وثٍمخ انزأهٍم انًؽجك
نؼمىز رمسٌى ذسيبد يٍكبٍَكٍخ نشطكخ ًٌٍ
يىثبٌم
اؼى طبحت انؼًم :
اؼى انًشـطوع:

ضلى انسػىح نهزأهٍم انًؽجك:

صزكت ًمن موباًل للهاجف الىلال
الحأه ــيل املسبق لعقود ثقديم خدمات
ميكانيكية خاصة ملولدات محطات البث
لشركة يمن موبايل للهاثف النقال.
][2016/02
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ؾٗسع نساض ١عكٛد ايتأٖ ٌٝاملطبل يًػسنات املكدَ ١يًددَات املٝهاْٝه١ٝ
ضلى انجُس
ايكطِ ا٭ٍٚ
ايكطِ ايجاْٞ

انـىطـــــــــــــف
اإلع / ٕ٬ايدع٠ٛ
تعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٌٖٝ

ضلى انظحفخ
3
4

ايكطِ ايجايح

َعاٜرل ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات

12

ايكطِ ايسابع

أضتُازات طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل

17

ايكطِ اـاَظ

ْطام اـدَات ايؿٓ ١ٝاملٝهاْٝه١ٝ

32
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اللسم الاول -:إعالن/الدعوة
صادرػٍ شزكت ًٌٍ يىباٌم نههاحف انُقال(ش.و.ي.ع)
اضتٓادا اىل اسهاّ املاد َٔ )219( ٠اي٥٬ش ١ايتٓؿٝر ١ٜيكاْ ٕٛاملٓاقؿات ٚاملصاٜدات زقِ ( )23يطٓ١
 ّ2007يًذَٗ ١طو ٚاضتدداّ قٛا ِ٥املٛزد ٜٔأ ٚاملكاٚيني ٚا٫ضتػازٜني اير ٜٔضبل تأًِٖٗٝ
غسٜط ١اعدادٖا ٚؾكاً ملباد ٨ايػؿاؾٚ ١ٝاملٓاؾط ١ايعادي. ١
 ٜطس غسن ١مئ َٛبا ٌٜيًٗاتـ ايٓكاٍ إْصاٍ إع ٕ٬دع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملطبل يًػسنات ٚايساغبنييف ايتطذ ٌٝإلْػا ٤قاًٖ٪َ ١ُ٥ني يتٓؿٝر أعُاٍ اـدَات املٝهاْٝه ١ٝايتاي: ١ٝ

تٓؿٝر أعُاٍ خدَات َٝهاْٝه( ١ٝتٛظٝب  +إؾ٬سات َٝهاْٝه ) ١ٝخاؾ ١يًُٛيدات
ايعاًَ ١مبٛاقع قطات غسن ١مئ َٛبا ٌٜيًٗاتـ ايٓكاٍ مجٝع َٛاقع
 عً ٢ايساغبني املػازن ١يف ايتأٖ ٌٝتكد ِٜطًباتِٗ اـط٫ ١ٝضتٚ ّ٬ثٝك ١ايتأٖ ٌٝخٍ٬ايدٚاّ ايسزل ٞإىل ايعٓٛإ ايتاي: ٞغسن ١مئ َٛبا – ٌٜاداز ٠املػذلٜات ٚاملداشٕ – قطِ
املػذلٜات باؾساف غازع ايتًؿص.ٕٜٛ
 هب تكدَ ِٜتطًبات ايتأٖ ٌٝيف ظسٚف َػًك , ١عً ٢إ ٜتِ ازؾام املتطًبات ايتايَ ١ٝع طًبايتأٖ: ٌٝ
 ايتطذ٬ٝت ايكاْ( ١ْٝٛطبكا يًكٛاْني ذات ايع٬ق ٚ ١احملدد ٠يف ٚثٝك ١ايتأٖ.)ٌٝ
 اـدل ٠ايطابك ١يف تٓؿٝر َػازٜع مماثًٜ٪َ ١د ٠بٛثا٥ل ت٪ند ذيو .
 ايكدز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝسٝح ايتٓؿٝر .
 ايكدز ٠املاي. ١ٝ
 ضذٌ عٔ املٓاشعات (إٕ ٚدد) يف اـُظ ايطٓٛات ا٭خرل. ٠
 َٔ سل ايػسن ١طًب أٚ ٟثا٥ل ا ٚبٝاْات أخس ٣اذا تطًب اَ٫س ذيو .
 عً ٢إ تكدّ ٖر ٙايٛثا٥ل اىل غسن ١مئ َٛبا – ٌٜاداز ٠املػذلٜات ٚاملداشٕ – قطِ املػذلٜاتباؾساف غازع ايتًؿص ٕٜٛمبٛعد أقؿا ٙايطاع ١اؿاد ١ٜعػس ٚايٓؿـ ؾباساً َٔ  ّٜٛا٭سد
املٛاؾل  ٖٛٚ ّ 2016/07/17املٛعد ايٓٗا ٞ٥اير ٟضٝتِ ؾ ١ٝاثبات املتكدَني.
 ضٝتِ إدسا ٤ايتكٚ ِٝٝؾكا ٭ضظ ايتك ِٝٝاحملدد ٠يف ٚثٝك ١ايتأٖٚ ٌٝاملعد ٠عدل ؾٓ ١ؾٓ١َٝتدؿؿٚ ١ضٝتِ اغعاز مجٝع املتكدَني بايٓتا٥ر ساٍ اْ٫تٗا َٔ ٤ايتكٚ ِٝٝايبت طبكا
يإلدسا٤ات ايكاْ. ١ْٝٛ
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اللسم الثاوي  -:حعليماث إلالدمي ظلباث الخأهيل
ْ - 1طام ايتكد- : ِٜ
ٜ 1- 1طس غسن ١مئ َٛبا ٌٜيًٗاتـ ايٓكاٍ ايدع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملطبل يًساغبني َٔ
امل٪ضطات  ٚايػسنات َ ٚهاتب اـدَات  ٚأؾشاب ايٛزؽ يف تطذًِٗٝ
قُٔ قا ١ُ٥املًٖ٪ني يتٓؿٝر أعُاٍ خدَات َٝهاْٝه ١ٝنُا مت ٚؾؿٗا يف
ايكطِ اـاَظ (ْطام اـدَات املٝهاْٝه.) ١ٝ
 2- 1عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل يٝطت قُاْا يًعٌُ  ,بٌ ٖ ٞايعًُ ١ٝاييت تكُٔ
ايػسنات اييت ٜتِ تأًٖٗٝا َطبكاً إٔ تؿبض َ ١ًٖ٪يٝتِ اضتدعاٖ٩ا إىل
تكد ِٜعسٚض أضعاز يتٓؿٝر اـدَات املٝهاْٝه , ١ٝعٓدَا تهٖ ٕٛر ٙاـدَات
َطًٛب َٔ ١قبٌ غسن ١مئ َٛبا. ٌٜ
3- 1

ته ٕٛأعُاٍ ايتأٖ ٌٝؾُٝع َٛاقع غسن ١مئ َٛبا ٌٜبهاؾ ١قاؾعات

اؾُٗٛز ١ٜاي. ١ُٝٓٝ
4- 1
- 2

زقِ ايدع ٠ٛيًتأٖ[2016/02] - : ٌٝ

ايتُ - : ٌٜٛذاتٞ

 - 3أًَٖ ١ٝكدَ ٞطًبات ايتأٖ- :ٌٝ
ٜ 1-3كؿد مبكدّ طًب ايتأٖ ٌٝأ ٟغدـ طبٝع ٞأ ٚإعتبازَ – ٟهتب خدَات أٚ
ٚزغ ١أ٪َ ٚضط ١أ ٚغسن ١أًٖ ١ٝأ ٚممًٛن ١يًدٚي.١
2- 3

إٔ َعاٜرل ايتأٖ ٌٝاملػاز إيٗٝا يف ٖر ٙايٛثٝك ١تطبل عًَ ٢كدّ طًب

ايتأٖ ٌٝؾُٝع أدص ٤ايعكد اير ٟضٓٝذِ َع٘ ٫سكاً.
 3- 3عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝاملػازن ١بعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ذاتٗا ملسٚ ٠اسد٠
بؿٛزَٓ ٠ؿسد ٚ .٠إذا غازى َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝيف أنجس َٔ طًب يًتأٖ ٌٝيف عًُ١ٝ
ايتأٖ ٌٝاملطبل ذاتٗا ,عٓد ذيو تعتدل ناؾ ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملػازى بٗا غرل َ.١ًٖ٪
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 4- 3إٕ أ ٟدٗ ١ضبل ٚإٔ اعتدلت غرل َ َٔ ١ًٖ٪قبٌ ؾاسب ايعٌُ ٭ضباب تعٛد
ملُازضات ايؿطاد اإلدازٚ ٟاملاي ٞيًُػازٜع املُٛي َٔ ١قبٌ ؾاسب ايعٌُ ؾًٔ ٜهٕٛ
َ ٌٖ٪إلزضا ٤ايعكد عً.٘ٝ
5- 3

هب إٔ ٜ ٫ه ٕٛقد ؾدز سعس عل َكدَ ٞايطًبات َٔ املػازن ١يف

املٓاقؿات َٔ اؾٗات املدتؿ ١قاًْْٛا يف اؾُٗٛز ١ٜاي. ١ُٝٓٝ
 6- 3عًَ ٢كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝتأَني ا٭دي ١اييت تجبت اضتُساز أًٖٝتِٗ بؿٛز٠
َسق ١ٝيؿاسب ايعٌَُ ,ت ٢تطًب ذيو .
 7- 3ول ملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝإٔ ٜه ٕٛساَ ٬ؾٓط ١ٝأ ٟدٚيَ , ١ع عدّ اإلخٍ٬
بأسهاّ ايؿكس َٔ )8- 3( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖٜ ,ٌٝهَ ٕٛكدّ
طًب ايتأٖ ٌٝساَ ٬ؾٓط ١ٝدٚيَ ١ا أذا نإ َٛاطٓا يف تًو ايدٚي ,١أٚ
غسن ١أ٪َ ٚضطَ ١طذًٚ ١تعٌُ ٚؾل ايكاْ ٕٛيتًو ايدٚي ,١مبٛدب املٛاد
املػاز إيٗٝا يف ٚثا٥ل ايتأضٝظ ٚٚثا٥ل ايتطذ ٌٝهلا.
 َٔ 8- 3املُهٔ زؾض َػازنَ ١كدَ ٞطًب ايتأٖ َٔ ٌٝد , ١ًٖ٪َ ٍٚإذا ٚدد
سعس بايتعاٌَ ايتذازَ ٟع دٚي ١املػازى  ,ؾادز َٔ اؾٗات املدتؿ ١قاْْٛاً
يف اؾُٗٛز ١ٜاي.١ُٝٓٝ
 9- 3هب إٔ ٜ ٫ه ٕٛملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝمبا يف ذيو دٗات ايتعاقد ايجاْٜٛني (
َٔ ايباطٔ ) تكازب يف املؿاحل ,سٝح ٜعتدل يًُتكدّ تكازب يف املؿاحل يف
اؿا٫ت ايتاي:١ٝ
أ  -إذا غازى ناضتػاز ٟيف إعداد ايتؿاَ ِٝأ ٚاملٛاؾؿات ايؿٓ ١ٝيًددَات
َٝهاْٝه ١ٝذات ايع٬ق ١بعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ٖر.ٙ
ب  -أذا نإ دٗ ١تابع ١يٓؿظ اجملُٛع ١ا٫قتؿاد ١ٜأ ٚاملاي ١ٝاييت قاَت
بايعٌُ ا٫ضتػاز ٟيًددَات َٝهاْٝهٚ ١ٝتٓ ٟٛاملػازن ١يف تٓؿٝر اـدَات
َٝهاْٝه ,١ٝأ ٚتؿٓٝع ٚػٗٝص ايطًع يعكد اـدَات َٝهاْٝه.١ٝ
ز  -أذا نإ دٗ ١تكدّ خدَات اضتػاز ١ٜيعكد اـدَات َٝهاْٝه ١ٝذات
ايع٬ق ١بعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ٖر ,ٙأ ٫أذا اضتطاع إثبات عدّ ٚدٛد ًَه٘ٝ
َػذلن٘ َ٪ثس ٠أ ٚضٝطس ٠ا ٚتأثرل.
د ٚ -قٛعِٗ ؼت َعً ١املًه ١ٝأ ٚاإلداز ٠املػذلنَ ١ع أ ٟدَٗٓ ١اؾط١
(غسن ١اتؿا٫ت يف فاٍ اهلاتـ ايٓكاٍ يف ايطٛم احملً )١ٝيؿاسب ايعٌُ
يف اي ُٔٝا ٚاضتًِ أٜ ٚطتًِ دعُاً َباغساً أ ٚغرل َباغس َٔ ٖر ٙاؾٗ ١ا ٚإٔ
ٜهٖٓ ٕٛاى متج ٌٝقاَْ ْٞٛػذلى ٭غساض عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ٖرٙ
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 - 4أًٖ ١ٝايطًع ٚاـدَات ذات ايؿً- :١
 1 - 4هب إ ته ٕٛاملٛاد  ٚقطع ايػٝاز ايداخً ١يف ايؿٝاْ ٚ ١ايتٛظٝب َٓ َٔ ,ػأ املٛيد ا٭ؾًٞ
( ٚناي ٚ , ) ١نريو اٯ٫ت  ٚاملعدات  ٚايعدد  ٚا٭دٚات املطاعد ٠يف أعُاٍ اـدَات املٝهاْٝه١
هب إٔ ته ٕٛأؾً. ١ٝ
 2 - 4يؿاسب ايعٌُ اؿل بايطُاح يًُ٪ضطات ٚا٭غداف َٔ ناؾ ١ايد ٍٚيتذٗٝص قطع
ايػٝاز أ ٚتٓؿٝر اـدَات املطًٛب ١ا ٚتكد ِٜاـدَات يًُػازٜع املُٛي َٔ ١قبٌ غسن ١مئ َٛباٌٜ
ٚ .ناضتجٓا ٤متٓع امل٪ضطات يف ايد ٍٚا ٚايطًع املؿٓع ١يف ايد َٔ ٍٚاملػازن ١يف املٓاقؿات يف
ساي ١إ ايتػسٜعات ا ٚايتعًُٝات ايسزل ١ٝايطاز ١ٜؼعس دٚي ١ؾاسب ايعٌُ َٔ إقاَ ١ايع٬قات
ايتذازَ ١ٜع تًو ايدٚي. ١

 - 5أقطاّ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل - :
 1- 5تتأيـ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل يًُتكدَني َٔ مخط ١اقطاّ ٚنُا َبني أدْا ٚ , ٙهب إٔ
تكسأ َع أ ١ٜتعد٬ٜت تؿدز مبٛدب ايؿكس َٔ )7( ٠قطِ تعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٌٖٝ
 ايكطِ ا٭ – ٍٚا٫ع / ٕ٬ايدع٠ٛ
 ايكطِ ايجاْ – ٞتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٌٖٝ
 ايكطِ ايجايح َ -عاٜرل ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات
 ايكطِ ايسابع – أضتُازات طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل
 ايكطِ اـاَظ ْ -طام اـدَات املٝهاْٝه.١ٝ
 2- 5إٕ ؾاسب ايعٌُ غرل َط ٍٚ٪عٔ عدّ إنتُاٍ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل ٬َٚسكٗا أذا مل
تهٔ قد اضتًُت َباغس َٔ ٠املؿادز احملدد َٔ ٠قبٌ ؾاسب ايعٌُ يف ايدع ٠ٛيطًب ايتكدِٜ
ٚايتأٖ ٌٝاملطبل.
 3- 5عً ٢املتكدّ ؾشـ  ٚدزاض ١ناؾ ١ايتعًُٝاتٚ ,ا٫ضتُازاتٚ ,ايػسٚطٚ ,املٛاؾؿات يف ٚثا٥ل
ايتأٖ ٌٝاملطبل .إٕ ؾػٌ املتكدّ يف تكد ِٜناؾ ١املعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب ١يف تًو ايٛثا٥ل قد
ٜٓذِ عٓ٘ زؾض طًب٘ يًتأٖ ٌٝاملطبل.
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 - 6تٛقٝض ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل- :
 1- 6يف ساي ١اؿاد ١يتٛقٝض أ ٚتؿطرل أ َٔ ٟاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل هب
عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝاملسغض إٔ ٜساضٌ ؾاسب ايعٌُ عً ٢ايعٓٛإ ا٫ت- : ٞ
غسن ١مئ َٛبا ٌٜيًٗاتـ ايٓكاٍ.
ايعٓٛإ ] :غازع ايتًؿصَ - ٕٜٛد ١ٜٓايتهٓٛيٛدٝا  ٚاملعًَٛات [
َؿتاح اهلاتـ ايدٚي ٞيدٚي ١ؾاسب ايعٌُ ][ 00967
املد] :١ٜٓؾٓعا- ٤اَاْ ١ايعاؾُ[١
ايدٚي ] :١اؾُٗٛز ١ٜاي[ ١ُٝٓٝ
اهلاتـ[01337888 ] :
ايؿانظ [01337999 ] :
ايعٓٛإ ا٭يهذلwww.yemenmobile.com.ye :ْٞٚ
 2- 6عً ٢ؾاسب ايعٌُ ا٫ضتذاب ١٭ َٔ ٟطًبات ا٭ٜكاح  ٚا٫ضتؿطازات ؼسٜسٜا عً ٢إٔ
تؿٌ تًو ا٫ضتؿطازات قبٌ املٛعد احملدد ٫ثبات املتكدَني غُط ١أٜاّ.
 3- 6عً ٢ؾاسب ايعٌُ إزضاٍ ؾٛز َٔ ٙاضتؿطازات َكدَ ٞطًبات ايتأٖٚ ٌٝأدابت٘ بؿددٖا
اىل ناؾَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔقاَٛا باضتٚ ّ٬ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل بؿٛزَ ٠باغسَٔ ٠
ؾاسب ايعٌُ د ٕٚذنس أضِ اؾٗ ١املطتؿطس.٠
 4- 6أذا ازتأ ٣ؾاسب ايعٌُ اؿاد ١اىل أدسا ٤تعد ٌٜعًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل يف ق٤ٛ
اضتٝكاسات َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝؾعً ٘ٝأدسا ٤ذيو عُ ٬بأسهاّ ايؿكس َٔ )7( ٠تعًُٝات
ملكدَ ٞطًبات ايتأٖٚ ٌٝاحملددات بايؿكس َٔ )2- 12( ٠تًو ايتعًُٝات.

