعبأة.  

  حيواني):  جبن أبيض كامل الدسم (دهن -٢

ستر خالي من المواد والبقري كامل الدسم والمبيجب أن يكون مصنوع من خليط من اللبن الجاموس 

انين المنظمة لتصنيع األلبان  الحافظة ويستثنى من ذلك ملح الطعام ومصنع طبقا للقرارات والقو

ائحة والمظهر وال يقل نسبة الدسم به عن  (أسبوع من تاريخ اإلنتاج). على األقل جيد الطعم والر

ة والمعادن السامة والشوائب  المواد المعدنية والنشوي المادة الصلبة وأن يكون خاليا من في ٪٤٠

مرضة والتسممات الغذائية محضر في والقاذورات والفطريات ويرقات الحشرات والميكروبات الم

وفة في ورق خاص ( ورق الزبد) معامل مرخصة وأن يورد على شكل قوالب متماسكة ملف

ي للمنتج  اسم المصنع واالسمالتجار  موضوعة في عبوات جديدة محكمة الغلق وأن يوضح عليها

عينات من الجين   وتاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية والوزن ويحق للجامعة والجهات الرقابية أخذ 

  للتحليل للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات. 

  

  

  
  
  



  
  

   

 

  

  العيوب التي يجب رفض الجبن يسببها: 

  العفانة).  -مجلدة  -ة زيادة الطراو -عدم التماسك  -عيوب المظهر (زيادة الثقوب  -أ

- لمعدني الطعم البترولي أو ا -الزناخة والحموضة  --المرارة  -عيوب الطعم (زيادة الملوحة  -ب 

  قلة الدسامة التي تظهر بالملمس). -غير المستساغ 

  وجود يرقات الحشرات في العبوات. -ج 

  النموات الفطرية والخمائرية على سطح الجبن.  -د 

  : لموردةاشتراطات العبوات ا

األبيض في عبوات جديدة وسليمة محكمة الغلق لمنع تسرب الشرش خارج  أن يورد الجبن -١

  وتعديالته.   م١٩٥٧لسنه   ٧٩٨مطابقة لقرار األوعية رقم   العبوة وأن تكون

أن يكون السطح الداخلي للعبوات نظيف ال يتواجد به أي آثار لتفاعالت السطح الداخلي  -٢

  والجين المعبأ. 

ب الجبن األبيض مغطى بطبقة من الشرش على أن تحفظ قوالب كون السطح العلوي لقوالي أن -٣

اصة (أوراق الزبد) مع فصل قوالب الجبن عن السطح الداخل الجبن األبيض داخل أوراق خ

لي إيثيلين داخل العبوة لمنع تسرب الشرش الداخلي مع إحكام  للعبوة بواسطة كيس من البو

  ل العبوة. قفل الكيس وإلحكام عز

  بة كسر أوهرى في قوالب الجبن المعبأة. ال يسمح بنس  -٤

متماسكة غير مهرية وأن يكون متوسط وزن  قوالب الجبن األبيض تكون في شكل مكعبات  -٥

  جم.  ٥٠٠لقالب في حدود ا

  يتم استالم الجين طبقاً لوزن الصافي.  -٦

  

  



  
  

   

 

  

  : الجبن اإلسطنبولي  -٣

بة اللبن الجاف فيه عن جاموس مبستر وال تزيد نس مصنوع من خليط لبن حليب بقرى. -١

  المواد الحافظة.  خالي من -على األقل في المادة الصلبة   ٪٤٠تحتوي على دسم  ٪ ٥

  وتعديالته.  ٢٠٠٥لسنه   ١٨٦٧مصنعة طبقاألحدث المواصفات القياسية المصرية رقم  -٢

جم نصيب الفرد ٦٥جم او عبوه ٥٠٠- جم ٢٥٠تورد في عبوات تترابـــاك زنة العبوة  -٣

  الواحد.

  جيدة الطعم والرائحة وخالية من العيوب.  -٤

ى إنتاجه أكثر  والصالحية وال يقبل الجبن الذي مر عليدون على العبوه تاريخ وجهة االنتاج  -٥

وموضح عليها االشتراطات الخاصة ببيانات بطاقات المنتج   -من نصف مدة الصالحية 

  عمل مراقبة الجودة.نع مرخصة تعمل آليا بها ممن مصا -للمواد الغذائية المعبأة

  الجبن المطبوخ والزبد   -ثالثا :

  :النستو) الجبن المطبوخ ( -١

وهو الجين الناتج عن طبخ صنف أو أكثر من الجبن وذلك بعد فرقها ومزجها مع بعض أمالح   

  ذائية. االستحالب وملح الطعام ومثبتات القوام أو المنتجات اللبنية وبعض المطعمات الغ

  بوخ طبقا لالشتراطات اآلتية: يورد الجبن المط  

أو تعديالتها   ٩٩٩أو  ١١٣٢ة المصرية ن المطبوخ مطابقاً للمواصفات القياسيبأن يكون الج  -١

  حين طلب الوحدة لها. 

جرام خالل ثالثة شهور من   ١٢- ١١يورد الجين فى عبوات صغيرة زنة الواحدة ال يقل عن  -٢

  تاريخ اإلنتاج.



  
  

   

 

 فظا بالخواص الطبيعية من ناحية اللون والطعم والرائحة خالي من أن يكون الجبن النستو محت -٣

قابل للفرد ذو مظهر   -ينفصل منه أي من مكوناته ماسكة ومتجانسة ال عجينة مت -الشوائب 

  خالي من الفجوات وخالي من مظاهر التزنخ.  -المع خالي من عيوب اللون. 

الطعم المعدني أو  -التصبن  -(الحرق  ي الي من عيوب الصناعة وه أن يكون الجبن النستو خ  -٤

  - ائدة أو الصالبة الزائدة عن قوام الجبن الطبيعي الكيمائي) أو عيوب القوام وهي (الليونة الز

الملوحة  -التحبب  -البلورة  -ق المنتج بمواد التغليف التصا -فصل الماء  -فصل الدهون 

  الزائدة في الجبن). 

الجين النستو تكون محكمة الغلق وال يتفاعل الجبن مع مواد التغليف وتكون مطابقة  ات عبو-٥

م الخاص باألوعية الغذائية والقرار الوزاري رقم  ١٩٥٧لسنة  ٧٩٨للقرار الجمهوري رقم 

  الية: م على أن يوضح على المنتج البيانات الت١٩٥٠لسنة ٣٥٤

بيان المكونات   -الوزن الصافي  -الجافة لمادة نسبة الدهن في ا -اسم الصنف  -اسم المنتج 

  تاريخ انتهاء الصالحية على العبوه مباشرة  -تاريخ اإلنتاج  -وأسماء المواد المضافة 

  الجبن المطبوخ (الشيدر):  - ٢

  . ١١٣٢مصنع طبقا للمواصفات القياسية لهيئة التوحيد القياسي رقم  - ١ 

  ناحية اللون والطعم والرائحة. أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية من  -٢

  . ٪٤٥أن يكون الحد األدنى للدسم في المادة الصلبة  -٣

  يراعى جميع مواصفات واشتراطات صناعة الجبن المطبوخ.  - ٤

كيلو جرام في خالل شهرين من تاريخ االنتاج وأن  ٢يورد في عبوات زنة العبوه ال يزيد عن  -ه 

  - الوزن الصافي  -المادة الصلبة  -نسبة الدهن  -سم الصنف ا -يكون. مدون على العبوه اسم المنتج 

  تاريخ انتهاء الصالحية أو مدة الصالحية.  -تاريخ االنتاج  -بيانات المكونات والمواد المضافة 

  

  



  
  

   

 

  الـزبــــــد:-٣

ويجب  وهو الناتج غير المتغير من اللبن أو القشدة أو االثنين معا وذلك بالطريقة اليدوية أو الميكانيكية  

أن يكون طبيعيا في خواصه خاليا من الميكروبات المرضية أو الزناخة أو الحشرات والشوائب 

على األكثر وأن يكون   ٪٣األخرى المعدنية والحيوية والمواد الطازجة الحافظة سوى الملح بنسبة 

ويعتبر   - تركيبها متجانس خاليا من الفجوات أو الحبيبيات مع عدم وجود تغيير في الطعم والرائحة

جم أو حسب   ١٠جاموسيا وإن لم يذكر صراحة على البيان يورد قطع صغيرة مجمدة مغلفة زنة 

  المتوفر في األسواق. 



  
  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

لخضار والفاكههمجموعة ا - ٤  



  
  

   

 

الخضر الطازجه والمجمده - وال :أ               

 

 المواصـفـــــات الفـنـيــــــة
  :الطازجــــة الخضروات- ١

  : روات توافر الشروط اآلتيةيراعى عند توريد الخض

التي تطلبها كل وحدة في أوقاتها بحالة طازجة ونظيفة على أن يكون   يتم توريد األصناف -١

  . التوريد يومياً ومن أجود األصناف المتداولة باألسواق 

يتم توريد األصناف الخالية من الحشرات والديدان والفطريات والتثقيب وأن تكون الثمار  -٢

  . لبللخالية من ا

  . أن تكون الثمار غضة وخالية من التلف وغير شائخه  -٣

يراعى توريد األصناف المرتبطة بطهي بعض أصناف الخضر مثل الطماطم الطازجة  -٤

  . والبصل والثوم والكسبرة والخس وخضروات السالطة

  : الباذنجان

ن المرارة يجب أن يكون مندمجا وطازجاً سطحه أملس ولونه متجانس ومنتظم الشكل وخالي م 

واأللياف واإلصابة بدودة الباذنجان بصفة خاصة غير شائخ لم تحمر بذوره بعد وطعمة مقبول غير  

  .  الذع

  : البازالء

يجب أن تكون قرونها غضة خضراء غير منقوعة في الماء ممتلئة بالحبوب الملساء غير مجعدة  

صابة باإلصابات الحشرية ويجب أن تكون خالية من التشقق غير زائدة النضج وال جافة وغير م

  وكذلك بالنسبة للبازالء الخضراء المفصصة . والمرضية وأثارها 

  

  

   



  
  

   

 

  البطاطس:

يجب أن تكون تامه النضج جلدها أملس سهل االنفصال عند فركها باألصابع خالية من الثمار  

الخضراء متوسطة الحجم غير معطوبة لم تنبت عيونها بعد منتظمة الشكل غير مصابة بالحفار  

  ثمرات للكيلو تقريبا.  ٨- ٦يعرف بوجود ثقوب كثيرة» وأن يكون متوسط الوزن  «

  جـزر أصـفر(أفرنجي): 

براعي أن تزن كل تمان ثمرات كيلو على األكثر بدون اإلعراش الخضراء وتكون سليمة غير 

  مجروحة أو مقطوعةأو مصابة بالحفار مع مراعاة ظهور اللون البرتقالي المصفر.  

  خـضــــــر:فـلـفـــــل أ

غير حريف يكون لونه أخضر غامق والطعم حلو المذاق والشمار سليمة خالية من الحشرات ولفحة  

  الشمس ومتماسكة وغير ذابلة ومحتفظة بالكأس وجزء من العنق. 

  فاصوليـــا خضــــراء: 

  لونها أخضر غير ذابلة أو مصفرة ويجب أن تكون طازجة قرونها غضة حبوبها غير منفصلة ولم

  تكتمل تكوينها بعد. 

