
                                         يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ
 االكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ        

 كوٜ اهثؼًبئخ ٔفًٌَٕ عُٛٓب الؿٛو"  عُّٛ 450"                                           انَُقخ اكاهح انزؼبهلاد          

                                                                                           

  2019/2020نهؼبو انًبنٗ       (16 )يُبهّٖ ػبيخ ههى 

 لطملىرمرةىجدومظىلمولدىالطوارئىبمبنىىدووانىالطامىلمحلغظظىالػلووبوظ

      انضبَٛخ انضبَٛخ ظٓوا26/11/2019:  ٔيٛؼبك عهَخ كزؼ انًظبهٚق انلُٛخ يؾلك نٓب ٕٚو انضالصبء انًٕاكن 

     رؾزبط يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ إنٗ االُٕبف انًٕٙؾخ ثبنوٕائى انًوكوخ ٔػهٗ يٍ ٚوؿت انلفٕل كٗ ْنِ انًُبهٖخ إرجبع 

 انقبٓ ثزُظٛى انزؼبهلاد انُٗ رجويًٓب انغٓبد انؼبيخ انًؼًٕل 2018 نَُخ 182االّزواٛبد انؼبيخ نهزٕهٚلاد ٛجوب نهوبٌَٕ ههى 

ثّ ٔهذ رولٚى انؼطبء يغ يواػبح اٍزكًبل يب عبء كٙ ثُٕك االّزواٛبد ٔٚزى انزؼبهل ٛجوب نهًُبهٖخ انؼبيخ ٔانْؤٛ ٔاألٛو انلُٛخ 

 إكاهح انزؼبهلاد  –انًنكٕهح ثكواٍخ انْؤٛ ٔيكبٌ انزُلٛن ٔإَؼوبك انغهَبد ٚكٌٕ ثًوو االكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ 

( 0133223904) انلٔه انواثغ  رهٛلٌٕ ٔكبكٌ االكاهح  ههى – كٕهَِٛ انُٛم –ثلٕٚاٌ ػبو يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ ثًلُٚخ ثُٓب 

 ٔاٌ االػزًبك انًبنٗ يزٕكو ثبنقطخ االٍزضًبهٚخ نهؼبو DCHECH_1963_1@YAHOO.COMٔانجوٚل االنكزؤرٗ

:  ٔٚكٌٕ ػهٗ انٕعّ انًٕٙؼ كبٜرٙ 2020 /   2019انًبنٗ

انجُل االٔل 

 انضبَّٛ ػْو ظٓو اكاهح انزؼبهلاد  ثبنًؾبكظخ كٙ يٕػل ؿبٚزّ انَبػّ –     رولو انؼطبءاد إنٗ االكاهح انؼبيّ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ 

انًقزٕو ثقبرى كٕٚاٌ ػبو انًؾبكظخ يغ كزبثخ ههى هًَٛخ رؾٖٛم  (انكواٍّ  )يٕهؼّ يٍ إٔؾبثٓب ػهٗ ًَٕمط انؼطبء  )انزبهٚـ انًؾلك 

   . (صًٍ انكواٍّ ٔربهٚقٓب ٔفزى عًٛغ أهام انؼطبء ثقبرى انْوكخ ٕٕهح ٛجن االٕم

 :انجُل انضبَٙ 

     ٚكٌٕ انؼطبء َبكن انًلؼٕل نًلح رَؼٌٕ ٕٚيب يٍ ربهٚـ كزؼ انًظبهٚق كًب ٚهيو أٌ  ٚكٌٕ انزأيٍٛ انًؤهذ َبكن انًلؼٕل نًلح صالصٌٕ 

 .ٕٚيب ثؼل اَزٓبء يلح ٕالؽٛخ ٍوٚبٌ انؼطبء أ ربهٚـ اَزٓبء يلح ٕالؽٛزّ اما كبٌ ثقطبة ًٙبٌ ثُكٗ 

: انجُل انضبنش 

رولو انؼطبءاد كٗ يظؤكٍٛ يـهوٍٛ اؽلاًْب نهؼوٗ انلُٗ ٔاالفو نهؼوٗ انًبنٗ ػهٗ اٌ ركٌٕ يٕهؼخ يٍ إؾبثٓب ػهٗ ًَٕمط انؼطبء 

انًقزٕو ثقبرى انًؾبكظخ ٔانًؤّو ػهّٛ ثوهى هًَٛخ رؾٖٛم انضًٍ ٔربهٚقٓب ٔػهٗ علٔل انلئبد انًواكن نّ ٔٚغت اٌ ٚضجذ ػهٗ كم يٍ 

يظؤكٗ انؼطبء انلُٗ ٔانًبنٗ َٕػّ يٍ انقبهط ٕٔٚٙغ انًظؤكٍٛ كافم يظؤف يـهن ثطوٚوخ يؾكًخ ٕٔٚٙؼ ػهّٛ اٍى ٔػُٕاٌ 

ٔٚكٌٕ رولٚى انؼطبءاد ايب ثبهٍبنٓب ثبنجوٚل  ( 2019/ 11 / 26  )انًؾبكظخ ٔاٌ يبثلافهّ انًظؤف انلُٗ ٔانًظؤف انًبنٗ ثغهَّ 

انًٕٕٗ ػهّٛ فبنٖخ االعو أ ٔٙؼٓب كافم انُٖلٔم انًقزٔ نٕٙغ انؼطبءاد ثبنًؾبكظخ أ رَهًٛٓب نوهى  انًؾلٕظبد ثٓب ثًٕعت 

اٖٚبل ٚضجذ كّٛ ربهٚـ انزَهٛى ٍٔبػزّ ٔٚغٕى اما كبٌ انؼطبء يوليب يٍ كوك أّوكّ كٗ انقبهط اٌ ٚولو ػهٗ انًُٕمط انقبٓ ثًولو 

