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 الفٌ٘خ  كشاسخ الششّؽ ّالوْاطفبد

   العبهخلوٌبلظخ ل 
 

   

 

  وإضالح مىظىمت التهىٍت) وكائيت و عالجيت ( ضياهت  عمليه     

 غير شاملت كؿع الغياز للظيازاث ألاشهس  بىفلي          

  2022 / 2021  الماليللعام                     

 (   ثالث أعؽام   لسدة ) لعامة بالسشاقرة ا               
 بشعام األظرف السغلقة                             

 مالي ( –) فشي                                 
 تبرمها الجهات العامة الرادرة بالقانؽن  التيتشعيػ التعاقدات وفقًا ألحكام قانؽن     
  3129لدشة  293وزير السالية رقػ  ادرة بقرارالر و الئحته التشفيذية 3128لدشة  283رقػ     

 و القرارات ذات الرلة                                      
 العسلية غير قابلة للتجزئة                                     

 

جٌِ٘ب ّفمبً للششائح الْاسدح ثبلوبدح  922ثوي كشاسخ الششّؽ ّ الوْاطفبد 

لزٌف٘زٗخ لمبًْى رٌظ٘ن الزعبلذاد الزٔ رجشهِب الجِبد ( هي الالئحخ ا63سلن )

فزح الوظبسٗف الفٌ٘خ فٖ روبم السبعخ الثبً٘خ  جلسخالعبهخ سبلفخ الزكش ، ّ

عشش ظِشاً ثبلجلسخ العلٌ٘خ العبهخ الوٌعمذح ثبلوجٌٔ الغشثٖ ثذْٗاى عبم 

              االسثعبءاإلداسح العبهخ للشئْى الوبل٘خ ْٗم  -هحبفظخ المبُشح 

 2/9099/  92الوْافك   

 جٌِ٘بد لظٌذّق دعن األشخبص رّٕ اإلعبلخ   2ثخالف  

 % ػشٗجخ الم٘وخ الوؼبفخ 41ثبإلػبفخ إلٖ 

 الكشاسخ الغ٘ش هخزْهخ ثخبرن الجوِْسٗخ ال ٗعزذ ثِب

 
 

ؽبثع 

 الشِ٘ذ
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 "مقدمة "                      
واالدارة  إدارة التعاقداتن السالية اإلدارة السركزية للذئؽمؼ خالل  محافعة القاهرةرغبة في إطار 

وإصالح  )وقائية و عالجية(صيانة ألعسال طرح مشاقرة عامةلشفقي األزهر للديارات في  التشفيذية
للؽصؽل إلى ( ثالث أعؽام لسدة  ) 3132/3133ليللعام السامشعؽمة التهؽية بشفقي األزهر للديارات 

وبسا يزسؼ بىفلي ألاشهس للظيازاث  هىٍتضياهت وإضالح مىظىمت الت اعسالمدتؽى مؼ  أعلى
يتفق مع الخبرة العالسية وذلغ  وبسامع أصحاب الخبرة العالية حدؼ و استسرار التذغيل برفة دائسة  

يتػ االلتزام بكافة القرارات  أنعلى السطلؽبة األعسال ضؽء  فيالسرفقة  الخبرة وأعسال وفقا للسؽاصفات
و  الذروط و  لسؽاصفاتت طرح مشاقرة عامة بذأن ذلغ وفقًا لفقد قرر و القؽانيؼ السشعسة لذلغ 

 1 الساثلة  و السؽاصفاتبكراسة الذروط  السؽضحة السطلؽبة و  االعسال
هدددددي ؽدددددش  الوٌبلظدددددخ العبهدددددخ الوبثلدددددخ إلدددددٔ دعدددددْح الشدددددشكبد بفظدددددخ المدددددبُشح ّ رِدددددذف هح

ثٌفمددددددددٖ األصُددددددددش  طدددددددد٘بًخ ّإطددددددددال  هٌظْهددددددددخ الزِْٗددددددددخ اعوددددددددب الوزخظظددددددددخ فددددددددٖ هجددددددددب  

ّ ثدددددأعلٔ كفددددددبءٍ  ل٘وددددددخ هبل٘دددددخ  ثألددددد راد جدددددْدح عبل٘دددددخ  ّ أعوددددددب  لزدددددْف٘ش  دددددذهبد ٘بسادللسددددد

0  

ّرلددددددا هشاعددددددبح ارخددددددبر هددددددب ٗلددددددضم هددددددي رددددددذاث٘ش لؼددددددوبى رحم٘ددددددك هعددددددبٗ٘ش ّهجددددددبد  ركددددددبف  

الفددددددشص ّرعضٗددددددض الشددددددفبف٘خ ّالٌضاُددددددخ ّالعذالددددددخ ّالوسددددددبّاح فددددددٖ الوٌبفسددددددخ ثدددددد٘ي الوزمددددددذه٘ي 

الزو٘٘ددددددض ث٘ددددددٌِن ، ّأٗؼددددددب رعضٗددددددض كفددددددبءح اإلًفددددددبق فددددددٖ الوعبهلددددددخ ّعددددددذم الزح٘ددددددض الٓ هددددددٌِن أّ 

الحكدددددددْهٖ هدددددددي  دددددددال  رحذٗدددددددذ االمز٘بجدددددددبد الفعل٘دددددددخ للجِدددددددبد الحكْه٘دددددددخ ّ إطدددددددذاس أّاهدددددددش 

علددددددٔ األسددددددعبس الزددددددٖ سدددددد٘زن  ثٌددددددبءً  للشددددددشكبد الفددددددبئضح ثوعشفددددددخ هحبفظددددددخ المددددددبُشح   اإلسددددددٌبد

 0الزْط  إلِ٘ب 

ظدددددددبسٗف الفٌ٘دددددددخ ّٗجدددددددْص ألطدددددددحبة الشدددددددشكبد الوزمذهدددددددخ إى ٗحؼدددددددشّا جلسدددددددخ فدددددددزح الو

كودددددب ٗجدددددْص أى ٗحؼدددددش هٌدددددذّة هفدددددْع هدددددي الشدددددشكخ ثوْجدددددت رفدددددْٗغ ٗخدددددْ   –ّالوبل٘دددددخ 

 0لَ كبفخ الظالم٘بد الالصهخ لبًًْ٘بً فٔ ُزا الشأى  

 اللجٌخ  أعؼبء
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 ؽ ّالوْاطفبد :هحزْٗبد كشاسخ الشش -4

  0الشسًؽ العبمخ للمنبقظخ 

  0المطلٌثخ الخدمخً  األعمبلنٌع 

 0لفنْخ المٌاطفبد ا 

 0الشسًؽ الخبطخ 

  ِ0العقد النمٌذج 

 عبهخ ششّؽ الال 
 محاية املنافسة -1

جِدددددددبص ثإ طدددددددبس  سئددددددد٘ن جِدددددددبص ًفمدددددددٖ األصُدددددددش للسددددددد٘بساد رمدددددددْم هحبفظدددددددخ المدددددددبُشح أّ           

رجددددد٘ي لِدددددب ّجدددددْد ارفدددددبق أّ رعبلدددددذ أّ  إراهدددددب  مدددددب  فدددددٖموبٗدددددخ الوٌبفسدددددخ ّهٌدددددع الووبسسدددددبد االمزكبسٗدددددخ 

بشددددشح أّ م٘ددددش هجبشدددددشح أّ رٌسدددد٘ك هددددي  دددددال  الغ٘ددددش سددددْاء كدددددبى رلددددا ثددددد٘ي رجددددبد  هعلْهددددبد ثظدددددْسح هج

ثدددددددد٘ي أطددددددددحبة  أّم٘ددددددددشُن هددددددددي الوددددددددْظف٘ي ثبلجِددددددددخ ّطددددددددبمت العطددددددددبء  أّآ هددددددددي الوخزظدددددددد٘ي 

  األمْا م٘شُن هي الوزعبهل٘ي هع الجِخ ثحست  أّالعطبءاد ف٘وب ثٌِ٘ن 

 :عي  زظخ فْساالجِبد الوخ إثالغٗجت علٔ الششكبد الوزٌبفسخ  األ شّعلٔ الجبًت  

هْظددددددف أّ جِددددددخ هددددددي الجِددددددبد راد الظددددددلخ  إٔأّ م٘ددددددش هشددددددشّ  هددددددي لجدددددد   لددددددبًًْٖرظددددددشف م٘ددددددش  إٔ -

 الوٌبلظدددددخ إجدددددشاءاد  فدددددٖ، هدددددي شدددددأًَ الزدددددأث٘ش ثطشٗدددددك هجبشدددددش أّ م٘دددددش هجبشدددددش  الوٌبلظدددددخثزٌف٘دددددز ُدددددزٍ 

رشر٘دددددت هجبشدددددش أّ م٘دددددش هجبشدددددش ثددددد٘ي  إٔأّ  ًظ٘دددددش الحظدددددْ  علدددددٔ هضاٗدددددب هبل٘دددددخ أّ أٗدددددخ هضاٗدددددب أ دددددشٓ 

 0هي األؽشاف ثغشع رحم٘ك هظلحخ شخظ٘خ أّ ُذف م٘ش هششّ   إٔ

 اللجٌخ  أعؼبء
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   اً٘ي ّاللْائح الوٌظوخ ثبلوٌبلظخْالم -9

  رجسميععععععب ال يععععععبد  الزععععععِرخؼععععععا ىععععععرا المنبقظععععععخ العبمععععععخ ألاتععععععب  قععععععبنٌ  رن ععععععْ  الزعبقععععععداد

( 5ًالقعععععععبنٌ  زقععععععع    ّعععععععخ  ًالئحزعععععععو الزنفْر 1028( لععععععععنخ 281العبمعععععععخ الظعععععععبمز ثبلقعععععععبنٌ  زقععععععع   

 فععععععِ ضععععععن  رفؼععععععْ  المنز ععععععبد المظععععععسّخ فععععععَ العقععععععٌم الحتٌمْععععععخ ًالئحزععععععو الزنفْرّععععععخ 1025لعععععععنخ 

ثعععععععدً  مقبثععععععع  ًمً   منعععععععَ  بإلْيعععععععالمشعععععععبز  حمْععععععع  طعععععععٌزح اظزسضعععععععبمّخ مععععععع  القعععععععٌانْ  ًّمتععععععع  ر

 (  (www.etenders.gov.egمعئٌلْخ علَ المحبف خ م  خالل ثٌاثخ الزعبقداد العبمخ  

   1010لعب   100قبنٌ   مع  األضخبص ذًُ اإلعبقخ الظبمز ثبلقبنٌ  زق  ً اتب . 
  كمب ّعسٍ ثشن  الزعبقد كبفخ القٌانْ  ًاللٌائح ًالقسازاد ذاد الظلخ ثمٌػٌع المنبقظخ فْمب ل  ّسم

كساظخ الشسًؽ ًالمٌاطفبد   ًرعزجس ىره األاتب  جصءاً ال ّز ص  م   ًكرلكالعقد  فِثشننو نض 

  0العقد ًمتملو ليمب التساظخ ً
 لغخ رمذٗن العطبء :   -3

اللغععععععخ المعزمععععععدح فععععععَ كساظععععععخ الشععععععسًؽ ًالمٌاطععععععفبد ًالعقععععععٌم ًجمْععععععا  ىععععععِاللغععععععخ العسثْععععععخ 

 –المحبػعععععععس ًالمساظعععععععالد ًنْسىعععععععب مععععععع  المععععععععزنداد ذاد الظعععععععلخ ثمٌػعععععععٌع الطعععععععس  ًالزعبقعععععععد 

عععععع  ؽسّععععع  مقعععععد  ًفعععععَ ابلعععععخ رقعععععدّ  مععععععزند ثعععععنٍ لغعععععخ  خعععععسٍ ّزععععععْ  رسجمزعععععو إلعععععَ اللغعععععخ العسثْعععععخ 

ًّعزجعععععس العععععنض العسثعععععَ ىعععععٌ المععععععٌل علْعععععو فعععععَ ابلعععععخ االخعععععزال   ً  –العطعععععبء مععععع  متزعععععت معزمعععععد 

  0المؼمٌ   فِااللزجبض 

 اعؼبء اللجٌخ 
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 الشكبّٓ : -4

فِ ابلخ مخبلفخ جيخ الطس  لتساظخ الشسًؽ ًالمٌاطفبد  ً ألاتب  قبنٌ  رن ْ  الزعبقداد الزِ 