- 7تعدٚ ٌٜثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل- :
 1- 7ول يؿاسب ايعٌُ أدسا ٤تعد ٌٜعًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل يف أَٛ ٟعد ٜطبل املٛعد
ايٓٗا٫ ٞ٥ضت ّ٬طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل َٔ خ ٍ٬اؾداز ًَشل بايٛثا٥ل.
 2- 7أًَ ٟشل ٜؿدز َٔ ؾاسب ايعٌُ ٜعتدل دصٚ َٔ ٤ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚهب إٔ ٜتِ
إزضاي٘ اىل ناؾَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔقاَٛا باضتٚ ّ٬ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل َٔ ؾاسب
ايعٌُ ؼسٜسٜا.
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 3- 7إلعطاَ ٤كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاملد ٠اي٬شَ ١يٮخر بٓعس ا٫عتباز ايتعد٬ٜت يف املًشل عٓد
أعدادِٖ يطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ,ول يؿاسب ايعٌُ متدٜد املٛعد ايٓٗا٫ ٞ٥ضت ّ٬طًبات ايتأٌٖٝ
املطبل.

 - 8نًؿٚ ١ثا٥ل طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل :
ٜتشٌُ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايهًؿ ١ايهً ١ٝايٓامج ١عٔ إعداد ٚتكد ِٜطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚئ
ٜتشٌُ ؾاسب ايعٌُ أَ ١ٜطٚ٪ي ١ٝعٔ ذيو َُٗا ضتطؿس عٓ٘ ْتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل.

- 9يػ ١طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل :
طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚناؾ ١املساض٬ت ٚايٛثا٥ل املتبادي ١بني َكدّ طًب ايتأٖٚ ٌٝؾاسب ايعٌُ
ضته ٕٛؼسٜسٜا  ٚبايًػ ١ايعسبٚ ,١ٝباإلَهإ اعتُاد يػ ١ثاْ (١ٝا٫لًٝص )١ٜ٭ َٔ ٟايٛثا٥ل
ايداعُٚ ١املطبٛعات اييت تػهٌ دص َٔ ٤طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل

 - 10تٛقٝع طًب ايتأٖبٌ املطبل ٚعدد ايٓطذ املطًٛب تكدميٗا :
 1- 10عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝأعداد ْطد ١أؾًٚ ١ٝاسدٚ ٠ايتأغرل عًٗٝا بعبازْ ٠طد ١أؾً.١ٝ
ٜتِ نتاب ١طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل أَا باضتدداّ ايطابع ١أ ٚباضتدداّ سدل ٜؿعب َطش٘  ٚإٔ
ٜهَٛ ٕٛقعا َٔ غدـ ك ٍٛبايتٛقٝع بايٓٝاب ١عٔ َكدّ طًب ايتأٖ.ٌٝ
 2- 10عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝتكد ِٜث٬خ ْطذ َؿٛز َٔ ٠ايٓطد ١ا٭ؾً ١ٝيطًب ايتأٌٖٝ
املطبل املٛقعٚ ,١ايتأغرل عًٗٝا بؿٛزٚ ٠اقش ١بعبازْ ٠طد ١أقاؾ .١ٝيف ساي ١ظٗٛز اخت٬ف بني
ايٓطد ١ا٭ؾًٚ ١ٝايٓطذ املؿٛزٜ , ٠تِ اعتُاد ايٓطد ١ا٭ؾً.١ٝ

 - 11ختِ ٚتعً ِٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل:
ٜ 1- 11طًب َٔ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝإٔ ُٜكدّ طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل يًٓطام ناَ ً٬يف َعسٚف
ٚاسد ٚ ,املػاز اي ٘ٝيف ايؿكس َٔ ) 3- 1( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
 2- 11عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖٚ ٌٝقع ايٓطد ١ا٭ؾًٚ ١ٝايٓطذ اإلقاؾ ١ٝيطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل
يف َػًـ َػًل ٚكت ّٛبايػُع ا٫محس ٪َ ٚغس عً ٘ٝا٭ت:ٞ
أ ) أضِ ٚعٓٛإ َكدّ طًب ايتأٖ. ٌٝ
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ب) أضِ ٚعٓٛإ ؾاسب ايعٌُ مبٛدب ايؿكس َٔ ) 1- 12( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
ز) زقِ ايدع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملطبل نُا ٖ ٛقدد يف ا٫ع ٕ٬ا ٚايدع. ٠ٛ
 3- 11ئ ٜتشٌُ ؾاسب ايعٌُ أَ ١ٜطٚ٪ي ١ٝعٔ عدّ اعتُاد أَ ١ٜػًـ مل ٜهٔ َطتٛيف
يًتأغرلات املطًٛب ١أع.ٙ٬

 12املٛعد ايٓٗا ٢٥يتكد ِٜطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل - :
 1- 12ملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝتطً ِٝطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل بايدلٜد املطذٌ أ ٚتطً ُ٘ٝبايٝد إىل
ايعٓٛإ ايتاي- : ٞ
]
][ 00967
انًدٌُت] :صُؼاء-اياَت انؼاصًت[
اندونت ] :انجًهىرٌت انًٍٍُت [
انهاحف[01337888 ] :
انفاكس [01337999 ] :
انؼُىاٌ األنكخزوًَwww.yemenmobile.com.ye :
انًىػد انُهائً انذي سٍخى فٍه اثباث انًخقديٍٍ :
انخارٌخ2016/07/17 :
انىقج :انىاحدة وانُصف بؼد انظهز.

ٜتِ تأٜٝد اضت ّ٬طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝمبٛدب ٚؾٌ اضت ّ٬ؾادز َٔ
ؾاسب ايعٌُ.
 2- 12ول يؿاسب ايعٌُ َتَ ٢ا تٛؾست ي٘ ايكٓاع ١متدٜد املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات
ايتأٖ ٌٝاملطبل ٭دسا ٤تعد ٌٜعًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل مبٛدب ايؿكس َٔ )7( ٠ايتعًُٝات ملكدَٞ
طًبات ايتأٖ ٚ ,ٌٝيف ٖر ٙاؿاي ١تبك ٢ايٛادبات ٚاؿكٛم يهٌ َٔ ؾاسب ايعٌُ َٚكدّ طًب
ايتأٖ ٌٝاييت ناْت ضاز ١ٜباملٛعد ايطابل ضاز ١ٜيًُٛعد اؾدٜد.
 13طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل املطتًُ ١بعد املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝايطًبات احملدد يف ايؿكس:)12( ٠
 1- 13أ ٟطًب يًتأٖ ٌٝاملطبل ٜطتًِ َٔ قبٌ ؾاسب ايعٌُ بعد املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات
ايتأٖ ٌٝاملطبل احملدد يف ايؿكس َٔ )12( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ , ٌٝضٛف ٜتِ إخكاع٘
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يٓؿظ املعاٜرل احملدد ٠يف ٖر ٙايٛثٝك ٚ , ١ذيو بعد ؼدٜد ايكا ١ُ٥املدتؿس ٠يطًبات ايتأٌٖٝ
ايطابك. ١
 2- 13ضٝعٌ ضذٌ املًٖ٪ني َؿتٛساً يد ٣ايػسن ١ملٔ ٜسغب بعد املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات
ايتأٖ ٌٝاملطبل احملدد يف ايؿكس َٔ )12( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ َٔ ٌٝايتكدِٜ
يًتطذ ٌٝعطب املعاٜرل ٚايػسٚط احملدد ٠يف ٚثٝك ١ايتأٖ.ٌٝ

 - 14ؾتض طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل :
عً ٢ؾاسب ايعٌُ عٌُ قكس بإدسا٤ات ؾتض ايطًبات  ٚعً ٘ٝتكُني باؿد ا٭دْ : ٢أضِ َكدّ
طًب ايتأْٖٛ ٚ ٌٝع ايتأٖ. ٌٝ

 - 15ايطس: ١ٜ
 1- 15هب عدّ إؾػا ٤أَ ١ٜعًَٛات ذات ايع٬ق ١بإدسا٤ات ايتشً ٌٝيطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل
ٚايتٛؾ ١ٝبايتأٖ ٌٝاملطبل ٭َ َٔ ٟكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝأ ٚأ ٟغدـ  ٫ع٬قٚ ١ظٝؿ ١ٝي٘ بٗرٙ
اإلدسا٤ات ٚؿني إعْ ٕ٬تا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
 2- 15وكس عًَ ٢كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝا٫تؿاٍ بؿاسب ايعٌُ خ ٍ٬ايؿذل ٠احملؿٛز ٠بني
املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل َٛٚعد إعْ ٕ٬تا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل.
 3- 15أ ٟقاٚي َٔ ١داْب َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝايتأثرل عً ٢ؾاسب ايعٌُ يف قسازات٘ بػإٔ
إدسا٤ات ايتشً ٌٝيطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل ؾإٕ ذيو ٪ٜد ٟاعتباز َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝغرل َ.ٌٖ٪

 16تٛقٝض طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل
 1- 16ول يؿاسب ايعٌُ َتَ ٢ا تٛؾست ي٘ ايكٓاعٚ ١٭غساض تطٗ ٌٝؼً ٌٝطًبات ايتأٌٖٝ
املطبل ,ايطًب َٔ َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝتكد ِٜبعض اإلٜكاسات بؿدد طًبِٗ يًتأٖ ٌٝاملطبل
عً ٢إٔ تتِ اإلداب َٔ ١قبٌ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝخ ٍ٬ؾذل ٠شَٓ ١ٝقددَ ٚ ٠عكٛي . ١نُا إٔ أٟ
طًب ي٬ضتٝكاح  ٚاإلداب ١عً ٘ٝهب إٔ ٜتِ ؼسٜسٜا.
 2- 16إذا مل ٜطتذٝب َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝيتكد ِٜاإلداب٫ ١ضتٝكاسات ؾاسب ايعٌُ باملد٠
ٚايصَٔ احملدد يف طًب ا٫ضتٝكاح يؿاسب ايعٌُ ؾطٝتِ زؾض طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدّ طًب
ايتأٖ.ٌٝ
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 17إضتذاب ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل :
 1- 17يؿاسب ايعٌُ زؾض أ ٟطًب يًتأٖ ٌٝاملطبل ٜ ٫تٛاؾل َع املتطًبات ايٛازد ٠يف ٚثا٥ل
ايتأٖ ٌٝاملطبل.
َ 2- 17كدّ طًب ايتأٖ ٖٛ ٌٝاملط ٍٚ٪عٔ قساز ؾاسب ايعٌُ يف اعتباز ٙغرل َٚ ٌٖ٪ذيو يف
اؿا٫ت ايتاي- :١ٝ
 oعدّ تكد ِٜايبٝاْات ٚايٛثا٥ل املٜ٪دٚ ٠ايهاؾٚ ١ٝاملطًٛبٚ ١عطب ايػسٚط.
 oعدّ إدابت٘ عٔ بعض أ ٚنٌ ا٫ضتؿطازات ٚاييت ت٪د ٟإىل عدّ تأًٖ٘ٝ
 oإخؿا ٤أ ٟبٝاْات أَ ٚعًَٛات ٚاييت ميهٔ إٔ ت٪د ٟإىل عدّ ايتأٖ. ٌٝ
 oعًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝذنس ناؾ ١املػازٜع اييت ٜك ّٛبتٓؿٝرٖا ٚخاؾ ١املتعجس٠
َٓٗا ٚإذا تبني َٔ خ ٍ٬ا٫ضتؿطازات اييت ضتتِ َٓ٘  ,إٔ ي٘ عكٛد َػازٜع َتعجس٠
نجرلٚ ٠مل ترنس  ٖٛ ٚأسد أضباب تعجسٖا ض٪ٝد ٟإىل عدّ تأٖ.ً٘ٝ
 oعدّ ؾش ١بعض ايبٝاْات املكدََ َٔ ١كدّ طًب ايتأٖ. ٌٝ
 oاضتدداّ أعُاٍ ايتصٜٚس يف بعض ايبٝاْات ٚايٛثا٥ل.
 oتٛؾس بٝاْات ت٪ند عدّ قدزت٘ ٚخدلت٘.
 oعدّ اضتذابت ١يطًب ا٫ختباز املٝداْ( ٞايعًُ)ٞ
َٓ oاشعات ٚخؿ ّٛنجرل ,٠قكاٜا يف احملانِ كً ١بايطُعٚ ١أسهاّ قكا. ١ٝ٥

َٓ - 18ؿر َٔ ٜٔايباطٔ:
ٜ 1- 18تٛدب عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝيف ساي ١ايتدطٝط يًتعاقد َع دٗات َٔ ايباطٔ
يتٓؿٝر أ َٔ ٟايؿكسات ا٭ضاض ١ٝاملػاز إيٗٝا يف ايكطِ ايجايح ملعاٜرل ايتأٖ ,ٌٝؼدٜد ايؿكس٠
(ايؿكسات) أ ٚأدصا َٔ ٤اـدَات املطًٛب ١اييت ضٝتِ أسايتٗا اىل دٗات ثاْ ٜ٘ٛيف اضتُاز ٠تكدِٜ
طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل.
2- 18عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝؼدٜد بػهٌ ٚاقض أزلا ٤اؾٗات املتعاقد َعٗا َٔ ايباطٔ,
ٚاملتدؿؿني يف ا٫ضتُازات اـاؾ ١مبتطًبات ايتأٖ ٌٝيًذاْب ايكاْ ْٞٛاملٚٛقش ١يف منٛذز
إضتُاز ٠اـدل ٠زقِ ( ,)1منٛذز إضتُاز ٠اـدل ٠زقِ ( )2يف ايكطِ ايسابع.
ٜ 3- 18تعني عً ٢اؾٗات َٔ ايباطٔ املتدؿؿني اضتٝؿا ٤تًو املتطًبات يًتأٖ ٌٝاحملدد ٠يف
ايكطِ ايجايح َعاٜرل ايتأٖ ٚ ٌٝاملتطًبات.
 4- 18يف ٖر ٙاملسسًٜ ٫ ١عين إٔ ؾاسب ايعٌُ قد قاّ بتشدٜد تٓؿٝر أدصا ٤خاؾ َٔ ١اـدَات
املطًٛب َٔ ١قبٌ دٗات َٔ ايباطٔ  ,سٝح تبك ٢تكد ِٜاـدَات املطًٛبًَ ١صَ ١عًَ ٢كدّ طًب
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ايتأٖ ٌٝيف مجٝع ايعسٚف اييت تٓذِ َع أٚعً ٢دٗ ١ايباطٔ  ٚ .مبا ٪ٜ ٫ثس ذيو تأخرل عً٢
تٓؿٝر اـدَات املطًٛب. ١

 - 19تك ِٝٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل :
 1- 19عً ٢ؾاسب ايعٌُ اضتدداّ ايعٛاٌَٚ ,اٯيٚ ,١ٝاملعاٜرلٚ ,املتطًبات املٛؾٛؾ ١يف ايكطِ
ايجايحَ ,عاٜرل ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات يتك٬ٖ٪َ ِٝٝت املتكدَنيٜ ٫ .طُض باضتدداّ آيٝاتَٚ ,عاٜرل,
أَ ٚتطًبات أخس.٣
 2- 19ول يؿاسب ايعٌُ إُٖاٍ ا٫مساؾات ايك ١ًٝ٦يف َعاٜرل ايتأٖ ٌٝإذا ناْت  ٫ت٪ثس
بػهٌ َاد ٟعً ٢إَهاْٝات َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝيتٓؿٝر ايعكد.
 3- 19ؾكط اـدل ٠ايعاَ٬ٖ٪َ ٚ ١ت اؾٗات َٔ ايباطٔ اير ٜٔمت ؼدٜدِٖ يف طًب ايتأٌٖٝ
املطبل  ,هٛش أخرٖا بٓعس ا٫عتباز يف تك ِٝٝايطًبات يًتأٖ ٌٝاملطبل  ,أَا املٛازد املاي ١ٝؾٗات
ايباطٔ ؾ ٬تكاف دزد ١تك ِٝٝملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝ٭غساض ايتأٖ ٌٝاملطبل.

 - 20سل ؾاسب ايعٌُ يف قب ٍٛأ ٚزؾض ايطًبات:
يؿاسب ايعٌُ اؿل بكب ٍٛأ ٚزؾض أ ٟطًب يًتأٖ ٌٝاملطبل ,نريو إيػا ٤إدسا٤ات ايتأٌٖٝ
املطبل ٚزؾض ناؾ ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل يف أٚ ٟقت ,د ٕٚؼٌُ أ ١ٜايتصاَات ػاَ ٙكدَٞ
طًبات ايتأٖ.ٌٝ

 - 21ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدَ ٞايطًبات:
ناؾَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ َٔ ٌٝناْت طًباتِٗ يًتأٖ ٌٝاملطبل اضتٛؾت املتطًبات ا٫يصاَٚ ١ٝ
سككت أ ٚػاٚشت دزد ١ايٓذاح احملدد ٠بـْ70كط ١ؾانجس َٔ اؾٌ ْ 100كط١

يتشكٝل

املتطًبات ٜ ,تِ اعتبازِٖ ًَِٖ٪ني َٔ قبٌ ؾاسب ايعٌُ ٜٚطتبعد َٔ مل وكل دزد ١ايٓذاح
تًو ٚمل ٜطتٛف املتطًبات ا٫يصاَ ١ٝنُا ٖ ٞقدد ٠يف ايكطِ ايجايح.