  القلقــــــاس:

يجب أن يكون خاليا من بقايا التربة نظيفا وأن يكون الكرمات كبيرة الحجم وقبل االستالم تزال  

األوراق الحرشفية «ذات اللون البنى الموجود عليها والفكوك النامية عليها والجزء القاعدي من  

  سم على األقل.  ١٫٥ول السالمية والدرنة  األوراق المتصل بها» على أن تكون المسافة من أ

  البصـــــــل:

كامل النضج متماسك غير ذابل كبير (جاف القشرة لونها أصفر مائل لالحمرار غير مصاب 

  ال يوجد به نمو خضري.  -بالفطريات والحشرات والعطب 

  

  



  
  

   

 

  الثــــــوم:

  -كامل النضج  -شرية يكون طازج سليم متماسك والفصوص غير ذابلة خالي من اإلصابات الح

  منتظم الشكل جاف القشرة تمتلئ الفصوص بدون عروش.

  :الكوســـــة

) لونها أخضر ولم يتحول إلى األخضر المصفر الذابل(  يجب أن تكون الثمار نظيفة طازجة وسليمة

متوسطة الحجم واال تكون قد تركت على النباتات حتى تتقدم في النضج وتتحوصل بذورها وتصبح 

  . الغذائية رديئة  خواصها

  : الخيار والقثاء

يكون أخضر اللون ولم يتحول إلى األخضر المصفر صغير الحجم مستطيال غير مكسور ولم  

  . تتحوصل بذوره أو يكون مر الطعم وتكون الثمار خالية من اإلصابات الحشرية والمرضية 

  : الطمـاطــــــم

صابات الحشرية والفطرية كاملة النمو تكون متوسطة الحجم طازجة سليمة من العطب خالية من اإل

حمراء اللون ملساء ناعمة مستديرة عديمة التجاعيد والثنايا اليافها متماسكة عديمة الجروح الجلدية  

  . وغير مصابة بلفحة الشمس

  : الباميــــــــة

يجب أن تكون خضراء اللون صغيرة طازجة لحمية غنية وبرية خالية من االلياف لم تتكون بذورها  

  .  غير شائخه بأقماعها خالية من العفن والجروح 

  : السبانــــخ

يجب أن تكون خالية من التعفن وأوراقها ناعمة خالية من الخيوط الزهري واألوراق الصفراء 

  .  والقنوات الثانوية 



  
  

   

 

أن ) البقع السوداء( يراعى أن يكون أخضر اللون خالي من الصدأ ): بلدى–رومي -فول أخضر(

  ). غير شائخ(  لم تتحوصل - ية تكون الحبيبات طر

 قرنبيط 

يكون القرص مندمجا متماثال أبيض يميل إلى االصفرار زائد النضج وغير هايش ذو أحجام مناسبة  

مع فصل األوراق الخارجية من القرنبيط فيما عدا طبقة واحدة منها والحوامل الزهرية والساق قبل 

  الوزن.  

  البقدونس: -الجرجير -السلق 

األوراق غضة طازجة وأال تكون بها أوراق جافة أو صفراء خالية من الحشائش  يجب أن تكون 

  والنباتات الغريبة وتستبعد الجذور عند الوزن وخالية من اإلصابات الحشرية. 

  الخضر المجمدة:  -٢

من أصناف الدرجة األولى الممتازة وأن تكون العبوات من أوزان مختلفة وحائزة على درجة التوحيد 

من مصانع مرخصة ومعتمدة وتعمل آليا وبها معمل مراقبة جودة وتورد خالل النصف القياسي و

  األول من مدة الصالحية.

  البازالء المجمدة: -أ 

  أن يكون لون الحبوب طبيعيا وليس صناعيا وخالية من المواد الحافظة. -١

  أن تكون الحبوب خالية من العيوب الظاهرية.  -٢

  المواد الهالمية. أن تكون العبوات خالية من -٣

  أن تكون العبوات مجمدة وليست مفككة.  -٤

أن يوضح على العبوات الناحية اإلعالمية والصالحية وتاريخ اإلنتاج والوزن والجهة -٥

  المنتجة والكوديالخاص بالعملية وتورد خالل النصف األول من مدة الصالحية. 

  : أصناف أخرى مجمدة  -ب 

+   ٪٤٠+ فاصوليا مجمدة  ٪٤٠ر مجمد مشكله من (بسله مجمده (خض -الفاصوليا  -مثل الباميا 

  جم).... الخوتورد خالل النصف األول من مدة الصالحية.٢٥أو جزرطازج  ٪٢٠مجمده ٥جزر 

  بسلة مجمدة بالجزر  -ج 

  ٪ ٢٠نفس مواصفات البسلة المجمدة عالوة على أن نسبة الجزر ال تزيد على  



  
  

   

 

  تورد خالل النصف األول من مدة الصالحية أصناف تابع الخضر الطازجة والمجمد و

  خرشوف  -    ملوخية خضراء -    كرنب  -  بنجر 

الفاكهه  - ثانيا :  

  المواصفات الفنية

  يراعى عند توريدها توافر الشروط اآلتية: 

يجب أن تكون األصناف التي تطلبها كل وحدة بحالة طازجة ويستبعد منها المعطوب والمكسور  

  تورد يوميا من أجود األصناف المتداولة باألسواق. والمشروخ وغير المتجانس و

  :البطيـــخ

يجب أن تكون الثمارغير طرية نتيجة تركها مدة طويلة بعد قطعها كما يجب أن تكون ناضجة (ابتدأً  

عنقها في الذبول) ويسلم إلى وحدات التغذية بطيخ من أجود أنواع البطيخ المستدير بحيث ال تقل وزن 

جرام وأن يكون اللحم أحمر داكن شديد الحالوة قليل األلياف وللوحدة الحق في   كيلو ٥الواحدة عن 

شق البطيخ عند االستالم للتأكيد من مطابقته لهذه المواصفات ورفض غير المطابق منه ويترك  

  بالوحدة عدد يكفي المرفوض عند التوزيع او يتم الشراء.

  الجوافـــــة:

  ر مكرمشة أو ذابلة أو متغيرة اللون. أن تكون الثمار طازجة ناضجة غي - ١

    أن تكون خالية من االصابات المرضية والرائحة.  - ٢

جم وما   ٨٠جم (ثمرة أو ثمرتين على ال يقل وزن الثمرة  ١٥٠أن يكون مقرر الطالب - ٣

  زاد عن ذلك يكون على حساب المتعهد.

  تفاح بلدى / أو أمريكي:

  ملة االحمرار. يجب أن تكون الثمار كاملة النضج مكت- ١

  خالية من األمراض الفطرية والعطب. -٢

  جرام.  ١٦٠وزن الثمرة في حدود  -ذات أحجام معقولة -٣



  
  

   

 

  

  الخـــوخ (بلدى/سينا):

ثمار كاملة النضج خالية من عيوب الكسر والعفن على أن تكون ذات اللون األصفر المحمر 

  جم. ٧٥ولة ال يقل وزن الثمرة عن  ذات أحجام معق -ومن ثمار سليمة غير تالفة جيدة التعبئة 

  البلـــــح:

  - وهو نوعان هما: 

  زغلـــــول: ) بلــــــح١

يجب أن تكون الثمار طازجة كبيرة الحجم منتظمة الشكل جلدها أملس حمراء داكنة هشة  

  لحمها سميك حلو الطعم غير مرطبة هشة وسهلة الكسر.

  ) بلـــــح سمانـــــى: ٢

بيرة الحجم تامة النضج والقشرة ناعمة ملساء لونها أصفر بها بقع  يجب أن تكون الثمار ك

  حمراء لحمها سميك حلو المذاق كثير العصارة غير مرطبة.  

  شمـــام بلـــدى: 

يجب أن تكون الثمار صفراء اللون صلبة متماسكة القوام لها لب سميك عصيري حلو المذاق 

  رام.  كيلو ج ٢له نكهه جيدة وال يقل وزن الواحدة عن  

  عنب (بناتي /رومي /فيومي):

يجب أن تكون الحبات كبيره الحجم متماسكة بالعنقود وليست سهلة االنفصال وأن تكون  

الحبات لحمية عصيريه حلوه الطعم ذات نكهه جيدة سطحها أملس ولونها طبيعي غير  

  متشققه وال ضامره وال ذابله وال متعفنة وليست مصابة بالبياض.  

  

  



  
  

   

 

  مشـــمـــش:

ويجب أن تكون الثمار تامة االصفرار وليست خضراء كبيرة الحجم طازجة حلوة المذاق 

الفاكهة خصوصاً يرقاتها البيضاء األسطوانية المدببة التي تتغدى على لب بذبابة  غير مصابة

  جم.  ٢٠٠ثمرات عن  ١٠الثمار على ان ال يقل وزن كل 

  الموالــــح:

  :البرتقال بأنواعه

والسكرى وأبو سرة والصيفي ويجب أن تكون الثمار من صنف واحد وهو يشمل البلدي 

كاملة التلوين غير خضراء ويجب أن تكون عصيريه القشرة حلوة الطعم غير مصابة  

بالحشرة القشرية السوداء أو ذبابة الفاكهة ويراعى عند التوريد أال يقل وزن البرتقال أبو  

جم للبرتقال الصيفي وال   ١٨٠لواحدة عن جم للثمرة وأال تقل وزن الثمرة ا ٢٠٠سرة عن 

جم للبرتقال البلدي والسكرى وما يزيد عن األوزان   ١٦٠تقل وزن الثمرة الواحدة عن 

  الموضحة تكون على نفقة المورد.

  اليوسفــــي:

يجب أن تكون القشرة متعلقة باللب والفصوص عصيريه غير جافة حلوة مقبولة الطعم 

اللون المميز للنضج وهو اللون األصفر المائل لالخضرار أو  وتكون الثمار قد وصلت إلى 

االحمرار وغير مصابة بالحشرة القشرية السوداء أو ذبابة الفاكهة غير لينه ويجب أال يقل  

جم وما   ١٠٠جم ويجب اال تقل الثمرة عن ٢٠٠ثمره  ٢جم او ١٤٠وزن الثمرة الواحدة عن 

  يزيد عن ذلك تكون على نفقة المورد.

  :ن البلدي(البنزهير)الليمو

تكون الثمار طازجة عصيريه غير ذابلة أو معطوبة وخالية من اإلصابات الحشرية مثل  

  ثمرة تقريبا.    ٣٠:٢٠الحشرةالقشرية ويزن الكيلو  

  



  
  

   

 

  الموز البلدي:

يجب أن تكون األصابع تامة النضج ممتلئة ملفوفة غير مضلعة حلوة المذاق قشرتها رفيعة  

جم   ١٠٠يس بها نقط سوداء ويجب أن يكون وزن أصبع الموز سليمة صفراء اللون ل 

  واألوزان الزائدة عن ذلك تكون على نفقة المتعهد. 

  

  برشومي تين :(األصفر / األحمر) البرقوق

  يجب أن تكون الثمرة كاملة النضج وغير مصابة بالحشرات القشرية.

  :الشهد (الكنتالوب)

العطب والكسور كاملة التلوين متماسكة ال يقل   يجب أن تكون الثمار كاملة النضج خالية من

  جرام. ٣٠٠وزن الثمرة عن  

  الكمثرى:

  ثالجة)   كمثرى -عان  هما  كمثرى عاديه نو   شمل وهي

  يجب أن يكون الثمار كامل النضج. 

جم للثمرة الواحدة وما يزيد عن ذلك يكون على نفقة   ١٨٠أن تكون أحجام الثمارفي حدود 

  المتعهد.

  بدون غرامه مع توفير فرق الوزن لصالح الجامعة. ٪١٠نف بنسبة خصم يمكن قبول الص

  

  :ملحوظة

مع  ٪١٠أصناف الفاكهة المحدد لها أوزان يمكن قبول الصنف بنسبة نقص ال تزيد عن 

  حساب فرق األوزان لصالح الجامعة.