ال يبد العبمخ ًالئحزو الزنفْرّخ ظبلفِ الركس  ّح  لظبات العطبء الزقد  ثشتٌٍ إلِ رجسميب 

إمازح الزعبقداد ثبل يخ اإلمازّخ  ً إلِ متزت ضتبًٍ الزعبقداد العمٌمْخ الزبثا لٌشازح المبلْخ   

ًّز  فحض الشتٌٍ ًارخبذ قساز ثشننيب ًفقب لألاتب  ًاإلجساءاد الٌازمح لت  ذُ ضن  فِ 

الزقد  الِ محبف خ القبىسح ثشتٌاه كزبثخ ثخظٌص  ُ اجساء م   –نبقظخ مح  الطس  الم

اجساءاد الزعبقد ًفِ ذاد الٌقذ اخطبز متزت ضتبًُ الزعبقداد العمٌمْخ الزبثا لٌشازح المبلْخ 

مجبضسح ثظٌزح منيب ًاذا ل  ّفظ  فْيب ثمعسفخ المحبف خ ّتٌ  لو الح  فِ الزقد  ثشتٌاه الِ 

 ًذلك قج  الل ٌء الِ جيبد القؼبء المتزت 

ًرلزص  محبف خ القبىسح ًمتزت ضتبًُ الزعبقداد العمٌمْخ المركٌز فِ الزعبم  ما رلك الشتبًُ 

( م  قبنٌ  رن ْ  الزعبقداد الزِ رجسميب ال يبد العبمخ الظبمزح ثبلقبنٌ  5ااتب  المبمح زق   

  المشبز إلْيمب فِ ابلخ ًجٌم ضتٌُ ّز   ( م  الئحزو الزنفْرّخ6  ًالمبمح   1028لعنخ  281

رقدّميب إلِ متزت ضتبًٍ الزعبقداد الحتٌمْخ ثٌشازح المبلْخ للن س ًالجذ فِ الشتٌُ ًرعٌّخ 

  -الخالفبد علِ ا  ّز  رقدّ  الشتٌُ للمتزت المركٌز ًفقب للمٌاعْد آرْخ :

 المدح المعمٌ  ثيب الحبلـــــــــــــــــخ  

خ ثئجساءاد الطس  ًكساظخ ضتبًُ مزعلق 2

 الشسًؽ 

عجعخ قج  المٌعد المحدم لفغ الم بزّف الفنْخ ث

 علِ االق    ّب 

خالل المدح القبنٌنْخ المحدمح ثبلقبنٌ  ظجعخ اّب   ضتبًُ مزعلقخ ثبلجذ الفنِ 1

 م  ربزّخ االخطبز ثبلجذ الفنِ 

ٌْمِ عم  علِ قج  المٌعد المحدم للزعبقد ث ضتبًُ مزعلقخ ثبلجذ المبلِ   3

 االق 

ضتبًُ مزعلقخ ثدخٌل إجساءاد الزعبقد اْص  4

 الزنفْر 

ّز  رقدّميب ثعد ٌّمِ عم  علِ االكضس م  

 طدًز القساز الرُ ّزؼسز فْو الشبكِ  

 الغبء الوٌبلظخ :   -2

للسددددددلطخ الوخزظددددددخ ثوحبفظددددددخ المددددددبُشح الغددددددبء الوٌبلظددددددخ لجدددددد  الجددددددذ فِ٘ددددددب ارا رددددددْفشد امددددددذٕ 

( هدددددي لدددددبًْى رٌظددددد٘ن الزعبلدددددذاد الزدددددٖ رجشهِدددددب 63الوٌظدددددْص علِ٘دددددب ثبلودددددبدح ) مدددددبالد االلغدددددبء

 الجبد العبهخ سبلفخ الزكش

 

 اعؼبء اللجٌخ 
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 الزنمْنبد ًؽسّقخ ظدامىب ًزمىب :  -6

 : ًالً : الزنمْ  المؤقذ  

جنْيععععععبً  ( ً ّعععععععدم   05000ّلزععععععص  طععععععبات العطععععععبء ثعععععع ماء رععععععنمْ  مؤقععععععذ مقععععععدازه   

( معععععع  الالئحععععععخ الزنفْرّععععععخ لقععععععبنٌ  رن ععععععْ  32ثبلمععععععبمح زقعععععع    حالمحععععععدم ثئاععععععدٍ الظععععععٌز

الزعبقععععععداد الزععععععِ رجسميععععععب ال يععععععبد العبمععععععخ ظععععععبلفخ الععععععركس   ًّ ععععععت ا  ّتععععععٌ  الزععععععنمْ  

المؤقعععععذ  طعععععبلحبً لمعععععدح صالصعععععْ  ٌّمعععععب ثععععععد انزيعععععبء معععععدح ظعععععسّب  العطعععععبء  ً معععععدح معععععد 

ء   ًّععععععععزجعد ظعععععععسّب  العطعععععععبء   ًقعععععععبثال للز دّعععععععد مً  السجعععععععٌع إلعععععععِ مقعععععععد  العطعععععععب

 العطبء الرُ ال ّؤمُ الزنمْ  المؤقذ كبمالً ًمسفقبً ماخ  الم سً  الفنِ             

   -ً ّز  ذلك ثبادُ الظٌز آرْخ :         

  : ِالدفا ًالزحظْ  االلتزسًن 

   ثمٌجعععععت خطعععععبة ػعععععمب  طعععععبمز مععععع   اعععععد المظعععععبز  المحلْعععععخ المعزمعععععدح نْعععععس مقزعععععس

لمظعععععس  ثننعععععو ّعععععدفا رحعععععذ  معععععس ال يعععععخ اإلمازّعععععخ ثعععععنٍ قْعععععد  ً ضعععععسؽ ًا  ّقعععععس فْعععععو ا

 0المجلغ المطلٌة ًالرُ ٌّاشٍ الزنمْ  المؤقذ المطلٌة

  خظععععععمبً معععععع  معععععععزحقبرو الظععععععبلحخ للظععععععس  معععععع  عملْععععععبد  خععععععسٍ فععععععِ ذاد ال يععععععخ

اإلمازّععععععخ  ً نْسىععععععب ًفععععععَ الٌقععععععذ المحععععععدم للعععععععدام ًّععععععز  االازفععععععب  ثبلزععععععنمْ  المؤقععععععذ 

تبمععععع  ً القجعععععٌل    ًفعععععَ ابلعععععخ ععععععد   مائعععععو فعععععِ لحعععععْ  االنزيعععععبء مععععع  إظعععععنبم األعمعععععبل ثبل

ثمٌجعععععت إخطعععععبز ثتزعععععبة ّسظععععع  لعععععو ثخدمعععععخ  –الميلعععععخ المحعععععدمح جعععععبش لل يعععععخ المزعبقعععععدح 

الجسّعععععد الععععععسّا   عععععع  ؽسّععععع  اليْئعععععخ القٌمْعععععخ للجسّعععععد معععععا رعصّعععععصه فعععععِ ذاد الٌقعععععذ 

ثبلجسّعععععععد االلتزسًنعععععععِ  ً الفعععععععبكط ثحععععععععت األاعععععععٌال ًمً  ابجعععععععخ الرخعععععععبذ  ٍ إجعععععععساء 

العقعععععععد  ً رنفْعععععععره ثٌاظعععععععطخ  اعععععععد مقعععععععدمِ العطعععععععبءاد الزبلْعععععععخ لعطبئعععععععو   خعععععععس   إلغعععععععبء

 0ثحعت رسرْت  ًلٌّبريب 

ًإذا انععععععععحت مقعععععععد  العطعععععععبء مععععععع  العملْعععععععخ قجععععععع  المْععععععععبم المحعععععععدم ل لععععععععخ فعععععععزح -   

الفنْعععععخ ّظعععععجح الزعععععنمْ  المؤقععععععذ اقعععععبً لل يعععععخ اإلمازّعععععخ مً  ابجعععععخ إلععععععِ   الم عععععبزّف 

 ً ارخععععععبذ  ّععععععخ إجععععععساءاد  ً إقبمععععععخ الععععععدلْ   رنجْععععععو  ً إنععععععراز  ً االلز ععععععبء إلععععععِ القؼععععععبء

علعععععععِ اعععععععدًس ػعععععععسز ًّعععععععسم الزعععععععنمْ  المؤقعععععععذ إلعععععععِ  طعععععععحبة العطعععععععبءاد نْعععععععس 

 0المقجٌلخ فنْب فٌز انزيبء جمْا إجساءاد مسالخ الجذ الفنِ 

 طْسح سد الزأه٘ي الو لذ لومذهٖ العطبءاد 

جمْا إجساءاد مسالخ  ّسم الزنمْ  المؤقذ إلِ  طحبة العطبءاد نْس المقجٌلخ فنْب فٌز انزيبء

 الجذ الفنِ
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 الزنمْ  النيبئِ :  -صبنْب: 

% مععععععع  5علعععععععَ طعععععععبات العطعععععععبء الفعععععععبئص    ّعععععععؤمٍ الزعععععععنمْ  النيعععععععبئِ ثنععععععععجخ 

قْمعععععخ العقعععععد خعععععالل عشعععععسح  ّعععععب  عمععععع  رجعععععد  مععععع  الْعععععٌ  الزعععععبلِ إلخطعععععبزه  ثقجعععععٌل عطبئعععععو 

بات العطعععععبء الفعععععبئص ثعععععنماء ًّتعععععٌ  الزعععععنمْ  النيعععععبئِ ػعععععبمنبً لزنفْعععععر العقعععععد ًاذا لععععع  ّقععععع  طععععع

الزعععععنمْ  النيعععععبئِ خعععععالل الميلعععععخ المحعععععدمح جعععععبش لل يعععععخ اإلمازّعععععخ  ثمٌجعععععت اخطعععععبز ثتزعععععبة 

ّسظععععع  لعععععو ثخدمعععععخ الجسّعععععد الععععععسّا معععععا رعصّعععععصه فعععععِ ذاد الٌقعععععذ ثبلجسّعععععد االلتزسًنعععععِ اً 

الفععععععبكط اعععععععت االاععععععٌال ًمً  ابجععععععخ الرخععععععبذ  ُ اجععععععساء اخععععععس الغععععععبء العقععععععد اً رنفْععععععره 

مِ العطعععععبء الزبلْعععععخ لعطعععععو ثحععععععت رسرْعععععت اًلٌّبريعععععب ًّععععععدم الزعععععنمْ  ثٌاظعععععطخ ااعععععد مقعععععد

( معععععععع  الالئحععععععععخ الزنفْرّععععععععخ 81النيععععععععبئِ ثئاععععععععدُ الطععععععععس) المنظععععععععٌص علْيععععععععب ثبلمععععععععبمح  

 0المشبز الْيب 
  -ّٗزن رلا ثبمذٕ الظْس اٙر٘خ : 

  ِ0الدفا ًالزحظْ  االلتزسًن 

 ْعععععس مقزعععععس  ثعععععنٍ ثمٌجعععععت خطعععععبة ػعععععمب  طعععععبمز مععععع   اعععععد المظعععععبز  المحلْعععععخ المعزمعععععدح ن

قْععععد  ً ضععععسؽ ًا  ّقععععس فْععععو المظععععس  ثننععععو ّععععدفا رحععععذ  مععععس ال يععععخ اإلمازّععععخ المجلععععغ المطلععععٌة 

 0ًالرُ ٌّاشٍ الزنمْ  النيبئِ المطلٌة

  ً  خظعععععمبً مععععع  مععععععزحقبرو الظعععععبلحخ للظعععععس  مععععع  عملْعععععبد  خعععععسٍ فعععععِ ذاد ال يعععععخ اإلمازّعععععخ

يععععععبئِ لحععععععْ  االنزيععععععبء معععععع  نْسىععععععب ًفععععععَ الٌقععععععذ المحععععععدم للعععععععدام ًّععععععز  االازفععععععب  ثبلزععععععنمْ  الن

إظعععععنبم األعمعععععبل ثبلتبمععععع  ً القجعععععٌل    ًفعععععَ ابلعععععخ ععععععد   مائعععععو فعععععِ الميلعععععخ المحعععععدمح جعععععبش لل يعععععخ 

ثمٌجعععععت إخطعععععبز ثتزعععععبة ّسظععععع  لعععععو ثخدمعععععخ الجسّعععععد الععععععسّا   عععععع  ؽسّععععع  اليْئعععععخ  –المزعبقعععععدح 

ذاد الٌقععععععذ ثبلجسّععععععد االلتزسًنعععععِ  ً الفععععععبكط ثحعععععععت القٌمْعععععخ للجسّععععععد معععععا رعصّععععععصه فعععععِ 

ل ًمً  ابجععععععخ الرخععععععبذ  ٍ إجععععععساء  خععععععس   إلغععععععبء العقععععععد  ً رنفْععععععره ثٌاظععععععطخ األاععععععٌا

 0 اد مقدمِ العطبءاد الزبلْخ لعطبئو ثحعت رسرْت  ًلٌّبريب 

ًّتععععععٌ  الزععععععنمْ  النيععععععبئِ ػععععععبمنبً لزنفْععععععر العقععععععد ًظععععععبزّبً ازععععععِ انزيععععععبء مععععععدح العقععععععد 

ظععععع  كعععععبمالً فعععععٌز انزيعععععبء معععععدح العقعععععد إذا لععععع  رحعععععدس مخبلفعععععبد رععععععزٌجت الخ  ًّعععععسم 

  . 

