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ٔزارج انسراػـــــــح
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جذٔل انخالطح نهؼطاء رقى ( /2اشـال)2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
تياٌ انؼًم

روذٝ ْ٣خِؾ ٝطت ٓذح خشعبٗ٤خ ٓغِؾخ ُِٔشاكن اُظؾ٤خ أُغزؾذصخ ٝاُجٞكٚ٤
رٞس٣ذ ٝرشً٤ت ؽٞة اعٔ٘زٓ ٢لشؽ عٔبًخ ()10عْ الػبدح رٞص٣غ اُلشاؿبد
أُؼٔبس٣خ ُِطبثن
روذٝ ْ٣ػَٔ هظبسح صالصخ ٝع ٚٗٞٓ ٖٓ ٙٞاالعٔ٘ذ ٝاُشَٓ ث٘غجخ ()3:1
روذٝ ْ٣رشً٤ت ثالؽ ع٤شآ٤ي ٓ٘شأ اٝسٝثُ ٢غذسإ أُشاكن اُظؾ٤خ ٝاُجٞكٚ٤
روذٝ ْ٣رشً٤ت ثالؽ ثٞسعالٕ ٓ٘شأ اٝسٝث ٢ط٘ق (أ) ثغٔبًخ ال روَ ػٖ (ِْٓ)10
ُالسػ٤بد
روذٝ ْ٣رشً٤ت ٓشؽبع اكشٗغ( ٢ا ٝثبالعزجذاٍ أُشؽبع ػشث ٢ك ٢أُشاكن
اُوبئٔخ) ٖٓ اُلخبس أُطِ ٢ثبُظ٢٘٤
روذٝ ْ٣رشً٤ت ٓشؽبع ػشث ٖٓ ٢اُلخبس أُطِ ٢ثبُظ ٢٘٤ه٤بط ()60×50عْ
روذٝ ْ٣رشً٤ت ٓـغِخ ٖٓ اُلخبس أُطِ ٢ثبُظ ٖٓ ٢٘٤اعٞد االٗٞاع ُ ٕٞػبع ٢ه٤بط
()60×50عْ
اػٔبٍ رٔذ٣ذاد ٝرغ٤ٜضاد شجٌخ أُ٤ب ٙاُجبسدح ٝاُغبخ٘خ اُذاخِ٤خ اُخبسع٤خ
رٞس٣ذ ٝرشً٤ت خضائٖ علِ٤خ ُِجٞك ٖٓ ٚ٤خشت اُالر ٚ٤عٔبًخ (( ِْٓ)18ػشع
60عْ ٝاسرلبع 90عْ)
روذٝ ْ٣رشً٤ت خضائٖ ػِ٣ٞخ ُِجٞك( ٚ٤ػشع 30عْ ٝاسرلبع 60عْ) ٖٓ خشت
اُالر ٚ٤عٔبًخ (ِْٓ)18
روذٝ ْ٣رشً٤ت اثٞاة ٓ٘غٞس داخِ٤خ
روذٝ ْ٣ػَٔ ط٤بٗخ شبِٓخ ُشجبث٤ي االُٔ٘ٝ ّٞ٤االثبعٞساد
روذٝ ْ٣ػَٔ ؽالء ٓبئ ٢آِشٖ (ٓ )Eggshellزٞعؾ أُِؼخ
االػٔبٍ اٌُٜشثبئ٤خ اُزٔ٤ٜذ٣خ
رٞس٣ذ ٝرشً٤ت ٝرشـٝ َ٤ؽذاد اٗبسح ٓٞكشح ُِطبهخ ( ٗٞ٤ٗ ) LEDبد اعطٞاٗ٤خ
ٓضٝدعخ
رٞس٣ذ  ٝرشً٤ت ٝرشـ َ٤االثبس٣ض اٌُٜشثبئ٤خ ُِٔج٘٠
رٞس٣ذ ٝرشً٤ت ٝرشـ٘ٓ َ٤ظٓٞخ شجٌخ االٗزشٗذ اُذاخِ٤خ
رٞس٣ذ ٝرشً٤ت ٝرشـ٤ً َ٤ضس ًٜشثبء
رـ٤٤ش أٓبًٖ ٌٓ٤لبد ػذد ٝ 2رأع٤ظ اٌُٜشثبء ُجبه ٢أٌُ٤لبد
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انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل

كهص

ذقذيى ٔخهظ ٔطة يذج خرضاَيح يطهحح نهًراكق انظحيح انًطرحذثح
ٔانثٕكيّ:

ٖٓ االعٔ٘ذ اُجٞسرالٗذٝ ١اُشًبّ اُ٘بػْ ٝاُخشٖ ث٘غجخ خِؾ
ؽغٔ٤خ ( )6:3:1ػِ ٠اُزٞاُ( ٖٓ ٢االعٔ٘ذ :سَٓ طِ٣ٞؼ:
ؽظٔخ ٓخِٞؽ٤خ) ُغٔبًخ ()10عْ ٝشجٌخ ؽذ٣ذ رغِ٤ؼ هطش
( ِْٓ)10ثزجبػذ ()20عْ ٝثبالرغبٓ )5Ø10mm/m( ٖ٤ٛغ
اُزو٤ذ ثبُٔٞاطلبد اُؼبٓخ ُالث٘٤خ ٝرؼِٔ٤بد أُٜ٘ذط أُششف،
اُغؼش ٣شَٔ خِغ ٝاصاُخ ثالؽ أُٞصا٤٣ي ٝأُ ٚٗٞاالعٔ٘ز٤خ
ٝاُطْٔ رؾذ أُذح ُِٞطُِ٘ٔ ٍٞغٞة أُالئْ ُِٔزذ٣ذاد اُظؾ٤خ
ٝدٓي االسػ٤خ ثبُٔذؽِخ اُ٤ذ٣ٝخ.
_2