  



  
  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

البقاله واألرز والبقولبات 
 وخالفه



  
  

   

 

  

  

  

  

الهـــلبقا   -أوال :  

 المواصفات الفنية 

مدة الصالحية وان تكون   - ى العبوات اسم المنتج / الوزن/ تاريخ اإلنتاج يجب أن يوضح عل

المنتجات مطابقه ألحدث المواصفات القياسية المصرية وأن يكون التوريد من مصادر اإلنتاج وبيان 

  األصناف كاالتي:  

  زيت الطعام /زيت ذرة / زيت عباد شمس: 

ً جيد الطعم والرائحة خاليا  -١ مطابق للمواصفات  -من الزناخة والشوائب يجب أن يكون نقيا

  (أو أحدث المواصفات القياسية المصرية).  ٢٠٠٥/  ٧ج  ٤٩القياسية رقم 

  في عبوات بالستيك. معبأو    خالي من عيوب التزنخ -٢

    أن يكون خاليا من أي زيوت أو دهون أخرى -٣

  رائحة جيدة. أن يكون ذو و   يكون خاليا من بقايا المواد األولية المستخرج منها -٤

  ال يكون قد مر على إنتاجه أكثر من تسعة شهور.  -٥

زيت الطعام يكون مستخرج من بذرة القطن أو خليط من زيت عباد أو صويا أو أي زيوت  -٦

  مكرره. 

  سمن نباتي(الزيوت النباتية المهدرجة): 

ر  يراعى أن تكون من منتج مصنع من زيت نخيل نقى خالي من أي أضافات صناعية غي  -١

  مصرح بها من وزارة الصحة.



  
  

   

 

  أن يكون في عبوات مغلقة موضح عليها تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية.  -٢

  خالي من عيوب التزنخ.

  توريد عبوات صغيرة للوحدات تتناسب مع األعداد عند طلبها لحسن االستخدام.  -٣

  ال يكون قد مر على إنتاجه أكثر من تسعة شهور. 

 خــــــل طبيــعى  

سم وخالي من الرواسب  ١٠٠جرامات لكل  ٥راعى أن تكون درجة تركيز حامض الخليك وفيه ي

لتر ويكون في النصف األول من مدة  ١والشوائب. العالقة ويكون معبأ داخل زجاجات بالستيك عبوة 

(أو أحدث المواصفات القياسية   ٢٠٠٥/ ٣٨٣الصالحية مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم 

  المصرية). 

  ون أسود طبيعي: زيت 

وخالي من  ٪١٠يورد في عبوات مغلقة خالي من الهري والعفن على االتزيد نسبة تركيز الملح عن 

أي أضافات كيمائية «مواد ملونة» والكرمشة غير المرغوبة وأن يكون متوسط الحجم ويورد في 

المنتجة على أن يتم   عبوات مدون عليها الناحية اإلعالمية والصالحية وتاريخ اإلنتاج والوزن والجهة

  التسليم بوحدة الكيلوجرام. 

  زيتون أخضر مخلل: 

خالي من عيوب الهري والعفن واإلصابات الفطرية والحشرية والكرمشه غير المرغوبة وخالي من  

واليزيد نسبة الفلفل   ٪١٠الجيوب الغازية ومتوسط الحجم كامل النضج وعلى أال يزيد الملح عن 

بأ في عبوات على أن يتم التسليم بوحدة الكيلو جرام ويورد في النصف  ويورد مع  ٪٥والليمون عن 

  األول من مده الصالحية.

  مخلل (طرشي فرنجي): 

يجب أن يشكل من عدة أصناف ال تقل عن ثالث أصناف اللفت والخيار والجزر والفلفل والزيتون  

والرائحة محتفظ  والبصل وخالي من عيوب الهري والعفن وأن يكون تام التخليل وجيد الطعم 



  
  

   

 

بخواصه الطبيعية وأن يكون من إنتاج مصانع معتمدة ومرخصة ومدون كافة البيانات على العبوات 

  جم ويورد في النصف األول من مده الصالحية. ٥٠محكمة الغلق ويكون نصيب الطالب 

  سكر ناعم:

يكون نظيفا أبيض يجب أن يراعى توريده طبقا للمواصفات المعمول بها من قبل وزارة التموين وأن 

  في عبوات مدون عليها اسم المصنع والتسليم بوحدة الكيلو جرام.  مكرر خالي من الشوائب معبأ

   :الصلصة

  ويراعى عند توريدها الشروط اآلتية: 

للصدأ أو الزجاج خالية من عيوب   معجون طماطم معبأ في علب من الصفيح غير قابل -١

تركيز ومن أجود األصناف التي تطلبها الجامعة ومطابقة  الكيميائي عالية ال االنتفاخ والتفاعل

أو أحدث المواصفات القياسية المصرية وحسب  ١/٢٠٠٥ - ١٣٢للمواصفةالقياسية رقم

  المتوفر باألسواق. 

 - التوريد في عبوات صغيرة للوحدات بحيث تتناسب مع األعداد عند طلبها لحسن االستخدام  -٢

  والمحاسبةبالكيلو جرام. 

ن خالية من الطعم المر والمحروق محتفظة بلونها الطبيعي وتورد خالل النصف األول أن تكو-٣

  من مده الصالحية. 

  الشـــــاي:

  ويراعى عند توريده الشروط اآلتية وهي: 

  أن يكون موضح عليه تاريخ لصالحية.  -١

  أن يكون خاليا من الشوائب. -٢

  الذي سيتم توريده.  كة الشايأن يورد في أكياس استعمال فرد واحد مع توضيح مار  - ٣

(أو أحدث المواصفات القياسية  ٢٠٠٥/  ٥٥٩مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم 

  المصرية). 



  
  

   

 

  طحينـــه بيضـــاء: 

  ويراعى الشروط اآلتية: 

أن تكون مستخرجة من السمسم األبيض خالية من الشوائب وسمكية القوام ومعبأةفي عبواتمحكمة 

يخ الصالحية واإلنتاج والوزن والجهة المنتجة والكودي الخاص الغلق موضح عليها تار

بالعملية على أن تكون طازجة خالية من الرائحة الغريبة أو الطعم غير المقبول والمحاسبة  

(أو أحدث  ٩٤١/٢٠٠٦بالكيلو جرام أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية المصرية رقم 

صةومعتمدة وتورد في النصف األول من المواصفات القياسية المصرية) من مصانع مرخ 

  مده الصالحية.

 المربـــى: 

  :يراعى عند توريدها الشروط اآلتية

  أن يكون قوامها متماسك خاليا من السوائل.  -١

أن تكون مورده من ثالث أصناف على األقل في كل مرة تخزين ما عدا الالرنج والسفرجل   -٢

  والمشكل والبرتقال. 

يئة المصرية العامة للتوحيد القياسي للمواصفات الغذائيةرقم خاضعة لمواصفات اله -٣

  (أو أحدث المواصفات القياسية المصرية). ٢٠٠٥ج/١٢٩

جرام والمحاسبة بسعر القطعة وأن   ٣٠أن تورد في عبوات من البالستيك المغلفة آليا زنة   -٤

ألول من مده تكون المصانع مرخصة تعمل آليا وبها معمل مراقبة جودة وتورد في النصف ا

  الصالحية. 

  حالوة طحينية مغلفة: 

  يراعى عند توريدها الشروط اآلتية: 

يجب أن تكون مغلفة آليا ونظيفة موضح على كل قطعة الناحية اإلعالمية والصالحية   -١

  والمكونات.

  خالية من التزنخ والفطريات فاتحة اللون.  -٢



  
  

   

 

سترين وال تقل نسبة المواد الدهنية عن  ال يجوز إضافة مواد محلية صناعية كالسكرين والديك -٣

  وتكون جميعها من زيت السمسم. ٪٣٥

  خاضعة للمواصفات الخاصة بنسب السكروز والجلوكوز.-٤

جم والمحاسبة بالقطعة وأن تكون المصانع مرخصة تعمل آليا  ٤٠تورد قطع مغلفة آليا زنة  -٥

  وبها معمل مراقبة جودة. 

(أو أحدث المواصفات  ٢٠٠٥/ ١٣٣٢ -٩٩٢ –  ٣٨٤رية رقم طبقا للمواصفات القياسية المص -٦

  القياسية المصرية) وتورد خالل النصف األول من مدة الصالحية. 

  

  الجيلي:

  يراعى عند توريده الشروط اآلتية: 

  ٪٤٥مصنع حسب أحدث المواصفات القياسية ال تقل نسبة عصير الفاكهة الطبيعي عن   -١

في  ٪٦٨ال تقل نسبة المواد الصلبة اللية عن   ٪٥٥عن بالوزن ال تقل نسبة المواد السكرية 

  النهائي.  الناتج

يجب أن يكون نظيفا بخواصه الطبيعية متجانس اللون خالي من الروائح الغريبة وخالي من   -٢

  الحشرات وأطوارها وأجزائهاوإفرازاتها. 

  المصرية. أن تكون مادة الجيالتين المستخدمة في المسحوق مطابقة للمواصفات القياسية  - ٣

  يجب أن تكون المواد الملونة المضافة اليه والمكسبة للطعم والرائحة مصرح بها غذائيا.  -٤

  ....) -موز  -يورد من أصناف مختلفة (فراولة  -٥

يجب أن يورد في عبوات من الورق والنايلون محكمة الغلق ومدون عليها تاريخ اإلنتاج ومدة  -٦

  ة فيالمنتج.الصالحية ونوع الفاكهة المستعمل

  النشا:
  يراعى عند توريده الشروط اآلتية: 

يكون مسحوق محتفظا بخواصه الطبيعية خاليا من الزناخة والتعفن والشوائب والمواد الغريبة. 
  ويجب أن يورد في عبوات من البالستيك أو الكرتون أو حسب المتوفرة في األسواق.



  
  

   

 

  

  

  

  شطة حمراء (حسب طلب الوحدة):  -لة بهارات مشك -كسبرة جافه  -كمون  -فلفل أسود  

  ويراعى أن يورد بالشروط اآلتية: 

هو الناتج من الثمار الكاملة المجففة بعد تمام النضج ويتم طحنها داخل الوحدة بمعرفة اللجنة 
  المختصة. 

  أن يكون تام الجفاف خالي من المواد الغريبة والتلف والتغيرات غير المرغوبة والحشرات.

  كة النصر/الماكس للمالحات وفروعهما: ملح إنتاج شر 

ملح مائدة:يجب أن يكون ناعم أبيض اللون في عبوات ال تزيد عن كيلو جرام والمحاسبة بسعر  
  الكيلو جرام. 

  بلح نصف جاف (تمــــر): 

جرام في عبوات مدون عليها تاريخ اإلنتاج   ٥٠أن يكون مغلف بأوراق السوليفان زنة -١
  والصالحية. 

  يا من عيوب العفن والديدان والشوائب وحسب المواصفات القياسية. أن يكون خال-٢

  أن يكون من أجود أنواع البلح.

أو داخل عبوات مغلفة حسب المتوفر باألسواق أوزان مختلفة على أن يكون مقرر الطالب  -٣
  جم ويورد خالل النصف األول من مدة الصالحية.  ٥٠

  دقيق فاخر: 

  ية: ويراعى عند توريده الشروط اآلت

  أن يكون خالي من الحشرات والبويضات والشوائب والمواد والروائح الكريهة.  -١

  كجم.  ١معبأ في أكياس من البالستيك وخاضعاً لرقابة وزارة التموين بحيث ال تقل العبوة عن   -٢

وموضح على األكياس تاريخ اإلنتاج    -يكون متجانس اللون خاليا من التكتل  -٣
  لنصف األول من مدة الصالحية. والصالحيةويورد خالل ا

  

  



  
  

   

 

  فول سوداني مقشر (غير مملح):

  ويراعى عند توريده الشروط االتية: 

خالى من التكسير والتعطين والعفن وآثار اإلصابات المرضية والحشرية والصخور وغير  -١
  محروق. 

