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 تقریر عن نشاطات الشرکة :  .1
في ساحة  المتقدمینفن اندیش أحدی  بیشکامانتعتبر شركة 

الوحدات الصناعیة المتصلة بشؤون تصنیع أجهزة النصب ،  إحداث

التشغیل ، الصيانة ، اإلصالح و االستغالل الصناعي .و هي فخورة 

بأنها ما زالت تجمع جهودها في إحداث و تشغیل و إنجاز  المشاریع 

في موعدها و استجالب کامل رضا زبائنها و ذلک بتنفیذ المشاریع 

الستمتاع بالتعاون المباشر مع أکثر من المتعددة بنجاح کامل و با

شخص من الموظفین المتخصصین في شتی المجاالت الفنية  ۰۰۱۱

من المیکانیك ، المدنية ، اإلنشاءات ،  الکهرباء و التحکم ، الصناعة 

و... فضال عن سهولة منالها إلی المختبرات الهندسیة المتطورة بمعهد 

 ختلف نقاط البالد.البحوث الهندسية للجهاد الزراعي في م

 

 نبذة عن نشاطات شرکة فن اندیش : 

تقدیم الخدمات الهندسية ، خدمات التزوید و النصب و 

التشغیل، إحداث وحدات الصناعیة، الصيانة و اإلصالحات في شتی 

صناعات النفط و الغاز و البتروکیمیاويات، محطة الطاقة ، المنجم 

 .و المعادن، السیارات و البنایات
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 ة تاریخیة : بذن .2
م ، کمدیر الخدمات  ۰۰۹۱ش / ۰۱۳۱بدأت شركة فن اندیش نشاطها منذ عام 

الفنیة في مرکز البحوث الهندسیة للجهاد العمراني  قائمة بأنشطة نصب و تشغیل 

م، کشرکة ۰۰۰۱ش/۰۱۳۱التجهیزات الخاصة في ذلک المرکز لتواصل عملها منذ عام 

تمکنت الشرکة في بدو تسجیلیها في  برعایة مؤسسة الجهاد البحوثية. و قد مساهمة خاصة

م، أن تبرز تواجدها في أسواق نصب و تشغیل التجهیزات الصناعية ۰۰۰۱ش/۰۱۳۱عام 

بالدخول في إطار تصنیع المسالخ الصناعية و عقد االتفاقیات الملیاردية  بینما کان عام 

م  نقطة عطف في نشاطاتها حیث نجحت بالدخول في مجال مشاریع ۰۰۰۹ش/۰۱۳۳

التشغیل، مركبات  لتثبت تواجدها بالتدریج في جمیع المشاريع التطویریة المتضمنة للنصب، ال

الصيانة و اإلصالح ضمن أكبر مصنعی المركبات في إیران کشركة إیران خودرو، سایبا و بارس 

الدخول في إطار مشاریع ذات األقسام الهنسیة والذی   خودرو.إن من إحدی نجاحات الشركة ، 

م، من خالل عقد اتفاقیات مشاریع أمير کبیر و ۰۰۰۰ش/۰۱۳۰یقه ألول مرة في عام تم تحق

شعیبیة ألعالف المواشي في حین کانت ذات أهمية کبیرة من حيث حجم األعمال و الدخول في 

أسواق الصناعات الزراعية فضال عن اشتمالها علی التخصصات الهندسیة.و ما زالت الشرکة 

ل العام المقبل إلی أن تمکنت من الدخول في قطاعات النفط و الغاز و مستمرة فی نجاحاتها خال

الحقول النفطیة -محطات الطاقة و ذلک بتنفيذ مشاریع استراتیجیة منها إنشاء خزانات کشساران

 .۱الجنوبية، نصب تجهیزات محطة مارون و صيانة و إصالح محطة کارون

و ذلک بعد أن تم تحویل  م کشرکة خاصة تماما۱۱۱۱ش/۰۱۹۱والشركة تعمل منذ 

أسهمها إلی المدراء و الموظفین بالجملة بغرض زیادة دوافع الطاقة اإلنسانية و رفع کفاءة 

العمل.هذا و أن الشركة صارت بتنفیذ المشاریع المختلفة ناجحة و في موعدها، رائدة من 

ل، الصيانة مجال إنشاء الوحدات الصناعية المتصلة بالتجهیزات، النصب، التشغی متقدمین

و اإلصالح  واالستغالل الصناعي و نتیجة لذلک، أصبح بمقدورها الحصول علی شهادة 

م والتی ۱۱۱۱ش/۰۱۹۱تصنیف المقاولين من منظمة اإلدارة و التخطیط اإليرانية في عام 

 ۰الدرجة للتأسیسات و التجهیزات ، ۰للصناعة و المنجم، الدرجة  ۰تتضمن الدرجة 
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-TUVلقسم الکهرباء فضال عما نال إلیه من شهادات شركة  ۰للبنی و الدرجة 

NORD  المعتبرة بعد أن قامت بتنفیذ نظاماتOHSAS 18001  وHSE  إلدارة

 الجودة بنجاح ألجل االلتزام بتقدیم الخدمات ذات الجودة و التحسین المستمر للشركة.

امات اإلداریة أال و إن فریق إدارة شرکة فن اندیش، یجمع جهوده في استخدام النظ

الحدیثة کالتخطيط االستراتيجي و نظام إدارة المشاريع الشامل مستهدفا إلی تطویر و ارتقاء 

الخدمات مستخدما لألفراد ذوي الخبرة و الشرکات الزمیلة المتخصصة.و نظرا إلی تطویر 

و مختلف الصناعات في إیران فتکونت خدمات هندسة الصیانة و التعمیر في البلد تدريجیا 

الخدمات التخصصية واإلدارية للصيانة و  متقدمینمن حیث أن الشركة تعتبر نفسها من 

التعمیر، تمکنت من تجمیع متخصصین و مدراء هذا القطاع سنویا و المساعدة علی ارتقاء 

مهارات الصیانة و التعمیر و ذلک من خالل تسجیلها کالمؤيدة  الوحیدة للمؤتمر الدولي لمدراء 

 لتعمیر. الصیانة و ا

و مازالت االزدهار و توسعة خدمات شركة فن اندیش متواصلة فی األعوام المقبلة حتی 

تمکنت من تطویر الخدمات فی قطاع المصفاة، البتروکیمیاویات، المناجم والمعادن من خالل 

و النصب و التشغیل و الصیانة و التعمیر في هذه  EPCمشاریع مشتملة علی إنشاء مشروع 

 الصناعات.

م، عام الدخول في مجال صیانة و تعمیر المشاریع المدنیة ۱۱۱۰ش/۰۱۹۰یعتبر عام 

المرموقة والکبیرة في تاریخ هذه الشركة و نتیجة لذلک، تمکنت من إنجاز مشاریع استراتیجیة 

 ضخمة جدا منها برج میالد فی طهران و بنایات البنک المرکزی، بشکل جید.

 ترکیب المساهمین

 ۱۱۳للهندسة                             بیشکامانآوران صنعت ال.فریق فن ۰

 ۱۱.۴۳         طهران               فن اندیش بیشکامان.هیئة مدراء شرکة ۱

 ۱۰.۴۳          .المدراء و الموظفین المعنویون                            ۱

 الصحف 
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.2.1 الصحف 

 "کبرپزداس رٍ کىعأطیض ػزکخ "ر ػالىإ .2.1.1

 

 
  



 

 5 

 "کبرپزداس رٍ کىعرغییزاد اطن ػزکخ "إػالى  .2.1.2
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 "جهبد رحمیمبد في اًذیغ رهزاىالزغییزاد فی ػزکخ "ػالى إ .2.1.3
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 "پیؼگبهبى في اًذیغ رهزاى"األطبطی لؼزکخ الٌظبم  .2.1.4
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 "پیؼگبهبى في اًذیغ رهزاىرغییزاد ػزکخ "ػالى إ .2.1.5
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 في اًذیغ في طهزاى ثیؼکبهبىخذهبد ػزكخ  ػزح .3

 لطبع الصٌبػخ

األهذ،   في اًذیؼ الوزْفشح لذیِب االعزشاریغیبد ىْیلخ ثیؾکبهبى  هب صالذ ؽشوخ

أسثبة القٌبّبد ثزمذین الخذهبد   رجزل عِْدُب لیؾمك الؾکوخ هي رْاعذُب أي هغبّذح

الفٌیخ ّالٌِذعیخ، هي خالل ريْیش ًؾبىبرِب فی القٌبّبد ّ أفؾبة األّوبل ّ رضجذ ّ 

 رشفِ هکبًزِب ثیي الومبّلیي الؾِیشیي اإللليويیي.

عٌخ، اعزيبّذ الؾشوخ أى ريْس خذهبرِب ثزمذین الخذهبد  ۱۹ّ ّلی هذی أکضش هي 

الوٌِیخ الزخققيخ ّ االلزقبديخ في ُزا اإلىبس.إى فشيمٌب الفٌیخ ّ هٌِذعی الزقوین یمْهْى 

ثزجبدل الخجشاد الفٌیخ الوذخشح هذی عٌیي ثیٌِن لیغْلْا أفؾبة األّوبل هيوئٌیي ثغْدح 

 ميخ ريْیش خذهبرِب ثیي الومبّلیي الوؾليیي ّ الذّليیي.الخذهبد کي روِذ أس

 فٌبّبد الٌفو ّ الغبص ّ الجزشّکیویبّیبد -۰

 فٌبّخ هؾيبد اليبلخ -۱

 فٌبّخ الوشکجبد -۲

 فٌبّخ الجٌبء ّ الزؾییذ -۳

 فٌبّخ الضساّيخ -۴

 فٌبّخ الوٌبعن ّ الوْبدى -۵

 فٌبّخ الوْاًئ ّ الوالؽخ -۶
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.3.1 الغبسیخ و الجززوکیویبویخالصٌبػبد الٌفطیخ و  

 

الرضال القٌبّبد الٌفيیخ ّ الغبصیخ ّ الجزشّکیویبّیخ، هي أعل أُویزِب في إیشاى ّ الجالد 

في اًذیؼ ّ لذ  ثیؾکبهبىالوغبّسح، رْذ ّاؽذح هي األُذاف األّليخ ألسميخ أًؾيخ ؽشکخ 

بىك الٌفيیخ الغٌْثيخ.ّ روکٌذ الؾشوخ هي الذخْل في ُزا الميبُ ثْمذ االرفبلیخ هِ ؽشوخ الوٌ

في اًذیؼ أؽذا هي  ثیؾکبهبىعٌیي ّلی ُزا الؾبدس، رْزجش ؽشوخ  ۰۲اآلى ّ ثْذ هني 

الومبّلیي الؼ لِزا الميبُ ّ رلک ثئًغبص ّؾشاد هي الوؾبسیِ الٌفييخ ّالغبصيخ ّالجزشّکیویبّیخ 

 ثٌؾْ أفنل ّ في هّْذُب.

 یلی :  ّ هي أُن أفؾبة أّوبل الؾشوخ في ُزا اإلىبس هب

 ؽشکخ الوٌبىك الٌفييخ الغٌْثیخ 

 ؽشوخ الغبص الْىٌیخ اإليشاًیخ 

 هغوِ هقفبح الؾِیذ رٌذغْیبى في ىِشاى 

 ؽشوخ الخذهبد الفٌیخ ّ الٌِذعیخ لجبسط الغٌْثی 

 هغوِ هقفبح الؾِیذ رٌذغْیبى في هبُؾِش 

 هغوِ هقفبح الؾِیذ رٌذغْیبى 

  



 

 11 

.3.2 صٌبػخ هحطبد الطبلخ 

 

م، أّل رْاعذ لِب في ُزٍ ۱۹۹۱ػ/۰۲۷۱في اًذیؼ فی ّبم  ثیؾکبهبىعغلذ ؽشکخ 

القٌبّخ هٌفزا ألّوبل ًقت ّ رؾغیل األعِضح الضبثزخ ّ الِیذسّهیکبًیکیخ في هؾيخ هبسّى ّ 

ّ لذ هنذ  رلک ثْذ أى رن رْاعذُب في ؽزی القٌبّبد راد الزأعیغبد ّ الزغِضاد الوْمذح.

لِب روکٌذ الؾشوخ ثبعزخذام فشيك ري خجشح ّ عٌخ ّلی ُزا الزْاعذ ّالزی فی خال ۰۱اآلى، 

لِب ریغش لِب الذخْل في هغبل   إًؾبء المغن الفٌیخ الٌِذعيخ الوغزملخ هي رکْیي لْح کبهٌخ

الٌِذعخ، الزقٌیِ، الزٌفیز،الٌقت، الزؾغیل، القیبًخ، الزْویش ّاالعزغالل لوؾبسيِ الوؾيبد 

 الوبئیخ ّ الؾشاسيخ.

 هؾبسیِ الؾشوخ في ُزٍ القٌبّخ هب یلی: ّ هي أُن أفؾبة أّوبل ّ 

 ؽشکخ رْعْخ هقبدس الوبء ّ اليبلخ اإلیشاًیخ 

 ؽشوخ ًیشثبسط 

 ثشرْ( في کشط-هقٌِ لْؽبد الٌْفخ)ثشٍ رْسثیي 

 الویبٍ ّ القشف القؾی لغشة هؾبفَخ ىِشاى  هٌَوخ 

  ۲عذ ّ هؾيخ ىبلخ کبسّى 

  ۳عذ ّ هؾيخ ىبلخ کبسّى 

 عذ ّ هؾيخ ىبلخ الؾِیذ سعبیی 

 هؾيخ ىبلخ لْاسک 
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.3.3 صٌبػخ الوزکجبد 

 

ثذأد الؾشکخ ًؾبىِب في ليبُ الوشکجبد عضئيب ٌّذ أّائل رأعیغیِب، ّ في ّبم 

م رن رْاعذُب في ُزا اإلىبس ثؾکل أکضش عذیخ.ّ االُزوبم ثقٌبّخ الجلذ یذفِْب ۰۸۱۶ػ/۰۲۶۶

لزغشثخ في إلی سفِ اليبلخ في ُزا الميبُ ثزضّیذُب هي خالل اعزميبة الخجشاء رّي ا

الزخققبد الفٌیخ ّ الٌِذعیخ ّ رخقیـ إهکبًیبد ّ هقبدس  أکجش ثِزا األهش.ّ لذ ثلغ ّذد 

م إلی ۱۹۹۲ػ/۰۲۷۲المْی الْبهلخ الوجبؽشح لذی الؾشوخ في ليبُ الوشکجبد خالل الفزشح ثیي 

ؽخـ أُن  ۵۹۹م، هزضاهٌخ ًّزیغخ لزيْیش ًؾبىبد الجلذ في ُزا الميبُ، إلی ۱۹۹۴ػ/۰۲۷۴

 بىبرِن الٌقت ّ االزؾغیل ّ القیبًخ ّ اإلفالػ ، اإلفالؽبد األعبعيخ ّ االعزغالل.ًؾ

 أوضش رْاعذاد الؾشوخ في ليبُ الوشوجبد یخزـ ثوي یلی هي أفؾبة األّوبل : 

 ّؽشوخ ایشاى خْدس 

 ؽشوخ إیشاى خْدسّ الزبهخ 

 ْؽشکخ عبثک 

 ْؽشکخ عیک 

 ّؽشوخ ثبسط خْدس 

 ّؽشکخ ثي س 
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.3.4 والزؼییذصٌبػخ الجٌبء  

 

هٌز ثذء رأعیغِب فکبًذ الؾشوخ رْول ّلی ًؾبىبد هزفشلخ في ُزا الميبُ هٌِب ّمذ 

م. صن ارغِ ًيبلِب ۰۸۷۷ػ/۰۲۵۷ارفبليخ هِ هِْذ الجؾْس الٌِذعیخ للغِبد الضساّی في ّبم 

م ّجش ّمذ ارفبلیبد إلًؾبء الْؽذاد الزغبسيخ، اإلداسيخ ّ الغکٌخ ۹۳ّ۹۴ػ/۷۴ّ ۷۳في ّبهیي 

رجْب لزلک، روکٌذ هي إثشاص ىبلبرِب في هغبل إًؾبء هخزلف الْؽذاد هغزخذهب للزمٌیبد ّ ّ 

 الْلْم الؾذیضخ لِزا الوغبل.