ٔحذج انكيم

انكًيح رقًا
ٔكراتح

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
ديُار

تانًقطٕع

تانًقطٕع

ذٕريذ ٔذركية طٕب اضًُري يلرؽ ضًاكح ()10ضى الػادج ذٕزيغ
انلراؿاخ انًؼًاريح نهطاتق:

ثوٞح ًغش ال روَ ػٖ ً35ـْ/عْ 2ثؼذ (ٝ ّٞ٣ )28اُغؼش ٣شَٔ
ًبكخ أُظ٘ؼ٤بد ٝأُ ٚٗٞاالعٔ٘زٝ ٚ٤اُؤؾ اُخشعبُٗ ٢الثٞاة
ٓغِؼ ثأسثؼخ هؼجبٕ هطش (ًٝ ِْٓ)12بٗبد ( ِْٓ)8ثزجبػذ
()20عْٝ .اُغؼش ٣شَٔ ػَٔ صٗبس اعبط ٓغِؼ ٓوطغ
()30×50عْ رؾذ اُوغبٓ٤بد ث٘لظ ٓٞاطلخ اُخشعبٗخ ك ٢اُج٘ذ
االٝ ٍٝاُزغِ٤ؼ ثوؼجبٕ هطش ( ِْٓ)12ػذد عزخ
(3علِ3،٢ػًِٝ )١ٞبٗبد  ِْٓ8ثزجبػذ ()20عْ ٝثؾ٤ش ٌٕٞ٣
ٓ٘غٞة اُٞع ٚاُؼُِِ ١ٞضٗبٗ٤ش ٓغ اُجالؽ اُوذ ْ٣ثبُوض
ثبُظبسٝؿ االُٝ ٢اُزلش٣ؾ ٖٓ اُطْٔ ُِٔ٘غٞة أُ٘بعت ٝرخشٖ٤
خطٞؽ اُزوبء اُوغبٓ٤بد ٓغ اُغوق ثبُز٘و٤ش ٝاُ٘غق ٝر٘ظ٤ق
اُؼٞاُن االعٔ٘ز٤خ ٝاُغؼش ٣شَٔ ًزُي ٛذّ ٝاصاُخ ثؼغ
اُوغبٓ٤بد اُوبئٔخ ٝاػبدح كزؼ شجبث٤ي ك ٢ع٘بػ أُخزجش ٝاُز٢
رزؼبسع ٓغ أُخطؾ أُؼٔبس ١أُشكن ثٞص٤وخ اُؼطبء.
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قيًح كم تُذ ذُقم انى انخالطح
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انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل

ذقذيى ٔػًم قظارج ثالثح ٔجِٕ يٍ يَّٕ االضًُد ٔانريم تُطثح ()3:1
ٝاُغؼش ٣شَٔ اُضٝا٣ب أُؼذٗ٤خ ٝاُششائؼ اُشجٌ٤خ كٞم اُزٔذ٣ذاد ٝا٘٣بع
اُوظبسح طجؾب ٓٝغبءا ُٔذح صالصخ ا٣بّ ٝاٗغبص اُؼَٔ ؽغت أُٞاطلبد اُؼبٓخ
ُالث٘٤خ ٝرؼِٔ٤بد أُٜ٘ذط أُششف.
ذقذيى ٔذركية تالط ضيراييك يُشأ أرٔتي نجذراٌ انًراكق انظحيح ٔانثٕكيّ
ثغٔبًخ ال روَ ػٖ (ٝ ِْٓ)7إ ال ٣ض٣ذ ثؼذ اُؼِغ اُطُِ َ٣ٞجالؽخ ػٖ ()50عْ
ٝروذ ْ٣ػ٘٤بد ُِٜٔ٘ذط أُششف ُالػزٔبد هجَ اُزشً٤ت ثبُٔ ٚٗٞاالعٔ٘ز٤خ
ُِغذسإ أُغزؾذصخ ٝاُغؼش ٣شَٔ رغ٣ٞخ االعطؼ ثششخ أُغٔبس

ٝاُوظبسح اُخش٘خ ُؼَٔ أُ٤ضاٗ٤خ أُطِٞثخ هجَ اُزشً٤ت ٝثالطن ثالؽ
ٖٓ اعٞد االط٘بف ػِ ٠اُغذسإ اُوذٔ٣خ ثؼذ رخشٜ٘٤ب ٝر٘و٤شٛب ثؾ٤ش
رٌ ٕٞاُؾِٓ ٍٞزؼبٓذح (.ِْٓ)2
ٝاالعطؼ ٓغز٣ٞخ ثذ ٕٝرغ٘ ٖ٤ا ٝا٣خ ػٞ٤ة ٝرلش٣ؾ اُؾِ ٍٞاٝال ثأٍٝ
ٝرش٣ٝت االعطؼ ثبُِ ٕٞأُز٘بعن ٓغ اُجالؽ ثبعزخذاّ اُشٝثخ اُغبٛضح
ثؾ٤ش رظٜش اُؾِ ٍٞؿبئشح ٓٝلشٝصُ ٙؼٔن  ِْٓ3روش٣جب ٝرِٔ٤غٜب ثبٌُ١ٞ
ٝرشً٤ت صٝا٣ب اُجالؽ اُخبطخ ُِؾٞاف اُؼٔٞد٣خ.
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ٔحذج
انكيم

و2

و2

انكًيح
رقًا
ٔكراتح

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
ديُار
كهص

125
يائح
ٔخًطح
ٔػشرٌٔ

130
يائح
ٔثالثٌٕ

ذقذيى ٔذركية تالط تٕرضالٌ يُشأ أرٔتي طُق (أ) تطًاكح ال ذقم ػٍ
()10يهى نالرضياخ ٓشثغ االػالع ه٤بط ال ٣ض٣ذ ػٖ ()45× 45عْ