ًاذا لعععععع  ّععععععؤم طععععععبات العطععععععبء الفععععععبئص الزععععععنمْ  النيععععععبئِ خععععععالل الميلععععععخ المحععععععدمح    

لل يععععععخ اإلمازّععععععخ إلغععععععبء العقععععععد  ً رنفْععععععره ثٌاظععععععطخ  اععععععد مقععععععدمِ العطععععععبءاد   جععععععبش 

   0الزبلْخ لعطبئو ثحعت رسرْت  ًلٌّبريب 

ًفعععععِ جمْعععععا اعععععبالد ععععععد  ظعععععدام الزعععععنمْ  النيعععععبئِ ّظعععععجح الزعععععنمْ  المؤقعععععذ اقعععععبً   

اإلمازّععععخ   كمععععب ّتعععععٌ  ليععععب    رخظعععع  قْمععععخ كععععع  خعععععبزح رلحعععع  ثيععععب إذا رجعععععْ   لل يععععخ

   طعععععبات العطعععععبء ىعععععٌ المزععععععجت فْيعععععب ًذلعععععك مععععع   ٍ مجعععععبلغ مععععععزحقخ  ً رععععععزح  

لععععدّيب ًفععععَ ابلععععخ عععععد  كفبّزيععععب رل ععععن إلععععَ خظععععميب معععع  معععععزحقبرو لععععدٍ جيععععخ إمازّععععخ 

فععععععِ   خععععععسٍ  ّععععععب كععععععب  ظععععععجت االظععععععزحقب)   ًذلععععععك كلععععععو مععععععا عععععععد  اإلخععععععالل ثحقيععععععب

 ْفبئو م  اقٌ) ثبلطسّ  االمازٍ السجٌع علْو قؼبئْبً ثمب ل  رزمت  م  اظز
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 سشٗبى العطبءاد : طالم٘خ  -3

  رجقعععععَ العطعععععبءاد نبفعععععرح المفععععععٌل ً نْعععععس جعععععبئص السجعععععٌع فْيعععععب مععععع  ًقعععععذ رظعععععدّسىب ثمعسفعععععخ 

لم ععععبزّف الفنْععععخ   ًّععععز  رجععععد  معععع  الزععععبزّخ المحععععدم لفععععزح ا لوددددذح رسددددعْى ْٗهددددب مقععععدمْيب ًذلععععك 

الجعععععذ ًاألخطعععععبز ثبلزسظعععععْخ قجععععع  انزيعععععبء معععععدح ظعععععسّب  العطعععععبءاد   فعععععبما رععععععرز الجعععععذ ًاإلخطعععععبز 

معععععد معععععدح ظعععععسّب   –ثععععععد مٌافقعععععخ الععععععلطخ المخزظعععععخ  –ثبلزسظعععععْخ قجععععع  ذلعععععك   كعععععب  للمحبف عععععخ 

العطععععععععبءاد ًمععععععععدح طععععععععالاْخ الزععععععععنمْ  المؤقععععععععذ لمععععععععدح منبظععععععععجخ   ًّ ععععععععت  خطععععععععبز مقععععععععدمِ 

خ ثعععععرلك علعععععِ ا  ّعععععز  ذلعععععك كلعععععو قجععععع  انزيعععععبء معععععدح ظعععععسّب  العطعععععبءاد ثخمععععععخ العطعععععبءاد كزبثععععع

عشعععععس ٌّمعععععبً علعععععِ األقععععع    ًّععععععزجعد كععععع  عطعععععبء لععععع  ّقجععععع  طعععععباجو معععععد معععععدح ظعععععسّب  عطبئعععععو 

  0كزبثخ ًّسم إلْو رنمْنو فٌز انزيبء مدح ظسّب  العطبء ( 

  -ؼب  العشّع الفٌ٘خ :٘فبء ّ اسز٘اسز -8

ًع الفنْععععععخ المقدمععععععخ معععععع   طععععععحبة العطععععععبءاد ًفقععععععبً لألاتععععععب    ّععععععز   اظععععععزْفبء ًاظزْؼععععععب  العععععععس

( معععععع  الالئحععععععخ الزنفْرّععععععخ لقععععععبنٌ  رن ععععععْ  الزعبقععععععداد الزععععععِ رجسميععععععب ال يععععععبد 60الععععععٌازمح ثبلمععععععبمح  

 العبمخ ظبلفخ الركس ( 

ّ عععععٌش لل نعععععخ الفنْعععععخ ثنعععععبء علعععععِ ؽلعععععت ل نعععععخ الجعععععذ اظعععععزْفبء الجْبنعععععبد ًالمععععععزنداد الزعععععِ رععععععبعد الل نعععععخ  -

ُ امععععٌز فنْععععخ معععع   طععععحبة العطععععبءاد ثمععععب ّعْنيععععب فععععِ إعععععدام الزقسّععععس الفنععععِ الععععالش  علععععِ اظزْؼععععب   

ًذلعععععك خعععععالل معععععدح الرز عععععبًش صالصعععععخ اّعععععب  مععععع  رعععععبزّخ إخطعععععبزى  ًفعععععِ ابلعععععخ ععععععد  اظعععععز بثخ طعععععبات 

العطعععععععبء لطلعععععععت اظعععععععزْفبء الجْبنعععععععبد  ً المععععععععزنداد الظزْؼعععععععب  األمعععععععٌز الفنْعععععععخ ثعطبئعععععععو خعععععععالل المعععععععدح 

خ ثطلجعععععو الْيعععععب ّعععععز  اظعععععزجعبم عطبئعععععو ثبعزجعععععبزه نْعععععس ًاػعععععح اً نْعععععس المحعععععدمح مععععع  الل نعععععخ ًالمٌػعععععح

  0قبث  للمقبزنخ ما العطبءاد االخسُ 

 هسئْ  الزٌف٘ز ثبلششكخ الوزعبلذح : -9

رنفْععععععرىب للعقععععععد ثزعْععععععْ   اعععععععد  فععععععِعلْيععععععب المنبقظععععععخ  الساظععععععِرلزععععععص  الشععععععسكخ  -

  القععععععساز ( ًذلععععععك للزنعععععععْ  معععععععو ثشععععععن  رنفْععععععر العقععععععد ًرقععععععدّ مزخععععععرُ مٌ فْيععععععب 

ثمٌجعععععععت رفعععععععٌّغ زظعععععععمِ ليعععععععرا المٌ عععععععف مععععععع   المععععععععزنداد المزفععععععع  علْيعععععععب 

                                   0الشسكخ

 كشاسخ الششّؽ  -40

رلزعععععععععص  الشعععععععععسكخ المزقدمعععععععععخ  ثزقعععععععععدّ  النععععععععععخخ األطعععععععععلْخ مععععععععع  كساظعععععععععخ الشعععععععععسًؽ 

ًالمٌاطععععععفبد مٌقعععععععخ ًمخزٌمععععععخ ثخععععععبر  الشععععععسكخ ًعلْيععععععب ؽععععععبثا الشععععععيْد ًّعزجععععععس ذلععععععك 

الشعععععسكخ ثتععععع  معععععب ًزم فْيعععععب ًرعزجعععععس كساظعععععخ الشعععععسًؽ ًالمٌاطعععععفبد جعععععصءا قجعععععٌال مععععع  

ال ّز عععععص  مععععع  العقعععععد العععععرُ ظعععععٌْقا ثعععععْ  ال يعععععخ المزعبقعععععدح ًثعععععْ  الشعععععسكخ الزعععععِ ظْععععععند 

ًال ّعزعععععد ثعععععنُ رععععععدّ  فعععععِ التساظعععععخ ثععععععجت  ثنفقعععععِ األشىعععععس للععععععْبزاد االعمعععععبلإلْيعععععب 

 0مب ردًنو الشسكخ المزقدمخ م  اضزساؽبد 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 : ادالعطبء إعذاد ّرسل٘ن -22

مععععععع  مٌقععععععععخ رقعععععععد  العطعععععععبءاد إلمازح الزعبقعععععععداد ثعععععععدٌّا  ععععععععب  محبف عععععععخ القعععععععبىسح   

 طعععععععحبثيب  ً مععععععع  ّفٌػعععععععٌنو ضعععععععسّطخ رقعععععععدّ  الزفعععععععٌّغ العععععععدال علعععععععِ ذلعععععععك  ً مععععععع  

ًكالئيعععععععع    ًذلععععععععك علععععععععِ نمععععععععٌذط العطععععععععبء المععععععععدزط ثبلتساظععععععععخ ًالمخزععععععععٌ  ثخععععععععبر  

 طععععععحبثيب ثبللغععععععخ العسثْععععععخ   ًمعععععععدح ًفقععععععبً للشععععععسًؽ المحبف ععععععخ   مٌقعععععععخ علْيععععععب معععععع  

المحععععععدمح ثبلتساظععععععخ ًألاتععععععب  قععععععبنٌ  رن ععععععْ  الزعبقععععععداد الزععععععِ رجسميععععععب ال يععععععبد العبمععععععخ 

 ًالئحزو الزنفْرّخ ظبلفِ الركس 

 اععععععدىمب للعععععععسع الفنععععععِ ًاألخععععععس للعععععععسع  ٗمددددددذم العطددددددبء فددددددٖ هظددددددشّف٘ي هغلمدددددد٘ي

فنعععععِ ًالمعععععبلِ نٌععععععو مععععع  المعععععبلِ ًّ عععععت    ّضجعععععذ علعععععِ كععععع  مععععع  م سًفعععععِ العطعععععبء ال

الخععععععبزط   مععععععا ًػععععععا الم ععععععسًفْ  ماخعععععع  م ععععععسً  مغلعععععع  ثطسّقععععععخ محتمععععععخ ٌّػععععععح 

اظعععععععع  محبف ععععععععخ القععععععععبىسح ًعنععععععععٌا  إمازح الزعبقععععععععداد   ًمععععععععب ّفْععععععععد    مععععععععب ثداخلععععععععو 

الم ععععععععسً  الفنععععععععِ ًالم ععععععععسً  المععععععععبلِ للعملْععععععععخ الٌاجععععععععت ذكععععععععس اظععععععععميب ًزقميععععععععب 

ًرععععععل  العطعععععبءاد قجععععع   ًرعععععبزّخ جلععععععخ فعععععزح الم عععععبزّف الفنْعععععخ ًاظععععع  طعععععبات العطعععععبء

المٌعععععععد المحععععععدم لفععععععزح الم ععععععبزّف الفنْععععععخ ثبلْععععععد  ً ععععععع  ؽسّعععععع  الجسّععععععد العععععععسّا معععععع  

 0خالل اليْئخ القٌمْخ للجسّد

ًّتععععععٌ  فععععععزح الم ععععععبزّف الفنْععععععخ ثععععععئمازح الزعبقععععععداد فععععععِ رمععععععب  العععععععبعخ الضبنْععععععخ عشععععععس -

بف ععععععخ                                يععععععساً ثبل لعععععععخ العلنْععععععخ العبمععععععخ المنعقععععععدح ثععععععبلمجنِ الغسثععععععِ ثععععععدٌّا  عععععععب  المح

ًذلعععععععك ثحؼعععععععٌز مععععععع  ّسنعععععععت مععععععع   طعععععععحبة  1011ّعععععععٌ            المٌافععععععع     /    /

العطععععععبءاد الععععععرّ  ّ ععععععٌش ليعععععع  رفععععععٌّغ معععععع  ّسًنععععععو لحؼععععععٌز ال لعععععععخ ثععععععدالً مععععععني  

ضعععععسّطخ رقعععععدّ  الزفعععععٌّغ العععععدال علعععععِ ذلعععععك   علعععععِ    ّزجعععععا فعععععِ ضعععععن  الجعععععذ الفنعععععِ 