انؼطبء ثْوٛ هٛبيّ ثَلاك صًٍ كواٍخ انْؤٛ ٔانًٕإلبد ٔٚكٌٕ كزؼ يظبهٚق انؼطبء كٗ انٕهذ ٔانًكبٌ انًؾلكٍٚ ثكواٍخ انْؤٛ 

ٔانًٕإلبد كٗ عهَخ ػهُّٛ ػبيخ ثؾٕٚه يٍ ٚوؿت يٍ يوليٗ انؼطبءاد ٔٚغٕى نًوليٗ انؼطبءاد رلٕٚ٘ يٍ ٚؤَّ نؾٕٚه عهَخ 

كزؼ انًظبهٚق ّوٚطخ رولٚى رلٕٚ٘ انلال ػهٗ منك ٔٚوزٖو  كزؼ يظبهٚق انؼؤٗ انًبنٛخ ػهٗ انؼؤٗ نًوجٕنخ كُٛب ٔٚزى روٛٛى 

انؼطبءاد ثؼًم رووٚو كُٗ ٔروٛٛى يبنٗ نهؼطبءاد انًوجٕنخ كُٛب ٔمنك ثًؼوكخ نغُخ انجذ انًْكهخ ثوواه انَهطخ انًقزٖخ 

 :انجُل انواثغ .

 انٖبكه كٗ ّبٌ رلٚٛم انًُزغبد 2015 نَُخ 5     ٚلٚم رٕهٚل األُٕبف انًطهٕثّ يٍ انًُزظ انًؾهٙ ٔمنك ٔكوب الؽكبو انوبٌَٕ ههى 

.  انًٖوٚخ كٗ انؼوٕك انؾكٕيٛخ 

ػًبك كِّٛ 

                               انهغُخ                                                هئٌٛ انهغُخ 
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                                           يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ
 االكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ        

                                                      اكاهح انزؼبهلاد          

 :انجُل انقبيٌ 

 ٔٔٙغ www.etenders.gov.egٔػُٕآَب ٔثٕاثخ انزؼبهلاد انؼبيخ ػهٗ انْوكبد انًزُبكَخ أٌ روٕو ثزَغٛم ثٛبَبرٓب ػهٗ يٕهغ      

 0ََقّ يٍ انزَغٛم ثجٕاثخ انزؼبهلاد انؼبيخ ثبنؼطبء انلُٗ 

 :انجُل انَبكً 

 (إليٚبء يولو انؼطبء )ٔأٌ ٕٚهغ كٙ انًكبٌ انًقٖٔ نّ " ٕٛـخ انؼول "      ٚهيو أٌ َٚزٕكٙ يولو انؼطبء كبكخ انجٛبَبد انًطهٕثّ كٙ 

 . كًب ٚغت أٌ ٕٚهغ ػهٗ انْؤٛ انًوكوّ نهؼطبء ٔإػبكرٓب 

 :انجُل انَبثغ 

يَزُل هًٍٗ يٍ انجُك ٔانلوع - ٕٕهِ ثطبهخ انوهى انوٕيٗ نٖبؽت انؾَبة انجُكٗ  :-     ٚولو ًٍٙ أهام انؼطبء انًَزُلاد انزبنٛخ 

يَزُل ٚلٛل ثبٍى انْوكخ ٔانوهى انٚوٚجٗ ٔههى انًُْأح ٔٚزى انَلاك ثبيو ككغ انكزؤَٗ ػهٗ ههى انؾَبة انٕاهك -  ٔههى انؾَبة 

 0ثبنؼطبء 

إما رطهجذ ٛجٛؼخ " كًب ٚهزيو يولو انؼطبء ثزًٍٚٛ يظؤكخ انلُٗ إهواه ٚلٛل انزيايخ ثبنزبيٍٛ ػهٗ انؼًبنخ ٔكوب نوٕاٍَٛ انزبيُٛبد انَبئلح 

 "انؼًهٛخ منك 

 : انضبيٍانجُل 

" يظبهٚق انًُبهّٖ "      انؼُٛبد انًطهٕثّ رَهى إنٗ يقيٌ انؼُٛبد ثوَى انًقبىٌ ثبنًؾبكظّ هجم انزبهٚـ انًؾلك نلزؼ انًظبهٚق انلُٛخ 

 ػُٛخ رٕٙغ ػهٗ كميٍ ؽٛش انؼلك أٔ انؾغى أٔ انًوبً أٔ انٕىٌ ٔٚغت أٌ ػهٗ أٌ ركٌٕ يطبثوّ رًبيبً نًب رُٔ ػهّٛ كٙ انًٕإلبد 

ثطبهخ ثطوٚوخ ال َٚٓم َيػٓب يُٓب ٔٚلٌٔ ػهٛٓب أٍى يولو انؼطبء ٔكم ػطبء الرولو ػُّ انؼُٛبد انًطهٕثّ ال ٚهزلذ انّٛ كًب ال روجم 

 .ْٔنا كٗ ؽبنخ ٛهت رولٚى ػُٛبد  ثأٖ ؽبل يٍ االؽٕال  انلُٛخ ػُٛبد ثؼل انًٛؼبك انًؾلك نلزؼ انًظبهٚق

 : انزبٍغانجُل .

ٚزى االنزياو ثزٕهٚل االُٕبف يؾم انطوػ ٛجوب نهْؤٛ ٔانًٕإلبد انلُٛخ ٔانكًٛبد ٔاالٍؼبه انًزؼبهل ػهٙ اٍبٍٓب ٔمنك فالل يلح     

    انغٓبد انطبنجخ–يولاهْب  صالصخ ّٕٓه رؾَت يٍ انٕٛو انزبنٗ نالفطبه ثوجٕل انؼطبء ، ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انزَهٛى ثًقبىٌ انًؾبكظخ ثجُٓب 

. 