ٝروذ ْ٣ػ٘٤بد ُِٜٔ٘ذط أُششف هجَ اُزشً٤ت ثبعزؼٔبٍ الطن اُجالؽ
ٖٓ اعٞد االٗٞاع ٝأُبُظ أُؾضص ٝػشع اُؾِٓ ِْٓ)2( ٍٞغ رلش٣ـٜب
اٝال ثأ ،ٍٝػِ ٠إ رٌ ٕٞاسػ٤بد أُشاكن اُظؾ٤خ ٝاُجٞك ٚ٤ثو٤بط ال
٣ض٣ذ ػٖ ()30×30عْ ٓبٗغ ُالٗضالم ٣ٝشًت ثبُٔ ٚٗٞاالع٘ٔ٘ز٤خ ثؼذ
كشد ؽظ ٠اُؼذع٤خ ٝاُزش٣ٝت ؽغت ٓب ٝسد ُجالؽ اُغذسإٝ .اُغؼش
٣شَٔ خِغ ٝاصاُخ اُجبٗ َ٤اُوذٝ ْ٣رٞس٣ذ ٝرشً٤ت ثبٗٗ ٖٓ َ٤لظ ٗٞع
اُجالؽ ٓزؼبٓذ ٓغ اُؾِٝ ٍٞاالسرلبع ()10عْ ٣ٝشَٔ روذٝ ْ٣رشً٤ت
ثشاؽ٤ش سخبّ ثغٔبًخ ()3عْ ٖٓ اعٞد االط٘بف ُٔذاخَ اُـشف ًٝبكخ
اُؾغشاد اُزخذ٤ٔ٣خ ٝاؿط٤خ أُظبس٣ق ٖٓ اُجالعز٤ي أُوٝ ٟٞاعزجذاٍ
سخبّ دسط أُذخَ (دػغبد ٝصٝا٣ب) ثـشاٗ٤ذ اسدٗٓ ٢جش ّٝاُؾبكخ
ٓٝلشٝص خطٝ ٖ٤ط٤بٗخ ٝرلوذ اُذسط اُخبسع ٢أُؤدُِٔ ١خزجش.

و2

انقائًح) يٍ انلخار انًطهي تانظيُي ثو٤بط ال ٣وَ ػٖ ( )60×35عْ ٓغ
ط٘ذٝم اُطشد ثغؼخ (ُ)7زش ُ ٕٞػبع٣ ٢شًت ُ ٚع٤ل)3,5( ٕٞاٗش
ٓضٝد ثلزؾخ رذكن ُِٔبء ٝؿطبء ٖٓ ٓ٤الٓٓٝ ٖ٤ؾجظ ٣ٝذ ًشّٝ
هطش()0,5اٗش ٝشطبكخ ٣ذ٣ٝخ ٖٓ اُجالعز٤ي أُو ٖٓ ٟٞأعٞد االٗٞاع
ٝاُغؼش ٣شَٔ ًبكخ اُزٔذ٣ذاد اُذاخِ٤خ ػٖٔ أُشاكن اُظؾ٤خ ٖٓ
ٓٞاع٤ش ( )UPVCهطش ()4اٗش ٝاُزٜ٤بد ٝأُلق ٝاالًٞاع
ٝاُخشدٝاد ٓ ًَٝب ِ٣ضّ الٗغبص اُؼَٔ ٝاُشثؾ ٓغ خطٞؽ أُ٘بَٛ
اُخبسع ٢أُالطن ُٝغٔ٤غ اُزغ٤ٜضاد اُظؾ٤خ (ٓشاؽ٤غٓ ،ـبعَ،
ٓغِ)٠

تانؼذد

300
ثالثح يائح

ذقذيى ٔذركية يرحاع اكرَجي (أ تاالضرثذال انًرحاع ػرتي كي انًراكق
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قيًح كم تُذ ذُقم انى انخالطح