  درجة النقـــاوة مرتفعة.  -٢

  حافظة. خالي من الرطوبة والتزنخ وعدم وجود مواد ملونة أو  -٣

  فانيلـيـــا: 

وال يجوز   ٪٢محلول أو بودرة تكون خالية من بذور النباتات الغريبة ال تزيد نسبة الشوائب 

تلوينهابأي ملونات صناعية أو طبيعية معبأة في أكياس وتورد من األنواع الممتازة المتوفرة  

  باألسواق. 

  صابون غسيل أبيض: 

  در التي تقرها الجامعة. يكون من أجود األنواع ويورد من أحد المصا

  صابون تواليت قطع: 

  يجب أن يراعى عند توريده المواصفات الخاصة بصناعة الصابون وتتم المحاسبة بسعر القطعة. 

  صابون سائل: 

أن يكون من أجود األنواع ومن أحد المصادر التي تقرها الجامعة ومن األصناف المتداولة  -١

  باألسواق. 

لشركة المنتجة العالمة التجارية والمكونات وتاريخ اإلنتاج ومدة  يوضح على العبوات اسم ا -٢

  الصالحية. 

  معلبات السردين:

  جم عبوة سهلة الفتح. ١٢٠  - ١١٥سردين بالزيت زنة  

أن تكون األسماك متجانسة الحجم والطول والنوع ومنتظمة الرص في العبوة الواحدة وأن تكون  

  القطع متماسكة.



  
  

   

 

  من السعة المائية للعبوة. ٪٩٥  ال يقل حجم المحتويات عن

  تتم المحاسبة بسعر العبوة. 

  

  

  معلبات التونة: 

جرام سهلة الفتح وتتم    ١٤٠قطع مفتتة معبأة في الزيت الطبيعي داخل عبوات صفيح زنه 

المحاسبة بسعر العلبة مع مراعاة ثبوت مواصفات المعلبات واألغذية المعبأة أو الشائع 

  لوزن لصالح الجامعة مع عدم توقيع الغرامة. باألسواق مع احتساب فرق ا

  :العصائر معلبات

ملل في عبوات تتراباك  ٢٠٠يراعى أن تكون متنوعة األصناف من الجوافة والمانجو والتفاح والخوخ

  بالشفاط. 

أن تكون متجانسة القوام واللون ولها الطعم والرائحة المميز لثمار الفاكهة التامة النضح وطبقا •

  صفات القياسية المصرية ويورد في النصف األول من مده الصالحية. ألحدث الموا

  الخبز البلدي:

يجب أن يورد أرغفة طازجة كاملة االستدارة تامة النضج جيد الطعم والرائحة مطابق للمواصفات  
  التموينية من حيث الوزن ونوع الدقيق والمواصفات التحليلية. 

  كنافة:  -قطايف  -جالش 

  تية عند توريدهم وهي: ويراعى الشروط اآل 

  أن يصنع من دقيق فاخر كامل التخمير.

  خالي من عيوب التعجن)  أن تكون درجة المطاطية عالية (أي  

  طازج التصنيع.   

  أن يورد الجالش داخل أوراق زبدة.



  
  

   

 

أو قطعة مغلفة من مصانع مرخصة تتوافر بها االشتراطات الصحية وزن قطعة الكنافة 
جم على أن تكون محشوة بالزبيب وجوز الهند ٩٠الشة من جم والج ١٠٠والبسبوسة من 

والفول السوداني ومحالة بالشربات المجهز بالسكر الطبيعي ويورد خالل أسبوع من تاريخ  
  اإلنتاج. 

  

  أصناف الوقود: 

  ليس به أي شوائب أو مضاف إليه مواد أخرى ويحفظ في براميل خاصة بالمتعهد. سوالر: -أ

كيلو جرام حسب مواصفات وزاره التموين على أن يكون التوريد   ٢٥يب زنه: تورد أناببوتاجاز -ب 
  في اليوم السابق في موعد أقصاه الساعةالرابعة مساء حسب قوة الوحدة. 

  خبز أفرنجي: 

  جرام.  ٥٥فينوال يقل الوزن عن  •

  جرام   ٥٥كيزر ال يقل الوزن عن  •

للباب طازج تام التسوية   إسفنجيا يجب ان يكون مصنع من دقيق ابيض فاخر جيد النوع والطعم
  ويورد على شكل أرغفة كاملة الوزن وأن يورد إلى الموقع بطريقة تحفظه من التلوث والجفاف. 

  :الصواني سائل مذيب الدهون لغساالت

  له قدرة عالية على إذابة الدهون.  - ١

  يورد من أحد المصادر التي تقررها الجامعة.  - ٢

  منظف أتوماتيك صواني: 

  يكون من أجود األصناف المتداولة باألسواق.   - ١

  يكون داخل عبوات محكمة الغلق ومدون عليها البيانات. - ٢

  الزبيب: 

  خالي من الخدوش.   - ١ 

  خالي من الفطريات واالصابات الحشرية بأطوارها.  - ٢

  وعند الضغط عليه بأصابع اليد ال يخرج منه عصارة.   -خالي من الشوائب  -٣

  . ٪٧٠مواد الصلبة عن ال تقل ال -٤

  



  
  

   

 

  جوز الهند: 

  ذات ملمس دهني.- ١ 

  البياض.  عناص  - ٢

  جوز الهند. ل المميزهيحتوي على الرائحة  - ٣

  خالي من الفطريات واالصابات الحشرية بأنواعها.  -٤

  

  مقلية):   البطاطس المجمدة(النصف

  أن تكون البطاطس درجة أولى.  -١ 

  ككه.  أن تكون العبوات مجمدة وليست مف - ٢

  أن تكون خالية من عيوب الهري.  -٣

  أن تكون العبوات خالية من العيوب الظاهرية.  -٤

  أن تكون متماثلة الحجم. -ه 

أن يكون مدون على العبوات الناحية اإلعالمية والصالحية وتاريخ اإلنتاج والوزن والجهة   - ٥
  المنتجة مع بيان درجة الحفظ والتجميد. 

  حافظة وتورد خالل النصف األول من مده الصالحية. ال تحتوي على مواد  - ٦

  

  اكواب بالستيك أحجام مختلفة:  -النش بكس فوم 

  سم مقسم أو غير مقسم بغطاء متصل به. ١٨*   ٢٢طبق فوم 

  أطباق فيبر:  -أطباق فويل  -رقائق الومونيوم 

ة من الكرتون  سم خالي من العيوب واألتربة والبكرة داخل علب ٤٠م عرض  ٢٠متوسط طول البكرة 

  مبين عليها البيانات وجهة االنتاج. 

  بطاطس شيبسى (اكياس): 

تورد في أكياس مغلقة عليها تاريخ ومدة الصالحية من أنتاج شركات معروفة خالية من المرارة 

د إلدارة شئون األغذية. يور  ىوالزناخة ومطابقة للمواصفات القياسيةوتقدم حين طلبها حسب ما يتراء



  
  

   

 

وفروق األوزان لصالح  طبقا للمتوافر فى األسواقزن العبوه وتاريخ اإلنتاج وخالل شهر من 

  .فى حالة تسعيره بأمر التوريد  الجامعة بدون غرامة

  أو بالبلح: -البسكويت السادة 

يجب أن يكون جيد الصنع ومقبول الطعم والرائحة وخالياً من المواد الغريبة والضارة وغير   -١

  متزنخ أو متعفن. 

  يكون من انتاج شركات معروفة تطبيق اشتراطات الجودة حسب ما تحدده الوحدة.أن  -٢

  بواكي مغلفة بتغليف الشركة ويبين عليها بطاقة المنتج.  أن يورد في-٣

  جم زنة الباكو.  ٢٠باكو   ٢جم أو   ٣٥زنة الباكو ال يقل عن   -٤

  أن تكون قطع سليمة ومطابق ألحدث المواصفات القياسية. -٥

  (أوأحدث المواصفات القياسيةالمصرية). ٤١٦/٢٠٠٥واصفة القياسية المصرية رقم  مطابق للم

في كراتين الشركة المنتجة للتأكد من سريان تاريخ الصالحية كما يورد االصناف التي تحددها  

  الجامعة ويورد خالل النصف األول من فترة الصالحية.

مع   جرام أو حسب المتوفر في األسواق ٢٠باكو زنه الباكو    ٢جم أو   ٣٥بسكويت سادة باكو زنه  

  . احتساب فرق الوزن لصالح الجامعة دون غرامة 

مع احتساب فرق الوزن   جم أو حسب المتوفر في األسواق٢٥  ال يقل عنباكو ١بسكويت بالبلح 

  . لصالح الجامعة دون غرامة  

فن ومن أجود  ويراعى أن يكون البلح المستخدم خالياً من الشوائب واألتربة والحشرات والع

  األصناف الموجودة باألسواق 

  

  تابع أصناف البقالية وتورد حين طلبها:

:يورد في عبوات بالغطاء بصورة مجمدة خالية من أي مواد بكتيرية أو  ٣سم ١٠٥أيس كريم

  ملوثات. 

من نوع جيد خالى من أي مواد غريبة وخالي من األلوان ومكسبات الطعم والمواد جم:٢باكيت تيليو  

  ظة وذو نكهه طبيعية. الحاف



  
  

   

 

نظيف خالي من الروائح الغريبة والطعوم المختلفة وحلو المزاق خالي من المواد  جم:٢٠باكيت سكر

  الغريبة والشوائب والحشرات.

: من نوع جيد خالي من أي مواد غريبة ذو نكهة طبيعية وخالي من األلوان جم ٢باكيت يانسون 

  ومكسبات الطعم والمواد الحافظة.

من نوع جيد خالي من المواد غريبة ذو نكهة طبيعية وخالي من األلوان   جم:٢عناع باكيت ن

  ومكسبات الطعم والمواد الحافظة.

: أن يكون نظيف خالي من المواد الغريبة وبذور الحشائش وفى عبوات موضح عليها  زعتر/ برغل

  تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية

متوسط في سمك اللحم خالي  -شرات بكافة اطوارها من نوع جيد خالي من األتربة والح بلح جاف:

  من البلح عند االستالم يورد في عبواتحسب طلبالوحدة  ٪١من البلح الضامرويحق للجنه تكسير  

من انوع الممتاز محمص جيدا ذو رائحةمقبولة وطعم مستساغ من محل مرخص صحياً بورد بن:

  محوج أو غير محوج حسب طلب الوحدة.

نظيف خالي من المواد الغريبة واالتربة أو العفن وخالفه من صنف جيد   ن:بندق مقشر/ حبها

  الحبوب محتفظة بالخواص الطبيعية. خالي من اإلصابات الحشرية.

منتج من دقيق فاخر طبقاً للمواصفات التموينية جيد التنوع يورد على صورة قوالب  خبز توست:
  إسفنجية. تام التسوية جيد الطعم ومغلف. 

  يورد في عبوات محكمة الغلق موضح عليها البيانات والحفظ. جم: ١٤٥سلمون 

رائق لونه اصفر مائل للخضرة نقى خالي من الطعم الغريب والرائحة أو من زيوت   زيت زيتون
  آخري. 

سم مصنوعة من الخشب  ٢٥عبوات ال يقل طول العود على  شيش خله للمشويات:
  الطبيعيمحتفظةبخواصها وليس لها رائحة. 

متماسك القوام صافي اللون جيد الطعم والرائحة معبأ في عبوات زجاجية ومن أنتاج   جلوكوز عسل
  ٠شركات مرخص بها. 

ذو قوام جيالتيني متماسك ناصع اللون خالي من الروائح الكريهة مستساغ الطعم منتج من  ملبن:
  خامات طبيعية حسب المواصفات القياسية في عبوات مغلفة.