 إلی هي یلی :  ّ هي أُن أفؾبة أّوبل ّ هؾبسیِ الؾشکخ في ُزٍ القٌبّخ رغذس اإلؽبسح

 ثلذیخ لن 

 ثلذیخ ىِشاى 

 ؽشکخ ثشط هیالد 

 خ اإلیشاًيخالجٌک الوشکضی للغوِْسیخ اإلعالهی 

 ؽشکخ الزذخیي الغیالًيخ 

 ؽشوخ رِيئخ الغکي للْوبل 
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.3.5 الصٌبػخ الشراػیخ 

 

في اًذیؼ في القٌبّخ الضساّيخ ثبلزْاعذ في هؾبسيِ إًؾبء،  ثیؾکبهبىرن دخْل ؽشوخ 

ّبهب  ۰۲م ّ لذ روکٌذ في خالل ُزٍ ۱۹۹۰ػ/۰۲۷۰ًقت ّ رؾغیل هقبًِ الؾشکخ هٌز ّبم 

ي ُزٍ القٌبّخ ّ رلک ّجش ًقت ّ رؾغیل ّؾشاد آالف ىي هي هي رغغیل عبثمخ هضدُشح ف

األعِضح الوزٌّْخ کوب أى الخجشح ّ إًغبص الوؾبسیِ الوخزلفخ أُلذ الؾشوخ للذخْل في عبئش 

 الوغبالد راد الْاللخ ّ رْعیِ ًيبق فٌبّبرِب.

 أُن أفؾبة أّوبل ّ هؾبسیِ الؾشکخ في ُزٍ القٌبّخ کوب یلی:

 ش ّ القٌبّبد الوشرجيخ ثَؽشکخ رْعْخ لقت الغک 

 ؽشکخ عجبُبى لزقٌیِ الزغِیضاد 

 ؽشکخ فبلك فٌْخ 
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.3.6 صٌبػخ الوٌبجن و الوؼبدى 

 

یْزجش ًقت ّ رؾغیل األعِضح لخيخ رْاصى هقٌِ فِش الؾذیذ ثئففِبى في ّبم 

في اًذیؼ في فٌبّخ الوٌبعن ّ الوْبدى.ّ لذ  ثیؾکبهبىم أّل رْاعذ لؾشوخ ۱۹۹۳ػ/۰۲۷۳

عٌيي في ُزا الميبُ هي ًقت ّ رؾغیل ّؾشاد ىي هي  ۰۹اعزيبّذ الؾشکخ ثبلزْاعذ 

القلت.ّ ًَشا إلی هب في ُزٍ القٌبّخ هي الوخبىش ّ   األفليخ في هقبًِ رْلیذ ّ دسفلخ  األعِضح

کبفیخ إلًغبص   ّ أًؾأد لْح  جشح کجیشحثبعزميبة فشيك ري خ  صمبلخ أّصاى األعِضح فمبهذ الؾشوخ

 الوؾبسیِ الووبصلخ.

 أُن أفؾبة أّوبل ّ هؾبسیِ الؾشکخ في ُزٍ القٌبّخ کوب یلی:

 ؽشکخ فِش الؾذیذ إففِبى 

 ؽشکخ فْالر خْصعزبى 

 ؽشکخ فْالر غل غِش عیشعبى 
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.3.7 صٌبػخ الوىاًئ و الوالحخ 

 

في اًذیؼ هي   فزوکٌذ ؽشکخ ًَشا إلی ارغبُ الٌؾبىبد في هغبهِ الوْاًئ ّالوالؽخ

م، عٌخ دخْل ۰۸۸۴ػ/۰۲۶۴إًغبص ًيبق هزغِ هي هؾبسیِ هخزلفخ في ُزا الميبُ.رْزجش عٌخ 

عٌیي هي الزْاعذ فيِب، هي  ۰۶الؾشوخ في ُزٍ القٌبّخ ّ لذ روکٌذ الؾشوخ، ّلی هذی 

ب اعزميبة اهزالن الزغبسة الوزٌّْخ عذا هي ًؾبىبرِب ّ اعزغالة سمب أفؾبة أّوبلِ

 الکجیشح

 أُن أفؾبة أّوبل ّ هؾبسیِ الؾشکخ في ُزٍ القٌبّخ کوب یلی:

 ؽشکخ اإلهبم الخویٌي للوْاًئ ّ الوالؽخ 

 ؽشکخ هیٌبء الؾِیذ سعبیی في ثٌذسّجبط 
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 الخذهبدهجبل  .4
هْفشح ؽشکخ ، لْیخأعظ  ؽشکخ راد ُيّ  ثیؾکبهبى في اًذیؼ ؽشکخ رْزجش

لزقوين، یٌؾيْى في ًيبق لهغزؾبسًّب للخذهبد الفٌیخ ّ الٌِذعیخ ثؾکل اؽزشافي ّ 

 ّاعِ هي الوغبالد الٌِذعیخ.

الوؾبسیِ القٌبّیخ  في رکْى الؾشکخ لذ أؽشصد صمخ ،عٌخ ۱۹ّ ّلی هذی أکضش هي 

في ُزا  االلزقبدیخفي ًيبق الخذهبد الزبليخ ّ رلک ثزمذین الخذهبد االؽزشافيخ ّ  ومبّلخک

لیغْلْا  ثیٌِنخجشارِن الفٌیخ ىْال الغٌیي یزجبدلْى الوغبل. إى فشیمٌب الفٌیخ ّ الٌِذعیخ 

 راد الغْدح . الخذهبدالضثبئي هيوئٌیي ثزْفیش 

  رقوین ّ إًؾبءEPC 

 اإلًؾبء ، الٌقت ّالزؾغیل 

  إًؾبء الْؽذاد القٌبّیخ(Construction) 

 القیبًخ ّ اإلفالػ ّ االعزغالل 
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.EPC 4.1خذهبد  

 

في اًذیؼ ًؾبىبد  ثیؾکبهبىرمشیجب فمذ أًغضد ؽشکخ  الشعويهٌز أّائل الزغغیل 

ّلی إًؾبء الْؽذاد القٌبّیخ هْزوذح  ثبلزشکیضکوب أًِب لبهذ ّاعْخ في ُزا الميبُ القٌبّي 

 خفشللذیِب فنال ّي رضّیذ أّلی الخجشاد المیوخ ّ الوٍْفیي رّي الخجشح ّ المذساد الوزْفشح 

 لْول الوخزلفخ هِزوخ ثزلک.ا

ّ في کل  ألعل رٌغیمَالؾشکخ فشيمب کفشیك الوؾشُّ  رْیي ،EPCهؾشُّ  کلخالل رٌفیز 

فشیك،  یمْم هذیش هؾشُّ ثمیبدح الفشیك في الزخيیو، الزقوین، الزغبسح، ؽؤّى االرفبلیبد، 

هزنوي لوٌِذط الزؾغیل.إى ُزا الفشیك  في ًِبیخ الويبفّ  الزيْساإلًؾبء، رمذین رمبسیش 

 .النشّسیْى اآلؽخبؿ عبئشالغْدح ّ  الزقوین، هٌِذط الویکبًیک، هٌِذط إداسح

فیمْهْى هذساء الوؾبسیِ  الْولیبدّ الزؾغیل ّ   هٌز الزقوین األّلیخ ّ ؽزی اإلًؾبء

ّ  الوؾذدالضهٌي  اإلىبس مويلِزٍ الؾشوخ ثزغویِ عِْدُن في إًغبص الوؾشُّ   الخجشح ّرّ

رجْب لغیبعزٌب  رفْق الؾذ الوزْلِ ًزبئظّ الًضال ًغْی إلی الؾقْل ّلی  هيلْثخثغْدح 

 . فی الؾفبً ّلی سمب الضثبئي
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.4.2 الٌصت و الزؼغیل  اإلًؼبء، 

 

في هغبل إًؾبء ، ًقت ّ رؾغیل  اؽزشافيخفي اًذیؼ کؾشکخ  ثیؾکبهبىؽشکخ  رؾزِش

خذهبد الفٌیخ في ُزٍ الوغبالد ّ ّ رمذین ال الفْبلالزْاعذ  ّجش هخزلف الْؽذاد القٌبّیخ

الْذیذ هي الوؾبسیِ الْىٌیخ في هغزْی ّبلي کوب أًِب   لذ لبهذ ؽزی اآلى،ثئثشاص لذسارِب في

 هْب.هشاّیخ ّبهلي الغْدح ّ الغشّخ  ثٌَش االّزجبس، رغلین الوؾشُّ في ّلزَ ّ ثغْدحرٌَش إلی 

ل رزْلك ثقٌبّخ هؾيبد اليبلخ، فٌبّخ في هغبل اإلًؾبء، الٌقت ّ الزؾغی الؾشکخ غبلجیخ رْاعذ

 الوشکجبد، القٌبّخ الغزائيخ ّ فٌبّخ فِش الؾذیذ ّ القلت.
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.4.3 إًؼبء الىحذاد الصٌبػیخ 

 

کبًذ الؾشوخ رمْم ثأًؾيخ عضئيخ في ُزا الوغبل هٌز ثذء ًؾبىبرِب لیزن ريْیش ًيبلِب في 

ُ أهیش کجیش ألّالف الوبؽیخ هؾشّ ّوشاىم، هي خالل ّمذ ارفبليخ رؾییذ أثٌیخ ّ ۸۸ػ/۶۸ّبم 

روکٌذ هي إثشاص لذسارِب  لزلک، ًزیغخهِ ؽشوخ رْعْخ لقت الغکش ّ القٌبّبد الوشرجيخ ثَ ّ 

 الؾذیضخّ الْلْم   زمٌیبدّجش اعزخذام ال في هخزلف القٌبّبد الْوشاىفي هغبل رؾییذ األثٌیخ ّ 

 .رّي الکفبءحرْاعذ الوزخققیي هِ لِزا الميبُ 
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.4.4 اإلصالح و االطزغاللالصیبًخ و  

 

هٌز أّائل  ثذأد ًؾبىبد الؾشکخ في االعزغالل، القیبًخ ّ اإلفالػ ثؾکل عضئی

ثؾکل أکضش عذيخ   م۰۸۸۷ػ/۰۲۶۷ي ّبم رأعیغِب غیش أًِب لبهذ ثبلزْاعذ في ُزا الوغبل ف

ش إلی سفِ لذسارِب في ُزا الوغبل هي خالل رضّیذُب ّج ؽضِبکوب أى االُزوبم ثقٌبّبد الجلذ 

الفٌیخ ّ الٌِذعیخ ّ اعزغالل الجشاهظ الؾبعْثيخ  االخزقبفبد فيالوؤُلیي اعزميبة الخجشاء 

إهکبًیبد ّ هقبدس أکضش لِزا األهش.غبلجيخ رْاعذاد الؾشکخ في  رخقیـفنال ّي  الوٌبعجخ

القیبًخ ّ اإلفالػ رزْلك ثبعزغالل ّ فیبًخ خيْه الٌمل في فٌبّبد  هغبل االعزغالل،

 الکِشثبء ّ رأعیغبد هؾيبد اليبلخ، الغبص ّ الجزشّکیویبّیبد.الوشکجبد، 
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 الهیکل الزٌظیوي .5

.5.1 ثطهزاى أًذیغ في ثیؼکبهبى لؼزکخ الزٌظيوي الهيکل 
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.5.2 -الهيکل الزٌظيوي لؼزکخ ثیؼکبهبى في اًذیغ ثطهزاى  
 ػؤوى الظالهخ الصحيخ والجيئيخ

 
  



 

 24 

.5.3 لؼزکخ الزذػيي و واإلصالح الصيبًخ لوؼزوع الزٌظيوي الهيکل 
 اًذیغ في ثیؼکبهبى
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.5.4 الوزؼلمخ الزٌفيذيخ للوؼبريغ الومززح الزٌظيوي الهيکل 
 أًذیغ في ثیؼکبهبى ثؼزکخ
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 الؼهبداد .6
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 الشهیلخ  الؼزکبد .7

.7.1 الؼزکبد الخبرجيخ :  

 Amandoskalػزکخ  .7.1.1

فٌبّخ الغزاء ّ أّالف الوبؽيخ ّ ُي إؽذی الؾشوبد األّسّثبئيخ الؾِیش في هغبل 

لذ لبهذ ؽشوخ في اًذیؼ ثزقٌیِ ّوذ اإلًزبط لوؾشّّي أهیش کجیش ّ ؽْیجیخ ألّالف 

 الوبؽيخ ّجش أعِضح ُزٍ الؾشکخ ّ ًغؾذ ثبلؾقْل ّلی ؽِبدح إًغبصُب.