انرقى

انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

_7
ذقذيى ٔذركية يرحاع ػرتي يٍ انلخار انًطهي تانظيُي
قياش ()60×50ضى ٖٓ اعٞداالٗٞاع ُغ٤ل ٕٞه٤بط ()3,5اٗش
ثبالػبكخ ُؾ٘ل٤خ ًش)0,5( ّٝاٗش رشًت ػِ ٠اُغذاس ٝرض٣ٝذ
أُشؽبع ثبُ٘٤بعبسا ٖٓ اُجالعز٤ي أُوٓٝ ٟٞؾجظ هطش
()0,5اٗش ػِٓ ٠بعٞسح اُزؼجئخٝاُغؼش ٣شَٔ ًبكخ اُزٔذ٣ذاد
اُذاخِ٤خ ٖٓ أُشاكن اُظؾ٤خ ٖٓ ٓٞاع٤ش ( )UPVCهطش ()4
اٗش ٝاُزٜ٤بد أُلق ٝاالًٞاع ٝاُخشدٝاد ٓ ًَٝب ِ٣ضّ االٗغبص
اُؼَٔ.
 _8ذقذيى ٔذركية يـطهح يٍ انلخار انًطهي تانظيُي يٍ اجٕد
االَٕاع نٌٕ ػاجي قياش ()60×50ضى
ٓضٝدح ثغ٤ل)1,25( ٕٞاٗش ٓغ طجبة ٝخالؽ ًش ّٝثٔوجغ
ٝاؽذ (ه٤ش) ٖٓ اعٞد االط٘بف ُِٔبء اُجبسد ٝاُغبخٖ ٖٓ اُزٜ٤بد
ٝاالًٞاع ٝأُؾبثظ ٝاُٞطالد ٖٓ اٌُش ّٝهطش ( )0,5اٗش
ٝرٔذ٣ذاد اُزظش٣ق اُذاخِ٤خ ٖٓ ٓٞاع٤ش ( )UPVCهطش ()3
اٗش ٝاُزٜ٤بد ٝاالًٞاع ٝأُلق ػٖٔ أُشاكن اُظؾ٤خ ٝرضج٤ذ
ثٞاعطخ ٓٞاع٤ش ٓغِل٘خ هطش ()0,5اٗش ػِ ٠اُغذاس.
 _9اػًال ذًذيذاخ ٔذجٓيساخ شثكح انًياِ انثاردج ٔانطاخُح
انذاخهيح انخارجيح ٣ٝزؼٖٔ رض٣ٝذ أُشاكن اُظؾ٤خ أُغزؾذصخ
ٝاُجٞكٝ ٚ٤ع٘بػ أُخزجشاد ثبُٔ٤ب ٙاُجبسد ٙاُغبخ٘خ ثزوذٝ ْ٣رشً٤ت
ٝرشـ َ٤اُشجٌخ ٖٓ ٓٞاع٤ش ( )PVCهطش ( ِْٓ)16ث٘ظبّ اُجٌظ
عٔبًخ ال روَ ػٖ  ِْٓ2ػٖٔ عِ٤لبد هطش ( ِْٓ)19رضسع ػِ٠
اُغذسإ ثبالٗغبطبد اُ٘ؾبع٤خ ٝرشرجؾ ثخضاٗخ اُزٞص٣غ
ثٌٌ٤ُٞزشاد هطش اٗش ٖٓ اُ٘ؾبط ٓٝضٝد ٙثز٘ل٤غ ٚاٝرٓٞبر٤ٌ٤خ
٣ٝشَٔ اُؼَٔ ًبكخ اُٞطالد ٓٝؾبثظ اٌُشٝ ّٝاالًٞاع
ٝاُزٜ٤بد ٝاُخشدٝاد ػِ ٠إ رًٌ ٕٞبكخ أُٞاد ٖٓ اعٞد
االط٘بف ٝػـؾ اُشجٌخ ػِ )10( ٠ثبس ػِ ٠إ ٣زْ روذْ٣
ٓخطؾ ر٘ل٤زٝ ١ػ٘٤بد ُِٔٞاد ٝهجَ أُجبششح ثبُؼَٔ .
٣ٝشَٔ روذٝ ْ٣رشً٤ت خضاٗبد ٓبء ػذد اص٘بٕ ٖٓ اُجالعز٤ي
أُو ٟٞػِ ٠عطؼ أُج٘ ٠عؼخ (ُِ 3ّ2خضإ اُٞاؽذ) رٞطَ
ثخؾ ٓٞاع٤ش ( )PVCهطش (ٓ )1غ اٌٌُ٤ُٞزش ٓ ًَٝب ِ٣ضّ ٖٓ
خشدٝاد ٞٓٝاد.

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل
ٔحذج انكيم

انكًيح رقًا
ٔكراتح

تانؼذد

 2اثُاٌ

تانؼذد

 2اثُاٌ

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
كهص

تانًقطٕع

ديُار

تانًقطٕع

قيًح كم تُذ ذُقم انى انخالطح

انرقى

انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل
ٔحذج انكيم

انكًيح رقًا
ٔكراتح

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
كهص

 _10ذٕريذ ٔذركية خسائٍ ضلهيح نهثٕكيّ يٍ خشة انالذيّ ضًاكح
()18يهى (ػرع 60ضى ٔارذلاع 90ضى)

ٖٓ اعٞد االط٘بف ُالثٞاة ٝاُغٞاٗت ٝاُشكٞف ٝاُوٞاؽغ ٓغ
ػَٔ هشبؽ صإ ٓوطغ (ُ )ِْٓ10×18غٔ٤غ اُؾٞاف اُظبٛشح
ٝرِٔ٤غٜب ثجالعز٤ي طِت ُخِق ( ٖٓ )Hard P.V.Cاعٞد
االط٘بف ٖٓ اُخشت أُؼبًظ عٔبًخ (ِٓ ِْٓ)5جغخ ثجالعز٤ي
طِت ػِٝ ٠عٝ ٚاؽذ ٝؽالء ُٞعزش ٝشلبف ٝع ٖ٤ٜػذا
اُزأع٤ظ ُغٔ٤غ اُٞع ٙٞاُـ٤ش ِٓجغخ ثبُجالعز٤ي ٝرشً٤ت ٞٛا٣بد
ٖٓ اُجالعز٤ي أُشجي ٝرزؾشى اُغٞاس٣ش ػِٓ ٠غبسٓ ١ؼذٗ٤خ
ٓغِل٘خ رار٤خ االٗضالمٝ ،اال٣ذٝ ١أُلظالد ٖٓ اٌُشٖٓ ّٝ
اعٞد االط٘بف ٝاُغؼش ٣شَٔ ػَٔ اسػ٤خ (هظخ) ٖٓ
اُخشعبٗخ اُؼبد٣خ عٔبًخ ()7عْ ثؼشع ()53عْ ٝروذٝ ْ٣رشً٤ت
ٓغِ ٠ؽٞػ( ٖٓ ٖ٤اُغزِ٘٤ظ عز )َ٤ه٤بط ()100×60عْ ٖٓ
اعٞد االط٘بف ٓضٝد ثخالؽ ٓبء ًش ّٝثٔوجغ ٝاؽذ (ه٤ش) ٓغ
اُغ٤لٝ ٕٞاُظجبة ٝأُؾبثظ ٝاُخشدٝاد ٝاؿالم اُٞع ٚاُؼ١ٞ
(اُظٜش) ثـشاٗ٤ذ اسدٗ ٢عٔبًخ ()3عْ خبُ ٖٓ ٢اُؼٞ٤ة
ٓشطٞف اُؾبكخ االٓبٓ٤خ ٝثبٗ)5( َ٤عْ ٖٓ ٗلظ اُ٘ٞع ٝأُؼغ٘خ
ثبُغ ٌِٕٞ٤أُؼبد ُِجٌزش٣ب.