مععععع  الالئحعععععخ الزنفْرّعععععخ لقعععععبنٌ  رن عععععْ   69إلعععععِ  61 اإلجعععععساءاد المحعععععدمح ثعععععبلمٌام مععععع 

 0الزعبقداد الزِ رجسميب ال يبد العبمخ ًالئحزو الزنفْرّخ ظبلفخ الركس 

 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 الوشاسالد أثٌبء إجشاءاد الوٌبلظخ  -49
ّقععععععس طععععععبات العطععععععبء ثععععععن  العنععععععٌا  المجععععععْ  ثععععععبألًزا) السظععععععمْخ المقدمععععععخ منععععععو ىععععععٌ 

العععععععععرُ ظعععععععععْز  مساظعععععععععلزو علْعععععععععو   ًا   جمْعععععععععا المتبرجعععععععععبد ًالمساظعععععععععالد  العنعععععععععٌا 

اإلخطعععععععععبزاد الزعععععععععِ رٌجعععععععععو  ً رسظععععععععع   ً رعلععععععععع   ً رخطعععععععععس علْعععععععععو  ًاإلعالنعععععععععبد ً

طعععععحْحخ ًنبفعععععرح ًمنز عععععخ لتبفعععععخ فصبزىعععععب القبنٌنْعععععخ   ًفعععععِ ابلعععععخ رغْْعععععس ىعععععرا العنعععععٌا  

 ل ّلزص  ثئخطبز محبف خ القبىسح ثبلعنٌا  ال دّد ثخطبة مع   ثعل  الٌطٌ

إالعالنعععععععبد علعععععععِ عنٌانعععععععو المعععععععركٌز  ًإال اعزجعععععععسد كبفعععععععخ المتبرجعععععععبد ًالمساظعععععععالد ً

طعععععحْحخ ًنبفعععععرح ًمنز عععععخ لتبفعععععخ فصبزىعععععب القبنٌنْعععععخ  ًّلزعععععص  ثعععععن  رتعععععٌ  جمْعععععا متبرجبرعععععو 

ًإخطبزارعععععععو متزٌثعععععععخ ثبللغعععععععخ العسثْعععععععخ ًا  ّععععععععلميب إلعععععععِ إمازح الزعبقعععععععداد  ًمساظعععععععالرو 

( مْععععععدا  ال ميٌزّععععععخ 0ثععععععبلعنٌا  الزععععععبلِ   ثععععععدٌّا  عععععععب  محبف ععععععخ القععععععبىسح   مععععععب ثبلْععععععد

عبثعععععدّ   ً إزظعععععبليب عععععع  ؽسّععععع  الجسّعععععد الععععععسّا مععععع  خعععععالل اليْئعععععخ القٌمْعععععخ للجسّعععععد  ً 

 0( 13928510ثبلفبكط علَ زق   

ّ ععععععععت ا  رتععععععععٌ  كبفععععععععخ المتبرجععععععععبد ًالمساظععععععععالد المزجبملععععععععخ معععععععع  ًالععععععععِ ال يععععععععبد  -

خطعععععععبزاد ًالقعععععععسازاد اإلمازّعععععععخ ًالمزععععععععبملْ  ًالمزعبقعععععععدّ  معيعععععععب ثمعععععععب فعععععععِ ذلعععععععك اإل

ًمحبػععععععس ال لعععععععبد ًنْسىععععععب متزٌثععععععخ ثشععععععت  ّمتعععععع  السجععععععٌع إلْععععععو الاقععععععب علععععععِ ا  

رتعععععٌ  طعععععبمزح مععععع  األضعععععخبص المفعععععٌع ليععععع  ذلعععععك مععععع  الطعععععسفْ  ًّ عععععت االازفعععععب  

ثمععععععب ّضجععععععذ رعععععععلْميب ًّتععععععٌ  رجبمليععععععب  مععععععب ثئّظععععععبل مٌقععععععا ثبلزعععععععلْ   ً إزظععععععبليب ععععععع  

 0ؽسّ  الجسّد  ً ثبلفبكط  ً ثبالّمْ 

لععععععخ رغْْععععععس  ُ معععععع  الطععععععسفْ  لمقععععععسه المحععععععدم فععععععِ العقععععععد ّلزععععععص  ثئخطععععععبز ًفععععععِ اب-

الطعععععس  آخعععععس ثعععععبلزغْْس مععععععجقبً ًقجععععع  خمععععععخ عشعععععس ٌّمعععععب علعععععِ األقععععع  مععععع  اعععععدًس 

 0الزغْْس 

 مظش رعذٗ  العطبء :  -23
ال ّعزعععععد ثعععععنُ عطعععععبء  ً رععععععدّ  فْعععععو ّعععععسم ثععععععد المٌععععععد المحعععععدم ل لععععععخ فعععععزح الم عععععبزّف               

لزعععععععدّ  فععععععِ العطععععععبءاد المقدمععععععخ ثعععععععد ىععععععرا المٌعععععععد ًّعععععععسٍ ىععععععرا الفنْععععععخ ًّح ععععععس ا

 0الح س علَ  طبات العطبء الفبئص 

 الزٌبص  عي العمذ :  -24

ال ّ ععععععٌش للمزعبقععععععد الزنعععععععبشل ععععععع  العقعععععععد  ً ععععععع  المجععععععبلغ المععععععععزحقخ لععععععو كليعععععععب  ً 

ثعؼعععععععيب   ًمعععععععا ذلعععععععك ّ عععععععٌش    ّزنعععععععبشل عععععععع  رلعععععععك المجعععععععبلغ ألاعععععععد الجنعععععععٌ   ً 

المظععععععععسفْخ المععععععععسخض ليععععععععب ثمصاًلععععععععخ النشععععععععبؽ فععععععععِ  الشععععععععسكبد المبلْععععععععخ نْععععععععس

جميٌزّعععععخ مظعععععس العسثْعععععخ   ًّتزفعععععِ فعععععِ ىعععععره الحبلعععععخ ثزظعععععدّ  الجنعععععك  ً الشعععععسكخ 

مً  اإلخععععععالل ثمعععععععئٌلْخ المزعبقععععععد ععععععع  رنفْععععععر العقععععععد   كمععععععب ال ّخعععععع  قجععععععٌل نصًلععععععو 

 0ع  المجبلغ المعزحقخ لو ثمب ّتٌ  لل يخ اإلمازّخ قجلو م  اقٌ) 

 أعؼبء اللجٌخ 

 

 

 

-2- 



 CAIRO GOVERNORATEهـحــــبفظخ الـمــــبُـشح

   إداسح الزعبلذاد
 

 

 

 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 آل٘خ الوٌبلظخ -25

رزعععععععٌلَ ل نعععععععخ المنبقظعععععععخ فعععععععزح الم عععععععبزّف المبلْعععععععخ للععععععععسًع المقجٌلعععععععخ فنْعععععععبً  فعععععععِ 

المنبقظععععععخ للٌطععععععٌل ألفؼعععععع  الشععععععسًؽ ًاقعععععع  األظعععععععبز ًذلععععععك ثعععععععد رٌاْععععععد    ظععععععط 

المقبزنعععععخ ثعععععْ  الععععععسًع مععععع  جمْعععععا النعععععٌااِ الفنْعععععخ ًالمبلْعععععخ ً إطعععععداز  معععععس اإلظعععععنبم 

ظععععْخ علْععععو معععع   طععععحبة العععععسًع المقجٌلععععخ ثععععْ  محبف ععععخ القععععبىسح ًثععععْ  معععع  ّععععز  الزس

 0فنْبً ًمبلْب ًاألق  م  القْمخ الزقدّسّخ 

إطعععععععداز  معععععععس اإلظعععععععنبم إلعععععععَ طعععععععبات ًلل يعععععععخ اإلمازّعععععععخ   المحبف عععععععخ  ( الحععععععع  فعععععععَ 

 0العطبء األق  ظعسا ًاألفؼ  ضسًؽبً ًالرُ ر  الزسظْخ علْي  

 ؽجمب ألهشاإلسٌبد  الظبدس هي هحبفظخ المبُشح   وب األع -26

طددددددد٘بًخ ّإطدددددددال  ثأعودددددددب  ثبلقْعععععععب  رلزعععععععص  الشعععععععسكخ الزعععععععِ ّعععععععز  الزسظعععععععْو علْيعععععععب 

ً  ثٌفمدددددٖ األصُدددددش للسددددد٘بساد هٌظْهدددددخ الزِْٗدددددخ ألمعععععس اإلظعععععنبم  الظعععععبمز إلْيعععععب  ؽجقعععععب

المطلٌثعععععععخ ًفقعععععععب معععععععبل مععععععع  المحبف عععععععخ ًّعععععععز  إطعععععععداز  معععععععس اإلظعععععععنبم ؽجقعععععععب لألع

 0لالازْبجبد ًمب جبء ثتساظخ الشسًؽ ً المٌاطفبد الفنْخ 

 زم٘٘ن الفٌٖ للعطبءاد : ال -20

 0االلزصا  ثبلمٌاطفبد الفنْخ المطسًاخ  -2

ً 1028لعععععععععنخ  281االلزععععععععصا  ثزقععععععععدّ  المعععععععععزنداد المطلٌثععععععععخ ؽجقععععععععبً للقععععععععبنٌ   -1

 الئحزو الزنفْرّخ 

 األعمبل فِ الم بل مٌػٌع المنبقظخ  -3

 هذح رٌف٘ز العمذ  -48

ربزّخ الٌْ  الزبلِ إلطداز  مس  ثزنفْر مب ًزم ثنمس اإلظنبم م  ّلزص  الساظِ علْو المنبقظخ 

ثنفط المٌاطفبد ًاالضزساؽبد الفنْخ  ظنٌاد  3اإلظنبم الظبمز م  المحبف خ ًذلك لمدح 

 .ًاالظعبز المزعبقد علْيب
 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 عذٗ  الششّؽ ّالوْاطفبدر - 42

بد قج  مْعبم فزح للمحبف خ الح  فِ إمخبل  رعدّالد علِ كساظخ الشسًؽ ًالمٌاطف

الم بزّف الفنْخ ثعجعخ  ّب  علَ األق  إذا اقزؼذ المظلحخ العبمخ ذلك   علِ    ّز  إخطبز م  

قبمٌا ثشساء التساظخ ثيره الزعدّالد خالل صالصخ  ّب  م  ربزّخ إجساء الزعدّالد   ثحْش رعزجس 

العطبءاد   ًذلك علِ  رلك الزعدّالد جصءاً ال ّز ص  م  معزنداد المنبقظخ ًملصمو لمقدمِ

( م  قبنٌ  رن ْ  الزعبقداد الزِ رجسميب ال يبد العبمخ ظبلف 29النحٌ المجْ  رفظْالً ثبلمبمح  

 الركس

 :   الوْلع سزالمإ -09

سئددددد٘ن  رظدددددذس السدددددلطخ الوخزظدددددخ لدددددشاس ثزشدددددك٘  لجٌدددددخ لزسدددددل٘ن الوْلدددددع عدددددي ؽشٗدددددك

 طددددددددبس الجِددددددددخ ، ّرلزددددددددضم الشددددددددشكخ الوزعبلددددددددذح ثإجِددددددددبص ًفمددددددددٖ األصُددددددددش للسدددددددد٘بساد 

اعودددددددب  الظددددددد٘بًخ ّإطدددددددال  فدددددددشاد ذح  ط٘دددددددبً ثوْاع٘دددددددذ ّردددددددْاسٗ  رسدددددددل٘ن االالوسدددددددزف٘

كوددددددب ّسد ثبلعمددددددذ ّأهددددددش اإلسددددددٌبد  علددددددٔ هٌظْهددددددخ الزِْٗددددددخ ثٌفمددددددٖ األصُددددددش للسدددددد٘بساد 

 0أى ٗزن إسٌبد األعوب    ال  أٗبم ّهْاع٘ذ العو  الشسو٘خ 

بلددددددددذاد ثوحبفظددددددددخ رلزددددددددضم الشددددددددشكخ الشاسددددددددٖ علِ٘ددددددددب الوٌبلظددددددددخ ثإ طددددددددبس إداسح الزع

 0المبُشح ثوب ٗف٘ذ رٌف٘ز أهش اإلسٌبد 

 الزأ ٘ش فٖ رٌف٘ز العمذ:  -94

إرا رددددددأ ش الوزعبلددددددذ أثٌددددددبء رٌف٘ددددددز العمددددددذ عددددددي الو٘عددددددبد الوحددددددذد لددددددَ ثبلجددددددذّ   -