 22اإلغعاز بٓتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل:
 1- 22ساٍ إلاش ؾاسب ايعٌُ إدسا٤ات ايتك ِٝٝيطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل ٜتٛدب عً ٘ٝإغعاز
َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝؼسٜسٜا بأزلاَ ٤كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔمت تأَٖ ًِٗٝطبكا.
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ٜ 2- 22طتجٓ َٔ ٢اسهاّ ايؿكس ٠ايطابك )1- 22( ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل املطتًُ ١بعد املٛعد
ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل احملدد يف ايؿكس َٔ )12( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات
ايتأٖ , ٌٝؾٝهتؿ ٢يف ٖر ٙاؿاي ١ؾكط إغعاز َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝؼسٜسٜا سْ ٍٛتٝذ ١تك ِٝٝطًب٘
يًتاٖ ٌٝاملطبل .

 - 23ايدع ٠ٛيتكد ِٜايعطا٤ات:
 1- 23ساٍ إعْ ٕ٬تا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل ته ٕٛيد ٣ؾاسب ايعٌُ قا ١ُ٥بايػسنات امل١ًٖ٪
املعتُد ٜٔيدٜٗا ٚاير ٜٔمت تأَٖ ًِٗٝطبكا ٚاييت ضٝتِ ا٫ضتؿادَٗٓ ٠ا يف تٛد ٘ٝايدع ٠ٛيتكدِٜ
ايعطا٤ات يتٓؿٝر اـدَات املطًٛب ١يهاؾَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔمت تأَٖ ًِٗٝطبكا َٚت٢
َا ْػأت اؿاد ١يتٓؿٝر تًو اـدَات املطًٛبَ ١طتكب.ً٬
 2- 23يؿاسب ايعٌُ ايطًب َٔ َكدَ ٞايعطا ٤تكد ِٜقُإ ايعطا ٤بايؿٝػٚ ١املكداز احملدد
يف ٚثا٥ل املٓاقؿٚ ,١عًَ ٢كدّ ايعطا ٤ايؿا٥ص تكد ِٜقُإ سطٔ ا٭داٚ ٤نُا قدد يف ٚثا٥ل
املٓاقؿ١

 24املتػرلات يف َ٬ٖ٪ت َكدَ ٞايطًبات:
 1- 24أ ٟتػرل يف ٖٝهًٚ ١ٝبٓ ١ٝاملتكدّ بعد أدسا ٤ايتأٖ ٌٝاملطبل ي٘ مبٛدب ايؿكسَٔ )21( ٠
ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖٚ ٌٝدعٛت٘ يتكد ِٜعطا ٘٥هب إٔ ٜكذلٕ مبٛاؾك ١ؾاسب ايعٌُ
عً ٢ذيو ايتػرل ٚبؿذلَٓ ٠اضب ١تطبل املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتكد ِٜايعطا٤ات .تًػ ٢تًو املٛاؾك ١إذا
أتكض إٔ تًو املتػرلات يف ٖٝهًٚ ١ٝبٓ ١ٝاملتكدّ  ٫تًيب بػهٌ أضاضَ ٞعاٜرل ايتأٖ ٌٝاحملدد ٠يف
ايكطِ ايجايحَ ,عاٜرل ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات ,أ ٚإذا زآ ٣ؾاسب ايعٌُ أْ٘ ضٝذلتب عٔ ذيو تدْ ٞيف
َطتٜٛات املٓاؾط.١
 2- 24أَ ٟتػرلات يف ٖٝهًٚ ١ٝبٓ ١ٝاملتكدّ ؼؿٌ هب عً ٘ٝإغعاز ٚتصٜٚد ؾاسب ايعٌُ بٗا يف
َٛعد ٜ ٫صٜد عً )7( ٢أٜاّ َٔ تازٜذ ؾدٚز نتاب ايدع ٠ٛيتكد ِٜايعطا٤ات.
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اللسم الثالث  -معاًير الخلييم واإلاخعلباث
أوال  :جلييم اإلاخعلباث ؤلالشاميت (ألاهليت)
َ

اٌّزغٍجبد

اٌّٛضٛع

اٌزٛص١ك

 -1اٌّزغٍجبد االٌضاِ١خ (االٍ٘١خ) -:
 - 1صٛسح سخصخ ِضاٌٚخ اٌؼًّ ٚاٌغجً اٌزجبس ٞعبس٠خ
اٌّفؼٛي.
 - 2صٛسح اٌجغبلخ اٌضش٠ج١خ عبس٠خ اٌّفؼٛي.
1-1

الىثاق و البطآق القاٌىًٌُ

2-1

الىثآق االضافًُ

3-1

اجلٍضًُ

4-1

تضارب املضاحل

 - 3صٛسح اٌجغبلخ اٌزأِ١ٕ١خ عبس٠خ اٌّفؼٛي.

PQ2

 - 4صٛسح اٌجغبلخ اٌضو٠ٛخ عبس٠خ اٌّفؼٛي .
 - 5صٛسح شٙبدح اٌزغج ً١الغشاض اٌضش٠جخ اٌؼبِخ ػٍٝ
اٌّج١ؼبد .
-1

إسفبق اٌغ١شح اٌزار١خ اٌخبصخ ثّمذَ عٍت اٌزأً٘١
ِزضّٕخ لبئّخ ثبعّبء اٌّبٌى( ٓ١اصذبة ساط ِبي
ال ِٕ ُٙف ٟساط
اٌششوخ) ٔٚغجخ ِغبّ٘خ ا ٚدصخ و ً
ِبي اٌششوخ .

-2

PQ2

شٙبدح رصٕ١ف ِمذَ عٍت اٌزأ٘ ً١اٌصبدسح ِٓ ٚصاسح
االشغبي اٌؼبِٗ ٚاٌغشق عبس٠خ اٌّفؼٛي (أْ ٚعذد
رؤخز ٌال٠ٌٛٚخ).

5-1

عدً التأهن وَ قبن صاحب
العىن
عدً التأهن الضادر وَ

6-1

اجلهات املختضُ قاٌىٌ ًا يف
اجلىهىريُ الًىًٍُ

اٌجٕغ١خ ثّٛعت اٌّبدح( ِٓ )7-3اٌزؼٍّ١بد ٌّمذِ ٟاٌؼغبءاد
ال ٛ٠عذ رضبسة ف ٟاٌّصبٌخ وّب ِٛضخ ثبٌّبدح (ِٓ )9-3
اٌزؼٍّ١بد ٌّمذِ ٟاٌؼغبءاد
ٌُ ٠زُ ٚضؼٗ ف ٟاٌمبئّخ اٌغٛداء ِٓ لجً صبدت اٌؼًّ ٚفك اٌفمشح
( ِٓ )4-3اٌزؼٍّ١بد ٌّمذِ ٟاٌؼغبءاد

PQ1+
PQ3
PQ1
PQ1

ٌُ ٠زُ ٚضؼٗ ف ٟاٌمبئّخ اٌغٛداء اِ ٚغزجؼذ ِٓ لجً اٌجٙبد
اٌّخزصخ لبٔٔٛبً ف ٟاٌجّٛٙس٠خ اٌ١ّٕ١خ ثّٛعت اٌفمشٖ (ِٓ )5-3
اٌزؼٍّ١بد ٌّمذِ ٟاٌؼغبءاد
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PQ1

إذا ػاٚش املتكدّ املسسً ١ا٭ٚىل َٔ ايتك ِٝٝاـاف باملتطًبات اإليصاَ( ١ٝا٭ًٖٜٓ,)١ٝتكٌ املتكدّ
اىل املساسٌ ا٭خس َٔ ٣ايتكِٝٝ
اٌذسعخ
70

َ

ٔٛع اٌزمُ١١

1

اٌّشدٍخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌزم( ُ١١اٌٛصبئك اٌفٕ١خ ٚاٌّبٌ١خ ٚإٌضٚي اٌّ١ذأ ٟاٌِ ٝمشاد األػّبي)

2

اٌّشدٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌزم( ُ١١إخزجبس ِ١ذأ)ٟ

30

اإلعّبٌٟ

100

عٝح وؿٌ املتكدّ يف ٖر ٙاملساسٌ عً ٢أقٌ تكدٜس (70دزد100( َٔ )١دزد )١يًتاٌٖ بػهٌ
ْٗا. ٞ٥
املساسٌ ا٭خس َٔ ٣ايتكَ ٖٞٚ, ِٝٝسسً ١تك ِٝٝايٛثا٥ل ايؿٓٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايٓص ٍٚاملٝداْ ٞاىل َكسات
اعُاٍ املتكدَني ,

اإلازحلت الثاهيت:جلييم الوثائم الفىيت واإلااليت والنزول اإلايداوي الى ملزاث
العمل (00درجت)
دزد ١ايتك ِٝٝيف ٖر ٙاملسسً45( ١دزد70( َٔ )١دزد)١نأقٌ تكدٜس َٛ ٖٞٚشع ١نايتاي:ٞ
َ

ٔٛع اٌزمُ١١

دسعخ اٌزمُ١١

1

اٌزم ُ١١اٌفٕٟ

50

2

اٌزم ُ١١اٌّبٌٟ

20

اإلعّبٌٟ

70

ِالدظبد

٠جت اٌذصٛي اٌ45 ٝدسعخ وألً رمذ٠ش ٌإلٔزمبي اٌ ٝاٌّشدٍخ اٌضبٌضخ.

ايدزدات َٛشعات يف ٖر ٙاملسسً ١نُا ٖ ٛيف اؾد ٍٚأدْاٙ
اٌّٛضٛع

َ
-1

اٌّزغٍجبد

اٌزٛص١ك

إٌمبط

اخلربَ ) 20 Points ( -:
 اسفبق ػمٛد عبثمخ ِّبصٍخ رؤ٠ذ اٌخجشح فٟرٛض١ت ٚص١بٔخ اٌٌّٛذاد اٌىٙشثبئ١خ(ِذشوبد

1-1

اخلربَ العاوُ و التخضضًُ يف صًاٌُ
وتىضًب املىلدات (ذلزكات الديشه)

د٠ضي) راد لذساد ػبٌ١خٌّذح الرمً ػٓ صالس
عٕٛاد ػٍ ٝاال رمً ِجّٛع لّ١خ اٌؼمٛد ػٓ
 2000000000س٠بي  ّٟٕ٠ػشش ْٛ١ٍِ ٓ٠س٠بي
 ّٟٕ٠اِ ٚب٠ؼبدٌٙب.
 -رمذ ُ٠رمبس٠ش اعزالَ رف١ذ أجبص اػّبي
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PQ4

20

اٌزٛض١ت ٚاٌص١بٔخ ٌٌٍّٛذاد ِٛلؼخ ِٓ
اٌجٙخ اٌّجشَ ِؼٙب اٌؼمذ.

َ

اٌّزغٍجبد

اٌّٛضٛع

اٌزٛص١ك

إٌمبط

-2اجلهاس الفين واالدارٍ ) 10 Points ( -:
 ال ٠مً اٌجٙبص اٌفٕ ٟػٓ فشلز ٓ١ثذ١ش ٠ى ْٛفٟوً فشلخ ِٕٙذط ٚاصٕ ٓ١فٕ ٓ١١وذذ ادٔ.ٝ

1-2

اجلهاس الفين واهلٍدصٌ.

2-2

اجلهاس اإلدارٍ واملالٌ .

َ

اٌّٛضٛع

 ٠فضً اْ الرمً خجشح اٌفٕ ٟػٓ عٕزٚ ٓ١خجشحإٌّٙذط ػٓ اسثغ عٕٛاد.

PQ5

8

 ع١زُ إٌضٚي اٌّ١ذأٌٍ ٟزأوذ ِٓ صذخ اٌج١بٔبداٌز ٟع١زُ روش٘ب ف ٟاالعزّبسح.

ال يقن اجلهاس املالٌ واالدارٍ عَ شخضني.

اٌّزغٍجبد

PQ5

اٌزٛص١ك

2

إٌمبط

-3امللتب والتجهًشات) 7 Points ( -:
 رٛض١خ ِمذَ عٍت اٌزأ٘ٚ ً١رذذ٠ذ ِٛلغاٌّشوض اٌشئ١غٚ ٟوزٌه اٌفشٚع اْ ٚعذد ِغ

1-3

ِىٔٛبرٙب0

وقز وقدً طمب التأهًن وولىٌاته

 -ع١زُ إٌضٚي اٌّ١ذأٌٍ ٟزأوذ ِٓ صذخ

PQ3
5

اٌج١بٔبد اٌز ٟع١زُ روش٘ب ف ٟاالعزّبسح.

2-3

َ

٠ -جت رٛض١خ ِذ ٜرٛفش ٚعبئً االرصبي

وصآن االتضاه والفاكط والربيد

ٚاٌفبوظ ٚاٌجش٠ذ االٌىزش. ٟٔٚ

االللرتوٌٌ

اٌّزغٍجبد

اٌّٛضٛع

PQ3

اٌزٛص١ك

إٌمبط

-4املعدات وااللًات والىرش ) 15 Points ( -:
1-4

املعدات واآللًات يف الىرشُ
الزًٓضًُ

 رٛفش ٚسشخ ِ١ىبٔ١ى١خ ثّغبدخ ِٕبعجخ ِٚؼذاد ٚسٚافغ ٌغٌٛٙخأجبص اٌؼًّ ف ٟاٌٛسشخ.
ٛ٠ -عذ ػٍ ٝاأللً ع١بسر ٓ١سثبػ١خ اٌذفغ ٌٍغشق اٌٛػشح ف ٟاٌججبي
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PQ6

15

 ٚعٛد ػذح ِ١ىبٔ١ى١خ ثجٛدح ػبٌ١خِ 0غ رٛف١ش أعٙضح ل١بطضغظ األعغٛأخ ٚضغظ اٌض٠ذ ٚضغظ اٌذ٠ضي ٚإٌٛصالد.
 -ع١زُ إٌضٚي اٌّ١ذأٌ ٟزمٚ ُ١١ضغ اٌٛسػ ٚاٌّؼذاد

َ

اٌّٛضٛع

-5القدرَ املالًُ(الىضع املالٌ )( -:

اٌّزغٍجبد
Points18

اٌزٛص١ك

إٌمبط

)

رمذٔ ُ٠غخ ِٓ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ (لبئّخ اٌذخً 0اٌّشوض
اٌّبٌ0ٟلبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خِ -غ اال٠ضبدبد اٌّشفمخ
ٌٍمٛائُ اٌّبٌ١خ) اٌّذلمخ ِٓ لجً اٌّذلم ٓ١اٌمبٔٓ١١ٔٛ
 ٚف ٟدبٌخ ػذَ ٚعٛة رمذّٙ٠ب لبٔٔٛب فّ١ىٓ رمذ ُ٠أ٠خ
ٚص١مخ ِبٌِ ٗ١مجٌٛخ ِٓ صبدت اٌؼًّ رؼشض ِضً:

1-5

األداْ املالٌ الضابق

(أ) اٌٛضغ اٌّبٌٌٍ ٟضالس اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ِٛضذخ
اٌىفبءح اٌّبٌ١خٚ 0رٛلؼبد األسثبح اٌّغزمجٍ١خ ٌّمذَ

PQ7

5

عٍت اٌزأ٘.ً١
(ة) اٌّمذسح ػٍ ٝرٛف١ش عٌٛ١خ ٔمذ٠خ ثّب ٠ؼبدي [ 10
ٍِ ْٛ١س٠بي .]ّٟٕ٠
(ط) اٌ١ٙىً اٌزٌّّ ٍٟ٠ٛمذَ عٍت اٌزأ٘ ً١اٌّغجك.
(د) سأط اٌّبي اٌذبٌٟ

2-5

وعده اإليزادات الضٍىٍ
اولاًٌُ احلضىه عمِ (متىين) تضهًالت

3-5

آتىاًٌُ وَ البٍىك (صحب وَ البٍىك)عٍد
الضزورَ

4-5

اكرب قًىُ والًُ ملشزوع مت تٍفًذَ يف اٍ دلاه

اٌذذ األدٌّٔ ٝؼذي اإل٠شاداد اٌغٕ٠ٛخ ٌّمذَ اٌؼغبء
٠جٍغ ] 1500000000س٠بي][ 0خّغخ ػشش ٍِ ْٛ١س٠بي[

PQ8

4

رمذٔ ُ٠غخخ عبس٠خ ِٓ ػمٛد ا ٚارفبل١بد ا ٚاٚ ٞص١مخ
ِمجٌٛخ ِٓ صبدت اٌؼًّ ٌٍزغ١ٙالد اإلئزّبٔ١خ ِغ اٞ
ثٕه رزضّٓ عمف عبسِ ٞذ ٓ٠ا ٚعمف لشٚض غ١ش

PQ8

4

ِغزغٍخٚ 0ع١ؼزّذ اٌزم ُ١١ػٍ ٝغ١ش اٌّغزغً ِٕٙب
اسفبق ٔغخخ ِٓ ػمذ اٌّششٚع ِغ صٛسح ِٓ ِذبضش
رغٍ ُ١اٌّششٚع

PQ8

2

رمذٔ ُ٠غخخ ِٓ وشف دشوخ اٌذغبة اٌجٕىٌٍ ٟغٕزٓ١

5-5

االخ١شرٚ ٓ١وشف ٛ٠ضخ ِشوض اٌؼّ ً١ف ٟاٌجٕه (عّ١غ
اٌذغبثبد ٌٍؼّ ً١ف ٟاٌجٕه ِزضّٓ اٌٛدائغ ٚعّ١غ
اٌزغ١ٙالد االئزّبٔ١خ)
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3

َ

اٌّزغٍجبد

اٌّٛضٛع

اٌزٛص١ك

إٌمبط

 -6العقىد غري املٍفذَ صابقاَ) 2 Points ( -:
ٌُ رظٙش ػمٛد غ١ش ِٕفزٖ خالي[اٌخّظ] اٌغٕٛاد
اٌغبثمخ ٌٚغب٠خ ِٛػذ رمذ ُ٠عٍت اٌزأ٘ ً١ثبػزّبد
اٌّؼٍِٛبد ػٓ وبفخ إٌضاػبد ٚاٌّغبٌجبد اٌّذغِٛخ.