  
  

   

 

  

  

  

  

 كاتشب عبوات مختلفة  نباتي فحم  عسل اسود

 قواعد تورته كرتون مقاسات مختلفة  كريز طبيعي  حار وبارد  فجيتار

 عبوات مختلفة  كورن فليكس فريك  كاري

 محسن مخبوزات  كسترد  كريم شانيته 

 مشروبات غازية كانز وزجاج  لفائف قمر الدين كفي مكس 

 معدنية احجام مختلفة  مياه محسن كيك ميونيز 

 ٩٠*٦٠ورق جالد ملون  م باستري كري مسترده 

 م بالغطاء٤٠٠علب بالستيك  لوز مقشر  كركم

 علب كرتون مقاسات مختلفة  معطر جو سبراي بابريكا 

 مشروم عيش الغراب ملمع زجاج سبراي  جوزة الطيب

 ورق   ١٠٠٠ورق كاسات عبوة  كمبوت معلب  ورق لوري 

 مفارش ورق دانتيل  بكر تواليت  حبهان

 وك بالستيك كبيرة ش بكر لف  قرنفل 

 سكين بالستيك كبيرة  مناديل ورق  ملح ليمون 

 شامبو أكياس صغيرة  جوزة طيب مطحون  نسكافية 

 فرماسيل قطع أنواع ممتازة  شكوالتة بيكربونات صوديوم  ورق شفاف زبده 

 عود  ١٠٠خلة اسنان عبوة  بكينج بودر  سمن طبيعي 

 ني)ب – خام (بيضاء شكوالتة مربي عبوات مختلفة  سمسم 

 عسل نحل عبوة نصف كيلو  ملح فلفل باكيتات  سكر بودرة 

 عيون ٣علب فوم بالغطاء مقسمه   قرفة  سكر قوالب 

 تونة قطع اوزان مختلفة  خميرة جافة  عصائر مختلفة 

  

  



  
  

   

 

  

  

  

  شروط المعلبات واألغذية المعبأة 

ق خالية من  يجب أن تورد األغذية المعلبة والمعبأة في حالة صالحة لالستهالك محكمة الغل-١

  الصدأ أو الثقوب غير المرئية أو االنتفاخ.

  يجب أن يكتب عليها اسم الشركة الموردة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ الصالحية وبيانات الحفظ. -٢

  يجب أن تكون خالية من الصدمات أو االنبعاج نتيجة لعملية التشوين أو التخزين أو النقل.  -٣ 

  تخزين والتصنيع. يجب أن تكون خالية من عيوب ال -٤

  يجب أن تكون المعلبات مطابقة للمواصفات الفنية للمعلبات أثناء إجراء الفحص الظاهري لها.  -٥

تورد األغذية المعلبة والمعبأة خالل نصف مدة الصالحية وتخضع للفحص عند التخزين وقبل   -٦

  االستهالك. 

د تفاعل كيميائي أو تلوث  أن يثبت الفحص الكيميائي والبكتريولوجي صالحيتها وعدم وجو-٧

  بكتيري أو فطري.

  أن تكون جميع الخامات الداخلة في التصنيع مطابقة للمواصفات. -٨



  
  

   

 

األرز والبقوليات - ثانيا :  

  :بلـــــدي أرز

  أن يكون درجة أولى طبقا للمواصفة القياسية المصرية. -١

وأن يكون من األرز  ٪٥أن تكون حبوبه صحيحة كبيرة الحجم ونسبة الكسر ال تزيد عن -٢

  ٪ ٩٩األبيضالذي تم ضربة وتبيضه صناعيا ومنقىإلكترونيا ونسبة النقاوة  

من محصول نفس العام ومعبأ في عبوات باألوزان التي تتناسب مع كل وحدة ومدون   -٣

  عليه أسم الشركة المنتجة وتاريخ الصالحية ومدة الصالحية.  

  : المكرونة والشعرية ولسان العصفور والسباجتي

  (أو أحدث المواصفات القياسية المصرية)  ٢٨٦/٢٠٠٥مطابقة للمواصفات القياسية رقم 

هي ناتج تجفيف أشكال من العجينة المصنوعة من الماء إلى السيمولينا فقط أودقيق القمح  

  وقد يضاف إليها البيض وبعض المواد المحسنة للون والقوام. ٪٧٢

  المواصفات:

جب أن تحتفظ بشكلها والتتعجن على أن يزيد حجمها إلى عند طهى المكرونة في الماء ي

مااليقل عن ثالثة أمثال الحجم األصلي للمكرونة المصنوعة من السيمولينا وضعف حجمها 

  األصلي للمصنوعة من دقيق القمح.

  ٪ ١٢٫٥التزيد نسبة الرطوبة عن  •

  تكون خالية من النموات الفطرية واألحياء الدقيقة الممرضة وسمومها. •

محسوبة على الوزن  ٪١٢ال تقل نسبة البروتين في المنتج المصنع من السيمولينا عن •

  الجاف.

أن تكون مطابقة من ناحية نسبة األلياف والرماد وفوسفات ثنائي الصوديوم للمواصفة •

  القياسية.

 



  
  

   

 

بالوزن محسوبة على المادة الجافة على    ٪٥٫٥أن تكون نسبة البيض في حالة أضافته عن •

  . ٪٦ونسبة الفوسفور الدهني عن   ٪١٫٦٥ال تقل نسبة المواد الدهنية عن  أ

  •وان تورد خالل النصف األول من مده الصالحية االولي

  العبوات:

ومراعاة أحدث المواصفات  ١٩٥٧لسنة  ٧٩٨أن تكون مطابقة للقرار الجمهوري رقم  

لسنة   ٣٥٤الوزاري رقم القياسية الخاصةببيانات بطاقة عبوات غذائية معبأة وكذا القرار 

  الخاصة بتدوين البيانات. ١٩٨٥

  اسم المنتج وعنوانه وعالمته التجارية. 

  نوع المنتج. 

  بيان بالمكونات شاملة المواد المضافة.

  الوزن الصافي. 

  تاريخ اإلنتاج والصالحية. 

  على أن تكون معبأة آليا. 

  بقوليات جافه. 

  عدس مجروش)  -لوبيا جافة  -(فاصوليا جافة 

اعى أن تكون خالية من عيوب التعفن والتسوس والكسر والرطوبة ودرجة النظافة ال تقل  ير

على أن تكون من محصول لم يمضي عليه عام وتكون متجانسة األحجام وجيدة   ٪٩٦عن  

  التشرب لصنف الفاصوليا الجافة واللوبيا الجافة.  

  فول مدمس: 

  يراعى الشروط اآلتية عند توريده: 

  كمور خالي من التسوس سريع النضج.أن يصنع من فول م



  
  

   

 

  أن تكون القشرة رقيقة وخالي من رائحة الشياط. 

يورد في عبوات محكمه الغلق سهله الفتح من مصانع معتمدة ومرخصة وتعمل   -

آلياً وبها معمل لمراقبة الجودة ويضاف الماء الي الفول بعد االستالم وطهيه  

بأوزان  ول من فترة الصالحيةوتورد العبوات خالل النصف األ داخل الوحدة

  مناسبه ألعداد الطلبه.

توريده داخل قدور من األلومنيوم  فى بعض الحاالت يجوز ألدارة التغذيه قبول -

جم فول  ١٠٠ويتم وزنه بعد تصفية الماء ثم يضاف إليه الماء ومقرر الطالب 

  مدمس بدون ماء ويحق للجامعة تغيير مقرر الطالب حسب ما تراه.

  : بليلة قمح

  ويراعى الشروط اآلتيةعند توريده: 

  أن تكون مصنعة من القمح البشور على درجة عالية من النظافة. 

  أن تورد مطهية بالمواصفات المتعارف عليها. 

  فول مجروش: 

  ٪ ٩٦خالي من عيوب التسوس والكسر والرطوبة وال تقل درجة النقاوة عن 

  حمص الشام:

لية من الحشرات والتقل درجة النظافة عن  حبوب صحيحة تامه النضج والجفاف سليمة خا

٩٨٪ .  



  
  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 في  وجبات تصرف
  سباتاألعياد والمنا

والرحالت  

 والمعسكرات



  
  

   

 

  األعياد والمناسبات في وجبات تصرف

  والرحالت والمعسكرات 

يحق للسلطة المختصة بالئحة المدن إضافة بعض الوجبات من األصناف المدرجة بالجداول الملحقة 

  في األعياد والمناسبات: 

  عيد األضحى المبارك: 

  - ور أول أيام العيد تقدم فتة مكونه من: أوال: فط

  جرام خل ١جم أرز نصف رغيف بلدى  ٥٠لحم مشفى  جم ١٠٠

  جرام ثوم   ١جرام ملح طعام ٢جرام مسلى   ٥

أو دجاج يوميا وذلك باإلضافة إلى  ثانيا: غذاء أربعة أيام العيد يصرف نصيب الطالب لحم

  المقررات األساسية. 

  عيد الفطر المبارك: 

  ام العيد الثالثة  يصرف أي

  دجاجة   ١/   ٤جرام لحم مشفى أو ١٠٠

  الشريف:  المولد النبوي

  يصرف في وجبة الغذاء:  

  دجاجة  ١/  ٤جرام لحم مشفى أو  ١٠٠

  قطعة حلوى من الكنافة أو الجالش. ١

  عيد الميالد المجيد (لألخوة المسيحيين فقط): 

  ٠يصرف في وجبة عشاء ليلة العيد 

  دجاجة  ١/   ٤جرام لحم مشفى أو ١٠٠

  



  
  

   

 

  شم النسيم:

  ) بيضة يوم شم النسيم باإلضافة إلى المقررات األصلية.٢فطور: يصرف عدد (

  علبة تونةفي وجبة غذاء نفس اليوم بدال من الدجاج أو اللحوم المقررة.  ١غذاء: يصرف عدد 

  ) الرحالت والمعسكرات: ٦(

سة للرحالت والمعسكرات كالتالي يحق للمطعم الخارجي ومطاعم المدن الجامعية تقديم وجبات مكي

  الجداول. بدال من وجبة الغذاء أما بالنسبة لإلفطار والعشاء فتكون كما في

  رغيف فينو. ٢

  جم لحم أو نصف دجاجة٢٠٠

  جم بطاطس محمرة ٣٥٠

  جرام ملح ١

  جم ٥٠أو زيتون أخضر  كيس طرشي

  فاكهة.