الضهٌدددددٖ اّ هدددددذح الزٌف٘دددددز الوحدددددذدح ثبلعمدددددذ ، جدددددبص للسدددددلطخ الوخزظدددددخ ثوحبفظدددددخ 

وددددددددبم الزٌف٘ددددددددز دّى المددددددددبُشح لددددددددذّاعٖ الوظددددددددلحخ العبهددددددددخ إعطددددددددب ٍ هِلددددددددخ إلر

رحظدددددد٘   همبثدددددد  للزددددددأ ٘ش هٌددددددَ ارا كددددددبى الزددددددأ ٘ش ساجعددددددبً لسددددددجت  ددددددبس  عددددددي 

 اسادرَ 

ّفدددددٖ مبلدددددخ عدددددذم االلزدددددضام ثبلزٌف٘دددددز ، لسدددددجت ساجدددددع للوزعبلدددددذ ، ٗحظددددد  همبثددددد   -

للزدددددأ ٘ش ٗحسدددددت هدددددي ثذاٗدددددخ الوِلدددددخ دّى مبجدددددخ الدددددٖ رٌج٘دددددَ اّ اًدددددزاس اّ ارخدددددبر 

( هدددددددي لدددددددبًْى رٌظددددددد٘ن 18) إٔ اجدددددددشاء آ دددددددش ّفمدددددددبً للٌسدددددددت الوحدددددددذدح ثبلودددددددبدح

( هددددددددي الئحزددددددددَ 28الزعبلددددددددذاد الزددددددددٖ رجشهِددددددددب الجِددددددددبد العبهددددددددخ ، ّالوددددددددبدح )

 الزٌف٘زٗخ الوشبس الِ٘ب 

ّٗحسدددددددت همبثددددددد  الزدددددددأ ٘ش هدددددددي ل٘ودددددددخ الجدددددددضء الوزدددددددأ ش فمدددددددؾ ارا ساد الجِدددددددخ  -

االداسٗدددددخ اى الجدددددضء الوزدددددب ش ال ٗوٌدددددع االًزفدددددب  ثودددددب ردددددن رٌف٘دددددزٍ ثشدددددك  هجبشدددددش 

االكودددددد  فددددددٖ الوْاع٘ددددددذ الوحددددددذدح ، اهددددددب ارا ساد  اّ م٘ددددددش هجبشددددددش علددددددٖ الْجددددددَ

اى الجددددددضء الوزددددددب ش ٗوٌددددددع االًزفددددددب  ثوددددددب رددددددن رٌف٘ددددددزٍ ف٘كددددددْى مسددددددبة همبثدددددد  

 الزأ ٘ش هي الم٘وخ االجوبل٘خ للعمذ 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

مدددددبالد رحظددددد٘  همبثددددد  الزدددددأ ٘ش ، ٗكدددددْى االعفدددددبء هٌدددددَ ثمدددددشاس هدددددي  ّفدددددٖ جو٘دددددع -

ألسددددددجبة  بسجددددددخ  الزددددددأ ٘شإرا رجدددددد٘ي اى  السددددددلطخ الوخزظددددددخ ثوحبفظددددددخ المددددددبُشح

عدددددددي اسادح الوزعبلدددددددذ ، ّللسدددددددلطخ الوخزظدددددددخ فدددددددٖ م٘دددددددش ُدددددددزٍ الحبلدددددددخ اعفدددددددبء 

ػددددشس ،  الزددددأ ٘شجضئ٘ددددبً اّ كل٘ددددبً ارا لددددن ٌٗددددز  عددددي  الزددددأ ٘شالوزعبلددددذ هددددي همبثدددد  

ّٗجدددددددددددْص للسدددددددددددلطخ الوخزظدددددددددددخ اسدددددددددددزطال  سإ اداسح الفزدددددددددددْٕ الوخزظدددددددددددخ 

 ثوجلن الذّلخ ارا اسرأد رلا 

حظددددد٘  همبثددددد  الزدددددأ ٘ش ثحدددددك هحبفظدددددخ المدددددبُشح فدددددٖ الشجدددددْ  علدددددٖ ّال ٗخددددد  ر -

الوزعبلدددددددذ ثكبهددددددد  الزعدددددددْٗغ الوسدددددددزحك عودددددددب اطدددددددبثِب هدددددددي اػدددددددشاس ثسدددددددجت 

 الزأ ٘ش

إرا رددددددأ ش الوزعبلددددددذ فددددددٖ رٌف٘ددددددز االعوددددددب  الوسددددددٌذح ال٘ددددددَ ؽجمددددددبً ألهددددددش اإلسددددددٌبد  -

ف٘حظدددددد  هٌددددددَ همبثدددددد  للزددددددأ ٘ش ٗحسددددددت هددددددي ثذاٗددددددخ الوِلددددددخ ّثوددددددب ال ٗجددددددبّص 

 489هددددددي الالئحددددددخ الزٌف٘زٗددددددخ لمددددددبًْى سلددددددن  28ثبلوددددددبدح سلددددددن الٌسددددددت الددددددْاسدح 

ّٗددددددزن امزسددددددبة الغشاهددددددبد عددددددي ؽشٗددددددك اللجٌددددددخ الوشددددددشفخ علددددددٖ  9048لسددددددٌخ 

رٌف٘ددددددددز االعوددددددددب  ).......( ّرْػدددددددد٘حِب ثبلوسددددددددزخلض الددددددددْاسد للظددددددددشف ّرلددددددددا 

 ثعذ اعزوبدٍ هي الجِخ الوخزظخ )......(

 جِبص ًفمٖ االصُش للس٘بساد( ٔ هلحْظخ :أعؼبء لجٌخ االششاف )هٌِذس

 ّهْاطفبد األعوب  الفٌ٘خ هسئْل٘خ الششكخ عي أعوبلِب -11

وإؿالح مىظىمت  الىكائُت و العالجُت الـُاهت بأعماٌ الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج .1

ت بىفلي ألاشهس للظُازاث  التهٍى

ال رزحمععععععععع  المحبف عععععععععخ ؽعععععععععٌل معععععععععدح ظعععععععععسّب  العقعععععععععد معععععععععا المزعبقعععععععععد  ُ  -1

لْخ ثبلنعععععععجخ الٍ معععععععبًٍ مسفٌعععععععخ خبطععععععخ ثععععععئٍ مطبلجععععععبد ث مْععععععا  نٌاعيععععععب ً معععععععئٌ

ثععععععععجت اعععععععدًس ًفعععععععبح  ً  –الزعععععععِ قعععععععد رقعععععععب  ػعععععععد المزعبقعععععععد  ً  ُ إؽعععععععسا   خعععععععسٍ 

ممععععععب ّنشععععععن  ً  –اععععععبمس  ً اسّعععععع   ً إطععععععبثخ  ً رلععععععف معععععع   ُ نععععععٌع  ً طععععععفخ كبنععععععذ 

  0ّقا فِ مٌقا العم  

ًؽ الزعبقعععععععد رتعععععععٌ  الشعععععععسكخ مععععععععئٌلخ عععععععع  إظعععععععنبم األعمعععععععبل  ؽجقعععععععبً لشعععععععس -6

 0الٌازمح فِ  مس اإلظنبم الظبمز للشسكخ 

رلزعععععععص  الشعععععععسكخ الساظعععععععَ علْيعععععععب المنبقظعععععععخ ثئزجعععععععبع المحطعععععععخ   متعععععععب  العمععععععع  (  -4

 الَ مب كب  علَْ ثعد االنزيبء م  اعمبل الظْبنخ  الٌقبئْخ ً العالجْخ (
 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 

 إضالح مىظىمت التهىٍتوالعالجيت و  كائيت ى الطياهت ال عمليتب والعامت واإلاىاضفاث الفىيت ( الشسوؽ 32

 : وألاعماٌ اإلاؿلىبت الالشمت لعدد وسحب الدخان

 هُلى واث( 442( كدزة املسوخت )scardo fanمسوخت دفع هىاء هلي وسحب الهىاء امللىث ) 42عدد  -1

م كدزة املسوخت ) (smok fan)مسوخت  2عدد   -4  هُلى واث( 57في خالت الحٍس

ت مظاعدة )م 34عدد  -3  كدزة املسوخت)كدزاث مخخلفت( (auxlary fanسوخت تهٍى

 هُلى واث(35كدزة املسوخت) (jet fanمسوخت هفاثت ) 47عدد  -2

 الظ٘بًخ الْلبئ٘خ

بئجساء وافت أعماٌ الـُاهت املدزجت في هخالىجاث الؼسواث  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -1

وبئطخخدام سفُت ، وبأفساد ذوي مهازاث عالُت وجخــاث دكُلت املـىعت للمعداث بمظخىي عالي من الح

س وسخت من الىخالىجاث  أدواث مىاطبت ملظخىي الـُاهت املروىزة علي ان ًلىم الطسف الثاوي بخـٍى

 املخاخت بئدازة الـُاهت وإلاخخفاظ بها ختي نهاًت العلد .

 –اطبىعي  –ٌ الـُاهت الىكائُت )ًىمي بدىفُر بسهامج العما الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -4

 املىضىع من ادازة الـُاهت املىجىد بىخالىجاث الؼسهت املـىعت .( طبلا للبرهامج 222222-ػهسي 

بمساجعت وحعدًل بسهامج وخطىاث الـُاهت وإكتراح  امن واكع خبرته الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -3

م جلدًم أي ملترخاث ولما اكخض ي الامس ذلً ما ًلصم لسفع هفاءة الدؼغُل للمعداث  بمىجب عن طٍس

س ًلىم بخلدًمه الي جهت الاػساف  كبل من للمىافلت علُه واعخماده (للظُازاث  الاشهس ىهفلمهىدس ى  ) جلٍس

  أدازة الـُاهت 

ىفل خىفير بِئت العمل املىاطبت لخىفُر اعماٌ الـُاهت بما ًب الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -2

 الحفاظ علي املظهس الحضازي للؼسهت وجىفير ػسوط الظالمت والصحت املهىُت 

بعدم الغاء او جخطي او اغفاٌ أي جهاش امان باملعداث وعىد ثبىث  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -7

في ول العلد مع جدمُله ول ما جسجب من اضساز او الغاء  الؼسهتجىكُع العلىبت علي  مدافظتلل ذلً ًدم 

 الاخىاٌ

-مىلداث–اوهاغ -ثال اطل–بخىفير ول ما ًلصم من معداث )طاللم  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -6

هالزن(واجهصة اللُاض والعدد الخاؿت وخاماث الـُاهت الىكائُت علي هفلخه الجمام اعماٌ الـُاهت 

لىم بخلدًم بُان عن هره العدد والخاماث والاجهصة كبل بدء الاعم  اٌ وما ٌظخجد منها اثىاء العملٍو

 الجهت املؼسفت )  املحافظتال ًدم للؼسهت اطىاد اعماٌ من داخل العلد الي ػسهت اخسي الا بعد مىافلت  -5

 للظُازاث (الاشهس  ىهفلمهىدس ى 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 ظ٘بًخ العالج٘خ )الزظح٘ح٘خ(ال

الالشمت للمعداث وهرلً اؿالح وافت خاث الاؿال بئجساء وافت  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -1

 الاعطاٌ الطازئت 
ً
فىز جبلُغ الؼسهت واي جأخير عن عملُت الـُاهت ًىكع عليها غساماث طبلا

 للجدٌو املسفم .