1-6

العقىد غري املٍفذه وَ صابق

2-6

الدعاوّ القضآًُ غري احملضىً

إٌضاػبد اٌّذغِٛخ ثصٛسح ٔٙبئ١خ ٘ ٟرٍه اٌز ٟرُ

PQ9

1

دٍٙب ثّٛعت اٌ١خ دً إٌضاػبد اٌّؼزّذح ٌىً ػمذ ٚرُ
اعزٕفبد وبفخ اعشاءاد االعزٕفبد ثذمٙب ٌصبٌخ ِمذَ
عٍت اٌزأً٘١
عّ١غ اٌّغبٌجبد اٌّٛلٛفخ عٛف ٌٓ رشىً ثّجّٛػٙب
أوضش ِٓ (  ] )%5خّغخ ثبٌّئخ[ ِٓ صبفِ ٟغزذمبد
ِمذَ اٌؼغبء ٚع١زُ اٌزؼبًِ ِؼٙب وّشبوً رُ دٍٙب

PQ10

ضذ ِمذَ عٍت اٌزأ٘.ً١

َٔ خ ٍ٬املسسً ١ايجاْ َٔ ١ٝايتك– ِٝٝهب إٔ وؿٌ املتكدّ عً 45( ٢دزدَٔ )١
(70دزد)١نأقٌ تكدٜس يٮْتكاٍ اىل املسسً ١ايجايج َٔ ١ايتكِٝٝٝ

57 of 18Page

1

اإلازحلت الثالثت  :جلييم ؤلاخخبار العملي اإلايداوي ( 30درجت)
 هب إٔ وؿٌ املتكدّ عً25( ٢دزد30( َٔ )١دزد )١نأقٌ تكدٜسٚ,ضته ٕٛدزد١ايتكَٛ ِٝٝشع ١نُا ٖ ٛيف اؾد ٍٚأدْاٙ
اٌّٛضٛع

َ

اٌزٛص١ك

اٌّزغٍجبد

إٌمبط

-7اختبار وًداٌٌ عىمٌ ) 30 Points ( -:
٠خضغ ِمذَ عٍت اٌزب٘ ً١الخزجبس ِ١ذأ ٟػٍّ ٟف ٟرٛض١ت
اصٌِٕٛ ٓ١ذاد وٙشثبئ١خ رؼًّ ثّذشوبد د٠ضي ثّٛد٠الد
ٚلذساد ِخزٍفخ ِضً ( DEUTZ-PERKINS-LISTER
)PETTER-KABUTA-CUMMINS,…,..ف ٟاٌّشوض
اٌشئ١غٌ ٟششوخ ِٛ ّٓ٠ثب. ً٠
-1

1-7

عشػخ االعزجبثخ ٚاٌزذشن ٌزٕف١ز اٌّٙبَ

5

اٌّغٍٛثخ

اختبار وًداٌٌ عىمٌ

PQ11
-2
-3

صِٓ أجبص ِّٙخ اٌؼًّ اٌّغٍٛة

5

عٛدح رٕف١ز اٌؼًّ ِغ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌفٕ١خ
اٌّ١ىبٔ١ى١خ ثذغت اٌّمب١٠ظ اٌؼبٌّ١خ الٔجبص

20

اٌؼًّ اٌّغٍٛة ِغ ضّبْ اٌؼًّ ٚاالعزجبثخ
الِ ٞشبوً لذ رظٙش ثؼذ أجبص اٌؼًّ

ٍِخص ػبَ ثٕزبئظ اٌزمُ١١
َ

ٔٛع اٌزمُ١١

اٌذسعخ اٌفؼٍ١خ (100دسعخ)

ألً دسعخ ٌٍزأً٘

1

اٌّشدٍخ األ- ٌٝٚاٌّزغٍجبد اإلٌضاِ١خ

ثذ ْٚدسعبد (إٌضاِ١خ)

إعجبسٞ

70

45

30

25

100

70

2
3

اٌّشدٍخ اٌضبٔ١خ – رم ُ١١اٌٛصبئك اٌفٕ١خ ٚاٌّبٌ١خ ٚإٌضٚي
اٌّ١ذأٟ
اٌّشدٍخ اٌضبٌضخ – اإلدزجبس اٌؼٍّ ٟاٌّ١ذأٟ
اإلعّبٌٟ
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إسخمارة جلدًم ظلب الخأهيل

PQ-1 -

انخارٌخ ] :أدخم انٍىو /انشهز /انسُت [
رقى اندػىة نهخاهٍم]:أدخم انزقى[

إسى انًخقدو يطًب ايتأٖ. ................................................. : ٌٝ
إنى] :شزكت ًٌٍ يىباٌم نههاحف انُقال [
مٔ املٛقعني أدْاْ ٙتكدّ بطًبٓا يًتأٖ ٌٝايؿين يًددَات املطًٛبَٛ ١قٛع ايبشح أعْ ٚ ٙ٬عًٔ با٭ت: ٞ
- 1

يكد مت دزاض ١مجٝع ٚثا٥ل طًب ايتأَٖ ٌٝع َا ٜتكُٓٗا َٔ امل٬سل ايؿادز ٠مبٛدب ايؿكس )9( ٠بايكطِ ايجاْ ٞغؿٛف
تعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٫ ٚ ٌٝتٛدد يدٜٓا ؼؿعات بؿددٖا ] .أدخٌ عدد امل٬سل  ٚتازٜذ ؾدٚزٖا[

- 2

مٔ ٚأَ َٔ ٟكاٚيٓٝا ايجاْٜٛني ( َٔ ايباطٔ ) ٚاجملٗص ٜٔ٭ ٟدص َٔ ٤ايعكد اير ٟضٓٝذِ ٫سكا عٔ عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل
ٖر:ٙ
أ  -يدٜٓا دٓطٝات َٔ د ١ًٖ٪َ ٍٚمبٛدب ايؿكس َٔ ) 7- 3( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًب ايتأٖ:ٌٝ
] أدخٌ دٓطَ ١ٝكدّ طًب ايتأٖ ,ٌٝبكُٓٗا دٓط ١ٝأ َٔ ٟاؾٗات َٔ ايباطٔ ٚاجملٗص ٜٔاير ٟمت ؼدٜدِٖ َطبكا ٭َٔ ٟ
اـدَات ذات ايع٬ق ١إٕ ٚددص
ب  -مل ٜؿدز عكٓا قساز بعدّ أًٖٝتٓا ,مبٛدب ايكٛاْني ٚايتعًُٝات اؿه ١َٝٛيدٚي ١ؾاسب ايعٌُ ,مبٛدب ايؿكسات (( ,)4- 3
 َٔ )5 - 3تعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ

- 3

مٔ ٚمبٛدب ايؿكس َٔ )18( ٠ت عًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝنطط إلساي ١ايؿعايٝات ا٭ضاض ١ٝايتاي/ٚ ١ٝأ ٚدصَٔ ٤
اـدَات املطًٛب: ١

] أدخٌ أ َٔ ٟا٭عُاٍ ا٭ضاض ١ٝاحملدد ٠يف ايؿؿٌ ايجايح  -ايؿكس 3- 2 ٠ايرَ ٟٜٛٓ ٟكدّ طًب ايتأٖ ٌٝأسايتٗا اىل َكاٚيني
ثاْٜٛني ( َٔ ايباطٔ ) [ .
- 4

مٔ ْعًٔ بأْ ٓا قُٓا بدؾع أ ٚضٝتِ دؾع ايعُ٫ٛت ٚاملٓض ٚايسض ّٛذات ايع٬ق ١بإدسا٤ات ايتأٖ ٌٝاملطبلٚ ,يف َسسً ١إدسا٤ات
ايتعاقد ٚتٓؿٝر ايعكد:

اعُ اٌّغزٍُ

اٌؼٕٛاْ

اٌغجت

اٌّجٍغ

] أدخً االعُ اٌىبًِ ٌىً دبٌخ

] أدخً سلُ اٌشبسع/

] دذد اٌغجت [

]صجذ اٌّجبٌغ ثّب ٠مبثٍٙب ثبٌش٠بي

[

اٌّذٕ٠خ /اٌذٌٚخ [

اٌ] ّٟٕ١

إذا مل ٜتِ دؾع أَ ١ٜبايؼ أ ٚضٝتِ دؾعٗا ٫سكا أذنس ٜٛ ٫ددصٜٓ ٫ ( .طبل ٖرا ايبٓد عًٖ ٢ر ٙايٛثٝك) ١
 - 5مٔ ْدزى أسكٝتهِ بإيػا ٤إدسا٤ات ايتأٖ ٌٝاملطبل يف أٚ ٟقت ٚأْهِ غرل ًَصَني بكب ٍٛأ ٟطًب يًتأٖ,ٌٝ
أ ٚتٛد ٘ٝايدع ٠ٛملكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٟمت تأٖ ًِٗٝيتكد ِٜعطا٤اتِٗ  ,املػُ ٍٛبإدسا٤ات ايتأٌٖٝ
ٖر ,ٙد ٕٚإٔ ٜذلتب عٔ ذيو أ ٟايتصاَات ػاَ ٙكدَ ٞطًبات ايتأٖ ,ٌٝاضتٓادا يًؿكس َٔ )20( ٠تعًُٝات
ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
انخىقٍغ  ] / :أدخم تىقيع يًثم يقذو طهب انتأهيم انًخىل [

انًفىض بانخىقٍغ بانٍُابت ػٍ يقدو طهب انخأهٍم

االسى] / :أدخم االسى انكايم نهشخص انذي قاو بتىقيع طهب انتأهيم [
انًُصب  ] / :أدخم ينصب انشخص انذي قاو بتىقيع طهب انتأهيم [

أسى يقدو طهب انخأهٍم .........:
انؼُىاٌ  ]/ :أدخم رقى انشارع /انًذينة  /انذونة [
انخأرٌخ  / :في ] أدخم انيىو /انشهز /انسنة [

.
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إسخمارة الامخثال للمخعلباث اللاهوهيت (الالشاميت) PQ-2 -
انًزطهجبد

و

1

يزىافك

غٍط يزىافك

ؾٛز ٠زخؿَ ١صاٚي ١ايعٌُ ٚايطذٌ ايتذاز ٟضاز ١ٜاملؿع.ٍٛ

يالحظـــــبد
ٌزى اضفبق طىضح

ؾٛز ٠ايبطاق ١ايكسٜب ١ٝضاز ١ٜاملؿعَ .ٍٛع ازؾام اغعاز ززلٞ

ٌزى اضفبق طىضح

2

٭خس ضداد َٔ َؿًش ١ايكسا٥ب قبٌ تازٜذ إْصاٍ ايتأٖ.ٌٝ

3

ؾٛز ٠ايبطاق ١ايتأَ ١ٝٓٝضاز ١ٜاملؿع.ٍٛ

ٌزى اضفبق طىضح

4

ؾٛز ٠ايبطاق ١ايصن ١ٜٛضاز ١ٜاملؿع.ٍٛ

ٌزى اضفبق طىضح

5

ؾٛز ٠غٗاد ٠ايتطذ٫ ٌٝغساض ايكسٜب ١ايعاَ ١عً ٢املبٝعات .

ٌزى اضفبق طىضح

7

غٗاد ٠تؿٓٝـ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايؿادزٚ َٔ ٠شاز ٠ايتذازٚ ٠

ٌزى اضفبق طىضح

ايؿٓاع ١ضاز ١ٜاملؿع( ٍٛإٕ ٚددت ت٪خر يٚ٬ي.) ١ٜٛ

إزؾام ايطرل ٠ايرات ١ٝاـاؾ ١باملتكدّ يطًب ايتأٖ ٌٝأ ٚايػسنَ ١تكُٓ ١قا ١ُ٥بازلا ٤املايهني (اؾشاب زاع َاٍ
ايػسنْٚ )١طبَ ١طاُٖ ١ا ٚسؿ ١ن َِٗٓ ً٬يف زاع َاٍ ايػسن- : ١
Partnership

-

Given details of partners as follows:

8
Shares

Citizenship Detai

Nationality

Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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إسخمارة معلوماث عن ملدمي ظلب الخأهيل(صزكت مىفزدة) -

PQ3
انخارٌخ ] :أدخم انيىو /انشهز /انسنة [
رقى اندػىة نهخاهٍم ] :أدخم انزقى [
انصفحت ] :أدخم رقى انصفحة ين يجًىع عذد انصفحات[
ا٫ضِ ايكاْ ْٞٛملكدّ طًب ايتأٖ: ٌٝ
تازٜذ تأضٝظ ايػسن........................................................................- :١
املؿٛض ايسزل ٞبايتٛقٝع عً ٢ايعطا................................................... :٤
ٜٚتِ إزؾام تٛن ٌٝززل ٞيًُؿٛض بتٛقٝع ايعطا.٤
أْ ٟػاطات أخسٜ ٣ك ّٛبٗا َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝإٕ ٚددت:
.............. )1
............. )2
............... )3
عٓٛإ املكس ايسٝ٥ط ٞيف اـازز يًػسنات ا٭دٓبٚ ١ٝؼدٜد اؾٓط:١ٝ
................................................................
عٓٛإ املكس ايسٝ٥ط ٞيف اي....................................................... :ُٔٝ
عٓا ٜٔٚايؿسٚع يف اي: ُٔٝ
............................ )1
............................. )2
يٮضتؿطاز عٔ ٚثا٥ل ايتأٖ:ٌٝ
ا٫ضِ..................... :
ايعٓٛإ.......................... :
تًؿ ................ :ٕٛؾانظ .................... :بسٜد ايهذل.................. :ْٞٚ
بــني ْــٛع ايػــسن( ١ؾسدٜــ٪َ ,١ضطــ ,١غــسان ,١اؼــاد غــسنات) ٚتسؾــل املعًَٛــات ٚايبٝاْــات ايتؿؿــ ١ًٝٝيف ًَشكــات
تٛقــض ٚثــا٥ل تهــ ٜٔٛايػــسن ١أٚ ٚقــعٗا ايكــاَْٚ ْٞٛهــإ ٚتــازٜذ تطــذًٗٝا ٚاملسنــص ايسٝ٥طــ ٞ٭عُاهلــا ٚنــريو
ايؿسٚع ٚغرل: ٙ
....................................................................................................
سدد ايؿذل ٠اييت َازضت ؾٗٝا ايػسن ١ايعٌُ ؼت ٖرا ا٫ضِ:
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.............................................................................................
ٌٖ قاَت بأعُاٍ ؼت اضِ أخس إذا نإ نريو سدد ا٫ضِ ٚايؿذل ٠اييت َازضت ايعٌُ ؾٗٝا
.............................................................................................
َ٬سعات:
ٜ ٫هتؿ ٞبتعب ١٦ايؿساغات بٌ ٜتِ إزؾام ايبٝاْات ٚايٛثا٥ل ٚايذلاخٝـ ٚايػٗادات ٚميهٔ إقاؾ ١أ ٟبٝاْات أخس ٣مل
تػًُٗا ا٫ضتؿطازات يف أٚزام إقاؾ ١ٝتٛقع ٚؽتِ َٔ قبٌ املتكدّ يطًب ايتأٖ. ٌٝ
اضِ املتكدّ يطًب ايتأٌٖٝ
ايتٛقٝع ٚاـتِ
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إضتُاز ٠اـدل : ٠الخبرة العامت والخخصصيت في مجال جوضيب وصياهت اإلاولداث (محزكاث دًشل)PQ4
ايعكٛد ذات ايطبٝعٚ ١اؿذِ املُاثٌ مبٛدب املعاٜرل احملدد ٠بايؿكس َٔ )1-1( ٠ايكطِ ايجايح ٚاييت مت تٓؿٝرٖا خ ٍ٬ث٬خ ضٓٛات
تكدّ ايٛثا٥ل املٜ٪د ٠يتٓؿٝر ٚتطًٖ ِٝر ٙايعكٛد
اضِ َكدّ طًب ايتأٖ................................................................................ : ٌٝ
انزقى

اسى انًشزوع او انعقذ

يكاٌ انعًم

اسى وعنواٌ صاحب
انعًم

وصف يختصز نهخذيات
ييكنيكية انًنفذه

قيًة انعقذ

فتزة انتنفيذ حسب
انعقذ

تاريخ بذء انعًم

تاريخ انتسهيى
االبتذائي

1
2
3
4
5
6
7
**
* تكدّ َطتدًؿات ا٭عُاٍ املٓؿر٠
** إذا مل ٜتطع اجملاٍ ؾايسدا ٤ايتهًُ ١عًٚ ٢زقَٓ ١ؿؿً١

اضِ َتكدّ طًب ايتأٖ...................................... :ٌٝ
ايتٛقٝع  ٚاـتِ ............../
ايتازٜذ ..................../
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* قيًة األعًال
انًنفذة

إسخمارة الجهاس الفني والاداري لدى اإلاخلدم لعلب الخأهيل
–PQ5


(تسؾل عكٛد ايعٌُ ٚتسؾل ؾٛز َٔ امل٬ٖ٪ت ٚايطرل ٠ايراتٚ ١ٝازؾام نػـ ززل ٞ٭دٛز ايعُاٍ ايعاًَني يد٣
ايػسن ١املٝهاْٝه ( ٘ٝايداُ٥ني  ٚاملتعاقد ٜٔا ٚاي.))َٞٛٝ
تازٜذ بد ٤ايعٌُ
ا٫ض ـ ــِ