  وتكيس الوجبات كاآلتي: 

  ). ١كيس بالستيك عدد ( -١

  ). ٢عدد ( منديل ورق -٢

  م.١٫٥رباط كيس بالمتر  -٣

  ) أو علية فوم بعيون وغطاء. ١علبة كرتون عدد (- ٤

  او حسب الجداول المتفق عليها. -٥



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السادس
ت تقديم العطاءات واألسعاراستمارا  

  ٢٠١٩/٠٢٠٢م الجامعى للعا



  
  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحوظة ْ 

  . ٪٢٥الكميات المذكورة في الجداول المختلفة للتقييم فقط وقابلة للنقص والزيادة في التنفيذ بنسبة   - 

   يوضع أكثر من سعر للصنف الواحد.ال - 

  العطاء الواحد متكامل ال يجوز تجزئته  -



  
  

   

 

م ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي   والدواجن استمارة تقديم عطاء بأسعار اللحوم  

 الوحدة الصنف م

 سعر الوحدة
سعر الوحدة 

 بالحروف 
 الكمية 

 إجمالي السعر

 جنيه  قرش 
قر 

 ش
 جنيه 

١

  

  

  

٢

  

  

٣

  

  

  

٤

  

  

  

  

 

  لدية مشفاه وم بلح

  

  

  دجاج محلي 

  

  

صدوردجاج  

نصف   فيليه

  مقلي 

  

دجاج  صدور

 مجمد بالعظم

 كيلو جرام

 
  
  
  

 كيلو جرام
 
  
  
  

 كيلو جرام
 
 
 
  
  

 كيلو جرام

   ٢٠٠٠٠ 

 
  
  
  

٢٠٠٠٠ 
 
  
  
  

٦٠٠٠ 
 
 
 
  
  

١٥٠٠٠  
 

  

        إجمالي القيمة  



  
  

   

 

م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩للعام الجامعي  البيضاستمارة تقديم عطاء بأسعار   

 الوحدة الصنف م
 ةسعر الوحد

 الكمية  سعر الوحدة بالحروف 
 إجمالي السعر

 جنيه  قرش جنيه  قرش

١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بيضة   بيض مزارع  

 جم ٥٠

   ٢٠٠٠٠٠   

        إجمالي القيمة  



  
  

   

 

  

م٢٠١٩/٢٠٢٠الجبن للعام الجامعي  األلبان والزبادى و استمارة تقديم عطاء بأسعار    

 الوحدة الصنف م
سعر الوحدة  وحدةسعر ال

 بالحروف 
 الكمية 

 إجمالي السعر

 جنيه  قرش جنيه  قرش

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

  

٨  

 

  فيتا  جبن

  جبن فيتا 

  جبن اسطنبولي 

  جبن اسطنبولي 

  لبن مبستر 

  لبن زبادي

  لبن معقم

 تتراباك     

  جبن نستو 

 ١١٣٢م. ق

  كيلو جرام

  جرام٦٥عبوة 

  كيلو جرام

  جرام٦٥عبوة 

  كيلو جرام

  جرام٨٠ عبوه

  

  امجر٢٠٠عبوه

  

 التقل عن قطعه

  جرام ١١

 

   ١٠٠٠٠  

١٥٠٠٠  

٥٠٠٠  

٣٠٠٠ 

٥٠٠  
  

٢٠٠٠٠٠  

  
١٠٠٠٠ 

 
 

١٠٠٠٠٠٠ 

  

 
 إجمالي القيمة 

       

 



  
  

   

 

للعام الجامعي  والفاكهه  استمارة تقديم عطاء بأسعار الخضر الطازجة والمجمدة 

  م ٢٠١٩/٢٠٢٠

 الوحدة الصنف م
سعر الوحدة  سعر الوحدة

 بالحروف 
 الكمية 

 إجمالي السعر

 جنيه  قرش جنيه  قرش

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

 

   بطاطس

  كوسه 

  قلقاس

  سبانخ

  خيار

  جزر 

  بقدونس 

  طماطم

  بصل 

  ثوم 

  سلق

  كسبرة خضراء 

  باذنجان أسود

  بسله مجمدة 

  خضر مجمدة 

  فلفل أخضر 

بسلة مجمدة  

  بالجزر 

 

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  لو جرامكي

  جرام كيلو

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

 

   ٣٠٠٠٠  

١٠٠٠  

١٠٠٠  

١٠٠٠  

١٢٠٠٠  

١٠٠٠  

٤٠٠  

٨٠٠٠  

٨٠٠٠  

٢٠٠  

٥  

١٥  

٤٠٠  

٣٠٠٠  

٢٠٠٠  

٢٠٠  

٤٠٠٠  

 

  



  
  

   

 

الفاكهة للعام الجامعي  و والمجمدة جةالخضر الطاز استمارة تقديم عطاء بأسعارتابع 

م ٢٠١٩/٢٠٢٠  

 
  
 م

 الوحدة الصنف
 سعر الوحدة

 الكمية  سعر الوحدة بالحروف 
 إجمالي السعر

 جنيه  قرش جنيه  قرش

١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦ 
٢٧ 
٢٨ 
٢٩  

 
٣٠ 
٣١ 
٣٢ 
٣٣ 
٣٤  

  
  
  
  
  
  
  
 

  برتقال بسرة 
  برتقال سكري
  برتقال بلدي
  برتقال صيفي 

  موز بلدي
  ح سماني بل

  بلح زغلول
  جوافة إسكندراني

  بطيخ
  كنتالوب أو شهد 

  عنب رومي 
  عنب نباتي 
  تفاح بلدي

  خوخ 
  يوسفي 

  ليمون بلدي
  كمثري 

 

  كيلو جرام
  كيلو جرام
  كيلو جرام
  كيلو جرام
  كيلو جرام
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 
كيلو جرام 

جرام و كيل
كيلو جرام 
 كيلو جرام

   ٢٠٠٠٠  
٤٠٠٠  
٣٠٠٠  
٤٠٠٠  

١٠٠٠٠  
٤٠٠٠  
٢٠٠٠  
٨٠٠٠  
٥٠٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
١٠٠٠  
٢٠٠٠  
٤٠٠٠  
٦٠٠٠  
٣٠٠٠  
١٠٠٠  

 

  

        إجمالي القيمة  

 



  
  

   

 

م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي  واألرز والبقوليات استمارة تقديم عطاء بأسعار البقالة  

 الوحدة الصنف م
 سعر الوحدة

 الكمية  بالحروف  دةسعرالوح
 إجمالي السعر

 جنيه  قرش جنيه قرش

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

 

  خبز بلدي

  طحينة بيضاء 

  مسلي صناعي 

  زيت طعام

  ملح المائدة

  خل

  طرشي 

  مربي 

  حالوة طحينة 

  غاز بوتاجاز 

  صلصة طماطم

  فلفل اسود 

  كمون بلدي

  تونة 

  ملعقة شوربة 

  جم ٢٠سكرباكيت 

 تي نايلون انجو

  رغيف 

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  جرام٣٠عبوة 

  جرام ٤٠قطعة 

  ك٢٥اسطوانه

  كيلوجرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  جم ١٤٠عبوة

  معلقة 

  باكيت

 زوج 

   ١٢٠٠٠٠٠  

٤٠٠٠  

٨٠٠٠  

٥٠٠٠  

٨٠٠٠  

١٥٠٠  

٣٠٠٠  

٢٠٠٠٠٠  

١٥٠٠٠٠  

١٠٠٠  

٥٠٠٠  

١٠٠  

٢٠  

٢٠٠٠  

١٠٠٠٠٠  

١٠٠٠  

١٥٠٠٠  

 

  

        القيمة  

 الخبز والبوتجاز بسعر التموين         

                                          



  
  

   

 

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩للعام الجامعي   واألرز والبقوليات البقالة استمارة تقديم عطاء بأسعارتابع 

 الوحدة الصنف م
سعر  سعر الوحدة

الوحدة 
 بالحروف 

 الكمية 
 إجمالي السعر

 جنيه  قرش جنيه  قرش

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  

٢٥  

  

  

  

  

 

  كيس بالستيك

  زيتون اخضر

  منظف اتوماتيك صواني

  ملعقة شاي

  بطاطس نصف مقليه

  صابون سائل

  شاي فتله

  طبق فوم بعيون وغطاء

 

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  ملعقة

  كيلو جرام

  لتر

  جم٢عبوة 

 مختلف

  االحجام

 

   ٤٠  

٤٠٠٠  

٨٠٠  

٨٠٠٠  

٥٠٠٠  

٢٠٠٠  

٨٠٠٠  

  

٢٥٠٠  

  

  

  

  

  

 

  

        القيمة  

 

 



  
  

   

 

 

 

٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي  واألرز والبقوليات استمارة تقديم عطاء بأسعار البقالة  تابع  

 الوحدة الصنف م
سعرالوحدة  سعر الوحدة

 بالحروف
 الكمية 

 إجمالي السعر

 جنيه قرش جنيه قرش

٢٦  

٢٧  

٢٨  

٢٩  

٣٠  

٣١  

٣٢  

٣٣  

٣٤  

٣٥  

٣٦  

٣٧  

٣٨  

 

  كوب بالستيك

  بقسماط

  نشا

  عبوة بالستيك بغطاء 

  زيت عباد الشمس

  بسكويت سادة 

  بسكويت بالبلح

  بهارات

  رقائق الومنيوم

  بلح نصف جاف

  كسبره جافة 

  سكر

  عصير معبأ

  تتراباك 

بالشفاط مانجو 
 جوافة، تفاح 

  كوب شاي

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  جم ٢٠٠عبوة سعة 

  كيلو جرام

  جم ٣٥باكو 

  جم٢٥ قل عني باكو ال

  كيلو جرام

  سم٤٠م/٢٠بكره 

  جم ٥٠عبوة 

  كيلو جرام

  كيلو جرام

 ملي٢٠٠عبوة 

   ٨٠٠٠  

٥٠٠  

١٠  

١٥٠٠٠  

١٥٠٠  

٥٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠  

٥٠  

١٠  

٨٠٠٠  

٥  

٥٠٠  

١٥٠٠٠ 

  

        إجمالي القيمة 

  

  



  
  

   

 

  م ٢٠٢٠/ ٢٠١٩للعام الجامعي  األرز والبقوليات البقاله و استمارة تقديم عطاء بأسعارتابع 

 الوحدة صنفلا م

 سعر الوحدة

 الكمية  سعر الوحدة بالحروف 

 إجمالي السعر

قر

 ش
 جنيه  قرش جنيه 

٣٩  

٤٠  

٤١  

٤٢  

٤٣  

٤٤  

٤٥  

٤٦  

  

  

٤٧ 

  أرز بلدي

  فاصوليا جافة 

  لوبيا جافة 

  شعرية 

  مكرونة 

  عدس

علب  فول مدمس

  بالكيلو

فول مدمس  

  علب

  جم  ٤٥٠/ ٤٠٠

  حمص 

 

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  ميلو جراك

  كيلو جرام

  كيلو جرام

  عبوة 

  

  

 كيلو جرام 

   ٥٠٠٠٠  

٤٠٠٠  

٣٠٠٠  

٤٠٠٠  

١٦٠٠٠  

١٠٠٠  

١٢٠٠٠  

٧٠٠٠  

  

  

١٠٠ 

  

        إجمالي القيمة  

  

  

  



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب السابع

 مقادير األغذية المقررة



  
  

   

 

 بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

 مالحظات  المقرر  الصـنـــــــف م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥ 

  ض تواليت قطع صابون أبي 
  برتقال صيفي 

  برتقال بلدي/سكري 
  برتقال أبو سرة 

  عدد ثمرة يوسفي 
  موز  ٢عدد 

  كمثري ثالجة /عادة 
  جوافة ثمرة أو ثمرتين 

  تفاح محلي (ثمرة) 
  ثمرة)  ٣- ٢برقوق / خوخ ( 

  عنب / تين / مشمش 
  بلح زعلول / سماني 
  بطيخ شليان / جيزة 

  شهد / كنتالوب 
 تورد تفاح مس 

  جم١
  جم ١٨٠
  جم ١٦٠
  جم  ٢٠٠
  جم  ١٤٠
  جم  ٢٠٠
  جم  ١٨٠
  جم  ١٥٠
  جم  ١٦٠
  جم  ٢٠٠
  جم  ٢٠٠
  جم  ٢٠٠
  جم  ٥٠٠
  جم  ٣٠٠
 جم  ٢٠٠

  
ما زاد علي ذلك على 

لكل  حساب المتعهد
 أصناف الفاكهه 

  
١٦  
 

  أرز 
  شعرية 
  مسلي 

  زيت طعام
 ملح مائدة

   جم١٥٠
  جم  ١٥
  جم  ٦٫٥
  جم ٦٫٥
 جم ٣

 

  أرز أحمر  ١٧
  بصل  
  طماطم

  صلصة  او
  مسلي 

  زيت طعام
 ملح مائدة

  جم ١٥٠
  جم  ١٠
  جم  ٣٠
  جم ٣
  جم ٥
  جم ٥
 جم ٣

 

  
١٨ 

  أرز أصفر 
  مسلي 

  زيت طعام
  ملح مائدة

 (كركم) بهارات

  جم ١٥٠
  جم ٦٫٥
  جم ٦٫٥
  جم ٣

 جم ٠٫٢

 