 : انؼبّوانجُل 

 (. انؼطبء ثبنهـّ انؼوثّٛ ٔكم ػطبء ٚولو ثهـّ أعُجّٛ ٚغت أٌ ٚوكن يؼّ روعًخ ػوثّٛ ٔاال اٍزجؼل انؼطبء رؾوٚو  ٚغت      )

 : انؾبكٖ ػْوانجُل 

فو انؼطبء اعًبنٗ هًٛزّ ههًب آ كٙثبنغُّٛ ٔانووُ صى ٚجٍٛ  ثبنؾؤف  ٚغت كزبثخ ٍؼو كم ُٕق ٔاعًبنٗ صًٍ انُٖق ههًب ٔكزبثّ    

 0ثبنؾؤف ٔاٌ ٚكٌٕ منك ػهٗ انكًجٕٛرو ٔثقٜ ٔاٙؼ ٔكزبثخ 

 : انضبَٗ ػْوانجُل 

كم رؼلٚم ٚغوٚخ يولو انؼطبء ػهٗ انْؤٛ انًلَّٔ ثأٔهام ْنا انؼطبء ال ٚكٌٕ يهييب نهًٖهؾخ اال اما ؽوه كٗ فطبة يُلٖم ٚوكن      

  . ثبنؼطبء ػُل رولًّٚ 

 :-  ػْوانضبنشانجُل 

ٔٚكٌٕ فطبة ًٙبٌ ثُكٗ أ َولا "  كوٜ رَؼخ االف عُّٛ الؿٛو " عُّٛ  9000ٚوكن يغ انًظؤف انلُٗ رأيٍٛ يؤهذ ثًجهؾ ٔهلهِ      

ٍبػخ ٔاما رى انلكغ 48ٔكٗ ؽبنخ انَلاك َولا ٚكٌٕ ػٍ ٛوٚن انلكغ االنكزؤَٗ ٔٚكٌٕ هجم يٛؼبك عهَخ كزؼ انًظبهٚق انلُٛخ ػهٗ االهم 

  .االُٕبف انواٍّٛح يٍ اعًبنٗ هٛى% 5ٔكٗ ؽبنخ هٍٕ انؼطبء ٚيكاك انٗ َولا ثؼل عهَخ كذ انًظبهٚق انلُٛخ كهٍ ٚوجم انؼطبء  

                               انهغُخ                                                هئٌٛ انهغُخ ػًبك كِّٛ
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                               يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ            
 االكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ        

                                                      اكاهح انزؼبهلاد          

 : ػْو انواثغانجُل 

     فطبثبد انًٚبٌ انزٗ رولو كزبيُٛبد ااثزلائٛخ أَٓبئٛخ ٚغت اٌ َٚجوٓب فطبة يٍ انجُك انٖبكه يٍ فطبثبنًٚبٌ ٚؤٚل ٕؾخ ٕلٔهح  

ٔٚكٌٕ انًٚبٌ انُٓبئٗ ٍبهٖ نًلح رجلايٍ ٔهذ إلاهح انٗ يب ثؼل اَزٓبء يلح انؼول ثضالصخ آّو ٔالٖٚوف انزبيٍٛ انُٓبئٗ اال ثؼل 

. اَزٓبء يلح انًٚبٌ

  : ػْوانقبيٌانجُل 

يٍ إعًبنٗ انزؼبهل ٔمنك يوبثم فطبة ًٙبٌ ثُكٗ يؼزًل كٌٔ هٛل أٔ ّوٛ ثبنوًٛخ % 25ٚزى ٕوف ككؼخ يوليخ نهْوكخ ثؾل أهٖٗ 

ٔانؼًهخ مارًٓب ٔثْوٛ أٌ روٕو انْوكخ ثزؾلٚل أٔعّ ٕوف انلكؼخ انًوليخ ََٔجزٓب كٗ ؽبنخ ٛهجٓب ثؼطبئٓب انلُٗ ٔانًبنٗ انًوليٍٛ يُٓب 

  0كٗ ماد انًُبهٖخ 

 :  ػْوانَبكًانجُل 

ٔيؼزًل  يب ثؼل انجٛغ فليخ رولٚى ًٙبٌ يكزٕة نًلح ػبو ٙل ػٕٛة انُٖبػّ ٔٚغت أٌ ٚكٌٕ نًولو انؼطبء يوكي        ٚهزيو يولو انؼطبء ة 

 0ٔرولٚى انًَزُلاد انلانخ ػهٗ ٔعٕك يوكي ٕٛبَخ ٍبهٖ ٔيؼزًليغ االنزياو ثزٕكٛو هطغ انـٛبه كٗ ؽبنخ ٛهجٓب 

 :  ػْوانَبثغ انجُل 

 انقبٓ ثزُظٛى انزؼبهلاد انزٗ رجويٓب 2018 نَُخ 182نهوبٌَٕ ٚوو يولو انؼطبء أَّ اٛهغ ػهٗ ََقخ يٍ االّزواٛبد انًلهعّ       

ٔأَّ هلو ػطبئّ ػهٗ أٍبً ْنِ االّزواٛبد ٛجوب – انًؼًٕل ثٓب ٔهذ رولٚى انؼطبء انغٓبد انؼبيخ ٔكنا انكزت انلٔهٚخ يٍ ٔىاهح انًبنٛخ 

 انلٔه انواثغ  – كٕهَِٛ انُٛم –ثئكاهح انزؼبهلاد  ثلٕٚاٌ ػبو يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ ثًلُٚخ ثُٓب  انزٗ ًٚكٍ االٛالع ػهّٛ انوبٌَٕ انٓن

                                                    .  ػطبء ال ٚواػٗ كّٛ ْنِ االّزواٛبد انقبّٕ ٔانؼبيّأ٘ إنٗ ٚهزلذ ٌٔل( 0133223904)رهٛلٌٕ ٔكبكٌ االكاهح ههى 

  :انجُل انضبيٍ ػْو

 ٚغت اٌ ٚزولو يولو انؼطبء ثًب ٚلٛل انزَغٛم ثًٖهؾخ ٙوائت انوًٛخ انًٚبكخ أ ثبهواه ثؼلو ثهٕؽ ؽل انزَغٛم ٕٕٔهح يٍ انجطبهخ 