7.1.2.  General Electric )کٌذا( 

ء ّ اآلالد الذليمخ ُي إؽذی هي الؾشکبد الکبًبدائيخ الکجیشح الوزخققخ ثقٌبّخ الکِشثب

 رْبًّب عویال. ۰ّالزی رْبًّذ هِ ؽشوخ في اًذیؼ في هؾشُّ ًقت أعِضح هؾيخ ىبلخ هبسّى

7.1.3. Posco 

لوؾبسيِ الوٌبعن ّ   EPCُی إؽذی الؾشکبد الکْسيخ الکلجیشح الٌبؽيخ فی هغبل 

الوْبدى ّالزی روکٌذ ؽشوخ في اًذیؼ هي إًغبص هؾشُّ ًقت ّ رؾغیل الزغِيضاد لوقٌِ 

 ُزا الوغبل.  زیل خبهبد الؾذیذ ثئففِبى ثشّبيزِب ّ رؾمیك سمبُب فيرک

7.1.4. Danieli 

لوؾبسیِ    EPCُی ّاؽذح هي الؾشکبد الکجیشح الٌبؽيخ في هغبل  Danieliؽشکخ  

الوٌبعن ّ الوْبدى ّ الزی رْذ ؽشوخ في اًذیؼ أؽذا هي همبّلیِب في هغبل ًقت ّ رؾغیل 

في اًذیؼ هي رغغیلِب في  لبئوخ همبّليِب   ذ ؽشوخأعِضح هقٌِ فْالر اکغیي ّ لذ روکٌ

 ثزؾمیك سمبُب.
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.7.2 الؼزکبد الذاخلیخ 

 هؤطظخ جهبد الجحىس و الؼزکبد الزبثؼخ لهب .7.2.1

عِبد الجؾْس ّاؽذح هي الوؤعغبد الْبهلخ رؾذ سلبثخ ّصاسح الغِبد  هؤعغخ

الضساّي ّالزی رلؾك ثِب الْذیذ هي الؾشکبد هضل عِبد الجؾْس الوبئيخ ّاليبليخ، عِبد 

ثؾْس عٌِذ، عِبد ثؾْس ىْط، عِبد الجؾْس القٌبّیخ، عِبد ثؾْس عجبُبى ّ...ّ 

م ّ لذ ۱۹۹۳ػ/۰۲۷۳ؾمخ ثِب ؽزی عٌخ کبًذ ؽشوخ في اًذیؼ رْذ إؽذی هي الؾشوبد الول

رْبًّذ ؽشوخ في اًذیؼ هِ الوؤعغخ ّ الؾشکبد الزبثْخ لِب في الْذیذ هي الوؾبسیِ الزٌفیزیخ 

 رْبًّب عویال هٌِب هؾبسیِ هغبل القٌبّخ الضساّيخ.

 رائذح الهٌذطیخ و الؼزکبد الزبثؼخ لهب  فزیك في آوراى صٌؼخ .7.2.2

یخ یْول ؽبلیب کؾشکخ لبثنخ ّ ُْ یزْلی رْعیَ ّ  لیبدح سائذح الٌِذع  فشیك في آّساى فٌْخ

ؽشکبد فٌبّیخ ّ إًزبعیخ  ًبؽيخ في هغبالد فٌبّخ الوشکجبد، الميْبد ّ الوْاد  ۰۹ّ رٌغیك 

الخبفخ، الخذهبد)الزغبسيخ، الٌِذعیخ ّ...( القٌبّخ الغزائیخ، األعِضح اليجيخ، الٌفو، الغبص ّ 

ؽشکخ للومبّلخ ّ الخذهبد الٌِذعیخ ّالزی  ۰۰زضوبس في أکضش هي الجزشّکیویبّیبد إمبفخ إلی االع

 رْذ ؽشوخ في اًذیؼ إؽذی هي ؽشکبد ُزٍ الفشیك االعزضوبسي.

 هؼهذ الجحىس الهٌذطیخ للجهبد و هزاکش الوحبفظبد .7.2.3

م، ۰۸۷۱ػ/۰۲۵۱رأعظ هِْذ الجؾْس الٌِذعیخ الزبثْخ لْصاسح الغِبد الضساّي في ّبم 

الٌِذعیخ للغِبد الضساّي ثِذف إًغبص الوؾبسيِ الجؾضيخ في ؽزی رؾذ اعن هشکض الجؾْس 

هغبالد الضساّخ ّ القٌبّخ ّ الزی یغزِذف إلی رٌفیز الجؾْس الزيجيميخ، رذّیي الْلْم 

الفٌیخ،رقٌیِ الٌوبرط ّ ريْیش الزمٌیبد الوؾزبعخ إلیِب ألعل سفِ الکفبءح )خفل الکلفخ ّ 

ٌبّبد، رْفیش الوؾبغل ّ الوٌِ هي خشّط الْولخ. ّ اإلًزبط ثمیوخ هنبفخ ّبليخ( في الق

م فمبهذ ۱۹۹۳ػ/۰۲۷۱کبًذ رٌؾو ؽشوخ في اًذیؼ في هْلِ هِْذ الجؾْس ؽزی ّبم 

ثئًغبص الْذيذ هي الوؾبسیِ ّجش إهکبًیبرِب هوب أدد إلی رويض الؾشوخ ثبلوٌبل إلی عویِ 

 اإلهکبًیبد الوخزجشیخ ّ الجؾضيخ.
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 ػزکخ هجزکز الکززیک .7.2.4

خ هجزکش الکزشیک ىِشاى الٌِذعیخ ) رذّی ثوجزکش الکزشیک عبثمب( رمْم إى ؽشو

ثٌؾبىبرِب هِ عبئش القٌبّيیي ّ الوزخققیي فی عبؽخ اإلًزبط ّ الْوشاى ّ  رلک ّجش 

ّبهب  في رقوین، رْلیذ ّ رٌفيز الوؾبسيِ القٌبّيخ ّ الوذًيخ هغزغال لوْاُت ّ ّلْم  ۱۹

خذام الزٌمٌیبد الْبلويخ الؾذیضخ.رْذ ُزٍ الؾشوخ الوزخققیي اإليشاًییي فنال ّي اعز

إؽذی هي الومبّلیي اليجمخ الضبًیخ لوؾبسيِ ؽشکخ في اًذیؼ في هغبل خذهبد الکِشثبء ّ 

 اآلالد الذلیمخ ّ ؽیش کبًب لذ رْبًّزب في هؾبسیِ إیشاى خْدسّ ّ هیٌبء اإلهبم

 ػزکخ هؼبوریي طی طخذ للهٌذطخ .7.2.5

لٌِذعخ ثبلذسعبد االعزؾبسيخ الوزْذدح في هغبل رزوزِ ؽشکخ هؾبّسیي عی عخذ ل

رقوین هؾبسیِ الٌفو ّ الغبص ّ الجٌبء ّ لذ رْبًّذ هِ ؽشکخ في اًذیؼ في الْذیذ هي الوؾبسیِ 

 ّ الوٌبلقبد ًَشا إلی األسمیخ الوؾزشکخ ثیٌِوب هي أُوِب هؾشُّ إًؾبء خضاى الٌفو في هالیش.

 ػزکخ فزیك طجغ الهٌذطیخ .7.2.6

الٌِذعیخ إؽذی هي الؾشکبد الٌِذعیخ الزی رْبًّذ هِ ؽشکخ في اًذیؼ في رْذ ؽشکخ عجِ 

رقوین ّ رقٌیِ هقٌِ أّالف الوبؽیخ لجلذيخ ىِشاى رْبًّب عویال هوب ُیأ أسميخ للٌؾبىبد 

 الووبصلخ الوغزمجليخ.

 ػزکخ رهيئخ طکي الؼوبل .7.2.7

في إًؾبء  ؽشکخ رِیئخ عکي الْوبل ُي ؽشکخ هغبُوخ خبفخ رْبًّذ هِ ؽشوخ في اًذیؼ

ّ في هؾبسيِ هغبهِ کشهبى ّ   ّؽذاد عکٌیخ ثؾیش کبى الزْبّى ثیٌِوب ّلی ًؾْ الوؾبسوخ

عیالسد ًْ في دهبًّذ للغکي.ّ هي الوزْلِ رکشاس الزْبًّبد الوزوبصلخ هِْب فی الوغزمجل 

 ًَشا إلی الزْبّى الغویل ثیٌِوب في إًغبص الوؾبسيِ.

 زبى الکهزوهبًیخػزکخ ًصت، إصالح و صيبًخ هحطبد خىسط .7.2.8
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إى ؽشوخ ًقت ّ فيبًخ الوؾيبد الوبئيخ ًبؽيخ في هغبل ًقت، رؾغیل ّ 

إفالػ الوؾيبد ّ رغِیضاد خيْه ًمل الکِشثبء في هؾبفَخ خْصعزبى ّ لذ رْبًّذ 

هِ ؽشوخ في اًذیؼ في الْذیذ هي الوؾبسيِ  في الؾؤّى الفٌیخ ّ رْفيش الوْاسد الجؾشیخ ّ 

شوخ ثیٌِوب فی هغبل فيبًخ ّ إفالػ هؾيبد اليبلخ ّ خيْه رلک ألعل األسميخ الوؾز

 الٌمل.

 ػزکخ ثیوبى خذیز .7.2.9

رْول ؽشوخ ثیوبى خذیش في هغبل رقوین،رْفیش، رقٌیِ، ًقت ّ رؾغیل ًَبهبد 

الکِشثبء، رؾکن الزشفیذ ّ األروزخ ّ لذ رْبًّذ هِ ؽشوخ في اًذیؼ کأؽذ هي الومبّلیي ّ 

بد ّ ؽشّه الزْبًّبد الوغزمجليخ هزْفشح  ًَشا إلی الْذیذ هي الضهالء في رٌفیز هؾبسيِ الوشکج

 األسمیبد الوؾزشوخ في هغبل الٌَبهبد الکِشثبئيخ ّ اآلالد الذلیمخ.

 فزيك آریبًب للجحىس و الصٌبػخ .:7.2.1

ثذأ فشیك آسیبًب للجؾْس ّ القٌبّخ ًؾبىبرَ في هغبل اعزؾبساد اإلداسح ّ ٌُذعخ 

ثوؾبسوخ عوِ هي الخشيغيي لغبهْخ ؽشیف القٌبّیخ ّ م ّ ۰۸۸۵ػ/۰۲۶۵ّبم   القٌبّبد في

ُْ یْول ّلی إلبهخ الوؤروشاد اإلداسيخ، إفذاس الکزت اإلداسيخ، االعزؾبسح ّ الزْلین.ّهٌز ّبم 

م فزْزجش ؽشوخ في اًذیؼ الوؤیذح  ّ الؾشيکخ الْؽیذح إللبهخ الوؤروشاد الذّلیخ ۱۹۹۳ػ/۰۲۷۳

فیذ هي الزْبًّبد الغویلخ هِ ُزا الفشیك في إىبس الزخيیو لوذساء القيبًخ ّ اإلفالػ کوب أًِب ر

 االعزشاریغی ّ إداسح الوؾشُّ.

 ػزکخ ثبرص الذام .7.2.11

رٌؾٌ ؽشوخ ثبسط للٌِذعخ االعزؾبسيخ في ليبُ الٌفو ّ الغبص ّ الجزشّکیویبّیبد ّ لذ 

روکٌذ ؽشوخ في اًذیؼ هي الذخْل في هٌبلقبد هؾبسیِ إصالخ الولؼ الوشرجيخ ثقٌبّخ 

 لجزشّکیویبّیبد ثبلزْبّى هِْب.ا
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 ػزکخ صفب ًیکى طجبهبى .7.2.12

لوؾبسيِ القٌبّخ ّ ألغبم  EPCرْول ؽشکخ ففب ًیکْ عجبُبى في رٌفيز أّوبل 

الیْریلیزی ،هؾيبد اليبلخ الکِشثبئیخَ ّ هقبًِ الغبص ّ ُي رزوزِ ثذسعبد رْصيِ الکِشثبء 

ْول  أفجؼ هي الووکي أى رزْبّى هِ ّ الٌفو  ّالغبص ّ ًَشا إلی األسمیبد الوؾزشوخ في ال

 ؽشوخ في اًذیؼ في الوٌبلقبد هزؾبسکخ.

 ػزکخ طبس آة أهىاس)الوظزؼبر( .7.2.13

رْزجش ؽشوخ عبص آة أُْاص إؽذی هي الؾشکبد الوزْبًّخ لؾشوخ في اًذیؼ في رقویوبد 

هغبل الویبٍ ّ القشف القؾی ّ ؽجکبد الشي في هؾبفَخ أُْاص ّ لذ رْبًّذ هِ ؽشوخ في 

رقٌیِ هؾيخ   هؾبسکخ لِب في هغبل هٌبلقبد لزقٌیِ هؾيخ رقفيخ الویبٍ هٌِب هٌبلقخ اًذیؼ

 رقفيخ فْالر هجبسکخ ثأُْاص.

 ػزکخ الوظزؼبر األول)هؼبور یکن( .7.2.14

ّ عجت رغویزِب ثبألّل )یکن ( أًِب کبًذ أّل هغزؾبس رن رأعیغِب في هغبل الجؾْس 

هؾيبد اليبلخ، الوبء ّ الجؾْس االلزقبدیخ االلزقبدیخ في إیشاى ّ ُي رٌؾو في هغبالد الغذ، 

ّ االعزوبّيخ ّ لذ رن رْفیش ؽشّه الزْبّى االؽزشاوي ثیي ؽشوخ أّل ّ ؽشوخ في اًذیؼ في 

 الوٌبلقبد ّ عیمْم الغبًجیي ثَ ٌّذ الؾبعخ

 ػزکخ طبثیز ًیزو .7.2.15

م ّ غبلجيخ ۰۸۵۴ػ/۰۲۳۴رأعغذ ؽشکخ عبثیش لوجٌی الغذ ّ رأعیغبد الشي في ّبم 

ِب في هغبل إًؾبء الغذ ّ األًفبق الوؾشفخ، ؽجکبد رْصیِ الوبء ّؽجکبد الشي ّ لذ ًؾبىبر

رْبًّذ ؽشکخ في اًذیؼ هِْب ثبلوؾبسکخ في هٌبلقخ هؾشُّ فيبًخ ّ اعزغالل الغذ ّ هؾيخ 

اليبلخ في عْداى ًَشا إلی عْاثمِب في فيبًخ ّ إفالػ الغذّد النخوخ اإلیشاًیخ ّ عیغزوش 

 اعذد هغبالد ؽذیضخ.ُزا الزْبّى لْ رْ
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 ػزكخ ػهزاى طبسٍ .7.2.16

م غیش أًِب ثذأد في ًؾبىِب ۰۸۸۵ػ/۰۲۶۵رأعغذ ؽشوخ ؽِشاى عبصٍ في ّبم 

األفليخ الغذیذح في هغبل إداسح، رقوین ّ رٌفیز هخزلف الوؾبسیِ الوذًیخ ّ القٌبّیخ هٌز 

هغبل م. ّ الخجشاد الْاعْخ  الوزٌّْخ هزْفشح لذی هذساءُب في ۱۹۹۴ػ/۰۲۷۴ثذء ّبم 

 هؾبسیِ الغذّد ّ هؾيبد اليبلخ کوب رْبًّذ هِْب ؽشوخ في اًذیؼ في هخزلف الوٌبلقبد.