و.ط

( )6ضرح

 _11ذقذيى ٔذركية خسائٍ ػهٕيح نهثٕكيّ (ػرع 30ضى ٔارذلاع 60ضى)
يٍ خشة انالذيّ ضًاكح ()18يهى

ُِظٜش ٝاالسػٝ ٚ٤اُوٞاؽغ ٝاُذسف ِٓجغ ٚثالعز٤ي طِت
عٔبًخ  )Hard P.V.C( ّ0.9ػِ ٠اُٞعٝ ٖ٤ٜاُخِق ٖٓ
اُخشت أُؼبًظ عٔبًخ ِٓ ِْٓ5جغ ٚثجالعز٤ي طِت ػِٝ ٠عٚ
ٝاؽذح ٓغ ػَٔ هشبؽ صإ ٓوطغ (ُ ِْٓ)10×18غٔ٤غ اُؾلق
اُظبٛشح ٝاُغؼش ٣شَٔ دٛبٕ عٔ٤غ اُٞع ٙٞؿ٤ش أُِجغخ ثجالعز٤ي
طِت ثذٛبٕ ُٞعزش ٝشلبف ٝع ٖ٤ٜػذا ٝع ٚاُزأع٤ظ
ٝأُلظالد ٝاال٣ذ ٖٓ ١اعٞد االط٘بف ٓ ًَٝب ِ٣ضّ الٗغبص
اُؼَٔ ٝاُغؼش ٣شَٔ كي خضائٖ اُجٞك ٚ٤اُوذٔ٣خ ِٓٝؾوبرٜب
ٝرغِٜٔ٤ب ُِٔغزٞدع.
 _12ذقذيى ٔذركية اتٕاب يُجٕر داخهيح:
ًجظ ع٣ٞذ عٔبًخ 4.5عْ ٓغ ٓؼبًظ صإ عٔبًخ ٌٓ ِْٓ5جٞع ٚػِ٠
ثشا٣ٝض ع٣ٞذ 10×4.5عْ ػٔ٘ ٚؽشٞاد خشت 3.5×3.5عْ ٓٝضوجٚ
ػٔٞد٣ب ُِز٣ٜٞخ ٝاُؾِن ٖٓ خشت ع٣ٞذ عٔبًخ 4.5عْ ٝثؼشع
٣زطبثن ٓغ كزؾخ اُغذاس اُوبئْ ٓغ اٌُشلبد ثؼشع 7عْ ٝاُغؼش ٣شَٔ
ؿبالد عِ٘ذس ٝاال٣ذٝ ١صالصخ كظالد ٝرض٣ٝذ اُجبة ثظلبئؼ االُّٔ٘ٞ٤
ثبسرلبع 20عْ ٖٓ اُغبٗجٝ ٖ٤اُذٛبٕ اُجبة اُض٣بر ٢صالصخ ٝعٙٞ
ثبالػبكخ ُٞعخ اُزأع٤ظ ٝأُؼغ٘خ

و.ط

انؼذد

( )5خًطح

 7ضثؼح

قيًح كم تُذ ذُقم انى انخالطح

ديُار

انرقى

انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل
ٔحذج انكيم

انكًيح رقًا
ٔكراتح

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
ديُار

كهص

 _13ذقذيى ٔػًم طياَح شايهح نشثاتيك االنًُيٕو ٔاالتاجٕراخ:

ثبُٔؼب٣شُِ ٙلزؼ ٝاالؿالم ٝاطالػ أُ٘بخَ ٝرشً٤ت ثذٍ اُزبُق
ٖٓ اُشجش ٝأُطبؽ ٝاُلشاشٝ ٢اُـبالد ٝاُؼغالد ٝاال٣ذ١
ٝاُضعبط أٌُغٞس ٝاػبدح أُؼغ٘خ ثبُغ ٖٓ ٌِٕٞ٤اُذاخَ
ٝاُخبسط ثؼذ ر٘ظ٤ق اُطجوخ اُوذٔ٣خ ٌُٝبكخ اُ٘ٞاكز ثبالػبكخ ُؼَٔ
ط٤بٗخ شبِٓخ ُالثبعٞساد ٖٓ اعزجذاٍ اُوطغ اُزبُلخ شلشاد
ؽظ٤ش ،ٙاُغٌخ اُذاؽِ٤خ ٝاُخبسع٤خٓ ،بً٘خ االثبعٞس ٓغ اُوشبؽ.
ٝاُغؼش ٣شَٔ كي ٝاصاُخ اثٞاة االُٔ٘ ّٞ٤أُزؼبسػخ ٓغ ر٘ل٤ز
أُخطؾ أُؼٔبس ١اُغذ٣ذ ٝرٜز٣ت اُلزؾبد ٗٝوَ ٝرشً٤ت اؽذاٛب
ُغ٘بػ أُخزجش ثؼذ ػَٔ كزؾخ ثبُغذاس ٓٝطبثوخ ٓوبعبد اُجبة
ثبالػبكخ ُٔؼب٣شح ٝؽق اثٞاة االُٔ٘ ٖٓ ّٞ٤االعلَ ؽز ٠رزطبثن
ٓغ ٓ٘غٞة اُجالؽ اُغذ٣ذ.
ٝاُغؼش ٣شَٔ روذٝ ْ٣رشً٤ت شجبى أُ٘ٝ ّٞ٤اثبعٞس ُِـشكخ
تانًقطٕع
أُؾبر٣خ ُِٔذخَ اُشئ٤غٝ ٢ث٘لظ ٓٞاطلخ اُزغ٤ٜضاد أُٞعٞدح.
 _14ذقذيى ٔػًم طالء يائي ايهشٍ ( )Eggshellيرٕضظ انهًؼح ٝعٖ٤ٜ
ٖٓ اعٞد االٗٞاع ُِغذسإ اُذاخِ٤خ ٝاُغوق ٝؽغت اُِ ٕٞاُز٣ ١ؼزٔذٙ
أُٜ٘ذط أُششف ٝاُغؼش ٣شَٔ رلوذ االعطؼ ٓٝؼبُغخ اُزشووبد ثؼذ
رٜز٣جٜب ٝر٘ظ٤لٜب ٝرؼجئزٜب ثبُٔؼغٗٞخ ثبالػبكخ ُِؾق ٝاُزأع٤ظ
ٝأُؼغ٘خ ُالعطؼ ثبالػبكخ اُ ٠رلوذ ٝؽالء ؽٔب٣بد اُ٘ٞاكز ٝاالثٞاة
اُخشج٤خ ٝأُؼذٗ٤خ ٝاُذسثض٘٣بد ٝع ٖ٤ٜص٣بر ٢ثؼذ اُؾق ٝاُزأع٤ظ
تانًقطٕع
ٝأُؼغ٘خ.