انٚوٚجٛخ نالهثبػ انزغبهٚخ ٔانُٖبػٛخ يٕٙؾب ثٓب افو اهوا ٙوٚجٗ ٔكنا انْكم انوبََٕٗ نهْوكخ ٕٕٔهح يٍ انَغم انُٖبػٗ 

. ٔانًَزُلاد انلانخ ػهٗ ٔعٕك يوكي ٕٛبَخ يؼزًل -  ً ٔكالء  14 ً 4ٔ –ٔانزغبهٖ ٔانًَزٕهكٍٚ 

 :انجل انزبٍغ ػْو 

     ٚؾن نهغّٓ رؼلٚم ػوٕكْب ىٚبكح انكًٛبد ٔرقلٛ٘ انكًٛبد انًطؤؽخ ٔانؾن كٙ رغيئخ االُٕبف ثًب ٚزلن ٔاؽكبو انوبٌَٕ ٔكٙ 

يٍ كًٛخ كم ثُل نجبهٗ انؼوٕك ٔثناد  % 15يٍ كم ثُل نؼول انًوبٔالد ٔثًب الٚغبٔى % 25ٕٙء االػزًبكاد انًبنّٛ ٔثًب الٚغبٔى 

 0انْؤٛ ٔانًٕإلبد ٔاالٍؼبه انًزؼبهل ػهٛٓب 

انجُل انؼْؤٌ 

 انقبٓ ثزُظٛى انزؼبهلاد انزٗ رجويًٓب 2018 نَُخ 182 يٍ انوبٌَٕ ههى 48     ٚزى رطجٛن ؿوايبد انزأفٛو ٛجوب الؽكبو انًبكح ههى 

:-  انغٓبد انؼبيخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ 

يٍ % 10يٍ هًٛخ انؼول إما نى ٚزغبٔى يلح انزأفٛو ََجخ  % 10 كٗ يوبٔالد االػًبل ثًب الٚغبٔى يغًٕع يوبثم انزأفٛو ََجخ – 1

 0إما عبٔىد يلح انزأفٛو منك  % 15انًلح انكهٛخ نهؼًهٛخ ٔٚيٚل يوبثم انزأفٛو انٗ ََجخ 

يٍ انًلح انكهٛخ % 10يٍ هًٛخ انؼول إما نى رزغبٔى يلح انزبفٛو ََجخ  % 3كٗ ثبهٗ انؼوٕك ثًب الٚغبٔى يغًٕع يوبثم انزأفٛو ََجخ - 2

 0إما عبٔىد يلح انزأفٛو  % 5نهؼول ٔٚيٚل يوبثم انزأفٛو انٗ ََجخ 

ػًبك كِّٛ  

                               انهغُخ                                                هئٌٛ انهغُخ 
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                                           يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ
 االكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ        

                                                      اكاهح انزؼبهلاد          

انجُل انٕاؽل ٔانؼْؤٌ 

:- ّؤٛ كَـ انؼول 

:- انلَـ انٕعٕثٗ نهؼول رهوبئٛب ّٔطت انًزؼبهل يٍ ٍغم انًزؼبهلٍٚ -1

إما رجٍٛ أٌ انًزؼبهل اٍزؼًم ثُلَخ أٔ ثٕاٍطخ ؿٛوح انـِ ٔانزالػت كٗ رؼبيهخ يغ انغٓخ االكاهٚخ انًزؼبهلحأ كٗ ؽٖٕنخ ػهٗ انؼول  * 

 0إما رجٍٛ ٔعٕك رٕاٛؤ أٔ يًبهٍبد اؽزٛبل أٔ كَبك أٔ اؽزكبه *0

 0 انًْبه انٛخ2018 نَُخ 182 يٍ انوبٌَٕ 50إما أكهٌ انًزؼبهل أٔأػَو ٔمنك رطجٛوب نُٔ انًبكح *

:- انلَـ انغٕاىٖ نهؼول أٔ انزُلٛن ػهٗ انؾَبة -2

    ٚغٕى نهغٓخ االكاهٚخ كَـ انؼول أٔ رُلٛنح ػهٗ ؽَبة انًزؼبهل إما أفم ثأٖ ّوٛ عْٕوٖ يٍ ّؤّٛ ٔكٗ عًٛغ ؽبالد انلَـ أٔ 

انزُلٛن ػهٗ ؽَبة انًزؼبهل ٚكٌٕ انزأيٍٛ انُٓبئٗ يٍ ؽن انغٓخ االكاهٚخ كًب ٚكٌٕ نٓب أٌ رقٖى يب رَزؾوخ يٍ يوبثم انزأفٛو ٔهًٛخ كم 

 انًْبه 2018 نَُخ 182 يٍ انوبٌَٕ ههى 51فَبهح رهؾن ثٓب يٍ أٖ يجبنؾ يَزؾوخ أٔ رَزؾن نهًزؼبهل نلٚٓب ٔمنك رطجٛن نُٔ ههى 

  0انّٛ 

ٚؾن نهغٓخ االكاهٚخ إَٓبء انزؼبهل ؽبل ٔكبح انًزؼبهل اصُبء انزُلٛن ٔهك انزأيٍٛ انُٓبئٗ نهٕهصخ يب نى ٚكٍ نٓب يطبنجبد هجم انًزؼبهل أٔ - 3

انًَبػ نٓى ثبالٍزًواه كٗ رُلٛن انؼول ٔإما كبٌ انؼول يجويب يغ أكضو يٍ يزؼبهل ٔرٕكٗ أؽلْى عبى نهغٓخ االكاهٚخ إَٓبء انؼول ٔهك انزأيٍٛ 

 182 يٍ انوبٌَٕ 52انُٓبئٗ يبنى ٚكٍ نٓب يطبنجبد أٔ انًَبػ نجبهٗ انًزؼبهلٍٚ ثبالٍزًواه كٗ رُلٛنِ ٔمنك رطجٛوب نُٔ انًبكح ههى 