 ػزکخ ثبرص غظزز .7.2.17

رٌؾو ؽشوخ ثبسط غغزش في هغبالد رقوین ّ رٌفيز ّ فيبًخ الخيو الوذًیخ  ّ خذهبد 

 االعزضوبس ّ اإلًؾبء لليشق، الوجبًی الجؾشيخ، الزأعیغبد الوبئيخ، ؽجکبد ًمل الکِشثبء،

الوٌبعن ّ الوْبدى ّ رٌفیز عویِ الؾؤّى الوشرجيخ ثأًؾيخ الؾشاء ّ الزغبسح.ّلذرْبًّذ هِْب 

ؽشوخ في اًذیؼ في الوٌبلقبد الوخزلفخ کئؽذی هي الومبّلیي الزٌفیزیخ للغذّد ّ هؾيبد 

 اليبلخ 

 ػزكخ رذثیز ًیزو .7.2.18

الکِشثبء، اليبلخ ، ؽشکخ رذثیش ًیشّ للوٌِذعیي االعزؾبسييي ًبؽيخ في هغبل خيو فٌبّخ 

هؾيبد اليبلخ، خيْه ًمل اليبلخ ّ هؾيخ الکِشثبء الفشّیخ ّ لذ رْبًّذ کضیشا هِ ؽشوخ في 

اًذیؼ في الوؾبسیِ ّ الوٌبلقبد ًَشا إلی األسميخ الوؾزشوخ ثیٌِوب في هغبل الغذّد ّ 

 هؾيبد اليبلخ.

 ػزکخ ههبة لذص .7.2.19

هؾبسیِ فٌبّخ الغذ، رٌؾو ؽشکخ هِبة لذط للٌِذعخ االعزؾبسيخ في هغبل 

في اًذیؼ في  ثیؾکبهبىهؾيبد اليبلخ، الٌمل، ؽجکبد الشي ّ...ّ لذ دخلذ هِ ؽشوخ 

هیغبّاه ّ رلک  ۰۹الْذیذ هي الوٌبلقبد هٌِب هٌبلقخ إًؾبء هؾيخ ىبلخ ؽشاسیخ ثمذسح 

 لوي أعل األسميخ الوؾزشوخ في الْول فی هغبل الوبء ّ اليبلخ.
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 ػزکخ هؼبًیز .:7.2.2

ش ثخجشح روزذ ًؾْ خوغیي ّبهب ّ ثفنل الوٍْفیي رّي الکفبءح إى ؽشکخ هؾبًی

رزوکي هي رمذین الخذهبد الوزقلخ ثزْفیش اليبلخ الوزنوٌخ ألًْاُ هؾيبد اليبلخ، الٌمل 

ّ الزْصیِ، ؽجکبد الزْصیِ، ّ الوزقلخ ثبلوبء کبلغذ، هقبدس الوبء، رقفیخ الویبٍ ّ القشف 

الد الوزنوٌخ للؾْاسُ ّ الغغْس،الٌمل الغککی، القؾی،رْصیِ الوبء ّ الوزقلخ ثبلوْاف

الوزشّ، الٌفك ّ ًمل الوٌزغبد الٌفيیخ ّ الغبصیخ.ّ لذ رْبًّذ هِْب ؽشوخ في اًذیؼ، في 

هؾبسیِ هزٌّْخ ّ ثأدّاس هخزلفخ رزغیش هي الوغزؾبس إلی الؾشیک ثؾیش رِيأد في مْءُب 

 أسمیخ الزْبًّبد الوغزمجليخ .

 هزثبء) رىلیذ هلشوهبد ثزق(ػزکخ إًزبج هلشوهبد الک .7.2.21

م ثِوخ ّذح هي أکضش ۰۸۷۳ػ/۰۲۵۳رأعغذ ؽشوخ إًزبط هلضّهبد الکِشثبء في عٌخ 

الٌبؽيیي خجشح في هغبل الوؾبسیِ الزٌفیزیخ للقٌبّخ الکِشثبئيخ ّالزی عغلذ عبثمخ هضدُشح في 

ضبًیخ لومبّالد هوزلکخ للذسعخ ال  EPCهغبل رقٌیِ األعِضح الکِشثبئيخ ّ رٌفیز الوؾبسیِ ثؾکل 

اليبلخ ّ لذ رْفشد لذیِب ؽشّه الزْبّى هِ ؽشکخ في اًذیؼ في ّذح هي الوٌبلقبد ًَشا إلی 

 خجشارِب في إًزبط األعِضح الکِشثبئيخ في فٌبّبد الوٌبعن ّ الوْبدى ّ رْفیش الزغِیضاد.

 أطفلذ طىص  ػزکخ .7.2.22

 EPCزٌفیز خيو ّبهب ّ ُي رمْم ث ۳۹روزله ؽشوخ أعفلذ ىْط خجشح روزذ ألکضش هي 

في الوؾبسیِ الٌفييخ ّ الغبصيخ، الجزشّکیویبّیخ، القٌبّيخ، الوٌغويخ، الوْذًیخ، الوذًیخ ّ 

 EPCهؾبسیِ الويبساد.ّ لذ رؾبسکذ هِْب ؽشوخ في اًذیؼ في الْذیذ هي هٌبلقبد خيو 

بصلخ النخوخ ثبلٌغجخ إلی األسمیخ الوؾزشکخ ثیٌِوب کوب أًِب هزیغشح أسمیخ الزْبًّبد الوو

 في الوغزمجل.
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کبهبى( لإلدارح و الهٌذطخ .7.2.23  ػزکخ الؼبرفىى)آ

إى ؽشکخ الْبسفْى)آکبُبى( لإلداسح ّ الٌِذعخ رزوزِ ثخجشح کبفيخ في هغبل رقوین 

الوؾبسیِ الوٌغویخ ّ الوْذًیخ ؽیش لبهذ ثزْفیش الزْبّى هِ ؽشوخ في اًذیؼ لْذح هشاد 

کبلوفبلقخ الوشرجيخ ثزيْیش هقٌِ غل غِش  في هغبل إًؾبء الْؽذاد الوٌغویخ ّ الوْذًیخ

 في عیشعبى ّ رلک هي أعل األسمیخ الوؾزشکخ ثیٌِوب.

 ػزکخ هؼذًکبو .7.2.24

رٌؾو ؽشوخ هْذًکبّ في هغبل الخذهبد الٌِذعیخ، االعزؾبسيخ، القيبًخ ّ ثؾْس لبثليخ 

یب، الزٌفیز ّ  الجؾْس الفٌیخ لوؾبسکخ الؾشکبد الذاخلیخ ّالخبسعیخ في هغبالد الغیْلْع

اکزؾبف ّ اعزغالل الوٌبعن، هْبلغخ الوْذى،القٌبّبد الوْذًیخ ّ ّلن الزْذیي ّلذ رِیأد 

أسمیخ الزْبّى هِْب في ّذح هي الوٌبلقبد ّ االلزشاؽبد ًَشا إلی األسمیخ الوؾزشکخ فی هغبل 

 الوٌبعن ّ الوْبدى.
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 :أهم أصحاب العمل .8

 

 شرکح مجمُعح تارس الجىُتيح للغاز

 

 شرکح رازي للثترَکيمیائياخ

 

 شرکح الىفط الجىُتیح الُطىيح االیراويح

 

 شرکح تىدکُیان لتکرير الىفط

 

 شرکح ذَب آٌه اصفٍان

 

 أکسيه فُالذ خُزستانشرکح 

 

 لمُاوئ َ الىقل الثحري اإلیراويحمىظمح ا

 

 مجمُعح مثىا

 

 شرکح تىميح الطاقح اإلیراويح

 

 شرکح تىميح المیاي َ الطاقح 

  

 شرکح کاجیران
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 :أهم أصحاب العمل .8

 

 تلديح طٍران

 

 تلديح قم

 

 شرکح مطاراخ ایران

 

 شرکح تىا جستر کراوً

 

 تىميح قصة السکر َ الصىاعاخ الجاوثيحشرکح 

 

 مىظمح المىطقح الحرج قشم

 

 مقر خاتم األوثیاء لإلوشاء

 

 شرکح تىميح َ تصىیع الثىی التحتيح للىقل

 

 شرکح تارس خُدرَ

 

 مجمُعح ایران خُدرَ الصىاعيح

 

 مجمُعح سایثا لتصىيع السیاراخ
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 قظى انشزکت .9

 فزیق انًشبریغ 

  اٌمٛيخ  اٌّظفٛفخ  فشیك اٌّشبسین في ششکخ فٓ أذیش ِجزٕی هٍی ٔلبَ إداسح

(Strong Matrix)    خـيخ  ؤٚ إداسح(Projectized ُهٍیٙب،یز ٚ )  إداسح کً ِششٚم

 ِغزمٍخ رمشیجبفي ٚؽذاد 

 فزیق يشزوع 

یزؼّٓ فشیك ِششٚم، اٌّذساء ٚ إٌّٙذعیٓ ٚ إٌّغميٓ ٌّششٚم ٚاٌزی یزکْٛ ٌزٕفیزٖ 

 کً اٌٛلذ.

 ( اٌّششٚمَ، ٚفمب ٌٕلش ِذساء فشیك اٌّششٚم اٌّشرجؾCoordinatorیٕزخت ِٕغمي )

ح ثوذ ؤْ رُ اٌفٛص في ِٕبلظخ ِششٚم، عیزکْٛ فشيك ِزشكً ِٓ اٌّٛكفيٓ رٚی اٌخجش

ألعً اإلدساح ٚ رٕفیز األِٛس اٌّشرجـخ ثبٌّششٚم، ػّبْ اٌغٛدح، اٌزغبسح، اٌزفزیش، طيبٔخ 

 اٌكٍفخ، اٌزٛلیذ ٚ اٌّٛاد األٌٚیخ.

ٚ ٌزٌک، یزؼّٓ فشیك اٌّشبسین، فشیك ِششٚم ٚ إٌّٙذعيٓ اٌشئيغيیٓ ٌٛؽذاد اٌفٕیخ ٚ 

 رشکیجٗ ٚفمب ٌؾبعبد اٌّششٚم هِّٛب.

.9.1 ًشبریغانتخطیط و يزاقبت ان ةوحذ 
 یزشكً فشیك اٌزخـیؾ ٚ طيبٔخ اٌّششٚم في اٌلشٚف اٌوبِخ ِٓ ٘زٖ األعضاء: 

 روشیف ؤ٘ذاف اٌّششٚم 

 رؾذیذ اٌمیٛد اٌفيضيبئيخ ٚ اٌضِٕیخ ٚ اٌّبٌيخ 

 ًاخزیبس ؿشیك اٌؾً األفؼ 

 رمییُ األ٘ذاف 

 اٌؾظٛي هٍی إٌزبئظ ٚ رـٛیش٘ب 
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أذیش یغّن عٙٛد٘ب في الیضاي فشیك اٌزخـیؾ ٚ طيبٔخ اٌّششٚم ٌشٚاد فٓ 

اعزضّبس خجشاد ٚ ِوٍِٛبد ِزخظظیٙب فؼال هٓ اٌجشاِظ اٌؾبعٛثيخ اٌّشرجـخ إلٔغبص 

 ِٙبِٙب هٍی ٚعٗ ؤؽغٓ.

.9.2 انفُیت و انهُذطیت  وحذة 
رغزٙذف اٌٛؽذح إٌٙذعيخ إٌی سفن وفبءح هٍّيخ اٌزظّیُ ٚ اإلٔشبء.رزؼّٓ ثؾٛس 

 ي ِب یٍی : اٌفشیك إٌٙذعيخ کً ؤٚ ثوغ األِٛس اٌّزکٛسح ف

 دراطت إيکبَيت تطبیق .9.2.1

 إِكبٔیخ رـجیك فٕیخ 

 إِكبٔيخ رـجیك الزظبديخ 

 إِكبٔیخ رـجیك لبٔٛٔيخ 

 إِكبٔیخ رـجیك رٕفیزيخ 

 انتظًیى)األطىل، األطبص، انتفبطیم( .9.2.2

 دساعخ اٌوٍّيخ اإلدساکيخ 

 اٌشعَٛ اٌجیبٔیخ ٌألٔبثیت ٚ اٌزغٙیضاد األٌٚیخ 

 رؾذیذ ٚ رظٕیف اٌزغٙیضاد األٌٚيخ 

 ِٓرؾذیذ ٔلبِبد اٌظيبٔخ ٚ األ 

 اٌزظبِیُ األٌٚیخ 

 ؿشق اٌزٕفيز 

 إِكبٔيخ إٔشبء 

 رٛصیك هٍّیبد اإلٔشبء 

 اٌّٛهذ  دساعخ ؽبعبد اإلٔشبء في 

 ِٓطيبٔخ اٌكٍفخ ٚ اٌض 

 ًهٍّیبد اٌزشغی 
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 انهُذطت انتجبريت .9.2.3

  رإعیظ، طيبٔخ ٚ رٕفیز االعزشاریغي/إٌّلّخ/اٌزخـیؾ/اٌوٍّیخ ٚفمب
 إؿبس اٌزٛلیذ اٌّؾزبط إٌیٌٗؾبعبد اٌششوخ في 

 رمییُ الزشاؽبد اٌجبئویٓ اٌفٕي 

 رٛعیٗ اٌّٛلن ٚ إٌّٙذعیٓ ٌّٛاد اٌّؾزبعخ إٌیٙب 

 رٛفيش ؿٍجبد اٌششاء اٌؾذیضخ 

 هُذطت اإلَشبء .9.2.4

  ٓرٛفیش اٌّمبٌٚیٓ إٌّبعجی 

 رٛفیش هٍّیبد اٌزخـیؾ ٚ رٛلیذ اإلٔشبء 

 رٛعیٗ ِذساء إٌٙذعخ ، اٌّشبسین ٚ اٌزغبسح 

 ٚف اٌوًّ غیش ِشیؾخرؾغیٓ كش 

 طيبٔخ اٌّٛلن 

 اٌزشغیً اإلثزذائی 

 ًاٌزشغی 

 األطض .9.2.5

 رزؼّٓ اٌٛؽذح إٌٙذعيخ ٌٙزٖ اٌششوخ، اٌفشق اٌزبٌيخ : 

 اٌّیكبٔیه 

 اٌغجبکخ 

 ِٓاٌوٍّيخ ٚ األ 

 اٌّذٔيخ 

 اٌكٙشثبء 

 اٌزغٙیضاد ٚ اٌظيبٔخ 
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 انبزايج انحبطىبیت .9.2.6

 اٌجشاِظ اٌؾبعٛثيخ اٌزبٌيخ رویٓ فشيمٕب إٌٙذعي في رٕفیز ِٙبِٗ : 

 یزّزن فشیمٕب إٌٙذعي ثبٌجشاِظ اٌؾبعٛثیخ اٌزبٌیخ في رٕفيز ِٙبِٗ : 

 2D modeling software programs such as AutoCAD, AutoCAD 

Mechanical 

 3D Modeling Software programs such as Solid Work, Catia, Inventor 

 Especial Software programs for designing oil storage tanks such as 

TANK-ETANK 

 PDMS (plant & pipeline designing software) 

 Finite element software programs for stress analysis(ANSYS, ABAQUS) 

 Pipe net, Pipe flow, and Automation Stereo(for hydraulic calculations) 

 SAP, ETAP for structure analysis 

 Other software programs related to equipment design 

 

 انًىاطفبث .9.2.7

 API standards for designing oil storage tanks (API 650, API, API653, 

API 2000, …) 

 NFPA Standards for designing firefighting systems of oil storage tanks 

(NFPA 11, NFPA 13, NFPA 15, …) 

 ASTM Standards for material selection (ASTM, A283, A516, A537, 

A573, A106, …) 

 DIN, BS, IPS and other related standards 
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.9.3 وحذة انذػى و تىفیز األيتؼت 
یٗ یؾزٛی اٌزغبسح في اٌّششٚم هٍی اٌوٍّیبد اٌٛاعجخ ٌششاء ٚ رٛفیش ِب یؾزبط إٌ

 إلٔشبء إٌّزٛط. ٚ هٍّیزٙب في سٚاد فٓ أذیش رزؼّٓ األلغبَ اٌزبٌيخ : 

 انتجبرة انًشزوػیت .9.3.1

اٌزغبسح اٌّششٚهیخ هجبسح هٓ رٛصيك اٌّشبسین، لشاساد اٌششاء، رؾذیذ اٌـشق ٚ 

 اٌزوشف هٍی اٌجبئویٓ ثبٌمٛح .