ايسقِ

ايٛظٝؿ/١ايتدؿـ

املٚ ٌٖ٪تازٜذ

ضٓٛات اـدل٠

يد ٣املتكدّ

اؿؿ ٍٛعً٘ٝ

ايطابك١

يطًب ايتأٌٖٝ
*

1
2
3
4
5
6
7

 ُٜؿكٌ إٔ  ٫تكٌ خدل ٠ايؿين عٔ ضٓتني ٚخدل ٠املٗٓدع عٔ ازبع ضٓٛات. ميهٔ اضتدداّ ؾؿشات أخس ٣إذا تطًب ا٭َساضِ املتكدّ يطًب ايتأٖ.......................................... : ٌٝ
تٛقٝع املتكدّ يطًب ايتأٖ.........................................:ٌٝ
ايتازٜذ20.../..../.... :
اـتِ
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إسخمارة اإلاعداث وآلالياث و الورش PQ6-
(تكدّ غٗادات ٚٚثا٥ل إثبات املًه ١ٝا ٚا٫ضت٦ذاز  ٚأزؾام نػـ  ٚؾٛز املعدات ٚاٯيٝات ٚاملسنبات
املًُٛن ١يًػسنٚ ١إ ته ٕٛتًو املعدات ٚاٯيٝات ؾاؿ ١يًكٝاّ با٭عُاٍ ).
انزقى

انًاركة
/انعالية
انتجارية

اآلالت وانًعذات

انحًونة أو
انقذرة أو انحجى

انعذد

انحانة
انزاهنة

سنة
انصنع

* (* Owned * Rented
Leased * Specially
)manufactured

1
2
3
4
5
6
7
8
ايسقِ

اسى انورشة

يساحة انورشة

يحتويات
انورشة

انعذد

انحانة
انزاهنة

عنواٌ
انورشة

* (* Owned * Rented
Leased * Specially
)manufactured

1
2
3

ًَشٛظ - : ١ضٝتِ اعطاْ ٤ؿـ ايدزد ١يًُعدات ٚا٫ٯت ٚايٛزؽ يف ساي ١ايتعاقد َٔ ايباطٔ .
 ميهٔ اضتدداّ ؾؿشات أخس ٣إذا تطًب ا٭َس.انًتقدددددددددددددددددددددددددذو ن هدددددددددددددددددددددددددب انت هيدددددددددددددددددددددددددم

انًتقذو ن هب انت هيم
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إسخمارة الوضع اإلاالي ركم ( - )1ألاداء اإلاالي السابم – PQ7
ٜتِ ًَٖ ٧ر ٙاإلضتُاز َٔ ٠قبٌ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ
إضِ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايكاْ]:ْٞٛأدخٌ اإلضِ ايهاٌَ [
ايتازٜذ ] :أدخٌ اي/ّٛٝايػٗس/ايطٓ[ ١
زقِ  ٚعٓٛإ املتكدّ يًتأٖ ]: ٌٝأدخٌ زقِ ٚعٓٛإ املتكدّ يًتأٖ[ ٌٝ
زقِ ايؿؿش ] :١أدخٌ زقِ ايؿؿشٚ ١عدد ايؿؿشات ايهً[ ١ٝ
ايبٝاْات املاي ١ٝيًطٓٛات ايطابك] ١أدخٌ عدد ايطٓني [ بايسٜاٍ ايُٝين أ ٚبايد٫ٚز
2

1

3

]
[

1 3



.



.



.


.
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إسخمارة الوضع اإلاالي ركم ( - )2معدل ؤلاًزاداث السىويت
وحجم الدسهيالث الائخماهيت واكبر كيمت ماليت إلاضزوع جم
جىفيذه ألعمال – PQ8
ٜتِ ًَٖ ٧ر ٙاإلضتُاز َٔ ٠قبٌ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ
إضِ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايكاْ]:ْٞٛأدخٌ اإلضِ ايهاٌَ [
ايتازٜذ ] :أدخٌ اي/ّٛٝايػٗس/ايطٓ[ ١
زقِ  ٚعٓٛإ املتكدّ يًتأٖ ]: ٌٝأدخٌ زقِ ٚعٓٛإ املتكدّ يًتأٖ[ ٌٝ
زقِ ايؿؿش ] :١أدخٌ زقِ ايؿؿش ٚ ١عدد ايؿؿشات ايهً[ ١ٝ
ايطٓ١

اإلٜسادات ايطٓ ١ٜٛبايعًُ ١املعتُد٠

] أدخٌ ايطٓ[ ١

] أدخٌ املبًؼ ٚايعًُ[ ١

املبايؼ
]أدخٌ املبًؼ ٚايعًُ[١

َعدٍ ا٭ٜسادات
ايطٓ*١ٜٛ

َعًَٛات ايتطٗ٬ٝت ا٥٫تُاْ١ٝ
اضِ ايبٓو املكدّ

ْٛع ايتطٌٗٝ

يًتطٌٗٝ
] أدخٌ اضِ ايٓٝو [

ضكـ ايتطٗ( ٌٝاملبًؼ) املبًؼ املطتػٌ سايٝاً َٔ
بعًُ ١ايتطٌٗٝ

ضكـ ايتطٌٗٝ

] أدخٌ ْٛع ايتطٗ ٌٝدازٟ

] أدخٌ املبًؼ

] أدخٌ املبًؼ

َد ٜٔا ٚقسض[

ٚايعًُ[ ١

ٚايعًُ[ ١

املبًؼ املتاح (غرل
املطتػٌ) َٔ َبًؼ

تازٜذ اْتٗا ٤ايعكد

ايتطٌٗٝ
] أدخٌ املبًؼ ٚايعًُ١
[

]أدخٌ ايتازٜذ ايرٟ
ضٛف ٜٓتٗ ٞؾ ١ٝايعكد[

َعًَٛات عٔ اندل قَ ١ُٝاي ١ٝملػسٚع مت تٓؿٝد٠
اؾٗ ١املٓؿر هلا املػسٚع

اضِ املػسٚع

فاٍ املػسٚع

ق ١ُٝاملػسٚع (املبًؼ) بعًُ ١ايعكد
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تازٜذ تطً ِٝاملػسٚع

إسخمارة العلود غير اإلاىفذة ركم ( - )1الدعاوى اللضائيت غير
اإلاحسومتPQ9-
ٜتِ إَٖ ٤٬ر ٙا٫ضتُاز َٔ ٠قبٌ نٌ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ
أضِ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايكاْ]:ْٞٛأدخٌ ا٭ضِ ايهاٌَ [
ايتازٜذ ] :أدخٌ اي/ّٛٝايػٗس/ايطٓ[ ١
زقِ  ٚعٓٛإ املتكدّ يًتأٖ ]: ٌٝأدخٌ زقِ ٚعٓٛإ املتكدّ يًتأٖ[ ٌٝ
}أدخٌ زقِ ايؿؿش ٚ ١عدد ايؿؿشات ايهً{ ٞ
ايعكٛد غرل املٓؿر ٠مبٛدب ايكطِ ايجايحَ ,عاٜرل ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات
 ٫تٛدد عكٛد غرل َٓؿر ٠خ ]ٍ٬أدخٌ زقُا [ ضٓ ١مبٛدب ايؿكس َٔ )1- 4( ٠ايكطِ ايجايح.
تٛدد عكٛد غرل َٓؿر ٠خ ] ٍ٬أدخٌ زقُا [ ضٓ ١مبٛدب ايؿكس َٔ )1- 4( ٠ايكطِ ايجايح.
ايطٓ١

اؾص ٤غرل املٓؿر َٔ ايعكد

]أدخٌ ايطٓ[ [١

]أدخٌ ق ١ُٝذيو اؾص٤

ق ١ُٝايعكد ايهً١ٝ

تعسٜـ ايعكد

بايسٜاٍ ايُٝين أ ٚبايد٫ٚز
ْٚطبت٘ يًعكد [

ٚؾـ ايعكد]:أدخٌ ا٫ضِ ايهاٌَ يًعكد ٚزقُ٘ ٚأَ ٟعًَٛات

] أدخٌ املبًؼ [

أخس[٣
أضِ ؾاسب ايعٌُ ] :أدخٌ ا٫ضِ ايهاٌَ [
عٓٛإ ؾاسب ايعٌُ] :أدخٌ ايػازع /املد/ ١ٜٓايدٚي[ ١
أضباب عدّ ايتٓؿٝر] :سدد ا٭ضباب ايسٝ٥ط[ ١ٝ

2 4
2 4

[

]

]

[

[

]
[

]

[

]
[

-



-
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]

[

إسخمارة العلود غير اإلاىفذة ركم ( - )2بياهاث اإلاىاسعاث
اللضائيت – PQ10
بٝاْات عٔ املٓاشعات ايككاٚ ١ٝ٥اييت ٜه ٕٛاملتكدّ يًتأٖ ٌٝطسؾًا ؾٗٝا.
ٜسد ٢ايتشدٜد ٚنتاب ١يف ساي ١عدّ ٚدٛد أ ٟخ٬ؾات
أطساف اـ٬ؾات

ّ

ؾاسب ايعٌُ

ضبب اـ٬ف

ايك ١ُٝاملدتًـ

َ٬سعات تعٗس

عًٗٝا

ايٛقع اؿايٞ

اضِ املتكدّ يطًب ايتأٖ.............................................................................. : ٌٝ
ايتٛقٝع.............................................. :
ايتازٜذ........./...../...... :
اـتِ
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إسخمارة الاخخبار اإلايداوي العملي PQ11 -
ٜتِ ًَٖ ٧ر ٙا٫ضتُاز َٔ ٠قبٌ ايؿسٜل املهًـ َٔ غسن ١مئ َٛبا ٌٜي٬غساف عً ٢ا٫ختباز املٝداْٞ
(ىكع َكدّ طًب ايتاٖ٫ ٌٝختباز َٝداْ ٞعًُ ٞيف تٛقٝب اثٓني َٛيدات نٗسبا ١ٝ٥تعٌُ بايدٜصٍ
كتًؿ ١ايٓٛع )
ايدزد١

ا٫ختباز ايعًُٞ
ٜتِ تكْ ِٝٝتا٥ر ا٫ختباز ايعًُ َٔ ٞخ ٍ٬ايٓكاط ايتاي١ٝ

1

ضسع ١ا٫ضتذابٚ ١ايتشسى يتٓؿٝر املٗاّ املطًٛب١

2

شَٔ الاش املُٗ ١ايعٌُ املطًٛب

3

ا٫يتصاّ باملعاٜرل ايؿٓ٫ ١ٝلاش ايعٌُ املطًٛب

4

عدّ ظٗٛز َػانٌ َٝهاْٝه ١ٝبعد ايعٌُ

الاش ايعٌُ ٚؾل يهتٝب ايؿٝاْ١
ايتابع ١يًػسن ١املؿٓع , ١اضتدداّ
) (Torque wrenchيػد ايدلاغٞ
ٚايؿٛاَ ,ٌٝاضتدداّ َٛاد تٓعٝـ
َٓاضب١

5

قُإ ايعٌُ ٚا٫ضتذابَ ٟ٫ ١ػانٌ قد تعٗس بعد الاش
ايعٌُ
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إسخمارة إكزار ملدم ظلب الخأهيل PQ12-
ْكس بأْٓا قد اطًعٓا عً ٢غسٚط ايتأٖٚ ٌٝاملعًَٛات اييت أٚزدْاٖا يف ا٫ضتُازات ٚاؾداٍٚ
ؾشٝشْٚ ١تشٌُ َطٚ٪يٝتٗا.
.1

اضِ انًتقذو ن هب انت هيم

............................................ /
.2

ٚظٝؿت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ ............................................/

.3

ايتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛقٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع............................................ /

.4

ايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ............................................ /

اـتِ
* هب إٔ ٜهَ ٕٛكدّ ايتأٖ ٖٛ ٌٝايػدـ ْؿط٘ يف ساي ١أْ٘ َٔ املتكدَني ا٭ؾسادٚ ,يف ساي١
ايػسنات ٚامل٪ضطات ٜهَ ٕٛكدّ ايتأٖ ٖٛ ٌٝايػدـ املؿٛض ززلٝا َٔ قبٌ ايػسن ١أ ٚامل٪ضط١
أ ٚاؾٗ. ١
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إسخمارة جفويض اإلاخلدم لضزكت ًمن موباًل بخمكينها من
الاسخفسار والخفخيطPQ13-
يف ٖـرا ايبٓـد ٜكـس املتكـدّ يًتأٖٝـٌ بكـُإ ٚؾـش ١ايبٝاْـات املكدَـَٓ ١ـ٘ ٚإقـساز ٙعـل غـسن ١ميـٔ
َٛبا ٌٜيف ايتؿتٝؼ ٚايتأند َٔ ؾش ١ايبٝاْات اييت قـدَٗا ٚ ,مبٛدـب ٖـر ٙايٛثٝكـٜ ١طـُض املٛقـع
أدْا ٙ٭َ ٟط ٍٛ٦عاّ ,بٓوَ ,ؿًش ,١غسنَ ,١ؿٓع ,دٗ ١سه ١َٝٛأ ٚخاؾ ١بتكد ِٜأَ ٟعًَٛـات
إقاؾَ ١ٝطًٛب َٔ ١قبٌ غسن ١مئ َٛباٚ ٌٜايتشكـل َـٔ ؾـش ١ايبٝاْـات ٚاملعًَٛـات املكدَـَ ١ـٔ
املتكدّ يطًب ايتأٖٚ ٌٝيًتأند َٔ بٝاْات٘  ٚإَهاْٝات٘ .
ٚيف ٖر ٙايٛثٝكٜ ١تٓاشٍ املٛقع أدْا ٙعٔ:
أَ ٟطايبــ ١قــد ٚ ................ايــيت قــد تٓػــأ َــٔ خــ ٍ٬اؽــاذ غــسن ١ميــٔ َٛباٜــٌ أ ٟقــساز ســٍٛ
َــ٬ٖ٪ت املتكــدّ يطًــب ايتأٖٝــٌ  ,سٝــح إٔ يػــسن ١ميــٔ َٛباٜــٌ اؿسٜــٚ ١اؿــل يف اؽــاذ سهُٗــا
ٚقسازٖــا بعــد اإلطــ٬ع عًــ ٢ايبٝاْــات املكدَــَ ١ــٔ املتكــدّ يطًــب ايتأٖٝــٌٜٚ ,عتــدل قــساز غــسن ١ميــٔ
َٛبا ٌٜيف تأٖ ٌٝاملتكدّ يطًب ايتأٖ َٔ ٌٝعدَ٘ ْٗاٚ ٞ٥غرل خاقع ي٬ضتٓ٦اف.
ٜٛاؾل املتكدّ يطًب ايتأٖ ٌٝأدْا ٙبتـٛؾرل أَ ٟعًَٛـات إقـاؾ ١ٝأ ٚتطـٗ ٌٝاؿؿـ ٍٛعًـ ٢أ ٟبٝاْـات
إقاؾ ١ٝبٓا ٤عً ٢طًب غسن ١مئ َٛبا , ٌٜسٝح قد ٪ٜد ٟايؿػٌ يف إنُاٍ ٖر ٙايٛثٝك ١إىل عدّ
ؼكٝل ا٭ًٖ.١ٝ
ايتازٜذ....../...../...... :

اضِ املتكدّ يطًب ايتأٌٖٝ
............................