  

  

  



  
  

   

 

  تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب  

 اتمالحـظـــــ المـقــــــرر الصنف م 

١٩ 

  ) (ارزأو الزبيب اصفر بالحمصأرز
  حمص 
  مسلي 

  زيت طعام
  ملح مائدة

  كركم

   جم١٥٠
  جم  ١٠
  جم  ٦٫٥
  جم ٦٫٥
  جم ٣

 جم  ٠٫٢

  
  األرزالحمص  معيستخدم 
  جم زبيب ٥أو 

  مكرونة صنف ممتاز من السيمولينا ٢٠
  طماطم / صلصة
  او صلصة فقط

  بصل 
  مسلي 

  زيت طعام
  ملح مائدة 
 فلفل أسود 

  جم  ١٣٠
  م ج ١+ ٣٠

  جم  ١٠
  جم ٧
  جم ٥
  مج ٥
  جم ٣

  جم ٠٫٢

تصرف الصلصة لجميع  
الوحدات في حالة ندرة  

 إلدارة م بعد الرجوعطامالط
   التغذية

جم في حالة عدم ٥ثوم 
  استخدام البصل

   مكرونة بشاميل ٢١
  بيض  

  لبن مبستر 
  لحم مشفي 

  مسلي 
  ملح مائدة 
  دقيق فاخر 

  بصل  
 فلفل اسود 

   جم٩٠
  بيضة  ١/ ٤

  جم   ٥٠
  جم  ٢٠
  جم ٨
  جم ١
  جم ٨
  جم ٤

 جم ٠٫٢

 

٢٢ 
 

   لحم
  بصل

  ملح مائدة
  فلفل أسود 

 بهارات

  جم ١٠٠
  جم ٥
  جم ٣

  جم ٠٫١
 جم ٠٫١

 
 
 
 

  لحم   - لحم بارد             ٢٣
  مسلي
  جزر

  طماطم
  فلفل أخضر
  ملح مائدة

  بصل
  صلصة
  بهارات

 فلفل اسود

  جم ١٠٠
  جم ٥
  جم ٥

  جم ١٠
  جم ٣
  جم ٣

  جم ١٠
  جم ٢

  جم ٠٫٢
  جم٠٫٢
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

   

 

مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــبابع: بيــان ت  

 الصـنـــــــف م
 

 مالحـظـــــات المـقــــــرر
 

٢٤ 
 
 
 
 
 
 

  لحم مشفي -بفتيك
  ملح مائدة

  دقيق او بقسماط 
  بصل 

  زيت طعام
  مسلي 
  بيض 

  فلفل اسود 
  بهارات 

 

  جم  ٩٠
  جم ٣

  جم  ٥٠
  جم  ١٠
  جم ١٠
  جم ٥

  بيضة  ١/ ٥
  جم ٠٫٣
 جم ٠٫٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لحم مشفي -لرستوا ٢٥
  ملح مائدة 

  بصل 
  مسلي 

  فلفل أسود 
  بهارات 

 

  جم  ١٠٠
  جم ٣

  جم  ٢٠
  جم ٥

  جم ٠٫٣
 جم ٠٫٢

 

  لحم -كفته لحم       ٢٦
  بصل 

  فلفل اسود 
  بيض 

  بقسماط 
  زيت طعام
  ملح مائدة
  بهارات 

 

  جم ٨٠قطعة   ٢
  جم  ٣٠
  جم ٠٫٢

  بيضة  ١/ ٥
  جم  ١٥
  جم  ٢٥
  جم ٣

 جم ٠٫١

تخدام في حالة اس
ئية  االفران الكهربا

جم زيت   ٥يصرف  
 طعام فقط / الطالب

  لحم -كباب حله        ٢٧
  بصل  

  ملح مائدة
  مسلي 

  فلفل اسود 
 بهارات 

  جم ١٠٠
  جم ٢٥
  جم٣
  جم٥

  جم ٠٫٢
  جم ٠٫١
  
  
 

جم صلصة او  ١*
  جم طماطم ١٠

  
  
  
  
  
 



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب 

 مالحـظـــــات المـقــــــرر ـــــفالصـنــ م

٢٨ 

  كبـــــــــده
  مسلى 
  بصل 

  ملح مائده
  ليمون مالح
  فلفل اسود 

 

  جم ٧٠
  جم ١٥
  جم ٥
  جم ٣
  جم ٢

 جم ٠٫١

 

 
٢٩ 

  دجاجه ال يقل عن  ٤/ ١
  بصل 

  ملح مائدة
  فلفل اسود 
  بهارات 

 خل

  جم ٢٧٥-٢٥٠
  جم  ١٠
  جم٣

  جم ٠٫٢
  جم ٠٫٢
 جم٣

في حاله التحمير في الفرن (الشي 
 جم طماطم او٥ن) يضاف  في الفر

جم صلصة وفى حاله التحمير  ٢
جرام زيت   ١٥في القاليات يضاف 

مع المقرر او ربع  مسلي او
صدور دجاج مجمد بالعظم من 

جم للطالب بنفس ٢٧٥/ ٢٥٠
 المكونات

٣٠ 

  البانية الدجاج
  الدجاج

  ملح مائدة
  بصل 

  دقيق أو بقسماط 
  زيت طعام معبأ 

  اسود  فلفل
  بهارات 
  بيض 
 

 
  جم  ١١٠-١٠٠

  جم ٣
  جم  ١٠
  جم  ٥٠
  جم  ٢٠
  جم ٠٫٣
  جم ٠٫٣

 بيضة  ١/ ٥

في حالة استعمال القالية يكون 
 جم  ٢٥مقرر الزيت 

٣١  
  
  
  
 

  مقلي   ٢/١صدور دجاج 
  دجاج

  زيت طعام معبأ 
 

  
  جم  ١١٠-١٠٠

 جم  ١٥
 

في حالة استعمال القالية يكون 
جم وفي حالة  ٢٥مقرر الزيت 

استخدام االفران الكهربائية مقرر  
 جم ٥الزيت 

 
   طحينة بيضاء ٣٢

  بقدونس 
  ثوم 
  خل

  ملح مائدة
 كمون  

  جم ٢٥
  جم ٣
  جم ١
  جم ٥

  جم ١٫٥
 جم ٠٫٢

 



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

 مالحظات المقرر  الصـنـــــــف م

٣٣ 

 سلطة لبن زبادي
 خيار او قثاء او بقدونس 

  ثوم
 ملح مائدة

 كمون 

جم ٥٠   
جم ١٠  
جم ١  
جم ١  

جم ٠٫١  

 

٣٤  
طة خضراءسل  

قثاء او خيار او جزر او خس او 
 جرجير او بقدونس او فلفل اخضر

 طماطم
 خل

 
 

جم ٥٠  
 

جم ١٠٠  
جم ٥  

الطماطم صنف أساسي ويصرف  
 صنف من أصناف خضر ٢عدد 

 السلطه على األقل على ان يكون
الخيار او القثاء احداهما او كالهما 
وفي حالة ندره الطماطم يصرف  

اخضرخيار او قثاء او فول  ١٥٠  

٣٥ 

 فول مدمس بالطماطم 
 فول مدمس 

 زيت عباد شمس 
 طماطم

صلصة او  
 ثوم 

 ملح مائدة

     
جم ١٠٠  
جم       ٧  
جم ٢٠  
جم ٤  
جم ١  
جم ٢  

حاله صرف فول معلب يكون فى 
 بنفس المقررات والمكونات

 فول مدمس  ٣٦
 زيت عباد شمس 

 ليمون بلدى
 ملح مائدة

جم ١٠٠  
جم ٧  

جم ١٥  
جم ٢  

اء جم طحينه بيض٥كن اضافه ويم
 وكذلك للفول المعلب

 صنف الطعمية  ٣٧
 عجينه طعميه مجمده 

 زيت تحمير 
 

 
جم ٧٠  
جم ٢٥  

 

 لسان عصفور / شعريه  ٣٨
 مسلي 

 ملح مائدة

جم ١٠  
جم ٣  
جم ١  

 

 



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

 مالحظات المـقــــــرر الصـنـــــــف م

٣٩ 

 خضر طازجة 
 مسلي 

جم صلصة ٣اطم +طم  
 او صلصة فقط

 بصل 
ملح مائدة   

 فلفل اسود 

جم ٢٠٠  
جم ٧  

جم ٧٠  
جم ١٠  

جم ١٥  
جم ٤  

جم ٠٫٢  

تصرف الصلصة لجميع  
الوحدات في حاله ندره  

الطماطم بعد الرجوع إلدارة 
التغذية وذلك في حاله  

صرف جميع أنواع الخضر 
الطازجة او الجافه او 

 المجمدة او بطاطس فرن 
 خضر جافه  ٤٠

 مسلي 
جم صلصة ٣طم +طما  

 او صلصة فقط
  بصل

 ملح مائدة
 فلفل اسو د

جم ٧٠  
جم٧  

جم ٧٠  
جم ٠١  
جم ٠١  

جم٤  
جم ٠٫٢  

 

جم ١٢٠ بسله مجمده بالجزر  ٤١ على ان تكون البسلة المجمدة  
جم مجمد  ٢٠جم والجزر  ١٠٠

مع صرف باقى  جم طازج ٢٥او 
 المكونات

جم ١٠٠  بسله مجمده ٤٢ ر اصفر  يضاف معها جز  
جم   ٢٥طازج او بطاطس 

 مع صرف باقي المكونات 
 خضر مجمده  ٤٣

  مسلي
جم صلصة  ٣طماطم +  

 او صلصة فقط
 بصل 

 ملح مائدة
 فلفل اسود 

جم ٠٠١  
جم ٧  

جم ٧٠  
جم ٠١  

جم ١٠  
جم ٤  

جم ٠٫٢  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقرر خضره القلقاس ٤٤
 سلق اخضر
 كسبره جافه 

 ثوم 

 
جم ١٥  

جم ٠٫٥  
جم ١  

 
مع صرف باقي المكونات  

لطازجة بدون خضر الل
صلصةطماطم او   



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب 

 مالحـظـــــات المـقـــــرر الصـنـــــــف 

٤٥ 

 تورلى 
 بطاطس

 جزر 
 بسله طازجة 

 او بسله مجمده 
 

جم ٢٠٠  
جم ٧٠  
جم ٣٠  

جم ١٠٠  
جم ٥٠  

مكونات  باقي مع صرف
 الطازجة الخضر
مده  او بسله بالجزر مج 

طس جم بطا ٧٠جم) + ٦٥(  

 يصرف للسبانخ  ٤٦
 كسبره جافه 

 او كسبره خضراء 
 ارز 

 
جم ٠٫٥  
جم ١٠  
جم ١٠  

لمكونات اصرف باقي  عم  
  للخضر الطازجه

٤٧ 

 خضار مشكل 
 كوسه 

 بطاطس
 بسله خضراء 

 
جم ١٠٠  
جم ٥٠  

جم مجمد  ٢٥أو ٥٠  

مع صرف باقي مكونات 
 الخضر الطازجة

٤٨  
 خضار سوتيه 

 كوسه 
 بطاطس

بدون عروش  جزر اصفر  
 بسله خضراء 

 او بسله مجمده 
 ملح مائدة

 مسلي 
 فلفل اسود 

 
 

جم ١٠٠  
جم ٥٠  
جم ٥٠  
جم ٥٠  
جم ٢٥  
جم ٣  

جم ١٠  
جم ٠٫٥  

 

 ملوخيه مجمده  ٤٩
 مسلي 
  ثوم

 كسبرة جافة 
 ملح مائدة

جم ١٠٠  
جم٧  
جم٢  
جم٢  
جم٤  

 