حؼمل اعماٌ الـُاهت العالجُت اؿالح جمُع اعطاٌ اللىخاث الىهسبُت واملعداث املُياهُىُت علي  -4

س فني من الؼسهت عن الاطباب التي ادث ان ًىفس الطسف الاٌو كطع الغُاز  الالشمت مع جلدًم جلٍس

عدم امياهُت الاؿالح ؼسهت الي العطل مع جلدًم امللترخاث لعدم جىساز العطل واذا زأي ال

س فني مفـل باالطباب ومداوالث الاؿالح لدي الؼسواث املخخــت ًخم ............فعلُه  جلدًم جلٍس

طسف الاٌو مداولت الاؿالح لدي أي ػسهت اخسي وفي خالت هجاح ًدم لل في هرا املجاٌ ومن ثم

 الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتالاؿالح جخـم كُمت جيلفت الاؿالح من مظخدلاث 

واملعداث ملا في ذلً من بعمل الخعدًالث الالشمت لـالح العمل  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -3

)الفسؾ املخاخت( بعد عمل امللاٌظت  الاجاخُت ٍادةزفع هفاءة املعداث وجللُل الاعطاٌ وش 

  للظُازاث ( هفم الاشهسمهىدس ى  الجهت املؼسفت )واعخمادها من 

بخدلُل اطباب الاعطاٌ ووضع الحلٌى املىاطبت لعدم جىسازها  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -2

س الفىُت الالشمت وجلدًم  ت اٌو للجهت املؼسفت الخلاٍز ٌ بـفت دوٍز  باو

عن إجساء عملُاث الاؿالح وإلاجصان لجمُع املعداث  مظئىلت الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتيىن ج -7

 الدوازة هطاق الاعماٌ التي جدخاج الي ذلً علي هفلخه خالٌ فترة جىفُر العلد

بضبط ومعاًسة جمُع اجهصة الامان للمعداث التي جلىم  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -6

 الـُاهتبأعماٌ 

 للىخالىجاث واملىاؿفت الفىُت  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج  -5
ً
ؽ املساوح طبلا بضبط شواًا َز

 ليل مسوخت

 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

بئجساء جمُع الاخخبازاث الفىُت واللُاطاث الالشمت لضمان  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -8

دزجاث  -vibrationإهتزاشاث املعداث  –ضغط الهىاء  –ىاء حؼغُل املعداث بىفاءة )همُت اله

 والتي جظهس بالفدف اثىاء اعماٌ الـُاهت...............( -الضىضاء  –وظب جلىث الهىاء  –الحسازة 

طىاٌ مدة الخعاكد بالحفاظ علي جمُع املساوح في افضل خالت  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -9

 جىاطب عمسها الدؼغُلي

جمُع العدد وكطع الغُاز الالشمت إلجساء عملُاث  اعلي خظابه الؼسهت الساس ي عليها املىاكـت ىللج -12

 الـُاهت الي املحطاث واملىاكع 

بئطخالم كطع الغُاز املطلىبت للـُاهت من مخاشن الطسف  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج -11

هُب مع الاخخفاظ بسجالث دكُلت لُطلع الاٌو علي ان ًخم حظلُم الخالف منها بعد اعما ٌ التر 

 عليها جهاش الاػساف 

أي مظئىلُت مدهُت او جىائُت بظبب الاهماٌ او الخلاعع  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـت خدملج -14

 او الخلـير في اعماٌ الـُاهت الامس الري ًؤدي الي جلفُاث او خظائس في الازواح

 لطع الغ٘بس

 اإلاىاضفاث  ًلدم الؿسف الاٌو كائمت بأهىاع -1
ً
كؿع الغياز العالجيت الشائعت والالشمت مىضحا

 الفىيت ليل ضىف

الجهت كائمت بأطعاز كؿع الغياز العالجيت اإلاسطلت مً  الشسهت الساس ي عليها اإلاىاكطتلدم ج -2

بالىمياث اليافيت ؾىاٌ مدة العلد لخىفيرها في خين الحاجت اليها في عملياث الاضالح اإلاشسفت 

 0داخل اإلاظسوف اإلاالى  يتوالطياهت العالج

ان ؾىاٌ مدة  للؿع الغياز العالجيتباألطعاز اإلالدمت  الشسهت الساس ي عليها اإلاىاكطتلتزم ج -3 طٍس

 العلد 

 

 أعػاء اللجىت 
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 الوسزِلكبد

جىفيرها علي بخىفير املظتهلياث بالجدٌو الخالي علي طبُل املثاٌ ال الحـس و  الؼسهت الساس ي عليها املىاكـتلتزم ج

 وبُانها والخالي :الجهت املؼسفت وذلً بعد إعخمادها من خظابه طىاٌ فترة الخعاكد 

 الـىف م

 لخىؿُاث الؼسهت املـىعت ) 1
ً
ىث والشحىماث طبلا  222جمُع أهىاع الٍص

 دزجت /طاعخان(

 مىاد وأدواث الدهان والىظافت املظخخدمت في دهان املعداث 4

 ومت إلاهتزاش )واوحؽ وخالفه(جمُع أهىاع كىاعد ملا 3

 الفالجس الجافت بجمُع أهىاعها  2

أدواث الامن  –طاللم  –طلاالث  –معداث واجهصة الدؼغُل )هالزن  7

 الـىاعي....(

 املظامير بأهىاعها 6

 ؾسق الدشغيل والخدخل إلشالت الاعؿاٌ والطياهت الىكائيت

 لىخالىجاث الطياهت ام بأعماٌ الطياهت العالجيت و الىكائيت اإلااللي -1
ً
 ؿلىبت و ؾبلا

وإال طيىكع عليها الجصاءاث والغساماث  اعاثط 8ًجب الخىاجد خالٌ في خالت خدور عؿل  -2

 اإلاىضحت

( في الىزدًاث اإلاىاطبت للعمل 16ًلتزم الؿسف الثاوي بالخىاجد )عدد  -3
ً
ا ازة شهٍس بالخيظيم مع ادازة  ٍش

 والغساماث اإلاىضحتوإال طيىكع عليها الجصاءاث  الطياهت بالىفم 

الخيظيم مع إداة الطياهت كبل البدء في أي اعماٌ ضياهت عالجيت او وكائيت علي ان ًخىاجد  -4

مجمىعت فىيت مً كبل الشسهت )مهىدض مخخظ وزالر فىيين علي ألاكل( وجىاجد عػى فني مً 

 بخالف لجىت الاشساف ادازة ضياهت هفم الاشهس 

ب للفىيين الخابعين له والالتزام به ازىاء الخىاجد لخدليم معاًير علي الؿسف الثاوي جىفير الصي اإلاىاط -5

 وإال طيىكع عليها الجصاءاث والغساماث اإلاىضحت الظالمت الصحيت

 أعؼبء اللجٌخ 
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ومسفم معه الظير الراجيت  لجهت الاشساف علي الؿسف الثاوي جلدًم هشف بأطماء العاملين  -6

الحم في زفؼ أي عػى فني غير جىت الاشساف ولهم فم الاشهس ولإلعخمادها مً إدازة الطياهت بى

 وإال طيىكع عليها الجصاءاث والغساماث اإلاىضحت مىاطب

علي الؿسف الثاوي جىفير دفتر خػىز واهطساف خاص بافساد الشسهت مع الصام الدسجيل في دفاجس  -7

 ث اإلاىضحتوإال طيىكع عليها الجصاءاث والغساما امً املحؿاث الخاضت بىفم الاشهس 

س   الخلاٍز

س )أطبىعيت  ت  –ًلتزم الؿسف الثاوي بخلدًم جلاٍز  طىىٍت ( عً آلاحي : –شهٍس

س بأي ملترخاث بخعدًالث فىيت مً شأنها -1  زفع هفاءة اداء اإلاعداث ان وجدث جلٍس

س  شهسي عً خالت اإلاعداث واعماٌ الطياهت الىكائيت والخصحيديت التي جم جىفيرها خالٌ  -2 جلٍس

 الشهس

هيبها في مخخلف اإلاعداث واطباب حغييرها خالٌ س ٍس شهسي عً بيان وافت كؿع الغياز التي جم ججلس  -3

 الشهس

س طىىي عً بيان الطياهت الظىىٍت في العام اإلاىخهي وملترخاث عً أي جؿىٍس مؿلىب للطياهت  -4 جلٍس

إعادة جأهيل معداث  –مىغىعاث جدًدة مؿسوخت  –اطلىب عمل  –في العام الجدًد )بسامج 

)....... 

 أعؼبء اللجٌخ 
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ت وسحب الدخان   (smoke and ventation fans)أعداد واماهً جىاجد معداث التهٍى

ت  smoke andاإلاظاعدة للمساث ( وسحب الدخان ) –الىفازت  – scardoاٌ ) مساوح التهٍى

ventation fans) 

 
 

  

 اإلاعداث

 ومىاضفاتها

 الفىيت

 الىميت اث ومابين املحؿاثالىمياث باملحؿ

العخبت 
طعيد  

بىز 
 

 
ظين 

الح
 

 

  
عْ
ح
ال

 

 

طالم 
الح 

ض
 

شمالى
م ال

ل الىف
خ
مد

 

شمالى 
ال

 
شمالى

م ال
خسج الىف

م
م الجىىبى  

ل الىف
خ
مد

 

م الجىىبى
خسج الىف

م
 

جىهس اللائد
 

) scardo مساوح اٌ 1

مساوح دخٌى وخسوج 

الهىاء الىلي مً جظم 

 الىفم

0 12 12       24 

 مساوح سحب الدخان  2

(smoke fans) 
2 . . 2      4 

ت اإلاظاعدة  3  32 8     8 4 4 8 مساوح التهٍى

 25 0 6 6 7 6 0 0 0 0 اإلاساوح الىفازت 4
 85 8 6 6 7 6 10 16 16 10  الاجمالي

 أعػاء اللجىت 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 -: الزضاهبد الوزعبلذ -19

 0ت و ؤلاؾفاء جميع حعليماث الحماًت اإلادهيًلتزم ب -1

 0جميع حعليماث ألامً الطىاعي ًلتزم ب -2

 جميع حعليماث ألامً العام ًلتزم ب -3

 جميع حعليماث ألامً وحعليماث جهاش هفلي ألاشهس للظيازاثًلتزم ب -4

عً أي طلبياث حعىق  هفلي ألاشهس للظيازاثللمشسف بجهاش جلتزم الشسهت باإلخؿاز الفىزي  -5

 العمل  

ػاث إذاء جلاعظه عً آداء أعماله  ًدم للمدافظت السجىع علي -6 اإلاخعاكد ألخر وافت الخعٍى

 أو خدور أي أغساز جيخج عً عدم آداء ألاعماٌ اإلاؿلىبت

اإلاخابعت للخأهد مً إلتزام اإلاخعاكد علي جىفير الاعماٌ اإلاؿلىبت بىفاءة وؤلاشساف علي جىفير  -7

 بىىد العلد وألاعماٌ 

د واطخخدام خاماث ذاث ًجب الالتزام  -8  لجىتجىدة عاليت وخدًثت الاهخاج ومعخمدة مً بخىٍز

  (ؾٌى فتره العلد )الاشساف

ًلتزم اإلاخعاكد بالظماح إلاىدوبين مدافظت اللاهسة وهفلي الاشهس للظيازاث  بالخفخيش علي -9

 للخأهد مً جىفيرها
ً
 وفىيا

ً
ا  الاعماٌ مدل العلد إداٍز

سئْالً عي مفع الٌظبم ثوْلع العو  ثزٌف٘ز هب جبء ثأهش اإلسٌبد ّٗكْى ه ٗلزضم الوزعبلذ-40

ّرٌف٘ز اّاهش الجِخ اإلداسٗخ ّجِخ االششاف ثإثعبد ك  هي ِٗو  اّ ٗمظش اّ ٗشفغ رٌف٘ز 

 الزعل٘وبد اّ ٗحبّ  الغش

طبثبد اّ الحْادس الو دٗخ لْفبح اّ اطبثخ العوب  ثإرخبر ك  هب ٗكف  هٌع اال ٗلزضم الوزعبلذ-44

للجِخ االداسٗخ ارخبر الالصم هي اجشاءاد فٖ مبلخ ا اللَ ثزلا اّ االػشاس ثووزلكبد الذّلخ ّ

االلزضاهبد ، ّٗكْى هسئْ  هسئْل٘خ كبهلخ عي االػشاس الزٖ رٌز  ًز٘جخ االعوب  الزٖ ٗمْم ثِب 

 هسئْل٘خ علٖ الجِخ اإلداسٗخ ادًٔسْاء هذً٘بً اّ جٌبئ٘بً دّى 

 أعؼبء اللجٌخ 
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  بل٘خ : طشف الوسزحمبد الو  -52
 0مزعبقد للٌّػح ثبلعسع المبلَ الزتلفخ المبلْخ  -2

 ثنفقِ األشىس للعْبزاد اعمبل الظْبنخ ًإطال  من ٌمخ الزيٌّخ رقدّ  كشف رفظْلَ ثنظعبز-1

رشٌثيب ل   ًرح ربمخ المنف األعمبلّفْد ثن  جمْا الفنِ   اإلضسا رقسّس م   ل نخ ّز  عم  -3