تانًقطٕع

تانًقطٕع

 ذُثيــــــّ  :ػهى انًقأل انًحال ػهيّ انؼطاء انرقيذ تانشرٔط ٔانًٕاطلاخ انؼايح ٔانخاطح ٔاذثاع
انًًارضاخ انجيذج نهحرف انًرضًُح تأػًال انظياَح ٔازانح االَقاع تؼذ االَرٓاء يٍ االػًال انى
يكة يرخض ذُظيًيا.

انرقى
15

16

17

انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل

االعمال الكهربائية التمهيدية وتشمل فك و سحب االسالك الداخلٌة
والخارجٌة القدٌمة واالغطٌة واالبارٌز ومفاتح االنارة وكافة الخردوات
الكهربائٌة و ترتٌبها و تسلٌمها للمستودع مع االبقاء على نظام مقاومة
الحرٌق كما هو مع كامل القواطع والتوصٌالت الكهربائٌة الخاصة به
واالبقاء على كوابل للطابق االول والبٌوت البالستٌكٌة .
وٌشمل العمل ترتٌب االسالك وتثبٌت القواطع فً اللوحات الرئٌسٌة
التً تغذي الطابق االول والبٌوت البالستٌكة.
وٌشمل العمل تورٌد وتركٌب كٌبل ثنائً لتغذٌة مركز التدرٌب ذو
مساحة مقطع  02مم 0و ما ٌشمل ذلك أعمال وبحسب المخطط المرفق
 تكون طرٌقة التثبٌت داخل المبنى من خالل برابٌش مخفٌة داخلالجدران.
 تكون طرٌقة التثبٌت بٌن المبانً من خالل ربط سلك حدٌدي مجدولبٌن المبانً وتثبٌت الكٌبل به.
 تكون طرٌقة التثبٌت على مبنى مركز التدرٌب من خالل مواسٌربالستٌك ومرابط وجمٌع االكسسوارات الالزمة وصوالً الى اللوحة
الرئٌسٌة لمركز التدرٌب وتكون المواسٌر مثبتة على تصوٌنة السطح
وبحسب المسار الموضح بالمخططات.
و العمل ٌشمل تنظٌف اغطٌة اللوحات الرئٌسٌة+أستبدال القواطع
التالفة بقواطع جدٌدة ذات نفس قٌمة التٌار وبالتنسٌق مع المهندس
المشرف
توريد وتركيب وتشغيل وحدات انارة موفرة للطاقة (  ) LEDنٌونات
اسطوانٌة مزودجة
الطول  002 :سم
القدرة  :ال تتجاوز  02واط لكل نٌون
درجة اللون  0022 :كلفن
العمر التشغٌلً  :ال ٌقل عن  020222ساعة
شدة االضاءة  :ال تقل عن  00222لومن
الكفالة المصنعٌة  0 :سنة على االقل و تقديم ما ٌثبت ذلك.
وما ٌشمل ذلك من حفر وتاسٌس وقطع و مواد وعلب وأغطٌة وبرابٌش
و وقواعد و مفاتٌح أنارة واسالك  0.0مم 0من اجود االصناف وبحسب
المخطط المرفق و توزٌع االنارة على اللوحتٌن وبالتنسٌق مع المهندس
المشرف
توريد و تركيب وتشغيل االباريز الكهربائية للمبنى وما ٌشمل ذلك من
حفر وتاسٌس وقطع و مواد وعلب وأغطٌة وبرابٌش و وقواعد واسالك
ال تقل عن  0.0مم 0وبحسب المخطط المرفق و توزٌع االبارٌز على
اللوحتٌن وبالتنسٌق مع المهندس المشرف على ان تكون المواد من
أجود الصناعات وتقدٌم عٌنة للمهندس المشرف لٌتم اعتمادها قبل
التورٌد و التركٌب.
وٌشمل العمل كذلك تورٌد و تركٌب وتشغٌل ابارٌز ثالثة فاز (عدد )0
مع كٌبل  4مم 0وبحسب المكان الموضح بالمخططات المرفقة (+ابرٌز
واحد فاز ( عدد ٌ ) 0تحمل تٌار  40أمبٌر على االقل  +كٌبل ثنائً 02
مم 0وبحسب المخطط والشكل المرفق)

ٔحذج
انكيم

انكًيح رقًا
ٔكراتح

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
كهص

تانًقطٕع

تانؼذد

تانؼذد

ديُار

تانًقطٕع

42
اثُاٌ
ٔارتؼٌٕ

71
ٔاحذ
ٔضثؼٌٕ

قيًح كم تُذ ذُقم انى انخالطح

انرقى
18

19

20

انًًهكح االردَيح انٓاشًيح
ٔزارج انسراػـــــح
انًركس انٕطُي نهثحٕز انسراػيح
يذيريح انظياَح ٔاالالخ /قطى االتُيح
تياٌ انؼًم