 0 انًْبه انّٛ 2018نَُخ  

انجُل انضبَٗ ٔانؼْؤٌ 

     ٚؾن نٖبؽت انؼطبء رولٚى أٖ ّكٕٖ انٗ يكزت يزبثؼخ انزؼبهلاد انؼًٕيٛخ انزبثغ نٕىاهح انًبنٛخٔكوب نُٔ انًبكح انقبيَخ يٍ انوبٌَٕ 

 0 انًْبه انٛخ  2018 نَُخ 182ههى 

 انجُل انضبنش ٔانؼْؤٌ

     ٚزى إػزًبك ػول انًوبٔنخ يٍ االرؾبك انًٖوٖ نًوبٔنٗ انزْٛٛل ٔانجُبء ٔأٌ ركٌٕ ثطبهخ ػٕٚٚخ انًوبٔل ٍبهٚخ ػُل رؾوٚو ػول 

عُّٛ كوٜ يبئزبٌ انق عُّٛ الؿٛو ٔمنك ٛجوب الؽكبو انًبكح ههى 200000انًوبٔنخ ٔمنك نؼول انًوبٔنخ اننٖ ٚيٚل هًٛخ االػًبل كّٛ ػٍ 

عُّٛ كوٜ صهضًبئخ 350000 نالرؾبك انًٖوٖ نًوبٔنٗ انزْٛٛل ٔانجُبء ٔكٗ ؽبنخ هًٛخ انؼول أكضو يٍ 1992نَُخ 104 يٍ انوبٌَٕ 10

 يٍ هبٌَٕ انجُبء ههى 55ٔفًٌَٕ انق عُّٛ الؿٛو كٛغت اٌ ٚكٌٕ انؼول يؼزًل ٔيَزٕكٗ نزًـخ االرؾبك ٛجوب ألؽكبو انًبكح 

 0 ٔمنك ثُبء ػهٗ انقطبة انٕاهك يٍ ٔىاهح االٍكبٌ ٔانًواكن ٔانًغزًؼبد انؼًواَٛخ 119/2008

  انجُلانواثغ ٔانؼْؤٌ

و ٔانوواهاد انزُلٛنٚخ انًكًهخ 2018 نَُخ 182انوبٌَٕ ههى رَوٖ اؽكبو هبٌَٕ رُظٛى انزؼبهلاد انزٗ رجويٓب انغٓبد انؼبيخ انٖبكه ة     

   0نّ ، كًٛب نى ٚوك ثْبَّ َٔ فبٓ كٗ ْنِ انْؤٛ 

:-          ٔانًوعٕ يمء انجٛبَبد االرّٛ ٔانزٕهٛغ ، َظوا الَّ ٚٓى انًؾبكظّ يؼوكخ ثؼ٘ انجٛبَبد ػٍ يوليٗ انؼطبءاد نَٛٓم ػهٛٓب االرٖبل ثٓى 

:- ػُٕاَّ :                                                              أٍى يولو انؼطبء 

:-  انًأيٕهٚخ انزبثغ نٓب :-                                                       ههى انجطبهّ انٚوٚجّٛ 

       :-   رٕهٛغ يولو انؼطبء :-                                                        ههى انًهق انٚوٚجٗ 

 :             ههى هًَٛخ ّواء انكواٍخ :                    اههبو انزهٛلَٕبد  

:         ههى انلبكٌ  

 ػًبك كِّٛ

   هئٌٛ انهغُّ                                                            انهغُّ                                            
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يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ            

اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ 

                 إكاهح انزؼبهلاد

            ********* 

هل رـــــٕهٚل ع

رٕهٚل  : انًٕٙـٕع              كٕٚاٌ ػبو يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ :        اٍى انغٓخ 

:                                                         ههى انؼوـل                                                            

:  ؽوه ْنا انؼول ثٍٛ كم يٍ 20   /     /   انًٕاكن                          أَّ كٙ ٕٚو   

  ثُٓب ّبهع كٕهَِٛ انُٛم ههٕٛثٛخ  /  ٔيووْب                   كٕٚاٌ ػبو يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ :  اٍى انغٓخ  :- أال        

  ػٕاك أؽًل ػهٗ                     / انلكزٕه انَٛليؾبكع انوهٕٛثٛخ ُٕٔٚة ػُّ كٗ انزٕهٛغ ػهٗ ْنا انؼول / ًٔٚضهٓب هبََٕب انَٛل انٕىٚو

                   (ٛوف أٔل   )      ٍكورٛو ػبو يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ ثًٕعت هواه انزلٕٚ٘ ههى        نَُخ         /ثٖلزّ 

/                                                                 ْبٔيوـوّوكخ                                                :-  صبَٛب 

/ يبيوٚخ ٙوائت /                   ثطبهخ ٙوٚجٛخ ههى /                        ٍغم رغبهٖ ههى 

/         ٕبكه يٍ /                  ههى هٕيٗ  /                                ًٔٚضهّ كٙ  انزٕهٛغ ػهٙ ْنا انؼول انَٛل 

  (ٛوف صبَٙ  )                                                          /    ثٖلزّ           /                     ثزبهٚـ 

رًٓٛــــــل 

ٔكوب نهْؤٛ /               انزٙ ٛوؽٓب انطوف األٔل ثْأٌ رٕهٚل  20   نَُــخ (    ) ههى انؼبيخ   ثُبء ػهٙ انًُبهٖخ  

   ثغهَزٓب  /انؼبيخ ههى   نغُخ انجذ كٙ انًُبهٖخ    ٔيب إٔٔذ ثّ        /انؼبيخ ههى   ٔانًٕإلبد انقبٕخ ثًٕٕٙع انًُبهٖخ  

كوٜ           عُّٛ )ّوكخ         ثًجهؾ ٔهلهح          عُّٛ       يٍ هجٕل انَؼو انًولو يٍ   /  /         نًٕاكن      اانًؼوٕكح ٕٚو