ٌیخ ثؾغت ٘زٖ اٌوٍّيخ رزشطذ ِخبؿش اٌّٛعٛدح في اٌمشاساد فزٕومذ االرفبلبد اٌزب

 كشٚف اٌّششٚم ٚ اٌّوٍِٛبد اٌّٛعٛدح في ثذء اٌششاء : 

 االرفبلیبد راد اٌمیُ اٌضبثزخ 

 االرفبلیبد اٌّمبٌٚیخ 

 االرفبلیبد األِبٔیخ 

ٚ عیزُ رغٙیض اٌٛصبئك اٌزبٌيخ ؽغت اٌّوٍِٛبد اٌٛاطٍخ ِٓ اٌٛؽذح إٌٙذعيخ کّخشط 

 اٌّششٚم اٌزغبسي : 

 ؤٚ ؿٍت االعزضّبس ؿٍت هشع الزشاػ، اٌذهٛح ٌٍّٕبلظخ

 انتجبرة انتُفیذیت .9.3.2

غبٌجيخ ؤٔشـخ اٌّششٚم اٌزغبسیخ ٘ي هٍّيخ اٌؾظٛي هٍی اعزوالِبد اٌجبئویٓ، روییٓ 

اٌجبئن ٚ همذ االرفبلیخ ِوٗ ٚ رغزخذَ في ٘زٖ اٌوٍّیخ ِؤششاد اخزیبس اٌّظذس،لبئّخ اٌجبئویٓ 

 اٌّٛصٛلخ ٚ غیش٘ب.

 انتجبرة اإلداريت .9.3.3

ٍيخ إداسح اٌواللبد اٌزغبسيخ، طيبٔخ وفبءح االرفبلیبد ٚ اٌزغبسح اإلداسيخ ٘ي هّ

 إطالؽٙب إرا دهذ ٌٙب اٌؾبعخ

  



 

 47 

.9.4 (QA,QCوحذة إدارة انجىدة ) 
 QA 

 QC 

إْ ػّبْ ٚ طيبٔخ اٌغٛدح ؤِشاْ ِغزمالْ.یوشف ػّبْ اٌغٛدح ثإٔٗ ٔلبَ هٍّیبد 

اٌخبطخ  ِخــخ یؼّٓ طيبٔخ اٌغٛدح ثیّٕب طيبٔخ اٌغٛدح رـٍك هٍی ِغّٛهخ ِٓ اٌوٍّیبد

 فؾيٕئز ٔغزـین ؤْ ٔوشف ػّبْ اٌغٛدح ثظيبٔخ اٌغٛدح ٌزبثن خبص. ثبٌظيبٔخ 

ِٓ لغّیٓ : رخّیٓ عٛدح اٌجیبٔبد ) دلخ ٚ طؾخ( ٚ  QAهِّٛب ِب، رزشكً ثشاِظ 

٘زیٓ اٌمغّیٓ اٌزشکیجییٓ رزشكالْ  .ؤٔشـخ اٌّشرجـخ ثبٌؾفبف هٍی عٛدح اٌجیبٔبد ٚ رؾغیٕٙب

ٌزظجؼ عٛدح  QCغیش ِمجٛي دلخ ؤٚ طؾخ ، رضیذ ِّٙبد  QAلغُ  ؽٍمخ طيبٔخ.ِضال، إرا کبْ

 اٌجیبٔبد ِمجٌٛخ.

 

 QAقظى  .9.4.1

 یّزٍک لغُ ػّبْ اٌغٛدح ٌشٚاد فٓ أذیش اٌشٙبداد اٌزبٌيخ : 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

 

 QAانظیبطبث و األهذاف  .9.4.2

اإلِكبٔیبد ثشكً طؾیؼ ثّب ِغیبعخ سٚاد فٓ أذیش ٘ي ِؾبفلخ ٚ اعزخذاَ 

رغّؼ ٌٙب اٌمٛأیٓ اٌؾكِٛيخ ٚ ٘ي ٍِزضِخ ثبعزمـبة اٌّوٍِٛبد اٌالصِخ إلكٙبس ؤٔشـزٙب 

 کّب ؤٔٙب رٍزضَ ؤْ یكْٛ هًّ ٔلبِبد طيبٔخ اٌجيئخ اٌـجیویخ في ٔـبق ِمجٛي.
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 QCقظى  .9.4.3

لغُ طيبٔخ اٌغٛدح رشالت کبفخ ِشاؽً هٍّيخ ٘یكٍيخ ٚ رٌک ثفؼً اٌّزخظظیٓ 

 ٌذیٙب اٌخجشح ٚ آالد طيبٔخ اٌغٛدح اٌّزٛفشح رٚي

 

 َشبطبث قظى طيبَت انجىدة .9.4.4

یزُ رخـیؾ ٚ رٕفیز ٔشبؿبد ٘زا اٌمغُ ثٙذف رٕفیز هٍّیخ اٌزشطذ هٍی ٚعٗ ؤؽغٓ ٚ 

 ٘ي رزؼّٓ ٔظت إٌلبِبد، ِوبٌغخ اٌجیبٔبد ٚ رمشیش اٌوٍّیبد.

 

 إقبيت انحفالث  .9.4.5

ٚم اٌمبثٍخ ٌٍزوشیف وي یزُ روشف یغت إلبِخ ؽفالد لجً اٌجذء في ِؤششاد اٌّشش

اٌّٛكفیٓ هٍی ِٙبُِٙ .یزُ إلبِخ ٘زٖ اٌؾفالد ثّغؤٌٚيخ ِذیش طيبٔخ اٌّششٚم ٚ ثوذ االٔزٙبء ِٓ 

 اعزوشاع عّین اٌزظبِیُ ٚ اٌخشائؾ.

 

 انفحض األوني .9.4.6

یغت اٌمیبَ ثفؾض اٌّششٚم األٌٚي لجً اٌجذء في وً لغُ رکشاسا ٚ ِشاسا. األشخبص 

 ِٙبُِٙ اٌّؾٌٛخ إٌیُٙ.یغت اٌمیبَ ثبألِٛس اٌزبٌيخ في کً ؽفٍخ :اٌغذد یزغٍّْٛ 

 اعزوشاع کبفخ اٌخـؾ 

 رٕلیُ ٚ رظٕیف اٌوّبي 

 رٛصیك اٌفؾٛص اٌّزمذِخ 
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 انفحىص انًکًهت .9.4.7

یغت اٌمیبَ ثبٌفؾٛص اٌّكٍّخ یِٛیب ػّبٔب ٌزّبَ إٔٙبء هٍّیخ اٌظيبٔخ خالي    

اٌؾفالد اٌّزکٛسح ٚ اٌفؾٛص األٌٚیخ ِّب یؤدي إٌی إٔشبء إٌّزغبد ٚفمب ٌؾبعبد 

 االرفبلیخ.

.9.5 وحذة انتؼهیى 
اٌٙذف األطٍي ٌٛؽذح اٌزوٍیُ ٘ٛ رذسیت دهُ اٌّزخظظيٓ اٌفٕي ٚ إٌٙذعي ٌزٕفیز 

ٍِٛبد ٚ ِٙبساد ؤکضش صُ ٔمٍٙب. سٚاد فٓ أذیش هٍی هٍُ ثإْ وفبءح کً ِٕلّخ اٌّشبسین ثّو

س٘یٓ ثئداسح اٌّٛاسد اٌجششيخ ٚ ٘ي روزمذ ؤْ اٌّٛاسد اٌجششيخ في کً ششوخ ؤغٍی سؤط ِبي ٌٙب 

 ؽیش رغوی دِٚب إٌی اعزغالة سػب ِٛكفیٙب رجوب ٌٙزٖ اٌغیبعخ.

 ی رٛعوخ ٚ سفن لٛی اٌّٛكفیٓ اٌوٍّيخ.یوزّذ ؤعبط خـخ رـٛیش ششکخ سٚاد فٓ أذیش هٍ
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  اٌغذاٚي اٌزبٌيخ رلٙش اٌذٚس اٌزوٍیّیخ إٌّغضح ٌّٛكفیٙب.

Course Title No. of Trained 
Employees 

Course 
Duration 

Primavera-Advanced 10 60 hrs. 
Primavera-Preliminary 5 30 hrs. 
Workshop for Principles and 
Techniques of Negotiation 

8 16 hrs. 

Process Engineering 10 45 hrs. 
Industrial Colors and Coatings 8 80 hrs. 
Principles of Piping Design 8 72 hrs. 
Project Management 15 120 hrs. 
Customer Clearance Issues 10 40 hrs. 
PMP 15 40 hrs. 
Cost Control 8 32 hrs. 
Internal Audit 7 24 hrs. 
OHSAS 18001 6 24 hrs. 
Auto-Cad 15 56 hrs. 
Welding Inspection 8 40 hrs. 
Head Auditor of ISO 6 32 hrs. 
Incoterms 9 32 hrs. 
Paint Quality Inspection 5 45 hrs. 
High Pressure Tank Inspection 4 32 hrs. 
Corrosion Investigation and 
Material Selection 

16 40 hrs. 

Advanced P6 Software 6 56 hrs. 
Claim Management 6 16 hrs. 
ISO 9001 Management 10 32 hrs. 
Foreign Purchase and Order 
management 4 80 hrs. 

Domestics Purchase, Supply 
and Contract Management 8 56 hrs. 

International Commercial 
Skills 

2 80 hrs. 

Business Negotiation 
Approaches 

4 40 hrs. 
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.9.6 وحذة األيٍ ، انظحت و انبیئت انطبیؼیت 
ٌٍزـٛیش اٌضبثذ ٚ إٌبفن في   روذ اٌوٍّیبد اٌغٍیّخ ٚ اٌضبثزخ پیش ٔیبص ؽبعخ ؤعبعيخ

األِذ. ِٚب صاي األِٓ یوزجش ؤِشا را   کً ششوخ ٚاٌزی رزشاثؾ ِجبششح ِن رٛعوخ اٌششکخ اٌـٛیٍخ

ثبي في ششکخ فٓ أذیش فٙي ٚ ثبالهزمبد ثبألطً اٌزی یمٛي ؤْ اٌغالَ ٚ اٌؾیبح اٌجششیخ 

 إٌی اسرمبء ِغزٛی عٛدح األِٓ. HSEؤهٍی لیُ، رٛعٗ دِٚب عیبعزٙب في  رّزٍكبْ

 طیبطت هذِ انىحذة  .9.6.1

 ِرزّزن ثئداسح ِٕٙغيخ ي  HSE  اٌزی رؼّٓ اٌزـبثك ِن اٌمبْٔٛ في اٌؾظٛي هٍی
 اٌزـٛیش اٌضبثذ

 رمَٛ ثزٕفیز إٌّب٘ظ ٚ األعشاءاد اٌالصِخ ٌٍزـٛیش 

 رؾزبط إٌی اٌّمبٌٚيٓ إلداسح  HSE ٌٙزٖ اٌغیبعخِٛافمب 

 .رؾزبط إٌی االعزضّبساد اٌّشزشوخ رؾذ ِشالجبرٙب اإلعشائيخ 

 رؤصش رإصیشا ثبٌغب في األٚعبؽ 

 االنشايبث .9.6.2

 عّین اٌّٛكفیٓ في ششکخ سٚاد فٓ أذیش ٍِزضِْٛ ثبألِٛس اٌزبٌيخ :

  اٌّوشفخ ٚ اٌجوش :  سفن ِغزٛی اٌّوشفخ ٚ ثوش اٌّٛكفیٓ في خظٛص اٌّخبؿش
 اٌـجیویخ  ٌوًّ ٚ إٌزبئظ اٌّشرجـخ ثبٌجيئخاٌّٛعٛدح في ثيئخ ا

  ٚ ِٓاٌزؾغیٓ : رؾغیٓ خؾ اٌّشي ، إٌّب٘ظ، خـؾ ٔلبَ إداسح اٌظؾخ، األ
 اٌجیئخ اٌـجیویخ

 : اٌزوشف هٍی اٌّخبؿش، رمییّٙب،اٌؾزف ؤٚ اٌزؾكُ هٍیٙب   خفض اٌّخبؿش
 في اٌلشٚف اٌوبديخ ؤٚ اٌؾبدح

 األِشاع ٚ اٌزٍٛس اٌجیئي   اٌٛلبیخ : االٌزضاَ ثبٌٛلبیخ ِٓ اٌظذِخ ٚ 

ٔفزخش ثٙب ٚ ٔغزغٍت سػب اٌضثبئٓ  HSEٚ ٔغوی في ٘زا اٌـشیك إٌی ٔٛم ِٓ إداسح 

 ٚ اٌّغزّن ٚ ٔغبُ٘ في رـٛیش اٌجالد اٌضبثذ.
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.9.7 تطىيز األػًبل 
اصدادد عشهخ اٌزغییش في کبفخ اٌظٕبهبد خالي اٌومٛد إٌّظشِخ اٌّبػيخ ثشكً 

زٖ اٌٛریشح ٚ في ٘كزا األعٛاء اٌزغبسيخ راد عشهخ اٌزـٛس کجیش ٚ الثذ ؤٔٙب عزغزّش هٍی ٘

اٌّزضایذح، رغذ لذسح اٌزٕجإ اٌخبؿفخ ٚ اغزٕبَ اٌفشص اٌّزبؽخ ٚ رٕغیك ؽشکبد ثبرغبٖ األِبَ 

رـٛیشا ٌٍزغبسح، ؤّ٘يزٙب اٌشئيغيخ.ٚ اٌكضیش ِٓ اٌششکبد رلٙش سدٚد ؤفوبي إیغبثیخ رغبٖ ٘زا 

َٛ لغّب ؽذیضب یٕشؾ رؾذ اعُ اٌزـٛیش اٌزغبسي ٚ اٌزي اٌشكً ِٓ اٌزغییش ؽیش ٔشب٘ذ اٌی

ٌٍّذساء اٌشئيغییٓ ٌیمِٛٛا ثزکٛیٓ فشیك ِؤً٘ ِٓ   ثبٌغخ  رؾٛي إٌی اداح راد لذسح

 اٌّزخظظیٓ ِغزٙذفب ٚعذأب ٌٍّٕب٘ظ ٚ اٌفشص اٌغذیذح.