توريد وتركيب وتشغيل منظومة شبكة االنترنت الداخلية والتً
تشمل خزانة انترنت ال تقل ابعادها عن 45 * 50 * 60
تحتوي على مراوح تبرٌد و مفتاح مركزي و موزع انترنت
) (Switch 24 Portمن أجود الصناعات وتمدٌد كوابل
االنترنت من النوع ) (CAT6من الموزع (خزانة االنترنت) الى
جمٌع النقاط الموضحة فً المخططات المرفقة وما ٌتطلب ذلك
من أعمال تأسٌس وحفر وبرابٌش وعلب و أغطٌة و راسٌات
على ان تكون هذه الكوابل بعٌدة مسافة ال تقل عن  02سم عن
كوابل الكهرباء وتقدٌم عٌنات ٌتم اعتمادها من قبل المهندس
المشرف.
زٌادة الطول ( )00سم فً كل نقطة  +وجود عالمات ترقٌم
على الكوابل من جهة الـ  Switchومن جهة النقاط لغاٌات
الصٌانة.
توريد وتركيب وتشغيل كيزر كهرباء عدد  0بسعة ال تقل عن
 02لتر وقدرة ال تتجاوز  0022واط وجمٌع ما ٌلزم من أعمال
ومواد ومواسٌر ومحابس وكٌبل  2.5مم 0وان تكون من اجود
الصناعات وبالتنسٌق مع المهندس المشرف +تركٌب مفتاح
كٌزر(عدد  + )3توصٌل أحد هذه المفاتٌح مع المضخة
وبحسب االماكن الموضحة بالمخططات المرفقة وتقدٌم عٌنات
ٌتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف.
تغيير أماكن مكيفات عدد  2وما ٌشمل ذلك من أعمال  +تورٌد
وتركٌب وتشغٌل كٌبل ثنائً ذو مساحة مقطع  0.0مم 0لكل
مكٌف فً المشروع مع جمٌع القطع وأعمال التأسٌس الالزمة
وبالتنسٌق مع المهندس المشرف

انؼطاء رقى (  /2اشـال )2020/
ٔانخاص تإػادج ذأْيم يثُى يحطح انحطيٍ نهثحٕز انسراػيح
انطاتق االٔل
ٔحذج انكيم

انكًيح رقًا
ٔكراتح

ضؼر انٕحذج رقًا ٔكراتح
ديُار
كهص

انًثهؾ
كهص

تانًقطٕع

ديُار

تانًقطٕع

تانًقطٕع

تانًقطٕع

تانًقطٕع

تانًقطٕع

قيًح كم تُذ ذُقم انى انخالطح

شـرٔط دػـٕج انؼطـاء

٣ .1زْ اُزؼبهذ ث ٖ٤أُشًض اُٞؽُِ٘ ٢جؾٞس اُضساػ٤خ ثظلز ٚاُلش٣ن األٝ ٍٝأُوب ٍٝثظلزٚ
اُلش٣ن اُضبٗ ٢ثٔٞعت اُششٝؽ اُٞاسدح ك ٢ػوذ أُوبُٝخ أُٞعض ٝاُظبدس ػٖ ٝصاسح
األشـبٍ اُؼبٓخ ٝاإلعٌبٕ ُؼبّ ٣ٝ 2007ؼزجش أُشعغ ُِؼطبء ٝعضءا ال ٣زغضأ ٖٓ ٝصبئن
اُؼطبء.
٣ .2زْ ر٘ل٤ز األػٔبٍ ؽغت أُٞاطلبد اُل٘٤خ ُألث٘٤خ اُظبدسح ػٖ ٝصاسح األشـبٍ اُؼبٓخ
ٝاإلعٌبٕ ُؼبّ ٝ 1985اُز ٢رؼزجش ٓشعؼب ُزلغ٤ش أ ١اُزجبط.
 .3ػِ ٠أُوب ٍٝروذ ْ٣ػ٘ٞإ ٝاػؼ ٖٓ اعَ أُشاعالد ٝخالف رُي ٣ؼزجش أً ١زبة ُِٔوبٍٝ
ثٔضبثخ رجِ٤ؾ ُ٣ٝ ٚزؾَٔ أُوبً ٍٝبَٓ أُغؤ٤ُٝخ ثٜزا اُخظٞص.
 .4ػِ ٠أُوب ٍٝاالُزضاّ ثغبػبد اُذٝاّ اُشعٔٝ ٢أ٣بّ اُؼطَ اُشعٔ٤خ.
 .5ال رؼل ٠اُغٜخ أُؾبٍ ػِٜ٤ب اُؼطبء ٖٓ اُشع ّٞاُغٔشً٤خ ٝػش٣جخ أُج٤ؼبد ا ٝأ٣خ ػشائت
أخش.ٟ
 .6ػِ ٠أُوب ٍٝروذً ْ٣لبالد دخ ٍٞأُ٘بهظخ ٝؽغٖ اُز٘ل٤ز ٝاُظ٤بٗخ ؽغت األطٝ ٍٞؽغت
اُ٘ٔبرط اُٞاسدح ك ٢ػوذ أُوبٝ ،ٍٝخالف رُي ال رؼزٔذ ٛز ٙاٌُلبالد.
 .7رؼزجش ٓ ذح اُؼَٔ شبِٓخ أل٣بّ اُؼطَ ٝاألػ٤بد اُشعٔ٤خ ٝروِجبد اُطوظ ٝأُ٘بؿ ٝال ٣ؼبف
أٓ ١ذح اال ثغجت ص٣بدح األػٔبٍ ا ٝرـ٤٤شٛب.
 .8ػِ ٠أُوب ٍٝإ ٣ضٝد ٓٞهغ اُؼَٔ ثبُٔ٤بٝ ٙاٌُٜشثبء اُالصٓخ ُز٘ل٤ز األشـبٍ.
 .9ػِ ٠أُوب ٍٝاُؾظ ٍٞػِ ٠رظبس٣ؼ اُؾلش ٝاُطْ ٖٓ اُغٜبد أُخزظخ ارا اهزؼذ ظشٝف
اُؼَٔ رُي.
 .10ػِ ٠أُوب ٍٝاُز٘غ٤ن اُزبّ ٓغ ٓٔضَ طبؽت اُؼَٔ ؽِ٤خ كزشح اُز٘ل٤ز ٝاخز أُٞاكوخ هجَ ًَ
ٓشؽِخ ٝروذ ْ٣ػ٘٤بد ُشجبث٤ي األُُٔ٘ٞٝ ّٞ٤اصّ اٌُٜشثبء ٝاُذٛبٕ ٝاُشخبّ ٝا٣خ ُٞاصّ ط٤بٗخ
أخش.ٟ
 .11ػِ ٠أُوب ٍٝروذٓ ْ٣خططبد رلظ٤ِ٤خ ُألػٔبٍ اُز ٢هبّ ثز٘ل٤زٛب ٖٓ طؾ٤خ ًٜٝشثبئ٤خ
ٝؿ٤شٛب (. )As Built Drawing
 .12ػِ ٠أُوب ٍٝإطالػ األػشاس اُ٘برغخ ػٖ اُؼَٔ ٝإػبدح اُٞػغ آُ ٠ب ًبٕ ػِٝ ٚ٤ال ٣ؾن
ُ ٚأُطبُجخ ثأ ١عؼش إػبكٛ ٖٓ ٢ز ٙاألػٔبٍ.
٣ .31زْ ً َ٤األػٔبٍ ً٤ال ٘ٛذع٤ب ٝال رؼزجش ا٣خ أػشاف ٓؾِ٤خ ثٜزا اُشإٔ.