كول ؽوه ْنا انؼول ٛجوب نهكزبة ػهٙ رهك انزٕٕٛخ /  /    ؿ   ثزبه٘انًؾبكع  / انلكزٕه ٔيٕاكوخ انَٛل ٔمنك نزٕهٚل              (الؿٛو 

 0 انٓٛئخ انؼبيخ نهقليبد انؾكٕيٛخ – انٖبكه يٍ ٔىاهح انًبنٛخ 2004نَُخ  (42)انلٔهٖ ههى 

 :- ٔهل أهو انطوكبٌ ثأْهٛزًٓب ٕٔلزًٛٓب ٔارلوب ػهٙ األرٙ 

" البند األول"

ٔكواٍخ انْؤٛ ٔانًٕإلبد انلُٛخ نهؼًهٛخ ٔانًوبَٚخ انزولٚوٚخ ٔانؼطبء انًولو يٍ انطوف   ٚؼزجو انزًٓٛل انَبثن            

انلُٗ ٔانًبنٗ ٔايو االٍُبك ٔكبكخ انًلبٔٙبد ٔانًكبرجبد انًزجبكنخ ثٍٛ انطوكٍٛ ٔاالهواهاد انًوليخ ٔيؾبٙو نغُخ انجذ انضبَٗ 

 0 انؼول ٔيكًال ٔيزًًب الؽكبيخ عيء ال ٚزغيأ يٍ ْنا يٍ انطوف انضبَٗ 

 "انجُل انضبَٙ"

ٚهزيو انطوف االٔل ثبٌ ٚؤكٖ نهطوف انضبَٗ يوبثم رٕهٚل االُٕبف يؾم انزؼبهل يطبثوخ نهْؤٛ ٔانًٕإلبد انًزؼبهل ػهٛٓب يجهـب 

ّبيال كبكخ انٚوائت ٔانوٍٕو انًووهح هبََٕب ثًب كٛٓب انٚوٚجخ  (كوٜ           عُٛٓب يٖوٚب الؿٛو  )اعًبنٛب هلهح         عُّٛ   

انطوف انضبَٗ ٔمنك ثؼل اعواء انلؾٔ ٔاالٍزالو ٔانوجٕل انُٓبئٗ نالُٕبف /  ٔٚكٌٕ انَلاك ثبمٌ ككغ ثبٍى 0ػهٗ انوًٛخ انًٚبكخ 

 0انًٕهكح ٔانزٛوٍ يٍ يطبثوزٓب نهْؤٛ ٔانًٕإبد انًزؼبهل ػهٛٓب 

" انجُل انضبنش"

يؾم انزؼبهل ٛجوب نهْؤٛ ٔانًٕإلبد ٔانكًٛبد انًزؼبهل ػهٗ اٍبٍٓب ٔػهٗ انُؾٕ انًجٍٛ ٚهزيو انطوف انضبَٙ ثزٕهٚل األُٕبف 

ثكواٍخ انْؤٛ ٔانًٕإلبد ٔايو انزٕهٚل ٔمنك فالل يلح هلهْب             ، رؾَت يٍ انٕٛو انزبنٗ الفطبه انطوف انضبَٗ ثوجٕل 

  0ػطبئخ ، ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انزَهٛى ثًقبىٌ انطوف االٔل 

 ػًبك كِّٛ

   هئٌٛ انهغُّ                                                            انهغُّ                                            
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             يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ 

اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ 

                 إكاهح انزؼبهلاد

          *********  

" انجُل انواثغ"

ٚهزيو انطوف انضبَٗ ثزٕهٚل االُٕبف يٕٕٙع ْنا انؼول كٗ انًٕػل انًؾلك ثّ يطبثوخ نهْؤٛ ٔانًٕإلبد ٔانؼُٛبد انًؼزًلح 

ٔيوجٕنخ يًٍ ٕٚكهّ انطوف االٔل ثلؾٔ، كئما فبنق منك ٔعت إفطبهح ثكزبة يٕٕٗ ػهّٛ ثؼهى انٕٕٕل ثبألُٕبف انًقبنلخ  

 فالل ٍجؼخ أٚبو ػهٗ االكضو يٍ ربهٚـ اٍزالو االفطبه ، كئما ربفو كٗ ٍؾت رهك األُٕبف كبٌ – أ اٍزجلاْب –ٔػهٛخ رٕهٚلْب 

يٍ هًٛزٓب ػٍ كم أٍجٕع أ عيء يُّ ، ٔنًلح أهٖبْب أهثؼخ % 2نهطوف االٔل رؾٖٛم يٖؤكبد رقيٍٚ نزهك األُٕبف ثٕاهغ 

 ٔكوب نوبٌَٕ رُظٛى انًُبهٖبد –أٍبثٛغ ، ٔٚؾن نهطوف األٔل ثئَوٚبئٓب ارقبم اعواءاد ثٛغ رهك األُٕبف ثبنًياك انؼهُٗ 

 0 ٔٚقٖى يٍ انضًٍ يب ٚكٌٕ يَزقوب نهطوف األٔل يٍ يجبنؾ – نؾَبة انطوف انضبَٗ –ٔانًياٚلاد ٔالئؾزخ انزُلٛنٚخ 

 يٍ انالئؾخ انزُلٛنٚخ نوبٌَٕ 102 ٔكوب نهًبكح ههى – ٔثبنَؼو انًُبٍت نٓب –ٔيغ منك ٚغٕى نهطوف االٔل هجٕل انُٖبف انًقبنلخ 

 0و1998 نَُخ 1367رُظٛى انًُبهٖبد ٔانًياٚلاد انٖبكهح ثوواه ٔىٚو انًبنٛخ ههى 

ٔاما ربفو انطوف انضبَٗ ػٍ رٕهٚل كم االُٕبف انًطهٕثخ أ عيء يُٓب كٗ انًٕػل انًؾلك ثبنؼول ، ٔٚلفم كٗ منك االُٕبف 