 المبلِرعزٌجت الخظ   ً ل   المبلِمالا بد رعزٌجت الخظ  

تبمىجب املحاطبت جخم -2 ان العلد )بعد اعخماد الجهه  مظخخلـاث ػهٍس وخالٌ فترة طٍس

 2املؼسفت على العملُت إدازة الـُاهت بىفم الاشهس (

 :فس  العمذ أّ الزٌف٘ز علٖ الحسبة : -39

 إذاعبقعععععدح رنفْعععععره علعععععَ اععععععبة الشعععععسكخ المز  ًفععععععخ العقعععععد  فعععععِالحععععع   اإلمازّعععععخلل يعععععخ  

الزنفْععععععر علععععععَ اعععععععبة   ًمعععععع  ضععععععسًؽو ًّتععععععٌ  الفعععععععخ  جععععععٌىسٍُ ضععععععسؽ نثعععععع  خلععععععذ

الشعععععععسكخ ثقعععععععساز مععععععع  الععععععععلطخ المخزظعععععععخ ًرعلععععععع  ثمٌجعععععععت كزعععععععبة ّسظععععععع  ثبلجسّعععععععد 

ذاد الٌقعععععذ ثبلجسّعععععد  فعععععِالععععععسّا عععععع  ؽسّععععع  اليْئعععععخ القٌمْعععععخ للجسّعععععد   معععععا رعصّعععععصه 

 0لعقد الفبكط ثحعت األاٌال علَ عنٌانيب المجْ  ثب  ً االلتزسًنِ

 : الفٌٖالوظشّف هحزْٗبد -39

رلزعععععععص  الشعععععععسكبد مقدمعععععععخ العطعععععععبءاد  ال ّحزعععععععٌٍ الم عععععععسً  الفنعععععععِ علعععععععَ  ّعععععععخ               

  ظعبز مبلْخ ًظْز  اظزجعبم  ُ عطبء ّزؼم  فِ م سًفو الفنِ ذلك 

 ٗجت أى ٗحزْٓ الوظشّف الفٌٖ علٔ الوسزٌذاد االر٘خ :               

( معععععععععع  49 بنععععععععععت المعععععععععععزنداد ًالجْبنععععععععععبد المنظععععععععععٌص ثبلمععععععععععبمح  ً ذلععععععععععك ث               

الالئحعععععععخ الزنفْرّعععععععخ لقعععععععبنٌ  رن عععععععْ  الزعبقعععععععداد الزعععععععِ رجسميعععععععب ال يعععععععبد العبمعععععععخ 

 0ظبلفخ الركس فْمب ّزعل  منيب ثبلعملْخ مح  المنبقظخ  

اظعععععع  طععععععبات النشععععععبؽ ًاظعععععع  الشععععععيسح إ  ًجععععععد ًطععععععٌزح معععععع  عقععععععد الزنظععععععْط  -2

االظعععععععععع   –القععععععععععبنٌنِ ثبلمعععععععععععزنداد للشععععععععععسكخ ًن بميععععععععععب االظبظععععععععععَ ً ضععععععععععتليب 

الز ععععععبزُ ًثْععععععب  الطجْعععععععخ القبنٌنْععععععخ لظععععععبات العطععععععبء ًالمعععععععزفْد الحقْقععععععِ منععععععو 

ًالمععععععزنداد المؤّعععععدح لععععععرلك ًّعزعععععد فعععععِ ىععععععرا الشعععععن  ثنععععععخخ معزمععععععدح مععععع  عقععععععد 

الزعععععععـنظْط اً الن عععععععب  االظبظعععععععِ اً ىْتععععععع  لعععععععساض المعععععععبل ًفععععععع  اخعععععععس رععععععععدّ    

 ًذلك ثبلنعجخ للشسكبد

 لمٌ ف المعئٌل اظ  المدّس اً ا -1

الجسّععععععد –زقعععععع  الفععععععبكط  –زقعععععع  الزلْفععععععٌ   –ًظععععععْلخ الزٌاطعععععع    المحعععععع  المخزععععععبز  -3

رععععععع  رغْعععععععس  ًإذااظععععععع  المخعععععععٌل لعععععععو الزٌاطععععععع  معععععععا المزععععععععبملْ  (  – االلتزسًنعععععععِ

كبفعععععععععخ   طعععععععععجحذال إا  ال دّعععععععععد ً المحبف عععععععععخ ثعععععععععبلعنٌ إخطعععععععععبزالعنعععععععععٌا  ّعععععععععز  

 ًنبفرح قبنٌنْب  طحْحخالد علَ العنٌا  القدّ  المسظ

 عؼبء اللجٌخ أ
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

ً المٌافقععععععبد الالشمععععععخ معععععع  ال يععععععبد المعنْععععععخ للعمعععععع  فععععععَ ىععععععرا  نععععععٌاع النشععععععبؽ  -4

 الم بل 

 ثطبقخ السق  القٌمَ  -5

   ػسّجِ إقساز  خسالحدّضخ ً  الؼسّجخالجطبقخ  -6

 رع ْ  لدٍ مظلحخ الؼسائت المظسّخ   القْمخ المؼبفخ ( -0

 ( ظبزُ  الز بزُالقْد فَ الع    -8

 ( ظبزُ   ظنبعِالالقْد فَ الع   -9

مععععع  القْعععععد فعععععَ العععععع الد الزعععععَ رتعععععٌ  القْعععععد فْيعععععب ًاججعععععبً قبنٌنعععععب اععععععت طعععععٌزح -20

 األاٌال 

  الععععععرٍ ّزعبمعععععع  معيععععععب معععععععئٌل الععععععرٍ ّزعبمعععععع  معيععععععب ً العنععععععٌاً الاظعععععع  الجنععععععك -22

 ًزق  اعبة الشسكخ فَ الجنك ً الفسع الرٍ ّز  رحٌّ  امس الدفا علْو 

 المبلْخ ع  صالس ظنٌاد ظبثقو ( المٌقف المبلَ للشسكخ   القٌائ -21

اعمعععععبل الظعععععْبنخ  طعععععٌز اًامعععععس اظعععععنبم اً رٌزّعععععد فعععععَ م عععععبل  ظعععععبثقخ االعمعععععبل-23 

 (ًإطال  من ٌمخ الزيٌّخ

ذكس ال يبد العبث  الزعبقد معيب مدعمخ  ثشيبمح م  ال يبد ّفْد رمب  األعمبل المعندح `ما 

 ًعنٌا  ال يخ  ًثْب  األعمبل ًقْمزيب ًالممبصلخ خالل الضالس ظنٌاد األخْسح  ضبملخ ثيب اظ  

مب ّفْد اقساز مقد  العطبء ثباللزصا  ثبلزبمْ  علِ ( رنمْنبد اجزمبعْخ  1اظزمبزح    -24

 العمبلخ

ّقععععععد  العطععععععبء فععععععَ م ععععععسًفْ  ااععععععدىمب فنععععععَ ً االخععععععس مععععععبلَ مغلعععععع  ًّسفعععععع   -25

 الزبمْ  االثزدائَ ثبلم سً  الفنَ

   الفنْخ  ربزّخ جلعخ فزح الم بزّف م ٌّمبً 90 مدح ظسّب  العطبء – 26

 كساظععععععععخ الشععععععععسًؽ ً المٌاطععععععععفبد علْيععععععععب ؽععععععععبثا الشععععععععيْد مععععععععب ّفْععععععععد ضععععععععساء -20

  اط  كساظخ الشسًؽ(  ًمٌقعخ ًمخزٌمخ ثخبر  الشسكخ

 مب ّفْد  رع ْ  مقد  العطبء ثْبنبرو علِ ثٌاثخ الزعبقداد العبمخ -28

 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 زبثخ العسًع ممْتنو ً لْط ّدًّب  رلزص  الشسكخ ثت -29

رقععععععدّ  مععععععب ّضجععععععذ ثععععععن  المزعبقععععععد مععععععع الً فععععععِ من ٌمععععععخ الفععععععبرٌزح اإللتزسًنْععععععخ  -10

المنشعععععععنح ثمظعععععععلحخ الؼعععععععسائت المظعععععععسّخ رنفْعععععععراً لقعععععععساز الععععععععْد / زئعععععععْط م لعععععععط 

   1012لعنخ  260الٌشزاء زق  

 مبل لمدح عب عػمب    -12

علعععععَ العطعععععبء معععععا  مٌجعععععٌمحطعععععفحو ثععععععدم كععععع   المعععععبلًِ  الفنعععععِرعععععسقْ  العطعععععبء  -11

 0علَ ال س  م  الخبزط ذكس االجمبلَ

 عسع فنَ ٌّػح مدٍ رفي  مقد  العطبء لألعمبل المطلٌثخ -13

      0ضسًؽ األعمبل مٌقعو م  مقد  العطبء علَ ك  طفحخ ثعد اظزْفبء نمبذط العطبء -14

َ لمقد  العطبء ًالمْصانْخ  ضيبمح م  المحبظت القبنٌنَ للمنشنح مٌػحب ثيب المسكص المبل -15

 لمظلحخ الؼسائت معزمد ًمخزٌ    األخْسح المقدمخ  العمٌمْخ ع  الضالس ظنٌاد

طٌزح عقد الزنظْط ًطٌزح جسّدح الٌقبئا السظمْخ المظسّخ المنشٌز ثيب عقد  -  16

 الزنظْط لمقد  العطبء

  طٌزح الزساخْض ًالزظبزّح لمصاًلخ األعمبل مٌػٌع المنبقظخ -10

ضعجخ االعمبل الزتمْلْخ   ً ضعجخ  مً ضيبمح  االرحبم المظسٍ لمقبًلَ الزشْْد ً الجنبء -  18

 (خمعخ الخبئالف   طْبنخ ًرشغْ  االنفب)

 13رقدّ  اقساز المعبّنخ النبفْخ لل يبلخ ؽجقبً للنمٌذط المدً  ثبلتساظخ طـــــ  -19

 الوظشّف الوبلٔ :  -18

 علَ المعزنداد االرْخ :ّ ت    ّحزٌٍ الم سً  المبلَ 

( مععععععع  الالئحععععععععخ 52ث بنعععععععت المععععععععزنداد ًالجْبنعععععععبد المنظعععععععٌص ثبلمعععععععبمح   -2

الزنفْرّععععععخ لقععععععبنٌ  رن ععععععْ  الزعبقععععععداد الزععععععِ رجسميععععععب ال يععععععبد العبمععععععخ ظععععععبلفخ 

 0الركس فْمب ّزعل  ثبلعملْخ مح  المنبقظخ  

ضععععععععبم  كبفععععععععخ الؼععععععععسائت ًالسظععععععععٌ   ثبل نْععععععععو المظععععععععسُ  الععععععععععس االظبظععععععععَ -1

 ًا  قبئمعععععععخ األظععععععععبز مؤزخعععععععو ًمٌقععععععععخ ّجخ القْمعععععععخ المؼعععععععبفخ ًػعععععععسًالعععععععدمغبد 

 ًمخزٌمخ

 الزععععععَ ظعععععععبز الساظععععععْخ رمضعععععع  اقعععععع  األظعععععععبز الزععععععِ األإقععععععساز معععععع  الشععععععسكخ ثععععععب   -3

رزعبقعععععد علْيعععععب ًرحعععععذ ضعععععسًؽ الزعبقعععععد لعمالئيعععععب المفؼعععععلْ  ًالممْعععععصّ  ًا  ىعععععره 

األظعععععععبز ممبصلععععععخ اً اقعععععع  معععععع  اٍ  ظعععععععبز خبطععععععخ   خظعععععع  الشععععععسكبد ًاليْئععععععبد 

 الخ   ً عسًع مٌظمْخ  0000ؤظعبد الخْسّخ ًالم

خطعععععبة مخزعععععٌ  ًمٌقعععععا مععععع  الجنعععععك ثعععععسق  اععععععبة الشعععععسكخ ًاظععععع  الجنعععععك ًالفعععععسع  -4

 0ًالرٍ ّز  الزحٌّ  علْو امس الدفا 

 أعؼبء اللجٌخ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 

 :   زعبلذٗي الشطت هي سجالد الو -19

ل للمحبف ععععععخ الحعععععع  فععععععِ ضععععععطت المزعبقععععععد معععععع  ظعععععع   المزعبقععععععدّ  معيععععععب فععععععِ األاععععععٌا

( مععععع  قعععععبنٌ  رن عععععْ  الزعبقعععععداد الزعععععِ 50ًؽجقعععععبً للشعععععسًؽ ًاألاتعععععب  العععععٌازمح ثبلمعععععبمح  