ٚ في ٘زا االرغبٖ، رمَٛ ششکخ فٓ أذیش ثبعزخذاَ األشخبص راد اٌّٛا٘ت ٚ اٌمذساد 

اٌوبٌيخ  في ٘زا اإلؿبس ٚ اٌزی یزٛلن ِٕٙب ؤْ رمَٛ ثبٌزؾكُ هٍی اٌلشٚف االعزشاریغیخ ٚ رلٙش 

 لذساد ٚ ِٛا٘جُٙ في ِغبي رؾغیٓ کفبءح اٌّشبسین اٌشبًِ.

.9.8 األيىر انحقىقيت و االتفبقیبث  
إداسح ارفبلیبد رٕومذ ِن اٌضثبئٓ ، ؤطؾبة األهّبي ، اٌششکبء ؤٚ  إداسح االرفبلیبد، ٘ي 

ّٛكفیٓ ٚ ٘ي رزؼّٓ اٌّزاکشح  ٚ ػّبْ رفبطيً ٚ ششٚؽ االرفبلیبد ثؾغت اٌمٛأیٓ إػبفخ اٌ

إٌی ؤْ اٌزٛصیك ٚ اٌزٛافك هٍی ؤي رغییش ؤٚ إطالػ في االرفبلیبد، هٍی ٘زٖ اإلداسح .ٚیّكٓ ؤْ 

یمبي ؤْ رٕفيز  ٚ رؾٍیً االرفبلیبد ثشكً فوبي ٚثٙذف سفن اٌكفبءح اٌّبٌیخ ٚ اٌزٕفيزیخ ٚ خفض 

 اٌّخبؿش ٘ي ِٓ ٚكبئفٙب.

االرفبلیبد اٌزغبسيخ اٌشائغخ رزؼّٓ اٌشعبالد االعزخذاِيخ ، فبرٛساد اٌجین ٚ ؿٍجبد 

اٌششاء.االرفبلیبد اٌّومذح یؼـش إٌیٙب ٌٍّشبسین اإلٔشبئیخ ٚ اٌخذِبد اٌخبطخ راد 

 اٌزفبطیً اٌفٕیخ اٌكضیشح.
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سٚاد فٓ أذیش ، رؼُ  ّٔٛرط إداسح االرفبلیبد اٌمیبعی کّب یغزخذَ في ششکخ

 األطٛي اٌزبٌیخ في ٔـبلٗ : 

 االخزیبساد ٚ اٌّزاکشح 

 اإلداسح األعبعیخ 

 إداسح اإلٌضاِبد 

 إداسح اٌزٛاطالد 

 إداسح األعٕبد 

  اٌزّٕیخ ٚ اٌزـٛس 

 

.9.9 وحذة اإلدارة انًبنیت  
اإلداسح اٌّبٌيخ ثّضبثخ اٌمٍت إٌبثغ ِٓ اٌششوخ فیغت ؤْ رٛػن في االهزجبس ثشكً خبص  

 کغضء ِٓ اإلداسح اٌوبِخ ٌٍششوخ. ٚ ؽغت ٚعٙخ إٌلش ٘زٖ فئْ اإلداسح اٌّبٌیخ رٙذف إٌی 

ِٙبَ ِضً رٛفیش اٌّٛاسد اٌّبٌيخ اٌزی رؾزبط إٌیٙب اٌششوخ ثشكً ِٛصٛق، اٌزإکذ ِٓ 

اعزخذاِب طؾیؾب، رخظیض اٌّٛاسد اٌّبٌيخ إٌی االعزضّبساد اٌّشثؾخ،  اعزخذاَ  اٌّظبدس

سفن لیّخ اٌّٛاسد اٌّبٌيخ ٚ ؽفق ٘زٖ اٌضشٚح اٌّزؾظٍخ کّغّٛهخ عضئيخ ِٓ اإلداسح اٌوبِخ 

ٌٍششوخ. ٚ الثذ في رؾمیك ٘زٖ األ٘ذاف ِٓ رّضیً دٚس فوبي ٚ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّبٌيخ في 

 فؼال هٓ ِشالجخ األ٘ذاف ٚ رمییّٙب.عجیً األ٘ذاف اإلعزشاریغیخ 

 : رمَٛ ثبٌوذیذ ِٓ اٌٛكبئف اٌزی ِٓ ؤّ٘ٙب ِب يٍي  یشبس إٌی  ؤْ اإلداسح اٌّبٌیخ

 اٌزمییُ اٌّبٌي ٌٕشبؿبد اٌششکخ اٌؾبٌيخ ٚ اٌّغزمجٍيخ  في اٌفزشاد اٌّؾذدح 

  رٛفیش سؤط اٌّبي اٌؼشٚسي في ؤلً اآلعبي اٌّّكٕخ ِؾبفلب هٍی اٌغٛدح
إٌّشٛد هٍی ٔؾٛ یؤدي إٌی رخفیغ اٌزکٍفخ إٌی ؽذ٘ب ٚ اإلؿبس  

 اآلدٔی.
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 .ِزبثوخ کیفیخ اعزٙالک اٌّظبدس اٌّبٌیخ 

  ِٓ اٌزإصیش في ِٛاسد اعزٙالن اٌّظبدس اٌّبٌيخ ألعً اٌزإوذ
 االعزخذاَ األِضً ٌكبفخ اٌّظبدس اٌّبٌیخ اٌّٛعٛدح في دٚسح اٌششوخ  اٌّبٌيخ.

 بف هٍیٙب ٌظبٌؼ اؽزیبعبد اٌششوخاٌزإکذ ِٓ اٌّٛاصٔخ اٌّبٌيخ ٚ اٌؾف 

  رؾذیذ اٌّظبدس اٌّبٌیخ اٌّزٛلوخ في اٌّغزمجً  ٌیزُ اعزٙالکٙب ٌألغشاع
 إٌّبعجخ ثبٌشكً األِضً.

 

إْ اإلداسح اٌّبٌيخ في اٌششکبد إٌبعؾخ اٌّزمذِخ الرزشن ِغبال ألي خـإ ؤٚ ٚلٛف في 

فبءح. ٚ ٌزٌه فئْ اٌٛؽذح اٌّبٌيخ في دٚسح  اٌّٛاسد اٌّبٌیخ ؤٚ هٍّیخ غیشِؤوذح ؤٚ غیش راد اٌك

ششوخ سٚاد فٓ أذیش روزجش ؤِٛسا ِضً إداسح اٌّظبدس، اٌّزـٍجبد اٌظؾیؾخ ٚ اٌّؤوذح عذا ٚ 

 ٚػٛػ األِٛس اٌّبٌيخ ِٓ ؤُ٘ ؤٌٚٛیبرٙب ِّب الروٕي ثٙب عبئش اٌٛؽذاد في اٌششوخ ٘زٖ اٌوٕبیخ.

ٌزي الرزّزن ثغشهخ ٚ طؾخ ٚ کفبءح ٚ في ٔٙبيخ اٌّـبف، ٔؾٓ ٔوزمذ ؤْ اإلداسح اٌّبٌیخ ا

 ِـٍٛثخ عزوشع اعزضّبس اٌششوخ ٌٍّخبؿش.

 

٘زا ٚ ؤْ اإلداسح اٌّبٌيخ الرٕؾظش في االعزضّبس ٚ إٔفبق اٌزکبٌیف ثً ٘ي ِب صاٌذ رٛػن 

في االهزجبس  کئؽذی اٌزٛعیٙبد اٌشئیغیخ ٚ االعزشاریغیخ ٌٍششکخ ثؾیش رشرجؾ ثٙب عبئش  األِٛس 

 سػب اٌّٛكفیٓ، االرجبم، اٌزخـیؾ ٚ ٔزیغخ اٌوًّ(. ِضً ) االعزضّبس،

 

رمَٛ إٌّلّخ اٌّبٌيخ ٌششوخ سٚاد فٓ أذیش ثّغبهذح اٌّغّٛهخ في روضیض لذسارٙب 

اٌّبٌیخ ٚ ؤْ رغزّش هٍی ٚریشرٙب في رضایذ إٌشبؿبد کّب ؤٔٙب رٛعٗ وبفخ ؤثوبد اإلداسح اٌّبٌیخ 

ِضً رمذیُ اٌخذِبد األفؼً إٌی اٌضثبئٓ ٚ إٌی األ٘ذاف ٚ االعزشاریغیبد اٌؼخّخ ٌٍششوخ 

 ؤسثبة اٌوًّ ٚ دهُ اٌمٛی اٌزٕفيزيخ ثشكً ؤؽغٓ ِّب يؤدي إٌی اعزضّبس اٌششوخ .
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 انًىارد انبشزیت .:1
رّبشيب ِن اٌشغجخ في األ٘ذاف ٚاالعزشاريغيبد اٌوبِخ ٌٍششوخ، فئْ آخش ٚؤُ٘ 

في رضكيف اٌمذساد اٌّبٌيخ اٌّزـٍجبد ٌزذيً األ٘ذاف اٌّغزمجٍيخ إٌى ليُ ِكزغجخ رىّٓ 

في اٌٛالن، فئْ رـٛيش ٚرؾفيض اٌّٛاسد  ٌزّٕيخ اٌّٛاسد اٌيششيخ اٌّمزذسح في صمبفخ ؽكيّخ .

اٌجششيخ ِٓ ؤُ٘ ؤلغبَ هًّ ليبدح ششوخ فٓ ؤٔذيش. ثّب يزفك ِن ٘زٖ االعزشاريغيخ، فمذ صاد 

ظظخ ٚ راد اٌظٍخ االعزضّبس في اٌزذسيت ٚاٌزـٛيش ٚاالؽزفبف ثبٌّٛاسد اٌجششيخ اٌّزخ

 ثّغبالد اٌوًّ في اٌغٕٛاد األخيشح.

في فٓ ؤٔذيش، ٔؾٓ ٔغزخذَ ؤفؼً، ؤٌّن، ٚاوضش اٌّٛاسد اٌجششيخ اٌزضاِبً. ٚوّب رٛاطً 

اٌششوخ ٔشبؿٙب في اٌّغبالد اٌّزٕٛهخ ، فئٔٙب رغزة إٌّٙييٓ اٌّخزظيٓ ثإي طٕبهخ ؤٚ ؤي 

ٖ اٌـبلبد رزجذي رذسيغيبً إٌى األفؼً في ٔشبؽ ٚثّشٚس اٌٛلذ يظجؾْٛ ِذساء في ِغبالرُٙ ٘ز

إيشاْ، ٘ذف ٘ؤالء األشخبص اٌزؾٛي إٌى ِٛاسد ِخزظخ في ِغبٌُٙ ٚؤْ يظجؾٛا خجشاء هٍى 

 . "A" ِغزٛی

ٚفمب ٌّخزٍف ِغبالد هًّ اٌششوخ فئْ فٓ ؤٔذيش رظٕف ِخزظيٙب اٌشئيغييٓ ٚ ِٛكفيٙب 

 :األعبعييٓ إٌى اٌّغبالد اٌزبٌيخ

 :وانبتزوكيًبويبثيجبل انُفط وانغبس 
  ٚ ِذساءاٌّشبسين راد اٌظٍخٚ ِششفْٛ هٍى ِوبًِ فی ِغبي إٌفؾ ٚاٌغبص

 اٌجزشٚويّبٚيبد.

  ِذیش ٚ خجشاء اٌزخـيؾ ِٚشالجخ اٌّششٚم )ِب٘ش فی ِغبيpmbok  ٚاٌّوذاد
 إٌفـيخ(

 اٌخجشاء اٌجبسهْٛ في شؤْٚ رخـيؾ اٌظيبٔخ ٚإطالػ اٌّوذاد إٌفـيخ 

 ٌّبٌيْٛ رٚی اٌظٍخ ثبٌٕفؾ ٚاٌغبصاٌخجشاء اٌمبٔٛٔيْٛ ٚا 

 خجشاء رظّيُ ٚ رٕفيز خضأبد إٌفؾ اٌكجيشح 

 خجشاء اٌكٙشثبء ٚاألعٙضح اٌذليمخ راد اٌظٍخ ثبٌٕفؾ ٚاٌغبص 

 ٜخجشاء اٌوّبسح ٚاٌٙيبوً إٌفـيخ اٌكجش 

 خجشاءاٌوٍّیخ 
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 يجبل يحطبث تىنیذ انطبقت

  رٌٛیذ اٌـبلخِذساءاٌّشبسين راد اٌظٍخٚ ِششفْٛ هٍى ِوبًِ في ِغبي 

 ِب٘شْٚ حفی ِغبي  ِذیش ٚ خجشاء اٌزخـيؾ ِٚشالجخ اٌّششٚم(pmbok  ِٚوذاد

 ِؾــبد رٌٛیذاٌـبلخ ٚاٌٙيذسِٚيكبٔيكيخ(

 اٌخجشاء اٌجبسهْٛ في شؤْٚ رخـيؾ اٌظيبٔخ ٚ إطالػ ِوذاد ِؾــبد رٌٛیذ اٌـبلخ 

 اٌخجشاء اٌمبٔٛٔيْٛ ٚاٌّبٌيْٛ رٚی اٌظٍخ ثّؾـبد رٌٛیذاٌـبلخ 

  رظّيُ ٚرٕفيز إٌّشإد ٚاٌّوذاد اٌّيكبٔيكيخ ٚاٌٙيذسِٚيكبٔيكيخخجشاء 

 خجشاء اٌكٙشثبء ٚاألعٙضح اٌذليمخ راد اٌظٍخ ثّؾـبد رٌٛیذاٌـبلخ 

  ًخجشاء اٌوّشاْ ٚ ثٕبء اٌٙيبو 

 