  بطاطس نصف مقليه  ٥٠
  زيت طعام
 ملح مائدة

جم ١٠٠  
جم ١٥  
جم ٢  

ى حاله استخدام القاليات ف
 جم ٢٥كون مقرر الطالب ي

 من زيت الطعام

 

 



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

 مالحـظـــــات المـقــــــرر الصـنـــــــف م 
٥١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطاطس -طاطس بوريهب  
 لبن مبستر 
 بقدونس 

 زيت معبأ عباد الشمس
 بيض 

 ملح مائدة
 لحم مشفى
 فلفل اسود 
 بقسماط 

  

جم ٢٠٠  
جم ٢٥  
جم ١  
جم ٧  
١٠/ ١  
جم ٢  

جم ٢٠  
جم ٠٫٥  
جم ٢  
 

 

  بطاطس فرن ٥٢
  بطاطس
 طماطم

 او صلصة
 بصل 

 ملح مائدة
 زيت معبأ عباد شمس 

 فلفل اسود 

جم ٢٠٠  
جم ١٠٠  
جم ١٠  
جم ١٥  
جم ١٥  
جم ٤  
جم ٧  
جم ¸١  

 

٥٣ 

 بطاطس محمرة 
 زيت طعام
 ملح مائدة

  جم ٢٥٠
  جم ٢٥
 جم ٢

اسود او  لجم فلف ٠٫٢يضاف 
في حاله  و كمون عند اللزوم

يات الكهربائية يزيد استعمال القال
 ٤٠الى مقرر الطالب من الزيت 

 جم
طاطس مهروسه ب ٥٤  

 بطاطس
 زيت معبأ عباد شمس 

  بقدونس
 ثوم 

 ملح مائدة
 كمون 

 فلفل اسود 

 
جم ٢٠٠  
جم ١٥  
جم ٥  
جم ١  
جم ٢  
جم ¸١  
جم ¸١  

 

 باذنجان او قرنبيط  ٥٥
 زيت طعام
 ملح مائدة

 دقيق للقرنبيط 
 بيض للقرنبيط 

ون كم  

جم ٢٠٠  
جم ٢٥  
جم ٢  
جم ٥  
جم ٦/ ١  
جم ¸٢  

 



  
  

   

 

 تابع  بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

الصـنـــــــفا م  مالحـظـــــات المقرر  
 صنف المسقعه  ٥٦

 باذنجان
 زيت طعام معبأ 

جم صلصة ٣طماطم +   
 ثوم 

 ملح مائدة
 كمون 

 
جم ٧٠  
جم ٢٥  
جم ٧٠  
جم ٥  
جم ٣  
جم ̧ ٠٥  

 
اطس جم بط ١٠٠ويضاف 

جم فلفل اخضر  ٣٠+   
جم صلصة  ١٥او   

 عدس اصفر ٥٧
 مسلي 
 ثوم 

 بطاطس
 شعريه 

 جزر اصفر بدون عروش 
 ملح مائدة

 طماطم
 بصل 
 كمون 

جم ٣٥  
جم ٥  
جم ٢  
جم ٣  
جم ٤  

جم ١٠  
جم ٢  

جم ١٥  
جم ٣  
جم ¸١  

 

٥٨ 

 عجة بيض 
 بيض 
 بصل 

 بقدونس 
 دقيق فاخر 

 زيت عباد شمس 
 ملح مائدة
 فلفل اسود 

 
بيضة   ١¸٥  

جم ٥  
جم ٥  
جم ٥  

جم ١٢  
جم ١  
جم ¸٢  

 

٥٩ 
 

 كنافه 
 مسلي 

 سكر ناعم
 فول سوادني 
 ليمون مالح

 فانيليا
 جوز الهند 

 زبيب 

جم ٧٠  
جم ٣٠  
جم ٦٠  
جم ٨  
جم ٣  
جم  ¸٠٢  
جم ٣  
جم ٣  
 
 

 

 



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

الصـنـــــــف  م رر ــــالمق   مالحـظـــــات 

٦٠ 

 جالش
 مسلي 

 سكر ناعم 
سوداني فول   

 ليمون مالح
يليافان  

جم ٧٠  
جم ٣٠  
جم ٦٠  
جم ٨  
جم ٣  
¸ جم ٠٢  

 

 قطايف  ٦١
 زيت طعام
 سكر ناعم

 سوداني  فول
 ليمون مالح

 فانيليا

جم  ٨٠قطعة ٢  
جم ٢٥  
جم ٧٠  
جم ١٠  
جم ٣  
¸ جم ٠٢  

 
جم  ٣جم جوزهند، ٣يضاف 

 زبيب 

٦٢ 

 مهلبيه 
  لبن مبستر

 او برتقال بلدى 
 سكر ناعم
 نشا طعام

 فانيليا

 
جم ١٠٠  
جم ١٠٠  
جم ٣٠  
جم ١٠  
¸ جم ٠٢  

 

٦٣ 
 بليله قمح 
 سكر ناعم
 لبن مبستر 

جم ١٥٠  
جم ٣٠  
جم ٥٠  

 

٦٤ 
 

 
 شعرية بالسكر

  شعرية
 سكر ناعم

 مسلي 
  

 
 

جم ٧٠  
جم ٣٥  
جم ١٥  

 

 
م عند اللزو  

م  ٢٠٠علبة بالستيك   +
ءبالغطا  

٦٥        
            
            
            
            

            
            

           
          

ز باللبنأر   
 لبن مبستر 
 سكر ناعم

 أرز 
 نشا طعام

 فانيليا
  جوز الهند

 زبيب 

 
جم ١٠٠  
جم ٣٥  
جم ١٥  
جم ٥  
¸ جم ٠٢  
جم ٣  
جم ٣  

 
 
 

م   ٢٠٠علبة بالستيك + 
 بالغطاء



  
  

   

 

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب

ـــــاتمالحـظ المـقــــــرر الصـنـــــــف م   
 

٦٦ 
 

جيلي   
 سكر ناعم

 
جم  ٢٥  
جم ٥  

 
م   ٢٠٠علبة بالستيك + 

 بالغطاء
 

٦٧ 
 

 

 شاى ناعم 
 سكر ناعم 

كيس  ١  
جم  ٣٥  

 
جم ٢وزن الكيس   

جم٢٠*باكو  ٢أو سكر باكيت   

٦٨ 

 
 بيض او اومليت 

  زيت عباد شمس او مسلي
 فلفل أسود 
 ملح مائدة

 

 
بيضة  ٢  

جم ٧  
جم ¸١  
جم ١  

 

٦٩ 
  

 زيتون أخضر
 

 
جم  ٥٠  

 

جم  ٥٠ زيتون أسود ٧٠   
جم  ٥٠ طرشي مشكل  ٧١   
جم  ٥٠ عجوة مغلفة بالقطعة  ٧٢   
  ا عبوة  أرز باللبن ٧٣
جم  ١٠٠ –  ٥٠ لبن مبستر  ٧٤   
جم  ٨٠اكوب  لبن زبادي ٧٥   
ملل  ٢٠٠عبوة   عصير فاكهة  ٧٦   
جم  ٥٠ جبن أبيض فيتا  ٧٧   
جم  ٥٠ جبن إسطنبولي  ٧٨   
جم  ٥٠ جبن شيدر  ٧٩   
ن نستو جب ٨٠ جم  ١٥قطعة     
جم  ٣٠عبوة   ١ مربي  ٨١   

 

 

 

 

 



  
  

   

 

 تابع: بيــان مقــاديـــر األغـــذيــة المـقـــــررة للطـالـــب 

لصـنـــــــفا م  مالحـظـــــات المـقــــــرر 

جم  ٤٠قطعة  حالوة طحينة مغلفة  ٨٢   

جم  ١٢٠علبة  ١ سردين  ٨٣   

جم  ١٤٠علبة  ١ تونة  ٨٤   

جم  ٢ شاي ناعم ٨٥   

اسون كر -بآتيه  – كيك ٨٦  يحدد عدد القطع طبقا للجدول قطعة 

 بسكويت سادة  ٨٧
باكو زنة  ٢جم أو   ٣٥باكو  

جم ٢٠الباكو    
 

 بسكويت بالبلح ٨٨
ال تقل عن   باكو زنة الباكو 
جم   ٥٢   

 

جم  ٥٠ (تمر)بلح نصف جاف  ٨٩   

جم  ٣٠عبوة  عسل أبيض ٩٠   

٩١ 
جبن أبيض فيتا أو اسطنبولي 

 مغلفة 
جم  ٦٥عبوة    

 



  
  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 أصناف تكميليـــة 
 



  
  

   

 

 

 

 أصناف تكميلية 

  جم / طالب لكل من أصناف  ١٠-وجبة الغذاء  في جم / طالب  ٣٠مقرراته  وتكون) البوتاجاز -١
 والمهلبية، األرزباللين .المهروسة البطاطس المحمرة والبطاطس النصف مقلية البطاطس 

  .والبيض  جم / طالب لكل من أصناف الفول ٥ العدس

  ٨٠ستخدام الحلل الكهربائية أو البخارية والقاليات يصرف في وجبة الغذاء وفى حالة عدم ا
 - جم للخضار  ٢٠جم اللحم أو الدجاج  ٢٠ -جم األرز أو المكرونة  ٢٠جم بوتاجاز/ طالب( 

   واألواني).  جم لماء غسيل الصواني  ٢٠

صف مقلية ز للبطاطس المحمرة والنبوتاجا ال يصرف القاليات الكهربية استخدام وفى حالة
   .والمهروسة

جم / طالب للبطاطس المحمرة  ٢الغذاء، وجبة في جم / طالب  ٣ملح المائدة (وتكون مقرراته  -٢
  .للبيض  جم / طالب ١المدمس، والنصف مقلية والفول

سم / طالب في ٢ - سم / طالب في الغذاء  ٤ -سم / طالب في االفطار١صابون سائل ( -٣
  العشاء).

  ب أو كسورها في كل وجبة من الوجبات الثالثة.  طال  ٥٠تى نايلون (زوج / جوان  -٤

 - رغيف / طالب في الغذاء  - -الخبز البلدي يصرف بواقع رغيف / طالب في االفطار  -٥
  رغيفين/ طالب في العشاء. 

  جم.   ١٠في حالة تسوية الكنافة أو الجالش في الوحدة يكون مقرر الطالب من البوتاجاز  -٦

  

جم / طالب أيام صرف المهلبية واألرز باللين   ٢٠٠ة بالستيك بغطاء سعة تصرف علب -٧
  والبليلة والشوربة. 

من منظف الصواني   -جم  ١في حالة استخدام غساالت الصواني يصرف لكل طالب  -٨
  األوتوماتيك (مذيب الدهون). في كل وجبة. 

  لدجاج. يستخدم الخل لغسيل الخضر الورقية للسالطة أو لعمل الطحينة وغسيل ا -٩



  
  

   

 

 الفهرس

  

 رقـــم الصفحة ضـــــــوعالمو م

 ٧ خطاب تقديم العطاء ١

 ٩  بيان سابقة االعمال  ٢

 ١١ التعليمات العامة ٣

 ١٥ بيان الوحدات ٤

 ١٧ الباب األول: شروط التوريد ٥

 ٢٩ الباب الثاني: التخزين ٦

 ٣٧ الباب الثالث: الغرامات ٧

 ٤٣ نية لألصناف الغذائيةالباب الرابع: المواصفات الف ٨

 ٩٥ امس: وجبات تصرف في األعياد والمناسبات والمعسكراتالباب الخ ٩

 ٩٩ استمارات تقديم العطاء :السادس الباب ١٠

 ١١١ السابع:مقادير األغذية المقررة الباب ١١

 ١٢٥ أصناف تكميلية ١٢

  

 


