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 قدمـــــــة:م
تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين  1934نشأت عام اشركة مصر للتأمين هي شركة مساهمة مصرية 

وتعديالته والمرخص لها  1981لسنة  10وتخضع الشركة ألحكام القانون رقم ، 15/7/2006اعتبارا من 
صرية للرقابة هيئة المبمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين والمسجلة بالهيئة المصرية للرقابة المالية )ال

 القاهرة. 12سجل تجارى رقم  1952عام  1واإلشراف على التأمين سابقًا( تحت رقم 
تهدف شركة مصر للتأمين إلى توفير الحماية التأمينية للثروات البشرية والمادية وتلبية احتياجات العمالء و 

مؤهلة وكذلك العمل على تقديم الدعم الحالية وتوقعاتهم المستقبلية من خالل عمالة إدارية وتسويقية 
 لالقتصاد القومى والمجتمع.

لذلك تسعى الشركة جاهدة إلى إرضاء عمالئها الحاليين والمحافظة عليهم وجذب المزيد من العمالء 
المرتقبين وتوظيف أموالهم بما يخدم االقتصاد القومي والمجتمع ويعود بالنفع على حملة الوثائق والشركة 

 الريادة في سوق التأمين المصري. للحفاظ على
ملك أفضل باإلضافة الي أنها تة نىوتقوم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة في النواحي المالية واإلدارية والف

 الخبرات البشرية في السوق المصري. 
  



 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات           

  
 ش.ت.م.م

  

 
 

 

 أ ش الدقى44اإلدارات المركزية: 
      19114مركز اتصال  – 20233355350ت: 
 ww.misrins.com.egموقع  – inf@misrins.com.egبريد 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات
 2020( لسنة 1) رقم طلب سابقة خبرة

- 1.0اصدار  – 31/5/2020–أد  4/8 

    

 
 
 :خطة طرح كراسات الشروط والمواصفات .1
فرع والتي تتصل حاليا بمركزين للبيانات)مركزي االستضافة(  100و موقع 13ركة مصر للتأمين لديها ش

( في حدائق القبة، الدقي هو GPX( في طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي والثاني )TEdataاألول )
 .المقر الرئيسي لشركة مصر للتأمين

غطية كافة ولت ورغبة من شركة مصر للتأمين في تطوير أدائها الحالي وتأكيدًا لريادتها أمام المنافسين
متطلباتها ومتطلبات عمالئها خالل الحقبة القادمة واستشرافا لبزوغ شمس المستقبل وبناء نظام آلي يستوعب 

قامت بعمل خطة تحديث  حاجات عمالئها في كل مكان وزمان مهما كانت حدود هذه الطلبات فأنها
ت وتأمين ا للبنية األساسية من شبكاكبير من المشروعات بعضه دداستراتيجية للبنية المعلوماتية بها ع

 . وخوادم وبعضها لحزم برامج التأمين وغيرها
ة يتم بالفعل التعاقد وبدء تنفيذ مجموعة من المشروعات وتعتزم الشركة طرح والتعاقد على المجموعة الثان

 .علي النحو التالي  من المشروعات
 .طلب سابقة الخبرة في كل مجال من المجاالت اختيار الشركات المؤهلة تمسي .1
 .سيتم طرح مناقصة محدودة على الشركات المؤهلة .2
 .سيتم التعاقد مع الشركة صاحبة أفضل عرض فنى مالى .3

 
 :التي سوف تطرح مشروعاتمجاالت ال .2
 نظم األرشفة وتدفق األعمال .1
 تطوير مواقع االنترنت وتطبيقات المحمول .2
 مراكز االتصال وخدمة العمالء .3
 التسويق الرقمى .4
 نظم تسعير وثائق التأمين .5
 



 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات           

  
 ش.ت.م.م

  

 
 

 

 أ ش الدقى44اإلدارات المركزية: 
      19114مركز اتصال  – 20233355350ت: 
 ww.misrins.com.egموقع  – inf@misrins.com.egبريد 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات
 2020( لسنة 1) رقم طلب سابقة خبرة

- 1.0اصدار  – 31/5/2020–أد  5/8 

    

 :خطوات التقدم بسابقة الخبرة .3
  أدناه 5يتم إعداد الملف طبقا للفصل رقم 
 التقدم بملف منفصل لكل مجال حيث ستكون  االشركات الراغبة في التقدم في أكثر من مجال عليه