 يجبل انظيبراث

  ِذساءاٌّشبسين راد اٌظٍخ ِٚششفْٛ هٍى ِوبًِ في ِغبي اٌغيبساد 

 لجزٗ.ِذيش ٚخجشاء رخـيؾ اٌّششٚم ِٚشا 

 خٛؽ إٔزبط اٌغيبساد. شؤْٚ اٌزخـيؾ ٚاٌظيبٔخ ٚ رظٍيؼ ِوذاد خجشاء ِٙشح في ٚ 

 ٚ ًخجشاء رظّيُ ٚ رٕفيز إٌّشأد ٚاٌّوذاد اٌّيكبٔيكيخ، ٚ خـٛؽ إٌمP & F 

 خجشاء اٌكٙشثبء ٚاألدٚاد اٌذليمخ اٌّزوٍمخ ثّوذاد خـٛؽ ٔمً اٌغيبساد 

 ٚلـن غيبساد اٌغيبساد اٌخجشاء رٚٚ اٌظٍخ ثشؤْٚ اٌذهُ ٚرإِيٓ ِوذاد 

 

 انًىاَئ وانُقم انبحزي

 ِذساءاٌّشبسين راد اٌظٍخ ٚ ِششفْٛ هٍى ِوبًِ فی ِغبي اٌّٛأئ ٚإٌمً اٌجؾشي 

 اٌخجشاء اٌجبسهْٛ في شؤْٚ رخـيؾ ٚ طيبٔخ ٚ إطالػ ِوذاد اٌّٛأئ 

 خجشاء رظّيُ ٚرٕفيزإٌّشإد ٚاٌّوذاد اٌّيكبٔيكيخ 

  اٌذليمخ راد اٌظٍخ ثّوذاد اٌّٛأئخجشاء اٌكٙشثبء ٚاألدحاد 

  اٌخجشاء رٚٚ اٌظٍخ ثشؤْٚ اٌذهُ ٚرإِيٓ ِوذاد ٚلـن اٌغيبس اٌّشرجـخ
 ثبٌّٛأئ
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 انبُبء

 ِذساءاٌّشبسين راد اٌظٍخ ِٚششفْٛ هٍى ِوبًِ فی ِغبي رٕفیز ٚ طیبٔخ ٚإطالؽبد اٌجٕبء 

 اٌجٕبء( ِذیش ٚ خجشاء اٌزخـيؾ ِٚشالجخ ِششٚم اٌجٕبء)يوشفْٛ ثّشافك ٚ ِوذاد 

 .اٌخجشاء اٌجبسهْٛ في شؤْٚ رخـيؾ ٚ طيبٔخ ٚإطالػ ِشافك اٌجٕبء 

 (خجشاء رظّيُ ٚ رٕفيز إٌّشأد ٚاٌّوذاد اٌّيكبٔيكيخ ٌٍجٕبءhvac,firefighterاٌّظبهذ، ، 

...ٚ( 

 خجشاء اٌكٙشثبء رٚٚ اٌظٍخ ثبٌّٕشأد ِٚوذاد اٌجٕبء 

  اٌغيبس اٌّزوٍمخ ثّشافك اٌجٕبءاٌخجشاء رٚٚ اٌظٍخ ثشؤْٚ دهُ ٚرإِيٓ اٌّوذاد ٚ لـن 
 

 انتؼذيٍ  وانًؼبدٌ

 ًِذساءاٌّشبسين راد اٌظٍخ ٚ ِششفْٛ هٍى ِوبًِ فی ِغبي اٌزشويت ٚ اٌزشغي 

 ِذساء ٚ خجشاء رخـيؾ ِٚشالجخ اٌّششٚم راد اٌظٍخ  ثزشکیت ٚرشغيً اٌّوذاد 

 خجشاء رشکیت ٚ رشغيً إٌّشأد ٚاٌّوذاد اٌّيكبٔيكيخ 

 ٌظٍخ ثبٌّوذاد اٌضميٍخ ٌٍزوذيٓخجشاء اٌكٙشثبء رٚٚ ا 

 خجشاء رٚٚ طٍخ ثشؤْٚ اٌذهُ ٚاالرفبلبد اٌزوبلذیخ اٌّشرجـخ 
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 انشراػت

 اإلٔشبء ٚ اٌزشکیت ٚاٌزشغيً ِغبي ٚ ِششفْٛ هٍى ِوبًِ فی اٌظٍخ ِذساءاٌّشبسين راد 

 ًِذساء ٚ خجشاء رخـيؾ ِٚشالجخ ِششٚم اإلٔشبء ٚ اٌزشکیت ٚاٌزشغي 

  ًاٌّوذاد اٌّيكبٔيكيخخجشاء رشويت ٚ رشغي 

  خجشاء اٌكٙشثبء ٚاألعٙضح اٌذليمخ راد اٌظٍخ ثبٌّوذاد 
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 فٓ أذيش ؽبطٍْٛ هٍى شٙبداد عبِويخ. كبِبِْٓ ِٛكفي اٌششوخ ِٓ ششوخ ثيش 69%

  



 

 59 

 بيبٌ فٍ اَذيش طهزاٌکيًتهكبث شزكت بيش .11
وغضء ِٓ روضيض اٌمذساد اٌّبٌیخ  3006رُ ششاء ؤٚي ِجٕى سعّي ٌٍششوخ هبَ 

 اٌزؾزيخ إػبفخ إٌى روضيض اٌمٛاهذ األعبعيخ ٌٍششوخ.ٚاٌجٕيخ 

إػبفخ إٌى  « أذیشفٓ»اٌٙذف اٌشئيغي ِٓ ٘زا اٌوًّ ٘ٛ رؾميك االعزمشاس في ششکخ 

ِٓ ؤعً رإِيٓ اؽزيبعبد روضیض اعزضّبساد اٌجٕیخ اٌزؾزیخ ٚ اٌزغٙيالد في اٌششوخ، 

اٌّشبسين اٌّزضایذح ٚإٌّبلظبد. في ٘زا اٌظذد، فئْ ششوخ )فٓ أذیش( ؽبٌٚذ دائّب ألخز 

ٌٙزٖ االِبکٓ دٚس ُِٙ فی  .ِكبرت لشيجخ ِٓ ِشبسيوٙب ِٓ ؤعً رٍجيخ اؽزيبعبد هّبي اٌّششٚم

 زغٙيالد.صیبدح األطٛي اٌّبديخ ٌٍششوخ في اٌّظبسف إػبفخ إٌى صیبدح هذد ثـبلبد اٌ

ِٓ ِّزٍكبد ٘زٖ اٌششوخ، إػبفخ إٌى األساػي، اٌّجبٔي ،اٌّشوجبد، ٚاألصبس اٌّكزجي 

 فئٔٗ يّكٓ روش ِب يٍي:

 األراضي وتشًم :

  رشّخبٌٗ»ِزش في  9:0لـوخ ؤسع ثّغبؽخ» 

   آثبدِؾّٛد »ِزش في  07:لـوخ ؤسع ثّغبؽخ» 

 :تشًمانًببَي و 
  ِٓ ِْٛزش ِشثن، يمن في شبسم عٙشٚسدي  800ؿٛاثك ِن ثٕيخ رؾزيخ  7ثٕبء ِك

 اٌغٕٛثي

  ِٓ ِْٛزش ِشثن، يمن في شبسم  900ؿٛاثك ِن ثٕيخ رؾزيخ  6ثٕبء ِك
 عٙشٚسدي اٌشّبٌي

  وُ ؿشيك  47َ ِزش ِشثن، يمن في  300ثٕبء ِٓ ؿبثك ٚاؽذ ِن ثٕيخ رؾزيخ
 شبسم ايشاْ خٛدسٚ -وشط اٌخبص 

 وتشًم انًًتهكبث األخزي:

 90 ِشوجخ 

 األصبس ِضً اٌـبٚالد ٚاٌكشاعي ٚؤعٙضح اٌكّجيٛرش  هششاد اآلالف ِٓ
 ...ِٚكيفبد اٌٙٛاءٚ
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 طيبطت انُظبو انًتكبيم .12
فٓ أذيش ؿٙشاْ ثئهزجبس٘ب ٚاؽذح ِٓ ِضٚدي اٌخذِبد في  كبِبْإْ ششوخ ثیش

اٌّشبسين اٌظٕبهيخ في ِغبالد: اٌزظّيُ ، اٌزٛسيذ ، اٌجٕبء ، اٌزشويت ٚ اٌزشغيً ، 

وضَ هٍی ؤْ رؾفق ِكبٔزٙب اٌّزّيضح في رٛسيذ اإلؽزيبعبد اٌظٕبهيخ اٌظيبٔخ ٚ اإلطالػ ر

ٌٍجالد ٚ رؾغّٕٙب ٚ ٌزٌه رمظذ إٌی ؤْ رخـٛ خـٛح في اٌٛطٛي إٌی األ٘ذاف اٌزبٌيخ في إؿبس 

 :) (ISO 9001:2008 ٔلبَ إداسح اٌغٛدح

 صيبدح رٕبفغيخ اٌششوخ ثإعوبس ِومٌٛخ 

 روضيض اٌّوشفخ اٌزمٕيخ ٚ اٌّزخظظخ 

 بفخ اإلٌزضاَ ٚ رٕليُ فشيك اإلداسح ٚ روضيض صمبفخ اٌوًّ اٌغّبهيخٍك صم 

 رـٛيش شجكخ اإلرظبالد ٚ روضيض اٌزفکيش ٚ اٌوٕبيخ ثبٌوّالء 

 OHSASٚ وزٌه رمظذ األ٘ذاف اٌزبٌيخ رّشيب هٍی إداسح اٌغالِخ ٚ اٌظؾخ إٌّٙيخ )

 :  HSE-MS( ٚ ٔلبَ اإلداسح ISO 14001:2004( ٚ ٔلبَ إداسح اٌجيئخ )18001:2007

 . اٌٛهي ٚ اٌذافن: صيبدح اٌٛهي ٚ رؾفيض اٌّٛكفيٓ هٍی ِخبؿش ؤِبوٓ اٌوًّ ٚ اٌزإصيشاد اٌجيئيخ.4

 . اٌزؾغيٓ: اٌزؾغيٓ اٌّغزّش ٌغيبعخ ٚ ؿشق ٚ ثشاِظ ٔلبَ إداسح اٌظؾخ ، اٌغالِخ ٚ اٌجيئخ.3

اٌغيـشح اٌفوّبٌخ هٍی اٌّخبؿش في اٌؾبالد . رمٍيً اٌّخبؿش: اٌزؾذيذ ، اٌزمييُ ، اإلصاٌخ ؤٚ 6
 اٌشٚريٕيخ ؤٚ األصِخ.

 . اٌٛلبيخ: اإلٌزضاَ ثبٌٛلبيخ ِٓ اإلطبثبد ٚ األِشاع ٚ اٌزٍٛصبد اٌجيئيخ.7

إْ إٔشبء ٚ طيبٔخ ِوبييش ؤٔلّخ اإلداسح في اٌششوخ ٚ رؾميك األ٘ذاف اٌّزوٛسح ؤهال٘ب 
ّخ خالي ٘زٖ اٌغيبعخ روٍٓ إٌزضاِٙب ٔؾٛ يزٛلف هٍی روبْٚ عّين اٌّٛكفيٓ ٚ إداسح إٌّل

 ٌزي وٍُّفذ ثٙب اٌششوخ.رؾميك اٌّزـٍجبد اٌمبٔٛٔيخ اٌمبثٍخ ٌٍزـجيك ٚ غيش٘ب ِٓ اٌّزـٍجبد ا
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 نؼغهٕيخ 5إني  1فيبَخ ٔ إفبلذ اآلالد ٔ انًؼذاد اإلنكزشَٔيخ نهًشزهخ  إسن المشروع:
 ؽشكذ ثبسط خُٕثي نهخذيبد انفُيخ ٔانُٓذعيخ إسن صاحب العمل:

 و7002 وقج البدء:
 عُٕاد3 المدة اإلجماليت:

 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

نؼغهٕيخ  5إنی  1فيبَخ ٔإفبلذ اآلالد ٔانًؼذاد اإلنكزشَٔيخ نًشازم  يؾشٔع

يؾًم ػهی خًيغ اآلالد اإلنكزشَٔيخ يُٓب؛ انًسشکبد، ٔنٕزبد کٓشثبئيخ راد مغو ػبني 

ٔمؼيف، ٔانًٕنذاد انكٓشثبئيخ، ٔ.. ثبنزبني يزى إَزبج يُزدبد کبنغبص انيجيؼي، ٔانغٕائم 

 َزيدخ نٓزِ انُؾبىبد کًبيهي:انغبصيخ في کم لغى يٍ انًدًٕػخ 

  ؤنف ثشييم يٍ 00ييهيٌٕ يزش يكؼت يٍ انغبص انيجيؼي،  75: إَزبج  1انمغى

 ىُب يٍ انكجشيذ يٕييب. 700انغٕائم انغبصيخٔ 

  ؤنف ثشييم يٍ  00ييهيٌٕ يزش يكؼت يٍ انغبص انيجيؼي،  50:  7ٔ3األلغبو

 ىُب يٍ انكجشيذ يٕييب. 000انغٕائم انغبصيخ ٔإَزبج 

  ؤنف ثشييم يٍ  00ييهيٌٕ يزش يكؼت يٍ انغبص انيجيؼي،  50:  0ٔ5األلغبو

انغٕائم انغبصيخ يٕييب، ٔإَزبج ييهيٌٕ ىٍ يٍ اإليثبٌ )ثٕففّ ٔلٕد 

ثزشٔکيًيبٔيخ(عُٕيب، ٔإَزبج ييهيٌٕ ٔخًغيٍ ؤنف ىُب يٍ انغبص 

ٍ عُٕيب، نزقذيش ٔإَزبج ؤسثؼخ يبئخ ىُب ي LPGانًغبل)انجشٔثبٌ ٔ انجٕربٌ( 

 انكجشيذ يٕييب. 
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 انزذؽيٍ، انقيبَخ ٔاإلفبلذ َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص زمٕل انؼًم

انًٕاففبد 

 انفُيخ

)ؤْى 

 انُؾبىبد(

ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء انًزؼهمخ ثبنُظبو 

 اننٕئي ٔإفبلزٓب ىجمب نهخشائو ٔانًؤْبلد انفُيخ راد انقهخ

ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء انًزؼهمخ ثإَظًخ انزذفئخ 

ىجمب نهخشائو ٔانًؤْبلد انفُيخ راد  HVACٔانزٕٓيخ ٔانزكييف 

انقهخ ) ػهی عجیم انزخهيـ يؾًم إعزکؾبف األخيبء انًزؼهمخ ثسمٕل 

ٔ اإلفبلذ انًيكبَيكي نهنٕاغو، َٔظبو يذ األَبثيت،  PLCانكٓشثبء ٔ 

 ٔ انؼٕاصل.( ٔانقًبيبد

ػًهيبد انهسبو ٔ اإلرقبل انكٓشثبئي ثبننغو انؼبني ٔاننؼيف يشاػبح 

 نهمٕاَيٍ ٔانًؼبييش انؾبئؼخ ٔإَدبص اإلخزجبساد راد انقهخ

ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء اإلنكزشَٔيخ 

ٔانًيكبَيكيخ انًزؼهمخ ثبنًسشکبد ٔ انًسٕالد راد اننغو انؼبني 

 ٔاننؼيف

ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء انًزؼهمخ 

 انزذفئخ)انٓيزشاد(ٔ UPS  ٔVFDثبنجيبسيبد،ٔانؾسٍ، 

ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء انًزؼهمخ ثبنهٕزبد 

 انكٓشثبئيخ راد اننغو انؼبني ٔاننؼيف

انزسكى ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء انًزؼهمخ ثإَظًخ 

 (PDCS) 3ٔ  7( ٔانمغى PMS) 1ٔرٕصيغ انمذسح في انمغى 

 ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء اإلنكزشَٔيخ

 1ٔ7ٔ3ٔانًيكبَيكيخ انًزؼهمخ ثًٕنذاد انكٓشثبء انزبثؼخ نًسيبد ؤلغبو 
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ػًهيبد انقيبَخ ٔاإلفبلذ ٔإعزکؾبف األخيبء في انكبثبلد راد  