املٓؿب................. :

ا٫ضِ...................... :

ايتٛقٝع ٚاـتِ
..........................
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ٜتكُٔ ايكطِ اـاَظ تؿاؾ ٌٝاؾٛاْب ايؿٓ ١ٝايٛادب ايتكٝد بٗا  ,إبتدا٤اً َٔ أعُاٍ ايتػدٝـ  ٚايؿشـ
ا٭ٚي ٞنإدسا٤ات أٚي ١ٝيف تٓؿٝر ا٭عُاٍ املٝهاْٝه ١ٝاملتٛقع , ١ثِ ْطام اـدَات ايؿٓ ١ٝباإلقاؾ ١إىل اؾداٍٚ
ايؿٓ ٚ ١ٝاملاي ١ٝاملتعًك ١بٗرا اـؿٛف  ٚ ,نريو إعداد ايتكازٜس اـاؾ ١بايؿشـ  ٚايعٌُ  ٚاإللاش َع ًَشل
بُٓاذز اؾدا ٍٚايؿٓ ٚ ١ٝاملاي ٚ ١ٝاإلداز ١ٜاييت تطاعد عً ٢تٓؿٝر ٖر ٙاؾٛاْب  ٚ ,أخرلاً إضتعساض يًػسٚط ايعاَ١
 ٚاإليتصاَات  ٚاإلدسا٤ات اؾصا . ١ٝ٥مت غسح  ٚعسض تؿاؾٖ ٌٝرا ايكطِ يف أزبع ١بٓٛد زٝ٥طَٛ ١ٝقش ١نُا
بايتاي: ٞ

ً
أوال  :أعمال الدشخيص و الفحص ألاولي :
 ٚهب ايكٝاّ بعٌُ ايتػدٝـ  ٚايؿشـ قبٌ ايبد ٤يف تٓؿٝر أ ٟأعُاٍ ؾٓ ١ٝأ ٚإؾ٬سات  ٚزؾـع تكـازٜس أٚيٝـ ١بٗـرا
اـؿٛف  ٚتػٌُ أعُاٍ ايتػدٝـ ا٭ٚي ٞاإلدسا٤ات ايتاي: ١ٝ
 ايكٝاّ بعٌُ نػـ  ٚؼً ٌٝيًُػهًٚ ١اييت تكسز َٓٗا احملسى ا ٚتٛقـ بطببٗا . ؼد ٜـ ـ ـ ـ ــد اإلد ـ ـ ـ ـ ــسا٤ات  ٚاؿًـ ـ ـ ـ ـ ــ ٍٛاملطًٛب ـ ـ ـ ـ ــ ١ملعاؾـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ املػ ـ ـ ـ ـ ــهً ١احملـ ـ ـ ـ ـ ــدد ٚ ٠املٛد ـ ـ ـ ـ ــٛد ٠يف احملـ ـ ـ ـ ـ ــسىٚايؿذل ٠املكسز ٠يْ٬تٗاَٗٓ ٤ا.
 اض ـ ـ ـ ـ ــتدداّ ا٭ض ـ ـ ـ ـ ــايٝب ٚا٫دٚات ايعًُ ٝـ ـ ـ ـ ــ ١يف عًُ ٝـ ـ ـ ـ ــ ١ايهػ ـ ـ ـ ـ ـــ ٚايتشً ٝـ ـ ـ ـ ــٌ  ٚا٫ختب ـ ـ ـ ـ ــاز يتػ ـ ـ ـ ـ ــدٝـاملػهًٚ ١اضبابٗا .
 ايكٝـ ـ ـ ـ ــاّ بـ ـ ـ ـ ــ ( اختبـ ـ ـ ـ ــاز قـ ـ ـ ـ ــػط اْ٫كـ ـ ـ ـ ــػاط  -قـ ـ ـ ـ ــػط ايتدًدـ ـ ـ ـ ــٌ  -قـ ـ ـ ـ ــػط ايصٜـ ـ ـ ـ ــت  -ؼًٝـ ـ ـ ـ ــٌدخـ ـ ـ ــإ ايعـ ـ ـ ــادّ  -اختبـ ـ ـ ــاز تـ ـ ـ ــٛاشٕ احملـ ـ ـ ــسى  -دا٥ـ ـ ـ ــس ٠ايتصٜٝـ ـ ـ ــت  -دا٥ـ ـ ـ ــس ٠ايتدلٜـ ـ ـ ــد  -دا٥ـ ـ ـ ــس ٠ايٛقـ ـ ـ ــٛد –
ضسع٘ ايدٚزإ – اضتكساز ؾٛت احملسى .....اخل)
 إب ـ ـ ــ٬ؽ املدتؿ ـ ـ ــني بػ ـ ـ ــسن ١مي ـ ـ ــٔ َٛبا ٜـ ـ ــٌ  ٚ ,زؾ ـ ـ ــع  ٚعُ ـ ـ ــٌ تكس ٜـ ـ ــس  ٚد ـ ـ ــدا ٍٚؾش ـ ـ ـــ ؾٓ ٝـ ـ ــ٘ يًشاي ـ ـ ــ١ايت ٢مت اضتٗداؾٗا ٚايتٛؾٝات املكذلسٚ ١تكدميٗا يَٛ ُٔٝبا.ٌٜمنٛذز زقِ ()7
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ً
ثاهيا  :هعاق خدماث و أعمال الصياهت اإلايكاهيكيت :
ٜعتدل ٖرا اؾاْب اهلدف ايسٝ٥ط ٞايرٜ ٟطع ٢إي ٘ٝنٌ َٔ طسيف ايتعاقد يتشكٝل َؿًشتٚ َٔ ١زا , ٘٥ؾايطسف
ا٭ ( ٍٚغسن ١مئ َٛبا ) ٌٜتطع ٢يًشؿ ٍٛعً ٢أؾكٌ اـدَات ايؿٓ ١ٝبإقٌ ضعس يف ايطٛم ضٝكدَُٗا ايطسف
ايجاْ ( ٞدٗ ١ايتعاقد املٝهاْٝه , ) ١ٝيف سني ٜطع ٢ايطسف ايجاْ ٞيًشؿ ٍٛعً ٢أعً ٢إٜسادات يف اؾاْب املايٞ
َكابٌ تكد ِٜخدَات٘ ايؿٓ ١ٝيػسن ١مئ َٛبا , ٌٜنُا إٔ ٖرا اؾاْب ٖ ٛأضاع ايعكد ايؿين  ٚاملاي ٞايرٟ
ضٓٝذِ ٫سكاً بني ايطسؾني  ٚاير ٟضٝتِ ايتشاضب مبٛدب٘  ,هلرا ؾإٕ ٖرا اؾاْب هب إٔ وع ٢عً ٢أندل قدز
َٔ ايٛقٛح  ٚاإليتصاّ َٔ ايطسؾني .
سٝح ٜٓكطِ ْطام خدَات  ٚأعُاٍ ايؿٝاْ ١املٝهاْٝه ١ٝإىل ث٬ث ١أدصا ٤زٝ٥ط ١ٝؾكط ٖ: ٞ

اٌجؼء األٚي  :رٛظ١ت وٍ. ٟ
اٌجؼء اٌضبٔ :ٟاالهالدبد اٌّ١ىبٔ١ى١خ ا٢سغ. ٜ
اٌجؼء اٌضبٌش  :عضاٚي رفو١ٍ١خ ٌمغغ اٌغ١بع اٌفٕ١خ (اٌّ١ىبٔ١ى١خ ) .
 ٚايتاي ٞضٝعسض أعُاٍ  ٚخدَات نٌ دص ٤بايتؿؿ ٌٝنُا : ًٜٞ

اٌجؼء األٚي  :رٛظ١ت وٍ: ٟ
ؾٖ ٢ر ٙاؿاي٘ ٜتطًب َٔ اؾٗ٘ ايت ٢ضتك ّٛبعٌُ تٛظٝب نً ٞإٔ ته ٕٛقد ٚؾست قطع ايػٝاز اي٬شَ١
يعًُ ١ٝايتٛقٝب ايهًٜ ٚ , ٢ه ٕٛتٛؾرلٖا ضٛا٤اً َٔ َؿدز ؾاسب ايعٌُ ( غسن ١مئ َٛبا ) ٌٜأَٔ ٚ
َؿدزٖا ( دٗ ١ايتعاقد )  ,سطب َا ُٜد ٍٛهلا َٔ ؾاسب ايعٌُ .
سٝح مت ؼدٜد أدصا ٤ايكطع ايؿٓ ١ٝاملطتٗدؾ٘ هلرا ايػسض  ,أ ٟاييت هب تػٝرلٖا عٓد عًُ ١ٝايتٛظٝب
( ايهاٌَ ) يًُٛيدات نُا باؾد ٍٚزقِ (  ) 1ايتاي: ٞ
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جدول رقم (  )1القطع التي يجب جغييرها عند عملية الحوظيب ( الكامل )
ملحركات دوجس بإنواعها

و

ملحركات ( لستر بتر +باركنز ) بإنواعها

1

ثضٌخ ثـزٔٛبد ِغ اٌلٕبثغ

ثضٌخ ثـزٔٛبد ِغ اٌلٕبثغ

2

ثضٌخ لٍوبد (ؿٍٕضعاد)

ثضٌخ ثبوٕبد ِغ اٌٍّضح األِبِ١خ  ٚاٌشٍف١خ

3

ثضٌخ ثبوٕبد ٌىً اعؼاء اٌّذغن ِغ اٌٍّضح األِبِ١خ  ٚاٌشٍف١خ

ثضٌخ ثغاهبد اٌ١ضاد(ِزذغن)

4

ثضٌخ ثغاهبد اٌ١ضاد

ثضٌخ ثغاهبد صبثذ (ثغاهبد ٚؿظ+ثغاهبد اٌغغف األِبِ ٚ ٟاٌشٍف)ٟ

5

ثضٌخ ثغاهبد اٌىغٓ٠

ثضٌخ عثالد اٌٛاالد

6

ثضٌخ سٛم ٚاالد

ثضٌخ سٛم ٚاالد

7

ثضٌخ عثالد اٌٛاالد

٘الالد

8

ِبؿٛعح رؼ١٠ذ ِضشخ اٌذمٓ

هّبِبد اٌؼبصَ

9

ثضٌخ ث١غٔجبد ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

هّبِبد اٌٛٙاء

10

ثضٌخ ؿٛ١ع

ٌ١بد ص٠ؼي صسٛي  ٚسغٚط

11

ٌ١بد ص٠ؼي صسٛي  ٚسغٚط

ؿ١غ ِذغن

12

ٌ١بد ص٠ؼي ضغظ

هّبِبد اٌؼبصَ

13

٘الالد

هّبِبد اٌٛٙاء

14

هّبِبد اٌؼبصَ

ثٛكبد اٌ١ضاد ( اطا ٌؼَ األِغ)

15

هّبِبد اٌٛٙاء

ثٛكبد ػّٛص اٌذضثبد (اطا ٌؼَ األِغ)

16

ثٛكبد اٌ١ضاد ( اطا ٌؼَ األِغ)

ٔٛػالد ( اطا ٌؼَ األِغ)

17

ثٛكبد ػّٛص اٌذضثبد( اطا ٌؼَ األِغ)

لٛاػض اٌٛاالد ( اطا ٌؼَ األِغ)

18

ٔٛػالد ( اطا ٌؼَ األِغ)

ثبوٓ اٌغاؽ

19

لٛاػض اٌٛاالد (اطا ٌؼَ األِغ)

اٌوّبَ اٌذغاع (ٞاٌج١ـخ)

20

ثبوٕبد عاؽ

فٍزغ ص٠ؼي

21

٠ٚـغاد دغاعح عاؽ اٌّذغن

فٍزغ ٘ٛاء

22

فٍزغ ص٠ؼي

23

فٍزغ ٘ٛاء

24
55

فٍزغ ػ٠ذ ( رغو١جٗ ضّٓ لغغ اٌزٛظ١ت ؤ ٞلجً اٌزـٍ١ه  ٚرغ١١غٖ ِغحً
آسغ ٜثؼض اٌزـٍ١ه ).
ػ٠ذ ٌِٛض (ثؼض اإلٔزٙبء ِٓ اٌزٛظ١ت ؤ ٞلجً اٌزـٍ١ه  ٚرغ١١غٖ ِغحً آسغٜ
ثؼض اٌزـٍ١ه ).

فٍزغ ػ٠ذ ( رغو١جٗ ضّٓ لغغ اٌزٛظ١ت ؤ ٞلجً اٌزـٍ١ه  ٚرغ١١غٖ
ِغحً آسغ ٜثؼض اٌزـٍ١ه ).
ػ٠ذ ٌِٛض (ثؼض اإلٔزٙبء ِٓ اٌزٛظ١ت ؤ ٞلجً اٌزـٍ١ه  ٚرغ١١غٖ ِغحً
آسغ ٜثؼض اٌزـٍ١ه ).
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ٚبايطبع ٖٓاى ادسا٤ات  ٚأعُاٍ ؾٓ ٚ ١َُٗ ١ٝإيصاَ ١ٝإيتصاَاً قُٓٝاً هب عً ٢اؾٗ٘ املٓؿر ٠ايتكٝد بٗا  ٚتٓؿٝرٖا َع
نٌ عًُ ١ٝتٛظٝب يًُٛيدات  ,نُا أْٗا تعتدل قُٔ تهايٝـ أدٛزعٌُ ايتٛظٝب  ,هلرا هب إٔ تأخر اؾٗات املُكدَِ١
ٖرا يف اإلعتباز أْٗا قُٔ تهايٝـ أدٛز ايعٌُ عٓد دعٛتٗا يف تكد ِٜعسٚض أضعازٖا  ٚ ,تتًدـ ٖر ٙاإلدسا٤ات ٚ
ا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝبايتاىل :
 ايتكٝد غطٛات ايعٌُ عطب ايتعًُٝات  ٚايتٛؾٝات املؿٓع ١ٝاـاؾ ١بهٌ قسى. تٓعٝـ ا٭دصا ٤ايداخً ٚ ١ٝاـازد ١ٝيًُشسى. عٌُ تٓعٝـ يإلدصاش  ٚتًش ُ٘ٝإذا تطًب ا٭َس. تطٝٝذ يًسادٜٝذل يف ساي ١املٛيدات تدلٜد املا.٤ تٓعٝـ َدلد ايصٜت يف ساي ١املٛيدات تدلٜد اهلٛا.٤ خساط ١عُٛد ايهس ٜٔإٕ يصّ ذيو . قسٚز ٠ايتأند َٔ ض ٚ ١َ٬عٌُ أْعُ ١اؿُا ١ٜيًُشسى ( سطاع اْكطاع ايطرل  -سطاع سساز ٠احملسى -قػط ايصٜت).
 بعد اإلْتٗا َٔ ٤عًُ ١ٝايتٛظٝب ٜتِ تػػ ٌٝاملٛيد يتطًٝه٘  ٚإختبازعًُ٘ ملد 10 ٠ضاعات َتٛاؾً ١بد ٕٚمحٌ , ُٖٞٚبعدٖا ٜتِ تسنٝب محٌ َٓ ُٖٞٚاضب يكدز ٠احملسى  ٚؼُ ً٘ٝملد 48 ٠ضاع ١آخسَ ٣تٛاؾً. ١
  -قسٚز ٠تػٝرل ايصٜت  ٚؾًذل ايصٜت بعد عًُ ١ٝايتطًٝو  ٚاإلختباز. عٌُ ؾشـ  ٚتػٝٝو ْٗا ٚ ٞ٥ايتأند َٔ ض ١َ٬ايعٌُ. عٌُ تٓعٝـ  ٚضسٜٚظ يًُٛيد  ٚيًُٛقع  ٚاشاي ١كًؿات ايعٌُ بعد اْ٫تٗا َٔ ٤ايعٌُ نذص َٔ ٤عًُ١ٝايؿٝاْ.١
 -تٛزٜد ايكطع ايتايؿ ٚ ١ايعاطً ١اىل كصٕ غسن ١مئ َٛبا. ٌٜ
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اٌجؼء اٌضبٔ : ٟاالهالدبد اٌّ١ىبٔ١ى١خ :
ٚؾٖ ٢ر ايٓٛع َٔ اعُاٍ ايؿٝاْ ١املٝهاْٝهٜ ١ٝه ٕٛايػسض َٓ٘ إؾ٬ح ا٭دصا ٤ايؿسدٚ ١ٜايت ٢تك ّٛبعٌُ ٚظٝؿ٘
َعٚ ١ٓٝقدد ٠يٝك ّٛاحملسى بعًُ٘ بػهٌ ناٌَ ٚ ,بايتاىل تًـ إسدٖ ٣ر ٠ايكطع قد ٪ٜد ٣ايت ٢تٛقـ احملسى
ٚإعاق ١إضتُساز ٙؾ ٢ايعٌُ  ,سٝح مت تكط ِٝا٫دصا ٤املطتٗدؾ٘ يإلؾ٬سات املٝهاْٝهٚ ١ٝاَ٫انٔ ايت ٢تتعًل بٗا
يًكٝاّ بؿٝاْتٗا ؾْ ٢ؿظ ايٛقت إىل ؾ٦ات  ٚ ,بٗرا ايتكطٜ ِٝتكض يًذٗات املُكدَِ ٚ ١ا٭خر يف اإلعتباز ؼدٜد
تهايٝـ أدٛز ايعٌُ عٓد دعٛتٗا يف تكد ِٜعسٚض أضعازٖا عً ٢أضاع ايؿ٦ات  ٚ ,ب٘ َا ضٝتِ قاضب ١اؾٗ ١املٓؿر٠
يًؿٝاْ ١٭ َٔ ٟاإلؾ٬سات بايطعس احملدد يًؿ ١٦ناَ , ً٬ضٛا٤اً متت ايؿٝاْ ١يًبٓد ناَ ً٬أ ٚدص٤اً َٓ٘  ,سطبُا
ٜٛقش٘ اؾد ٍٚايتاي ٞزقِ ( . ) 2
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عضٚي علُ (  : ) 2عضٚي رٛػ٠غ فئبد اإلهالدبد ٌٍو١بٔخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ
NO

االطالحبد

يحطن زورػ ( 6+5+4+3ثؽزىٌ)
L912/914

1

اهالح رٙغ٠جبد اٌض٠ؼي

2

رٕظ١ف ٚ ٚػْ اٌغكبكبد

3

طٍبَخ1

ٚػْ ٚاالد

4

رغ١١غ عثالد ِٕغ رـغ٠ت اٌٛٙاء

ركهفه اجىض
االطالح

يحطن نؽزط ثزط ( 4ثؽزىٌ)LPWT
اطالح رهطٌجبد انسٌعل
رٕظ١ف ٚ ٚػْ اٌغكبكبد

ركهفه اجىض
االطالح

يحطن ثبضكُع ( 4+3ثؽزىٌ)
اطالح رهطٌجبد انسٌعل
رٕظ١ف ٚ ٚػْ اٌغكبكبد
ٚػْ ٚاالد

5

رغ١١غ اٌٍّضح األِبِ١خ

رغ١١غ اٌٍّضح األِبِ١خ

رغ١١غ اٌٍّضح األِبِ١خ

1

رغ١١غ اٌٍّضح األِبِ١خ

رغ١١غ اٌٍّضح األِبِ١خ

رغ١١غ اٌٍّضح األِبِ١خ

2

رغ١١غ اٌٍّضح اٌشٍف١خ

رغ١١غ اٌٍّضح اٌشٍف١خ

رغ١١غ اٌٍّضح اٌشٍف١خ

رغ١١غ ثبوٓ وٛع رذذ ( دٛى اٌؼ٠ذ) ِغ

رغ١١غ ثبوٓ وٛع رذذ ( دٛى اٌؼ٠ذ) ِغ

رغ١١غ ثبوٓ وٛع رذذ ( دٛى اٌؼ٠ذ) ِغ

ِغاػبح رٕظ١ف دٛى اٌؼ٠ذ

ِغاػبح رٕظ١ف دٛى اٌؼ٠ذ

ِغاػبح رٕظ١ف دٛى اٌؼ٠ذ

اهالح اٌزٙغ٠جبد ِٓ هضع اٌّذغن

اهالح اٌزٙغ٠جبد ِٓ هضع اٌّذغن

 ٚرٙغ٠جبد اٌؼ٠ذ ِٓ وٛع فٛق

 ٚرٙغ٠جبد اٌؼ٠ذ ِٓ وٛع فٛق

5

رغ١غ عثالد ػّضاْ اٌضفغ

رغ١غ عثالد ػّضاْ اٌضفغ

رغ١غ عثالد ػّضاْ اٌضفغ

6

رغ١١غ ث١غٔجبد ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

رغ١١غ ث١غٔجبد ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

رغ١١غ ث١غٔجبد ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

3
ه١بٔخ 2
4

اهالح رٙغ٠جبد اٌؼ٠ذ ِٓ هضع اٌّذغن
اضبفخ اٌ ٝثىغح كض اٌـ١غ  ٌٟ ٚرؼ١٠ذ
ِضشخ اٌذمٓ
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ركهفه اجىض
االطالح