 ( م  الئحزو الزنفْرّخ ظبلفِ الركس 200رجسميب ال يبد العبمخ ًالمبمح  

إؽلعععععععععا علعععععععععَ جمْعععععععععا الشعععععععععسًؽ  ً  وثننعععععععععٗمدددددددددش الوزمدددددددددذم للوٌبلظدددددددددخ العبهدددددددددخ -60

قبريعععععععب ً انعععععععخ مٌافععععععع  المٌاطعععععععفبد الفنْعععععععخ العععععععٌازمح ثتساظعععععععخ الشعععععععسًؽ المبصلعععععععخ ً ملح

رعزجععععععس متملععععععخ لشععععععسًؽ الزعبقععععععد اععععععبل زظععععععٌ المنبقظععععععخ  ثننيععععععبعلععععععَ مععععععب جععععععبء ثيععععععب ً 

المبصلععععععخ علْععععععخ ًًفقععععععبً   لنمععععععٌذط العقععععععد المسفعععععع  ( ً انععععععو ملزععععععص  ث مْععععععا المالا ععععععبد  

قععععععد ّجععععععدّيب م لععععععط الدًلععععععخ   إمازح الفزععععععٌٍ المخزظععععععخ ( اععععععبل مساجعععععععخ كساظععععععخ  الزععععععِ

الدًلعععععععخ ثن عععععععس  ٍ منبشععععععععبد ذاد طعععععععلو الشعععععععسًؽ ً العقعععععععد معععععععا إخزظعععععععبص م لعععععععط 

 ثبلعملْخ مح  الزعبقد  ً العقد 

 معاًىت  هافيت  للجهالت -32
علىىىىىىىىىىىىىىىى أعىىىىىىىىىىىىىىىحاب العؿىىىىىىىىىىىىىىىاءاث معاًىىىىىىىىىىىىىىىىت اإلاىكىىىىىىىىىىىىىىىع مدىىىىىىىىىىىىىىىل الؿىىىىىىىىىىىىىىىسح اإلاعاًىىىىىىىىىىىىىىىىت الخامىىىىىىىىىىىىىىىت الىافيىىىىىىىىىىىىىىىت للجهالىىىىىىىىىىىىىىىت و أن ًخدلىىىىىىىىىىىىىىىم 

اث ، بىفظىىىىىىىىىىىىىىىه و جدىىىىىىىىىىىىىىىذ مظىىىىىىىىىىىىىىىرىليخه مىىىىىىىىىىىىىىىً وافىىىىىىىىىىىىىىىت البياهىىىىىىىىىىىىىىىاث و اإلاىاضىىىىىىىىىىىىىىىفاث الىىىىىىىىىىىىىىىىازدة بىساطىىىىىىىىىىىىىىىت الشىىىىىىىىىىىىىىىسوؽ و اإلاىاضىىىىىىىىىىىىىىىف

و الخعىىىىىىىىىىىىىىىىسف علىىىىىىىىىىىىىىىىى وىىىىىىىىىىىىىىىىل ألاخىىىىىىىىىىىىىىىىىاٌ   و ألاوغىىىىىىىىىىىىىىىىاع املحليىىىىىىىىىىىىىىىىت و اللاهىهيىىىىىىىىىىىىىىىىت و الاكخطىىىىىىىىىىىىىىىىادًت و الؿبيعيىىىىىىىىىىىىىىىىت الشىىىىىىىىىىىىىىىىاملت ختىىىىىىىىىىىىىىىى  

ًطىىىىىىىىىىىل إلىىىىىىىىىىىى إدزان واضىىىىىىىىىىىث و جىىىىىىىىىىىام ، ووافىىىىىىىىىىىت الظىىىىىىىىىىىسوف التىىىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىىىد جىىىىىىىىىىى زس علىىىىىىىىىىىى عسغىىىىىىىىىىىت و ٌعخ ىىىىىىىىىىىر دخىلىىىىىىىىىىىه للعمليىىىىىىىىىىىت كبىىىىىىىىىىىىال 

 لهىىىىىىىىىىىىىا بدالتهىىىىىىىىىىىىىا وأوضىىىىىىىىىىىىىافها الساهىىىىىىىىىىىىىىت و لىىىىىىىىىىىىىيع لىىىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىىىي الاعتىىىىىىىىىىىىىراع عليهىىىىىىىىىىىىىا 
ً
 أو مظىىىىىىىىىىىىىخلبال، و ٌعخ ىىىىىىىىىىىىىر نهائيىىىىىىىىىىىىىا

ً
خاليىىىىىىىىىىىىىا

 هرا إكساز مىه بدزاطت  ومعسفت مدل الؿسح     ومعاًيخه اإلاعاًىت الخامت الىافيت للجهالت 

 إكىىىىىىىىىىىىىىىساز

 لىفلىىىىىىىىىىىىىىىي ألاشهىىىىىىىىىىىىىىىس للظىىىىىىىىىىىىىىىيازاث جساء اإلاعاًىىىىىىىىىىىىىىىىت الىافيىىىىىىىىىىىىىىىت للجهالىىىىىىىىىىىىىىىتهلىىىىىىىىىىىىىىىس هدىىىىىىىىىىىىىىىً شىىىىىىىىىىىىىىىسهت / ...................بأهىىىىىىىىىىىىىىىىا كمىىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىى 

ىىىىىىىىىىىىىىت بىفلىىىىىىىىىىىىىىي ألاشهىىىىىىىىىىىىىىس للظىىىىىىىىىىىىىىيازاث الطىىىىىىىىىىىىىىياهت وإ للليىىىىىىىىىىىىىىام بأعمىىىىىىىىىىىىىىاٌ مدىىىىىىىىىىىىىىل الخعاكىىىىىىىىىىىىىىد همىىىىىىىىىىىىىىا إهىىىىىىىىىىىىىىىا ضىىىىىىىىىىىىىىالح مىظىمىىىىىىىىىىىىىىت التهٍى

 هلتزم بجميع ما وزد بىساطه الشسوؽ واإلاىاضفاث وهرا إكساز مىا برلً

 ملدم العؿاء أطم (1

 عىىىىاهه (2

 زكم جليفىهه                                                               (3

بيت (4  زكم البؿاكت الػٍس

 جىكيع ملدم العؿىىاءالخجازي                                      زكم السجل (5

 اللجٌخ  أعؼبء
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 CAIRO GOVERNORATEهـحــــبفظخ الـمــــبُـشح

   إداسح الزعبلذاد
 

 

 

 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 ثْل٘ظخ الزأه٘ي -46

رلزص  الشسكخ الساظِ علْيب العطبء ًقج  الزعبقد ًعلَ نفقزيب ً معئٌلْزيب التبملخ رقدّ  ثٌلْظخ 

قْمخ الزقدّسّخ الزِ ظزقسز ثمعسفخ رنمْ  لظبلح المحبف خ ثمساعبح  ال رق  قْمخ الجٌلْظخ ع  ال

ضسكخ الزنمْ  ً نْس ذلك م   مٌز  خسٍ ذاد الظلخ ثمٌػٌع الزعبقد ثعد إرمب  المعبّنو ً 

اإلجساءاد الالشمخ فِ ىرا الشن    مً  صمخ اعزساع م  الساظِ علْخ العطبء  علَ    رشم  

ع ص  كلَ / جصئِ ( ً الٌفـــبح ً ىره الجٌلْظخ علَ العسقبد ثننٌاعيب ً اإلطبثبد ثننٌاعيب ً ال

الخ  ًذلك فْمب ّخض المٌقا ًمب قد ّزسرت علَ ذلك م   صبز مً   منَ معئٌلْخ  000الحسّ 

علَ محبف خ القبىسح ً ّلزص  الساظِ علْخ المنبقظخ ظدام ىره القْمخ فٌز قْب  المحبف خ ثئخطبزه 

فَ جمْا األاٌال الخبطخ ثئجساءاد ثبلعدام خالل الميلخ المحدمح م  جبنجيب فِ ىرا الشن  ً

 ًاللٌائح ذاد الظلخ   ثٌلْظخ الزنمْ  ّز  إرجبع  اتب  الــــقٌانــْـ 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 

 الجضاءاد ّالغشاهبد -96

 

 الجضاءاد ّالغشاهبد الومبثلخ  ّطف مبالد الوخبلفخ للفشد   

 جٌَ٘  عٌذ اال ال  ثك  صٗبسح 4000  ظن  الشِشٗخ عذم االلزضام ثبلضٗبسح  أّال

   عي ك  ْٗم رأ ٘ش جٌَ٘ 4000 ظن   الزأ ٘ش عي الضٗبسح الطبسئخ  ثبً٘ب 

 جٌَ٘ عي ك  ْٗم رأ ٘ش   4000 ظن   اإلُوب  ّالزمظ٘ش فٖ آداء االعوب  الوطلْثخ ثبلثب

عذم إسرذاء الضٕ للحفبظ علٖ السالهخ  ساثعبً 

   الظح٘خ
   هشحجٌَ٘ عي ك   4000 ظن  

 ً  مشاهخ هؼبعفخ علٖ ك  هخبلفخ ثعذ الثبً٘خ    مبالد ركشاس ًفن الوخبلفخ هشر٘ي   بهسب

 ً هخبلفخ الششكخ ألٕ ثٌذ هي ثٌْد كشاسخ  سبدسب

 الششّؽ لن رشد ثعبلَ٘

جٌَ٘ ألٕ هخبلفخ رشد فٖ رمشٗش الوششف٘ي  300

 علٖ الوْلع

مازّخ فِ فعخ العقد  ً ظحت األعمبل ًإعبمح ًذلك ما عد  اإلخالل ثح  ال يخ اإل

 رنفْرىبعلَ نفقخ المزعبقد 
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 

 

 

 الوزْلع للعول٘خ الجشًبه  الضهٌٖ  -66

 

 9099 /    / ربسٗ  اإلعالى

 9099 /    / ربسٗ  جلسخ اإلسزفسبساد

 9099 /    / ربسٗ  جلسخ فزح الوظبسٗف الفٌ٘خ

 9099 /    /   االًزِبء هي الجذ الفٌٖربسٗ

 9099 /    / ربسٗ  فزح الوظبسٗف الوبل٘خ

 9099 /    / ربسٗ  االًزِبء هي الجذ الوبلٖ

 9099 /    / ربسٗ  اإل طبس ثبلزشس٘خ

  -رْف٘ش االعزوبد الوبلٖ :-16

 ٌظْهخ الزِْٗخط٘بًخ ّإطال  ه للظشف علٖ أعوب ...................الجٌذ ٗسوح ثبلظشف هي 

 ثٌفمٖ األصُش للس٘بساد
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 عبثذٗي    –هحبفظخ المبُشح  –إداسح الزعبلذاد:هكزت 

  

 

 
 جذّ  اسعبس أعذاد ّاهبكي رْاجذ هعذاد الزِْٗخ ّسحت الذ بى -62

 ْٗػع ثبلوظشّف الوبلٖ

 
 

  

 اإلاعداث

 ومىاضفاتها

 الفىيت

 طعس الىميت الىمياث باملحؿاث ومابين املحؿاث

 ضياهت

 الىخدة

اجمالي كيمت 

الطياهت 

لجميع 

الىخداث 

 3إلادة 

العخبت  طىىاث
طعيد  

بىز 
 

 

ظين 
الح

 
 

  
عْ
ح
ال

 

 

طالم 
الح 

ض
 

شمالى
م ال

ل الىف
خ
مد

 

شمالى 
ال

 
شمالى

م ال
خسج الىف

م
م الجىىبى  

ل الىف
خ
مد

 

م الجىىبى
خسج الىف

م
 

جىهس اللائد
 

) scardo مساوح اٌ 1

مساوح دخٌى 

وخسوج الهىاء الىلي 

 مً جظم الىفم

0 12 12       24   

مساوح سحب  2

 الدخان 

(smoke fans) 

2 . . 2      4   

ت  3 مساوح التهٍى

 اإلاظاعدة 
8 4 4 8     8 32   

   25 0 6 6 7 6 0 0 0 0 اإلاساوح الىفازت 4
   85 8 6 6 7 6 10 16 16 10  الاجمالي

ثأداءٍ ؽجمب لِزٍ األسعبس ثوجشد  الشاسٔ عل٘خ الوٌبلظخ ٗزن ّػع سعش  لك  ّمذح ثبلجذّ  عبلَ٘ ّٗلزضم 

 ركل٘فَ ثزلا

 هذٗش إداسح الزعبلذاد                     رْل٘ع همذم العطبء                                                   

                           

                                                              
 ًبجٔ إثشاُ٘ن دسْلٖ                                                                                       

 أعؼبء اللجٌخ 
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