 إما اهزٚذ انًٖهؾخ انؼبيخ منك ٔكبٌ انزبفٛو هاعؼب نَجت فبهط ػٍ إهاكح –انًوكٕٙخ ٔكوب نهلووح انَبثوخ ، عبى نهطوف األٔل 

 يُؾّ يٓهخ إٙبكٛخ نهزٕهٚل كٌٔ يوبثم انزبفٛو ٌ أيب إٌ كبٌ انزأفٛو نَجت هاعغ إلهاكح انطوف انضبَٗ ، كههطوف –انطوف انضبَٗ 

: األٔل رؾٖٛم يوبثم انزأفٛو ٔكوب نهٕٚاثٜ انزبنٛخ 

ػٍ كم اٍجٕع ربفٛو أ عيء يُّ ،إما نى رزغبٔى يلح انزأفٛو يبٚؼبكل (يٍ هًٛخ انؼول % 3ثًب الٚغبٔى  )% ثٕاهغ   - أ

 0يٍ انًلح انكهٛخ نهؼول % 10

ػٍ كم اٍجٕع رأفٛو أٔ عيء يُّ ،إما رغبٔىد يلح انزأفٛو يبٚؼبكل  (يٍ هًٛخ انؼول% 5ثًب الٚغبٔى  )% ثٕاهغ   - ة

 0يٍ انًلح انكهٛخ نهؼول % 10

ٔٚؾَت يوبثم انزأفٛو ػهٗ اٍبً انكًٛخ انزٗ إبثٓب انزبفٛو كوٜ يزٗ هله انطوف االٔل اٌ انغيء انًزبفو الٚؾٕل كٌٔ 

االَزلبع ثًب رى رٕهٚلِ ثْكم يجبّو أ ؿٛو يجبّو ػهٗ انٕعّ االكًم كٗ انًٕاػٛل نًؾلكح ،ايب اٌ هله انطوف األٔل أٌ 

 0انغيء انزأفو ٚؾٕل كٌٔ منك ، كٛؾَت يوبثم انزأفٛو ػهٗ اٍبً انوًٛخ االعًبنٛخ نٓنا انؼول

 يٍ يوبثم انزبفٛو يزٗ اهربٖ  اٌ انزأفٛو – كهٛب أ عيئٛب – ٔكٗ عًٛغ االؽٕال ٚكٌٕ نهطوف االٔل إػلبء انطوف انضبَٗ 

 0نى ُٚزظ ػُّ ٙوه ، كًب أٌ نّ اٍزطالع إكاهح انلزٕٖ انًقزٖخ ثًغهٌ انلٔنخ إٌ اهرأٖ منك 

ٔالٚقم يب رولو ثؾن انطوف االٔل كٗ انوعٕع ػهٗ انطوف انضبَٗ ثكبيم انزؼٕٚ٘ انًَزؾن ػًب إبثّ يٍ أٙواه ثَجت 

 0انزأفٛو 

 "انقبيٌانجُل "

           ٚهزيو انطوف انضبَٙ ثبٌ ثولو كبرٕهح األُٕبف انًٕهكح يٍ إٔم ٕٕٔهرٍٛ ٔكٙ ؽبنّ هٛبيّ ثبنزٕهٚل ثُبء ػهٙ ٛهت 

انطوف األٔل انٙ عٓخ أفو٘ ؿٛو انًزؼبهل ػهٙ انزٕهٚل إنٛٓب ٚغت أٌ رواكن انلٕارٛو يَزُلاد رضجذ هًٛخ يٖؤكبد انُوم 

 اإلٙبكٛخ ؽزٗ ًٚكٍ هك ْنِ انًٖؤكبد انٙ انطوف انضبَٙ

" انَبكًانجُل "

 أ إٍُبك         انوٚبء كَـ انؼولإنٙ          إما أفم انطوف انضبَٙ ثأ٘ ّوٛ يٍ ّؤٛ انؼول ٚكٌٕ نهطوف األٔل كٌٔ االنزغبء 

انزٕهٚل ألٚخ عٓخ أفو٘ ٖٔٚجؼ انزأيٍٛ انُٓبئٙ يٍ ؽن انطوف األٔل ٔٚكٌٕ نّ أٌ ٚقٖى يب َٚزؾوّ يٍ ؿوايبد ٔهًٛخ كم 

فَبهح رهؾن ثّ ثًب كٛٓب كؤم األٍؼبه ٔانًٖبهٚق اإلكاهٚخ يٍ أٚخ يجبنؾ يَزؾوخ أٔ رَزؾن نهطوف انضبَٙ نلّٚ ٔكٙ ؽبنخ ػلو 

كلبٚزٓب ٚهغأ انٙ فًٖٓب يٍ يَزؾوبرّ نل٘ أٚخ عٓخ إكاهٚخ أفو٘ أٚب كبٌ ٍجت االٍزؾوبم كٌٔ ؽبعّ انٙ ارقبم أٚخ إعواءاد 

 0هٚبئٛخ ٔمنك كهّ يغ ػلو اإلفالل ثؾوٓب كٙ انوعٕع ػهّٛ ثًب نى رزًكٍ يٍ اٍزٛلبئّ يٍ ؽوٕم ثبنطوٚن اإلكاه٘ 

 ػًبك كِّٛ

   هئٌٛ انهغُّ                                                            انهغُّ                                            
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           يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ 

اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ 

                 إكاهح انزؼبهلاد

          *********  

 

 "انَبثغانجُل"

ػبو ًٍٚٚ انطوف انضبَٙ ٕالؽٛخ األُٕبف انزٙ ٚوٕو ثزٕهٚلْب ٙل ػٕٛة انُٖبػخ نًلح   - 

ٚوو انطوف انضبَٙ أٌ نلّٚ يوكي فليّ ٕٔٛبَخ ثغًٕٓهٚخ يٖو انؼوثٛخ ٔكنا يوكي نزٕهٚل هطغ انـٛبه نألُٕبف انزٙ ٚوٕو  -