1

رغ١١غ اٌٙؾ ث١ت ث ٓ١اٌذٛى االضبفٚ ٟ
اٌغئ١ـٟ

2
3

ه١بٔخ 3

 +رغ١١غ ٌ١بد ػ٠ذ اٌذٛى االضبفٟ
 +رٕظ١ف دٛض ٟاٌؼ٠ذ االضبفٚ ٟ
اٌغئ١ـٟ

4
1

ه١بٔخ 4

رغ١١غ ثّت اٌؼ٠ذ

1

ه١بٔخ 5

//////////////////

ِـخ اٌغاؽ

ِـخ اٌغاؽ

رغ١١غ ٚاالد اٌٛٙاء  ٚاٌؼبصَ

رغ١١غ ٚاالد اٌٛٙاء  ٚاٌؼبصَ

رغ١١غ عثالد اٌٛاالد

رغ١١غ عثالد اٌٛاالد

رغ١١غ سٛم اٌٛاالد

رغ١١غ سٛم اٌٛاالد

رغ١١غ ثّت اٌؼ٠ذ

رغ١١غ ثّت اٌؼ٠ذ

إهالح  ٚرغو١ت ثّت اٌّبء +رغ١١غ

إهالح  ٚرغو١ت ثّت اٌّبء +رغ١١غ

ث١غٔجبد ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

ث١غٔجبد ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

نريو ٜذلتب عًٖ ٢را ايتكط ِٝعد ٠ادسا٤ات  ٚأعُاٍ ؾٓ ٚ ١َُٗ ١ٝإيصاَ ١ٝإيتصاَاً قُٓٝاً هب عً ٢اؾٗ٘ املٓؿر ٠ايتكٝد بٗا  ٚتٓؿٝرٖا َع نٌ عًُ ١ٝتٛظٝب يًُٛيدات  ,نُا أْٗا تعتدل قُٔ
تهايٝـ أدٛزعٌُ ايؿٝاْ , ١هلرا هب إٔ تأخر اؾٗات املُكدَِٖ ١را يف اإلعتباز قُٔ تهايٝـ أدٛز ايعٌُ عٓد دعٛتٗا يف تكد ِٜعسٚض أضعازٖا  ٚ ,تتًدـ ٖر ٙاإلدسا٤ات  ٚا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝبايتاىل :
 عٌُ ايتػدٝـ ا٭ٚي ٞيًشاي ٚ ١أضبابٗا ( دد ٍٚزقِ .)7 ايتأند َٔ ساي ١اؾص ٤ايعاطٌ  ٚدزد ١اـطٛز.٠ اضتبداٍ اؾص ٤ايعاطٌ ببدْٛ َٔ ٌٜع أؾًٚ /ٞناي.١ قسٚز ٠ايتأند َٔ ض ٚ ١َ٬عٌُ أْعُ ١اؿُا ١ٜيًُشسى ( سطاع اْكطاع ايطرل  -سطاع سساز ٠احملسى  -قػط ايصٜت). عٌُ تٓعٝـ  ٚضسٜٚظ  ٚاشاي ١كًؿات ايعٌُ بعد اْ٫تٗا َٔ ٤ايعٌُ نذص َٔ ٤عًُ ١ٝايؿٝاْ.١ -تطٝٝذ يًسادٜٝذل يف ساي ١املٛيدات تدلٜد املا.٤
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 تٓعٝـ َدلد ايصٜت يف ساي ١املٛيدات تدلٜد اهلٛا.٤ أ ٟعٌُ ؾٝاْ ١آخس ٜطتًصّ تػٝرل أ َٔ ٟقطع ايػٝاز احملدد ٠ظد ٍٚقطع ايػٝاز زقِ (  )5 ,4 ,3اييت مل تُشدد يف اؾد ٍٚزقِ ( )2دد ٍٚتٛشٜع ؾ٦ات اإلؾ٬سات املٝهاْٝه ( ١ٝنْٗٛا أعُاٍبطٝط.) ١
 -تٛزٜد ايكطع ايتايؿ ٚ ١ايعاطً ١اىل كصٕ غسن ١مئ َٛبا.ٌٜ

اٌجؼء اٌضبٌش  :عضاٚي رفو١ٍ١خ ٌمغغ اٌغ١بع اٌفٕ١خ (اٌّ١ىبٔ١ى١خ )  ٚػغٚى ؤؿؼبع٘ب :
تعتدل اؾدا ٍٚاملٛقش ١بٗرا اؾص ٤منٛذز إلِٖ قطع ايػٝاز ايؿٓ ( ١ٝاملٝهاْٝه , ) ١ٝاييت تًُصّ اؾٗ ١املُتكدَِ ١إدزادٗا قُٔ ايعسض املاي ٞعٓد دعٛتٗا يًُٓاقؿ , ١سٝح هب إٔ ٌتشدد ؾ٘ٝ
أضعاز قطع ايػٝاز املٛقش ١يف مناذز اؾدا ٍٚبٗرا اؾص . ٤إلْٗا ضته َٔ ٕٛأضاضٝات ايعكد  ٚايتشاضب عً ٢ق ١ُٝقطع ايػٝاز  ,يف ساٍ طًب ؾاسب ايعٌُ َُٗ ١تٛؾرل قطع ايػٝاز عً٢
اؾٗ ١املُتكدَِ. ١
 ٚتتٛشع ٖر ٙايكطع يف دداَ ٍٚتعدد ٠سطب أْٛاع املٛيدات ( احملسنات )  ,نُا بايتاي: ٞ

عضٚي علُ (  - ) 3اٌمغغ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٌّذغوبد صٚرؾ F6L 912 / F5L 912 / F4L912 / Deutz F3L 912/L914
َ
1

إؿُ اٌمغؼخ
ثـزٔٛبد ِغ اٌلٕبثغ

اٌؼضص

اٌٛدضح

1

دجخ

ؿؼغ اٌمغؼٗ ِذغن Deutz
F3L912 / L914
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F4L912

F5L912

F6L912

2

ؿٍٕضعاد

1

دجخ

3

كٕبثغ

1

عمُ

4

عمُ ثبوٕبد

1

عمُ

5

ثغاهبد اٌ١ضاد

1

دجخ

6

ثغاهبد اٌىغٓ٠

1

دجخ

7

سٛم ٚاالد

1

دجخ

8

٘الالد

1

دجخ

9

ثٛكبد ٠ضاد

1

دجخ

10

ثٛكخ ػّٛص اٌذضثبد

1

دجخ

11

عثالد اٌٛاالد

1

دجخ

12

ثّت اٌؼ٠ذ

1

دجخ

13

ِبؿٛعح رؼ١٠ذ ِضشخ دمٓ اٌض٠ؼي

1

دجخ

14

ٌّضح وغ ٓ٠ؤِبِ١خ

1

دجخ

15

ٌّضح وغ ٓ٠سٍف١خ

1

دجخ

16

ٚاالد اٌٛٙاء

1

دجخ

17

ٚاالد اٌؼبصَ

1

دجخ

18

لٛاػض ٚاالد اٌٛٙاء

1

دجخ

19

لٛاػض ٚاالد اٌؼبصَ

1

دجخ

20

ثٛكبد اٌغلبهبد

1

دجخ

21

اٌوجبثبد ( ػّضاْ اٌضفغ )

1

دجخ

22

ثىغح كض اٌـ١غ

1

دجخ
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23

عفغٔغ ِضشخ دمٓ اٌض٠ؼي

1

دجخ

24

ِبؿٛعح اٌض٠ؼي اٌغاعغ ث ٓ١اٌغكبكبد

1

دجخ

25

ضغٚؽ اٌٛاالد

1

دجخ

26

٠ٚـغاد ِـّبع اٌغاؽ

1

دجخ

27

اؿجغٔجبد اٌٛاالد

1

دجخ

28

ثبوٕبد عئٚؽ دض٠ض (٠ٚـغاد اٌغاؽ)

1

دجخ

29

ِـبِ١غ اٌغاؽ

1

دجخ

30

علبهبد

1

دجخ

31

ِـبِ١غ ٠ض اٌجـزْٛ

1

دجخ

32

٠ض اٌجـزْٛ

1

دجخ

33

ٌمّخ اٌجـزْٛ

1

دجخ

34

وغٓ٠

1

دجخ

35

ِـّبع اٌىغٓ٠

1

دجخ

36

ِبؿٛعح اٌؼ٠ذ اٌغئ١ـ١خ

1

دجخ

37

دـبؽ دغاعح اٌؼ٠ذ

1

دجخ

38

دـبؽ ضغظ اٌؼ٠ذ

1

دجخ

39

ػ١بع اٌؼ٠ذ

1

دجخ

40

ػّٛص ؿ١ٌٕٛض ِغ اٌغوت

1

دجخ

41

ؿٍٔٛب٠ض ؤفمٟ

1

دجخ

42

ؿٍٔٛب٠ض عؤؿٟ

1

دجخ

43

ثشبر اٌض٠ؼي

1

دجخ
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44

ِغٚدخ اٌزجغ٠ض

1

دجخ

45

ٌ ٟػ٠ذ ضغظ ٕ٘ 4/1ق

1

دجخ

46

ٌ ٟػ٠ذ ضغظ ٕ٘ 2/1ق

1

دجخ

47

دـبؽ دّب٠خ أمغبع اٌـ١غ

1

دجخ

٘ؾ ث١ت ث ٓ١اٌذٛى اٌغئ١ـٚ ٟاالضبفٟ
48

(ٕ٘ )3-2ق

1

دجخ

49

ِذضغ ص٠ؼي

1

دجخ

50

ِضشخ دمٓ اٌض٠ؼي اٌغئ١ـ١خ

1

دجخ

51

وٛع اٌٛاالد (غغبء عاؽ اٌّذغن)

1

دجخ

52

لبػضح ؿٍٕ١ض ثّت اٌض٠ؼي

1

دجخ

53

ؿٍٔٛب٠ض ؤفمٟ

1

دجخ

54

ؿٍٔٛب٠ض عؤؿٟ

1

دجخ

55

ٌ ٟػ٠ذ ضغظ ٕ٘ 1ق

1

دجخ

56

عثالد اٌىٛثٍٕ١ظ ث ٓ١اٌّذغن  ٚاٌضٕ٠بِٛ

1

دجخ

57

ٌ ٟص٠ؼي ضغظ ( ٔ١جً )19

1

دجخ

58

فٍزغ ٘ٛاء C14200

1

دجخ

59

فٍزغ ٘ٛاء C15300

1

دجخ

60

فٍزغ ٘ٛاء C16400

1

دجخ

61

فٍزغ ص٠ؼي صبٔٞٛ

1

دجخ

62

فٍزغ ػ٠ذ

1

دجخ

63

فٍزغ ص٠ؼي اثزضائٟ

1

دجخ
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64

عئٚؽ اٌّذغن

1

دجخ

65

ثبوٕبد ؤغغ١خ اٌوّبِبد

1

دجخ

66

عثالد اٌوضع

1

دجخ

67

عثالد ػّضاْ اٌضفغ

1

دجخ

68

ِٛاؿ١غ اٌض٠ؼي اٌغئ١ـ١خ

1

عمُ

69

ػ٠ذ ٌِٛض

1

صثخ ٌ 5 /زغ
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عضٚي ( )4اٌمغغ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٌّذغن ٌـزغ ث١زغ  4ثـزْٛ
LPWT4
اٌؼضص

اٌٛدضح

إؿُ اٌمغؼخ

َ
1

يضرخ زٌعل

1

حجخ

2

ػًىز كطٌٍ

1

حجخ

3

رطغ ػًىز انكطٌٍ

1

حجخ

4

ثؽزىٌ اؼزُسض يغ انشُبثط

1

حجخ

5

يىاؼٍط انسٌعل انطئٍؽٍخ

1

طمى

6

ثطاطبد انكطٌٍ

1

حجخ

7

شُبثط ؼزُسض

1

طمى

8

ثبكٍ ضاغ يكٍُخ

1

حجخ

9

ثىشبد ٌساد

1

حجخ

10

ثطاطبد انٍساد

1

حجخ

11

طًبيبد انؽحت

1

حجخ

12

طًبيبد انؼبزو

1

حجخ

13

هالالد

1

حجخ

14

ضثالد انىاالد

1

حجخ

15

ثبكٍ ثًت يبء

1

حجخ

16

ذىص واالد

1

حجخ

17

انظًبو انحطاضي ( انجٍؽخ )

1

حجخ

18

ؼٍط يحطن

1

حجخ

19

ٌس انجؽزىٌ

1

حجخ

20
21

ثبكٍ طسض انًحطن
يٍعاٍَخ يضرخ انسٌعل

1
1

حجخ
حجخ

22

ضثالد يىاؼٍط أػًسح انسفغ

1

حجخ

23

نًسح كطٌٍ أيبيٍخ

1

حجخ

24

نًسح كطٌٍ ذهفٍخ

1

حجخ

25

طًبو أيبٌ ضغط انعٌذ

1

حجخ

26

يٍعاٍَخ انحطكخ انجبَجٍخ نهكطٌٍ

1

حجخ

27

ثبكُبد انزطثى

1

حجخ

28

ضشبشبد انسٌعل

1

حجخ

29

َىظل

1

حجخ

30

يطوحخ رجطٌس

1

حجخ
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ؿؼغ اٌمغؼٗ

31

رطثى

1

حجخ

32

ثًت انعٌذ

1

حجخ

33

يشٍ انعٌذ

1

حجخ

34

ثًت انًبء

1

حجخ

35

هػ ثٍت انطازٌٍزط فىق

1

حجخ

36

هػ ثٍت انطازٌٍزط رحذ

1

حجخ

37

غطبء انطازٌٍزط

1

حجخ

38

انطازٌٍزط

1

حجخ

39

ثٍطَجبد يطوحخ انزجطٌس

1

حجخ

40

كىع انًبء

1

حجخ

41

طمى ثبكُبد وكبنخ نؽزط

1

طمى

42

ثبكُبد انًُفىل

1

حجخ

43

نً زٌعل ضغط

1

حجخ

44

يثهثبد انسٌعل

1

حجخ

45

نً زٌعل ضاجغ

1

حجخ

46

يحضط زٌعل

1

حجخ

47

ضلبطبد

1

حجخ

48

ػًساٌ انسفغ (طجبثبد )

1

حجخ

49

جفطَط يضرخ حمٍ انسٌعل

1

حجخ

50

حؽبغ حطاضح انًحطن

1

حجخ

51

حؽبغ ضغط انعٌذ

1

حجخ

52

ػٍبض انعٌذ

1

حجخ

53

ثربخ انسٌعل

1

حجخ

54

ضأغ انًحطن

1

حجخ

55

يؽبيٍط ٌس انجؽزىٌ

1

حجخ

56

ثبكٍ غطبء انظًبيبد

1

حجخ

57

ضثالد ثًت انعٌذ

1

حجخ

58
55

ضثالد يؽبيٍط أغطٍخ انظًبيبد
ظٌذ يىنس

1
1

حجخ
زثخ  5/نزط
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يالحظبد هبيخ :
٠ -1جت ؤْ رى ْٛعّ١غ لغغ اٌغ١بع ِ ٚـزٍؼِبرٙب ؤهٍ١خ ( ٚوبٌخ )  .وّب ؿ١زُ فذوٙب ِٓ هبدت اٌؼًّ لجً اٌلغٚع فٟ
رٕف١ظ األػّبي  ٚاٌشضِبد اٌفٕ١خ دـت ِب ٛ٠ضذٗ ّٔٛطط رمغ٠غ اٌفذن ٌٍمغغ علُ () .
 -2فييي ٟديييبي رغو١يييت ؤ ٞلغؼيييخ ال رٛعيييض فييي ٟعيييضاٚي لغيييغ اٌغ١يييبع ٠يييزُ ػّيييً وليييف ثٙيييب ِيييٓ اٌجٙيييخ إٌّفيييظح
ٔٙب٠يييخ ويييً كيييٙغ ِٛضيييذب فٙ١يييب اؿيييُ اٌمغؼيييخ ِٛ ٚصٍٙ٠يييب ٔ ٚيييٛع اٌٌّٛيييض ِيييغ اٌّٛص٠يييً  ٚاٌّٛليييغ اٌزيييٟ
عوجيييذ ف١يييٗ إ ضيييبفخ اٌييي ٝؿيييؼغ٘ب  ٚوّ١زٙيييب  ،صيييُ ٠مييي َٛثيييبٌغفغ ثيييٗ إٌييي ٝاٌّشزوييي ٓ١ثليييغوخ ّ٠يييٓ ِٛثب٠يييً
إل ؿييييزضعاط ػييييغٚى ؤؿييييؼبع ثٙييييب ال رمييييً ػييييٓ ػغضييي ، ٓ١ثّٛعجٙييييب ٠ييييزُ ِمبعٔييييخ ؤلييييً ػييييغى ؿييييؼغ ِييييغ
ػيييغى اٌجٙييييخ إٌّفييييظح ٌٍويييي١بٔخ  ٚإػزّييييبص ؤلٍٙييييب ؿييييؼغًا ِ ٚ ،يييٓ صييييُ إ ػزّييييبص طٌييييه وجييييؼء ِييييٓ عييييضاٚي
ؤؿؼبع لغغ اٌغ١بع اٌّٛضذخ ؤػالٖ.
 -3ر ؼزجغِييييٛاص اٌزٕظ١ييييف  ٚاٌلييييٍه  ٚاٌ٠ٛـييييغاد  ٚاٌييييغثالد  ٚاٌّـييييبِ١غ ِييييغ اٌوييييٛاِ ِ ً١ييييٓ ِـيييييزٍؼِبد
اٌو١بٔخ  ،ال رزُ اٌّغبٌجخ ثٙب.