 .هناك لجان مختلفة من الخبراء لفحص الملفات لكل مجال
  يقدم الملف الكترونيا على ذاكرةUSB  الى أو يرسل الكترونياrfq@misrins.com.eg  
 شكل  يقدم الملف علىpdf 5ل في فصورة كمجمعا بنفس الترتيب المطلوب للوثائق المذ اواحد املف  
 يونيو الساعة الثالثة عصرا 9الثالثاء  أخر موعد للتقدم. 
  عدم استالم البريد االلكترونى مسئولية الراسل وليس مسئولية شركة مصر للتأمين وال يترتب على

 .شكوى عدم وصول البريد أي تبعات قانونية أو إدارية أو مالية
  نقطة االتصال:فى حالة وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع 

 محيي الدين عبد الحليم اسم الشخص المسئول
 رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات المسمى الوظيفـــي
 01227837772 الهاتف المحمـــول
 mohy@misrins.com.eg البريد االلكترونـــي

 
  

mailto:الى%20rfq@misrins.com.eg
mailto:???@misrins.com.eg
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 :محتويات الملف المطلوب .4
 

 تعليمات عامة:
 ملفا واحدا مجمعا على نسق  فيجب أن يكون الملpdf 
 يحق لشركة مصر للتأمين رفض سابقى الخبرة في حالة عدم االلتزام بشكل تقديم الملف 
 يجب أن يكون ترتيب صفحات وأجزاء الملف نفس الترتيب التالى 
 

 الجهة يانات أوال ب
 

 يذكر نوع الشركة ويرفق اآلتى في نهاية الملف مع المرفقات:ى: الكيان القانون .1
ورة ص – صورة من صحيفة الشركات -النظام األساسي  -عقد تأسيس الشركة  -السجل التجارى 

 ب القيمة المضافةئشهادة التسجيل في ضرا –من البطاقة الضريبة 
 البيانات المالية .2

 والمدفوعرأس المال المصدر  .1
 سنوات 3إيرادات وارباح النشاط ألخر  .2
 في نهاية الملف مع المرفقات 2019م المالية لسنة ئيرفق ملخص القوا .3

 أعداد المتخصصين بالشركة  .3
 أعداد مهندسين .أ

 مأعداد المتخصصين في مجاالته .ب
 أعداد الفنيين .ج

 لشركات ذات العالقةا .4
ا هاألجنبية التي تمثلها الشركة أو الشركات المتحالفة معيذكر هنا الشركات ذات العالقة مثل الشركات 

 .أو التحالف في نهاية الملف مع المرفقاتس(  14)استمارة ويرفق صورة من عقد الشراكة أو الوكالة 
 ترفق صور منها مع المرفقات في نهاية الملف. –شهادات الجودة أو االعتماد الحاصلة عليها الجهة  .5
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 الخبرة سابقةثانيا 
 الخبرة وسابقة األعمال في مجال األعمال المطلوبة:يخصص هذا الشق لسرد 

 :جهة المتقدمةأوال: خبرات ال
تقدم الجهة مقدمة إمكانياتها الفنية بما يطمئن لجنة البت بأن الشركة لديها خبرات معتمدة ومؤهلة ومعززة 

ومهندسون وفنيون وإداريون متخصصون وذوى خبرات عالية قادرة  استشاريينبمجموعات عمل متعددة من 
  .على توفير الخدمات بأعلى مستوى وكفاءة

 الجهة السير الذاتية لبعض الخبراء العاملين بها يفضل أيضا أن تقدم
 ثانيا: سابق األعمال:

بة ماثل األعمال المطلو في أعمال ت خالل األعوام الثالثة السابقة فقطتقدم أمثلة من سابقة أعمال الجهة 
 على أن تتضمن كل سابقة أعمال:

 اسم الجهة المستفيدة .1
 عنوان المشروع .2
 ملخص المشروع .3
 عمال المنفذة من قبل الجهةاالتفاصيل  .4
 قيمة األعمال .5
 اسم الشخص بالجهة المستفيدة الذى يمكن االتصال به لالستفسار عن أداء الجهة .6

 
 المرفقات ثالثا

 األتية بذات الترتيب يرفق صور من المستندات
 صورة من عقد تأسيس الشركة .1
 النظام األساسيصورة من  .2
 صورة من صحيفة الشركات. .3
 .ةصورة السجل التجاري الخاص بالشركة مجدد .4
 صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة. .5
 .القيمة المضافة صورة بطاقة التسجيل في مأمورية الضرائب على .6
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 2019القوائم المالية لعام  .7
 س الدالة على الوكالة )في حالة الوكيل(. 14استمارة  .8
 .صورة من عقد التحالف إذا كانت الجهة المتقدمة مكونة من عدة شركات .9

 صورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها الجهة مقدمة العطاء )إن وجدت(. .10
 

 

 
 

 

 
 

 
 