 0ثزٕهٚلْب 

ٚزؼٍٛ ػهٙ انطوف األٔل افزجبه ػُٛخ ػْٕائٛخ يٍ األُٕبف انًٕهكح ثًقبىَّ هجم هجٕل انكًٛخ انًٕهكح ٍٔٛزى انلكغ ثؼل ػًم  -

 0انزغبهة ٔانلؾٔ ٔاالٍزالو نهكًٛخ انًوجٕنخ كوٜ 

 0ٚزى رولٚى ّٓبكح افزجبه انًُٖغ أٔ إعواء رؾهٛم يؼًهٙ ٔمنك ؽَت يب ٚزطهجّ َٕػٛخ انُٖق انًٕهك  -

 0أٚخ اّزواٛبد فبٕخ أفوٖ رواْب انغٓخ اإلكاهٚخ الىيخ نزُلٛن ْنا انؼول  -

 انضبيٍانجُل "

ْٕٔ هًٛخ       َٓبئٙ ههى           ثًٕعت فطبة ًٙبٌ  (        عُٛٓب )        هبو انطوف انضبَٙ ثئٚلاع فيُٚخ انطوف األٔل يجهؾ 

          يٍ انوًٛخ اإلعًبنٛخ ٔال ٚوك نهطوف انضبَٙ إال ثؼل اَزٓبء يلح انًٚبٌ% 5 ثٕاهغ  انزأيٍٛ انُٓبئٙ انًَزؾن

" انزبٍغانجُل "

و ٔانوواهاد انزُلٛنٚخ 2018 نَُخ 182رُظٛى انزؼبهلاد انُٗ رجويًٓب انغٓبد انؼبيخ  انٖبكه ثبنوبٌَٕ ههى  رَو٘ أؽكبو انوبٌَٕ 

 0انًكًهخ نّ ، كًٛب نى ٚوك ثْأَّ َٔ فبٓ كٗ ْنا انؼول 

 "انؼبّوانجُل "

 0رقزٔ يؾبكى يغهٌ انلٔنخ ثُظو كبكخ انًُبىػبد انزٙ رُْأ يٍ عواء رُلٛن أٔ رلَٛو انؼول 

 "انؾبكٖ ػْوانجُل "

        اهو انطوكبٌ ثبٌ انؼُٕاٌ انٕاهك ثٓنا انؼول يؾال يقزبها نًٓب ٔاٌ كبكخ انًكبرجبد ٔانًواٍالد انزٗ روٍم ػهّٛ رُزظ كبكخ 

آصبهْب انوبََٕٛخ ٔكٙ ؽبنخ رـٛٛو أؽل انطوكٍٛ نؼُٕاَّ ٚزؼٍٛ ػهّٛ إفطبه انطوف اٜفو ثبنؼُٕاٌ انغلٚل ثقطبة يَغم ثؼهى 

 0انٕٕٕل 

 "ػْوانضبَٗ ػْوانجُل "

      ؽوه ْنا انؼول يٍ صالس ََـ رَهى نهطوف انضبَٙ ََقخ ٔاؽلح يُٓب ٔاؽزلع انطوف األٔل ثجبهٙ انَُـ نهؼًم ثٓب ػُل  انهئو  

 ػًبك كِّٛ

   هئٌٛ انهغُّ                                                            انهغُّ                                            
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ىىىىىىىىىىىىمحافظظىالػلووبوظ

ىاالدارةىالطامظىللذئونىالمالوظىواالداروظى

ىىىىىىىىىىادارةىالتطاقدات

ىىىىىىىىىى************ى

المواصغاتىالغنوظىلطملوظىالطمرةىالجدومظىلمولدىالطوارئىبمبنىىدووانىالطامىلمحلغظظىالػلووبوظى

*******************ى

 0ىبطرازىأحدثىبنغسىالػدرةىTAD1242GEأىطرازى.فى.ىك400تعوورىالمحركىالمططلىماركظىفولغوىقدرةى -1

 0ىدتظىادطواناتىرلىىخطىواحدى–ىربارىىاالذواطى–المحركىتبرودىمواهى -2

 0مزودىبمارشىودوناموىكاملىالملحػاتىالضروروظ -3

 0ىدرجظىمئووظى40ىحصانىرندىدرجظى410المحركىوططىىقدرةىاحتواطوظىالتػلىرنى -4

 0دقوػظى/ىىلغظى1500دررظىالمحركى -5

ى:-ىاالرمالىالمطلوبظىلتركوبىالمحرك

ىوالخاصظىبتذعولىالمولدىبحوثىوتمىالتذعولىودوواىواتوماتوكواىبجؼازىتذعولى A  T  Sتطدولىلوحظى -1

 0الوكترونىىوضبطىاللوحظىمعىالمحركىالجدودىمعىتركوبىودائلىالحماوظىالالزمظىللوحظىمعىمصححىفازاتى

فكىالمحركىالػدومىوتركوبىالمحركىالجدودىبحوثىوكونىمتوافقىمعىوحدةىالتولودىوهىىماركظىدتامغوردى -2

 0أىوذلكىداخلىمبنىىالدووانىالطامىاوىنػلظىالىىالورشىالخاصظىبالذركظىالموردةى.فى.ىك400قدرةى

 0رملىاالختباراتىالالزمظىللوحدةىمنىحوثىاالحمالىواالطمئنانىرلىىكغاءةىالمحركىالجدودى -3

ىتونجرىذحنىبطارواتىداخلىىمعىلوحظى–ىامبورى200ىبطاروظى2تورودىلوازمىتذعولىالمحركىمنىرددى -4

 0التذعولىواخرىخارجىى

 0فكىالمحركىالػدومىوتدلومظىلمخازنىالدووانىالطامى -5



 0الضمانىوكونىدنظىاوىالفىوخمدمائظىدارظىتذعولىاوؼماىاقربىضدىرووبىالصنارظى -6

رمادىدذوشىىى

اللجنظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىاللجنظى
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