ً
ثالثا :اعداد الخلاريز الخاصت بالفحص و اإلاعالجاث اإلاعلوبت.
 ٠زغٍت ِٓ اٌجٙخ اٌّزمضِخ ٌٍّٕبلوخ ؤْ ٠ىٌٙ ْٛب اٌمضعح ػٍ ٝرمض ُ٠اٌزمبع٠غ اٌفٕ١خ  ،د١ش ٠جت رمضٛٔ ُ٠ػ ِٓ ٓ١اٌزمبع٠غ ٚ٘ ٟرمغ٠غ اٌفذن  ٚاٌزلش١ن  ٚرمغ٠غ اٌؼًّ  ٚاالٔجبػ ( اإلهالدبد إٌّفظح)  ،وّب ٍ٠ذك ثٙظا اٌجٕض ّٔبطط رـبػض ػٍ ٝإػضاص
اٌزمبع٠غ  ٚ ،ا٢ر ٟرفبهٌٙ ً١ظا اٌجٕض وّب : ٍٟ٠

أ) رمغ٠غ اٌفذن  ٚاٌزلش١ن اٌفٌٍّٕ ٟذغن :
٠جت ػٕض إػضاص  ٚوزبثخ رمغ٠غ اٌفذن  ٚاٌزلش١ن اٌفٕ ٟؤْ ٠زضّٓ االر: ٟ
 اٌج١بٔبد اٌزؼغ٠ف١خ ٌٍّٛلغ ( اؿُ اٌّذبفظخ -اٌّٛلغ -رفبه ً١اٌؼًّ ربع٠ز اٌجضء  ٚاالٔزٙبء ِٓ اٌؼًّ ) ِٛاهفبد  ٚث١بٔبد اٌّذغن اٌفٕ١خ . اٌفذن  ٚاالسزجبعاد اٌز ٟرُ رٕف١ظ٘ب  ٚؤعٙؼح اٌفذن اٌّـزشضِخ. رلش١ن األػغبي  ٚاٌّلبوً اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚرذض٠ض ٔٛع اٌؼغً  ٚؤؿجبة اٌّلىٍخ. رذض٠ييييض لغييييغ اٌغ١ييييبع  ٚاٌّييييٛاص اٌالػِييييخ ٌذييييً اٌّلييييىٍخ  ٚإهييييالح اٌؼغييييً  ٚوّ١برٙييييب  ٚإعفييييبق اٌج١بٔييييبد اٌفٕ١ييييخٌٍمغغ اٌجض٠ضح اٌز ٟثذبعخ اٌ ٝاؿزجضاي (ثبٌّٕٛطط علُ (.)7
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 رذض٠ض اٌفزغح اٌؼِٕ١خ اٌالػِخ ٌذً اٌّلىٍخ  ٚربع٠ز اٌجضء  ٚاالٔزٙبء ِٓ ػٍّ١خ اهالح االػغبي. -اعفبق رفبه ً١اٌزىٍفخ اٌّبٌ١خ اٌز ٟرزضّٓ ؤؿؼبع لغغ اٌغ١بع  ٚرىٍفخ ؤعٛع اٌؼًّ (اإلهالح ).

ة) رمغ٠غ اٌؼًّ  ٚاالٔجبػ ( االهالدبد اٌّ١ىبٔ١ى١خ إٌّفظح) :
اػضاص  ٚوزبثخ رمغ٠غ اٌؼًّ  ٚاالٔجبػ ٠جت ؤْ ٠زضّٓ االر: ٟ
 اٌج١بٔبد اٌزؼغ٠ف١خ ٌٍّٛلغ ( اؿُ اٌّٛلغ -ربع٠ز اٌجضء  ٚاالٔزٙبء). ِٛاهفبد  ٚث١بٔبد اٌّذغن اٌفٕ١خ . اٌزٛض١خ ثجضٚي إلػّبي  ٚرفبه ً١اإلهالدبد اٌّ١ىبٔ١ى١خ اٌز ٟرُ رٕف١ظ٘ب  ٚ ،وظٌه األػغبي اٌّ١ىبٔ١ى١خ اٌّالدظخ ػٕيض رٕف١يظ رٍيه األػّيبيِ .زضيّٕبًؤعٛع االهالح ( دـت اٌفئخ اٌّذضصح ثجضاٚي اٌجؼء اٌضبٔ٘ ِٓ ٟظا اٌمـُ ).
 رٛض١خ دبٌٗ اٌٌّٛض لجً ٚثؼض االٔزٙبء ِٓ رٕف١ظ اٌؼًّ ِٓ سالي د[ه٠ٛغ٘ب ثٛاؿغٗ اٌىبِ١غا ٚرمضّٙ٠ب ٌِٛ ّٓ١ثبً٠ إعفبق لبئّخ لغغ اٌغ١بع اٌفؼٍ١خ اٌّـزشضِخ ٌذً اٌّلىٍخ  ٚإهالح األػغبي  ٚث١بٔبرٙب اٌفٕ١خ ٚوّ١برٙب  ٚؤؿؼبع٘ب ( .ثذـت اٌـؼغ اٌّٛضذخ ثجضاٚي اٌجيؼءاٌضبٌش ِٓ ٘ظا اٌمـُ )ِ .غ رٛض١خ إعّبٌ ٟاٌزىٍفخ اٌّبٌ١خ اٌلبٍِخ ثوٛعرٙب إٌٙبئ١خ  ،اٌز ٟرزضّٓ اٌزىٍفخ اٌزفو١ٍ١خ ٌمغغ اٌغ١بع  ٚؤعيٛع االهيالح دـيت
اٌفئخ .
 -إعفبق رمغ٠غ ثبٌزٛه١بد  ٚاٌّالدظبد اٌفٕ١خ اٌز ٟرـزٍؼَ األسظ ثٙب ٌزجٕت ؤ ٚاٌزمٍ ِٓ ً١رىغاع ؤ ٚدضٚس اٌّلىٍخ ِغح ؤسغ. ٜ

جّٔ :بطط  ٚعضاٚي فٕ١خ ٌألػّبي اٌّ١ىب ٔ١ى١خ :
د١ش ٠زضّٓ ٘ظا اٌجبٔت ّٔبطط عضاٚي فٕ١خ رـبػض ف ٟإػضاص اٌزمبع٠غ اٌّٛضذخ ؤػالٖ ٚ ،رذضص ثبٌزبٌ: ٝ


ّٔٛطط علُ (  ) 6رمغ٠غ ِغبثمخ  ٚفذن لغغ اٌغ١بع اٌز ٝؿ١زُ اؿزشضاِٙب ٌّؼبٌجٗ ِلىٍٗ ِ١ىبٔ١ى١خ ِذضصٖ .



ّٔٛطط علُ (  ) 7رمغ٠غ اٌفذن  ٚاٌزلش١ن األ. ٌٟٚ



ّٔٛطط علُ (  ) 8رمغ٠غ سبم ثمغغ اٌغ١بع اٌز ٟرُ رغو١جٙب ٠ ،زُ ػًّ رمغ٠غ ٌىً ٔٛع ِٓ اٌّذغوبد ِٕفغصاً.



ّٔٛطط علُ (  ) 9رمغ٠غ إٔجبػ ػًّ اإلهالدبد اٌّ١ىبٔ١ى١خ.



ّٔٛطط علُ (  ) 10عضٚي ثمغغ اٌغ١بع اٌّـزجضٌخ ( اٌؼبعٍخ ؤ ٚاٌزبٌفخ ) اٌز ٟؿ١زُ رٛع٠ض٘ب ٌٍّشبػْ كغوخ ِٛ ّٓ٠ثب. ً٠
 ٚاٌوفذبد اٌ زبٌ١خ ؿ١زُ إؿزؼغاى ٘ظٖ إٌّبطط.

57 of 51Page

اؼزًبضح فحض ويطبثمخ و رؽجٍم لطغ انغٍبض انًٍكٍُكٍخ انربطخ ثؼًم رىضٍت او االطالح
ًَىشج ضلى (  ) 6رمطٌط يطبثمخ و فحض لطغ انغٍبض انًٍكبٍَكٍخ
فحط القطع قبن الرتحًن لمىىقع وَ قبن ميَ وىباين والشزكُ املًلاًٌلًُ
ً

اصي القطعُ

الزقي التضمضمِ لمقطعه

جهه التضًٍع

فحط القطع عٍد الىصىه والرتكًب ( الفزع )
ً

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

تأكًد الفحط وَ ميَ وىباين ( وطابق

تأكًد الفحط وَ قبن الفزع ( وطابق /

 /غري وطابق )

غري وطابق )

االسى وانتوقيع /
جانب الشركة امليكانيكية
جانب عن الفرع

جانب عن
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مين موبايل

والحظات

ّٔٛطط علُ (  ) 7اٌفذن  ٚاٌزلش١ن األ. ٌٟٚ
إؼى انًىلغ  /............................... :يحبفظخ ............................
ربضٌد ثسء انفحض و انزشرٍض 20 / / :
ربضٌد اإلَزهبء 20 / / :
َىع انًحطن ...............................................................:
رجٍٍ يٍ ذالل انفحض و انزشرٍض األونً ظهىض األػطبل انزبنٍخ :
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
و رحزبج إلطالحهب انمٍبو ثإؼزجسال و رطكٍت لطغ انغٍبض انزبنٍخ :
يالحظبد
يىزٌههب
إؼى انمطؼخ
1
2
3
4
5
6
كًب َىطً ثؼًم اَرً :
 ........................................................ ........................................................ ........................................................يهُسغ انجهخ انًُفصح ..........................:
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ّٔٛطط علُ (  ) 8رمغ٠غ سبم ثمغغ اٌغ١بع اٌز ٟرُ رغو١جٙب ؤصٕبء ػًّ اٌو١بٔخ
إؼى انًىلغ  /............................... :يحبفظخ ............................
ربضٌد انجسء 20 / / :
ربضٌد اإلَزهبء 20 / / :
َىع انًحطن ...............................................................:
و
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

إؼى انمطؼخ و يىزٌههب

انزكهفخ

انكًٍخ

إؼى يهُسغ انجهخ انًُفصح نهظٍبَخ ...................... :

يالحظبد

انجهخ انًُفصح نهظٍبَخ ........... :
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ّٔٛطط علُ (  ) 9رمغ٠غ إٔجبػ ػًّ اإلهالدبد اٌّ١ىبٔ١ى١خ.
إؼى انًىلغ  /............................... :يحبفظخ ............................
ربضٌد انجسء 20 / / :
ربضٌد اإلَزهبء 20 / / :
َىع انًحطن ...............................................................:
فئخ االطالحبد

رفبطٍم اإلطالحبد

ركهفه اجىض االطالح

1
2
3

طٍبَخ1

4
5
1
2

طٍبَخ 2

3
1

طٍبَخ ..

2

طٍبَخ ...

كًب َىطً إلؼزًطاض ػًم انًحطن ثشكم طجٍؼً انمٍبو ثؼًم اَرً :
 ........................................................ ................................................................................................................ -

اؾٗ ١املٓؿر ٠يًؿٝاْ............... : ١

َٗٓدع اؾٗ ١املٓؿر ٠يًؿٝاْ............... : ١
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يالحظبد

ّٔٛطط علُ (  ) 10عضٚي ثمغغ اٌغ١بع اٌّـزجضٌخ ( اٌؼبعٍخ ؤ ٚاٌزبٌفخ )
إؼى انًىلغ  /............................... :يحبفظخ ............................
ربضٌد انزىضٌس 20 / / :
َىع واؼى انًحطن ...............................................................:
اإلذىح  /شطكخ ًٌٍ يىثبٌم ٌ :طجى إؼزالو لطغ انغٍبض انؼبطهخ و انزً رى إؼزجسانهب يٍ انًىنس انؼبيم ثًىلغ  /...................يحبفظخ ................................
ّ
1
2
3
4
5
اؾٗ ١املٓؿر ٠يًؿٝاْ............................ ١
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...............................

رابعا ً :الضزوط وؤلالتزاماث الفىيت:
ؿززُ ػٍّ١خ اٌزم ُ١١اٌفٌٍٕ ٟؼغٚى ٚفمبً إلؿز١فبء اٌٛصبئك اٌزبٌ١خ :
 اٌىبصع اٌفٕ٠ ٟجت ؤْ ٠ىٌ ْٛض ٗ٠سجغاد ؿبثمخ فٔ ٟفؾ اٌّجبي ثذ١ش ٠ىٌٍ ْٛفٕ ٟصالس ؿٕٛاد ٌٍٚؼّبي ؿجغ ؿٕٛادسجغٖ .
 ؤْ ٠مضَ ٚصبئك ٌٍٛعف اٌّ١ىبٔ١ى١خ اٌّزىبٍِخ اٌّزٕمٍخ رـّخ ثزٕف١ظ وبفخ ؤػّبي اٌفذن ٚاإلهالح اٌّ١ىبٔ١ىٚ ٟرـّخٌٙب ثبٌٛهٛي إٌ ٝوبفخ اٌّٛالغ ٚإٌ ٝؤوضغ ِٓ ِٛلغ فٔ ٟفؾ اٌٛلذ إطا الزضذ اٌذبعخ إٌ ٝطٌه ٚثّب ال رـجت ف ٝرإس١غ
رٕف١ظ اٌؼًّ ػٕض اٌغٍت .
 ؿغػٗ اٌزجبٚة ٚاٌزفبػً ٌض ٜاٌّزمضَ ػٕض ٚهٛي اٌجالؽ ِٓ هبدت اٌؼًّ ٚاٌزذغن ِجبكغح اٌ ٝاٌّٛلغ اٌّـزٙضف ٚاْ٠ىِ ْٛزٛاعض ف ٝاٌّٛلغ سالي  24ؿبػٗ ٚػضَ اٌمجٛي ثأِ ٜجغع ٌٍزإس١غ .
 ٠ىٌ ْٛض ٗ٠وبصع فٕ١ِ ٟىبٔ١ىِ ٟزشون ٌٗ اٌمضعح ػٍ ٝإعغاء ػٍّ١بد اٌفذن ٚرلش١ن األػغبي ٚاٌّلبوًاٌّ١ىبٔ١ى١خ ٚرٕف١ظ اإلهالدبد اٌالػِخ ٌٙب ٚثؼمٛص ال رمً ػٓ ؿٕز ٓ١ؤ ٚؤوضغ لض رُ اٌزؼبًِ ِؼٙب .
 ؤْ ٠ىٌ ْٛض ٜاٌّزمضَ ٌغٍت اٌزإ٘ ً١ػمٛص ألػّبي ه١بٔخ ِّبصٍخ سالي اٌشّؾ اٌـٕٛاد األس١غح. اٌمضعح ٚاٌشجغح ػٍ ٝرٛف١غ وبفخ لغغ اٌغ١بع ٚاٌّٛاص اٌالػِخ ٌإلهالح ٚإػبصح اٌزإ٘ ً١اٌّ١ىبٔ١ىٌ ٟىبفخ ؤٔٛاع اٌّذغوبداٌّـزٙضفخ ثٕبءً ػٍ ٝوً دبٌخ ٚف ٟاٌٛلذ اٌّذضص ٚا٠جبص اٌذٍٛي اٌجضٍ٠خ اٌز ٝرـغع ِٓ ِؼبٌجٗ اٌّلىٍٗ .
 ٌوبدت اٌؼًّ اٌذك ف ٟاألسز١بع ثزٛف١غ لغغ اٌغ١بع ِ ٚذبؿجخ اٌجٙخ إٌّفظٖ ٌٍو١بٔخ ثجٕض ؤعٛع اٌؼًّ فمظ  ٌٗ ٚ ،ؤ٠ضبًاٌذك ف ٟإسز١بع رىٍ١ف اٌجٙخ إٌّفظح ٌٍو١بٔخ اٌم١بَ ثزٛف١غ لغغ اٌغ١بع  ٚاٌو١بٔخ ِؼًب .
 االؿزؼضاص اٌزبَ ٌض ٜاٌّزمضَ ٚاٌزذغن ف ٝعّ١غ اٌظغٚف ( اعبػاد  -اػ١بص  -اٌفؼبٌ١بد اٌٛعٕ١خ – دبالد عبعئٗ ) . االٌزؼاَ ثغفغ اٌزمبع٠غ ٚاالؿزالِبد ٌالػّبي إٌّجؼح وال ػٍ ٝدضح ِٚؼّضح ِٓ اٌّزمضَ . ػٍ ٝاٌّزمضَ اعفبق فٛار١غ عؿّ١خ ٌٍذبالد اٌز٠ ٝزُ ِؼٙب اٌزؼبًِ ِغ عٙبد سبعع١خ ( ٚعف – ِشبعط ِ -ؼبعى لغغاٌغ١بع .... -اٌز) ٚوبْ لض رُ اٌزٕـ١ك ِـجمب ِغ اٌّؼٌٕ ٓ١١ض ٜهبدت اٌؼًّ  ِٓٚصُ ضّٙب ِغ اٌّغبٌجخ ثبٌّـزذمبد ،
ِبٌُ رى ْٛغ١غ ِؼزّضح ٠ٚزذًّ سـبعرٙب .