انشرٔط انخاطح الػًال انكٓرتاء ٔاالَررَد
 _1االُزضاّ ثبُٞإ اٌُٞاثَ االر٤خ:
اُلبص االٍٝ

اُلبص اُضبٗ٢

اُلبص اُضبُش

اُخؾ أُؾب٣ذ

خؾ االٗبسح اُشاعغ

أؽٔش

أطلش

أصسم

أعٞد

أطلش

 _2رغؾ٤ت االعالى اُوذٔ٣خ ٖٓ اُغذسإ ٝرشر٤جٜب ك ٢أٌُبٕ اُز٣ ١ؾذد ٙأُٜ٘ذط أُششف ٝػذّ االػزٔبد
ػِٜ٤ب اثذا ك ٢اُزٞط.َ٤
 _3عٔ٤غ االعالى اٌُٜشثبئ٤خ ٣غت إ رٌٓ ٕٞخل٤خ داخَ اُغذسإ ٝثخالف رُي ٣زْ اُز٘غ٤ن ٓغ أُٜ٘ذط
أُششف.
 _4ػذّ كظَ اٌُٞاثَ ٖٓ اُِٞؽخ اال اٌُٞاثَ اُخبطخ ثبُطبثن االسػٝ ,٢رشى اٌُٞاثَ اُخبص ثبُطبثن
االٝ ٍٝاُجٞ٤د اُجالعز٤ٌ٤خ ٓزظِخ ُؼٔبٕ أعزٔشاس٣خ اُؼَٔ.
 _5كظَ اُز٤بس اٌُٜشثبئُِ ٢ؼشٝسح ٣زْ ٖٓ خالٍ اُز٘غ٤ن ٓغ أُٜ٘ذط أُششف ٝثؼذ إشؼبس ٓذ٣ش أُؾطخ
ثزُي.
 _6اؽٌبّ ٗوبؽ اُشثؾ ػِ ٠اهطبة اُوٞاؽغ ٝاالثبس٣ض ٝأُلبر٤ؼ رغ٘جب ً ُألػشاس ٝاُششاسح اٌُٜشثبئ٤خ.
٣ _7غت إ رٌ ٕٞأُلبر٤ؼ ٝاالثبس٣ض ٖٓ ٗلظ اُ٘ٞع ٝاُِٝ ٕٞروذ ْ٣ػ٘٤خ ٜٓ٘ب الػزٔبدٛب هجَ اُزشً٤ت
ٝثخالف رُي ٣زْ اُز٘غ٤ن ٓغ أُٜ٘ذط أُششف.
 _8اسرلبع أُلبر٤ؼ ( 120عْ ػٖ اُجالؽ) ٝاالثبس٣ض ( 40عْ ػٖ اُجالؽ ) ٗٝوبؽ االٗزشٗذ ( 40عْ ػٖ
اُجالؽ ) ٝعٞف ٣زْ اُز٘غ٤ن ٓغ أُٜ٘ذط أُششف ثخظٞص ثؼغ االثبس٣ض اُخبطخ ُِٔخزجشاد ٝاسرلبػٜب.
 _9ػذّ كظَ اُز٤بس اٌُٜشثبئ ٢ػٖ ٗظبّ ٓوبٓٝخ اُؾش٣ن ٝعٔ٤غ اُوطغ اُزبثؼخ ُٝ , ٚك ٢ؽبٍ كظِٜب ٣غت
اػبدح ٝطِٜب ؽغت االطٝ ٍٞثبُز٘غ٤ن ٓغ أُٜ٘ذط أُششف.
 _10رأع٤غبد االٗزشٗذ ٣غت إ رٌ٘ٓ ٕٞلظِخ ػٖ رأع٤غبد اٌُٜشثبء.
 _11اُز٘غ٤ن ٓغ أُٜ٘ذط أُششف ك ٢رٞص٣غ االٗبسح ٝاالثبس٣ض ٝأٌُ٤لبد ػِ ٠اُوٞاؽغ.
 _12االُزضاّ ثٔزطِجبد اُغالٓخ اُؼبٓخ ٝاسرذاء (ًلبد  +ك٤غذ  +ؽبه٤خ) ٝعٔ٤غ أُزطِجبد اُالصٓخ ُِؾٔب٣خ.
٘ٔ٣غ ٝعٞد أٗ ١وطخ هطغ ٝ ٝطَ ثبٌُٞاثَ.
_13اسكبم ُ Data Sheetغٔ٤غ اُوطغ اٌُٜشثبئ٤خ أُ٘ ١ٞاعزخذآٜب.