ٔاننؼيف انًزؼهمخ ثبألَظًخ ٔاألخٓضح اإلنكزشَٔيخ اننغو انؼبني 

 ييبثمب نهخشائو ٔانٕثبئك انفُيخ راد انقهخ

ػًهيبد يذ انكبثبلد َٔمم انيبلخ انكٓشثبئيخ إنی انًُبصل اندبْضح 

ٔانجُبيبد انًؤلزخٔإَدبص انزغييشاد اإلفبلزيخ انًيهٕثخ يٍ خبَت 

 ٔزذحإفبلزبد انكٓشثبء

لقی يٍ انكفبءح نؤلَظًخ ٔانًؼذاد ٔاآلالد رٕفيش ٔمًبٌ انسذ األ

اإلنكزشَٔيخٔإػذادْب نهزذؽيٍ انًغزًش يٍ ؤخم إعزًشاس انؼًم 

 ٔػذو انؼيهخ انُبردخ ػٍ األخيبء اإلنكزشَٔيخ

إعزکؾبف ؤخيبء خًيغ األَظًخ ٔانًؼذاد اإلنكزشَٔيخٔإفبلزٓب 

 ٔإػذادْب نهزؾغيم

إَدبص خًيغ اإلخزجبساد ٔإػذادد انًشزبلد انٕلبئيخانًٕخٕدح في 

 انًقفبح 
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 انقيبَخ ٔانخذيبد انذٔسيخنجزشٔکیًيبء ؽٓیذ رُذکٕیبٌ إسن المشروع:
 ثزشٔکیًيبء ؽٓيذ رُذکٕيبٌ إسن صاحب العمل:

 و7002 وقج البدء:
 عُزبٌ المدة اإلجماليت:

 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

کبٌ يؾشٔع فيبَخ ٔإفبلذ يؼذاد يقفبح ؽٓيذ رُذکٕيبٌ لذ ؽًم ػهی إداسح 

انيبلبد ٔاإلؽشاف ػهيٓب في خًيغ انُؾبىبد انًيكبَيكيخ ٔاإلنكزشَٔيخ ٔکزنک إَدبص 

إفبلزبد ٔلبئيخ ثُبء ػهی انجشَبيح انًؤلذ ٔ ... ػهی يغزٕی ثزشٔکيًيبء رُذکٕيبٌ ٔانزي 

 :يخزهفخ ٔيُٓب رى في ٔزذاد يُّ

 PTA 

 CTA 

 PET 

 CF 
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 انزٕخيٓي، انقيبَخ ٔ اإلفبلذ َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص زمٕل انؼًم

يٕاففبد 
انًؾشٔع)ؤْى 

 انُؾبىبد(

اإلفبلزيخ انيٕييخ انزي رى رخيييٓب في ٔزذاد  PMَؾبىبد  
CTA  ،PTA  ،CF  ٔPE 

 خذأل األػًبل انًشعهخ يٍ انٕزذاد انًخزهفخ يُٓب: 
انهسبو، انخشاىخ،انزإعيغيخ، ٔنٕؽٕة ،ؽذ انغمبنخ، انقجغ ، 

 انؼبصل ٔ يسٕل

 (TSRإَدبص ىهجبد انخذيبد انفُيخ )

 رٕفيش انًٕاسد انجؾشيخ

 اإلفبلزبد انيبسئخ نؤلخٓضح ٔانٕزذاد

ٔ إفبلذ خًيغ انًؼذاد انًيكبَيكيخ،  PMإَدبص 
 انغكَٕيخٔانزغهيفيخ

 انًجشدحإفبلذ ٔفيبَخ األثشاج 

 PTA&PET&CFانخذيبد اإلفبلزيخ ٔانًهسمخ نٕزذاد 

 رٕفيش انًٕاد انًيهٕثخ
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 إسن المشروع:
ثزشٔکيًيبء  ، إَدبص اإلفبلزبد األعبعيخ نهًؼذاد في يقفبح ىٓشاٌ

 ٔ ػغهٕیّ رُذکٕيبٌ ٔ ثزشٔکيًيبء ساصی 
 ثزشٔکيًيبء رُذکٕيبٌ ، ساصی ٔ يقفبح ىٓشاٌ إسن صاحب العمل:

 وقج البدء:

 و7002ثزشٔکيًيبء رُذکٕيبٌ 

 و7013و،7017يقفبح ىٓشاٌ 
 و7013ساصی  ثزشٔکیًیبء

 7002،7000،7002يقفبح ػغهٕیخ 
 ؽٓش  المدة اإلجماليت:

 إَزٓی الحالت:

  

  
 

 التعليق العام:

يؼذإَدبص اإلفبلزبد األعبعيخ في انجزشٔکيًيبٔيبد ٔانًقبفي إزذی ػًهيبد رُدض 
انًدًٕػخ ٔنٓب ؤًْيزٓب انجبنغخ خذا ٔإنی زذ  يكٌٕ ثمبء انؼًم ٔعبليزّ في ْزِ في ْزِ 

انًدًٕػخ سٍْ اإلَدبص انقسير نٓزِ انؾبىبد ٔلذ رًكُذ ؽشکخ فٍ ؤَذيؼ ىٕال 
َؾبىبرٓب في رهک انًدًٕػبد يٍ إَدبص ْزا انؼًم ثؾكم فسير خذا ٔرإري ػًهيخ إَدبص 

 ْزا انؼًم في انزبني:
  انزقُيؼبد انًغجمخ انبلصيخإَدبص خًيغ 
 إػذاد لبئًخ ىهجبد اإلفبلزبد األعبعيخ 
  إػذاد خذٔلPre O/H انًؤلذ ٔرُفيزِ لجم اإلفبلزبد األعبعيخ 
  إَدبص خًيغ األػًبل اإلفبلزيخ، اإلفبلزبد األعبعيخ ييبثمب نهخيخ

 انًؼذح
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 انزٕخيٓي، انقيبَخ ٔ اإلفبلذ َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص زمٕل انؼًم

انًٕاففبد 
 انفُيخ 
)ؤْى 

 انُؾبىبد(

 

 

إَدبص انزفزيؼ اإلخًبني ننٕاغو انٕٓاء، انزٕسثيُبد، انزٕسثيٍ اإلَجغبىي، 
 انًشٔزيبد ، انًسٕالد ٔ اإلػذاداد راد انقهخ

انزفزيؼ ٔرغديم انشلى انميبعي، ٔإفبلذ انًؼذاد انثبثزخ انؾبيهخ ػهی انذسايض، 
 ٔانخضاَبد، ٔانًسٕالد ٔ انًدففبد ٔانذسايضٔانًفبػم، ٔسافؼبد األثمبل، 

انزفزيؼ ٔرغديم انشلى انميبعي، ٔإفبلذ انًؼذاد انذٔاسح انؾبيهخ ػهی مٕاغو  
 إعكشٔ، انخبلىبد، انًنخبد، ٔانًُفبخبد

انزفزيؼ ٔ يؼبيشح يؼذاد اآلالد انذليمخ ٔ فًبيبد األيبٌ ٔ ٔسافؼبد األثمبل ٔ 
 انفيهزشاد 

ػضل انزغشة ػٍ انخيٕه ٔانًؼذاد انًخزهفخ انزي نى يكٍ يٍ انًًكٍ ػضل  
 انزغشة فيٓب يٍ ؤخم إفبلذ انٕزذح

يؼبيشح انًدففبد انقُبػيخ ٔ يفبػم انٕزذاد ٔ اإلفبلذ األعبعي نـ 
MOUNTING FLANGE انًزؼهمخ ثبنًفبػم 

اإلفبلذ األعبعي ندًيغ األعظ ٔانجُيبد ٔانًدبسي انغيسيخ ٔانغير انًغزؼبس 
Sub Station  ٔAuxiliary 

 انجبليخ يُز صيٍ انجُبء TSRٔPCNاإلفبلزبد ٔرُفيز 

 رسٕيم ؤٔ إفبلذ انُبصالد انًؼيٕثخ

 رمييى انغًبکخ ٔ رسغيٍ ؤيكُخ رؼشك نهزأکم ٔانكؾو ٔردت يشالجزٓب 

نهًؼذاد انغكَٕيخ، إفبلذ اآلالد  ؾذ انغمبنخانؼًهيبد انًزؼهمخ ثإَدبص خًيغ 
 Pre OH  ،OH  ٔPost OH vانذٔاسح، اآلالد انذليمخ ٔ انكٓشثبئيخ نهًٕلغ زيٍ 

إَدبص کم انؼًهيبد انًزؼهمخ ثبإلػذاد، ؤٔ انيهت، ؤٔ انًزبثؼخ انًبرشيبنيخ ٔانًٕاد 
 انًغزٓهكخ، ٔاألدٔاد انبلصيخٔ.. .

 (  ، انفنخ ٔ .... 312SS، انثُبئيخ ،  انزيزبَيٕوًيغ ػًهيبد انهسبو)نسبو إَدبص خ

 إَدبص خًيغ ػًهيبد انخشاىخ

 إَدبص إفبلزبد فٕنفٕ

 رُفيز انؾؤٌٔ انًزؼهمخ ثبنزخييو ٔاإلؽشاف انشئيغي

 َغًخ 200انزبثؼخ نجزشٔکيًيب ساصی :  3إفبلزبد إعبعيخ نٕزذح  األيَٕيب 

 200اندُٕثي يقفبح ىٓشاٌ :  LPGإفبلزبد انزميیش األعبعيخ، خفل انكثبفخ، 

 َغًخ

 



 

 
70 

اإلفبلزبد األعبعيخ نـأیضٔيبکظ انؾًبني، ؤيیٍ انؾًبني، ايیٍ ْیذسٔخيٍ  

 200انؾًبني، ؤيیٍ اندُٕثي،انًبء انسبيل ٔانكجشيزي نًقفبح ىٓشاٌ  :

 َغًخ

يشاکظ انؾًبني يقفبح ىٓشاٌ اإلفبلزبد األعبعيخ نٕزذح خفل انكثبفخ، 
 َغًخ 300:

اإلفبلزبد األعبعيخ نٕزذح يشاکظ اندُٕثي، َیٕ انجٕربٌ، ٔلٕد ىبئشح َفبثخ 
 َغًخ 150يقفبح ىٓشاٌ: 

اإلفبلزبد األعبعيخ نٕزذح إیضٔيبکظ اندُٕثي،  ْیذسٔخيٍ خُٕثی يقفبح 
 َغًخ 200ىٓشاٌ: 

 َغًخ 350نًقفبح ىٓشاٌ:اإلفبلزبد األعبعيخ نزسٕيم انسفبس اندُٕثي 

اإلفبلزبد األعبعيخ نجزشٔکيًيب رُذکٕیبٌ انزبثؼخ نًذيُخ يبْؾٓش : إنی زذ 
 َغًخ رمشيجب 320

 َغًخ رمشيجب 300:إنی زذ 1اإلفبلزبد األعبعيخ نؼغهٕیخ انمغى 

 َغًخ 720:إنی زذ 7اإلفبلزبد األعبعيخ نؼغهٕیخ انمغى 

 َغًخ 310:إنی زذ 3انمغى اإلفبلزبد األعبعيخ  نؼغهٕیخ 

 َغًخ 000:إنی زذ 0اإلفبلزبد األعبعيخ  نؼغهٕیخ انمغى 

 َغًخ 700:إنی زذ 5اإلفبلزبد األعبعيخ  نؼغهٕیخ انمغى 
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 إسن المشروع:
انًقذسح، رقفيخ  CO2ٔ مبغيخ  1ٔ7ٔ3 األيَٕيبفيبَخ، ٔإفبلذ ٔزذاد 

 ٔ ٔزذاد انسجيجبد ٔ انيٕريهيزي نجزشٔکيًيب ساصی 7ٔ  1يبءانيٕسيب 

 ؽشکخ ساصی نهجزشٔکيًيب إسن صاحب العمل:

 و7013 وقج البدء:

 ؽٓشا 70 المدة اإلجماليت:
 خبسي انزُفيز الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

ساصی،انزي رمغ في يُيمخ  يؾًم يؾشٔع انزٕخيّ، انقيبَخ ٔاإلفبلذ في ثزشٔکيًيب

کیهٕيزشا يٍ يذخم انخهیح انفبسعي، یؾًم ػهی األخضاء؛  22ثُذس ايبو، ػهی لشة 

انكٓشثبء، اآلالد انذليمخ، انًيكبَيكب انغكبکُخ ٔإفبلذ اآلالد انذٔاسح، ٔإَدبص انؼًهيبد 

 اإلفبلزيخ ٔانخذيبد اندبَجيخ في يخزهف ؤعبو ْزِ انًقفبح ٔيُٓب:

  1األيَٕيب 

 7 يَٕيباأل 

 3 األيَٕيب 

 انيٕسيب انمذیًخ 

 انيٕسيب اندذیذح 

 انسجيجبد 

 انيٕريهيزي 

دي  يٍ يُزدبد ْزِ انًقفبح يًكٍ اإلؽبسح إنی انغٕائم انغبصيخ، يٕسيب انسجيجبد ٔ

 .فٕعفبد األيَٕيٕو
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 انزٕخيّ، ٔانقيبَخ، ٔاإلفبلذ َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص زمٕل انؼًم

 يٕاففبد انًؾشٔع
 انُؾبىبد()ؤْى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َغًخ 050رٕفيش انمٕی انؼبيم 

 PMانزخييو نهقيبَخ، ٔاإلفبلزبد انٕلبئيخ 

 CMانزخييو اإلفبلزي 

 انزخييو نزُفيز اإلفبلزبد األعبعيخ

 إفبلزبد انكٓشثبء ٔ اآلالد انذليمخ

 رمذيى انخذيبد ألخٓضح انزٕٓيخ ٔانًشٔزيبد

 ٔإفبلذ اآلالد انذٔاسحاإلفبلزبد انًيكبَيكيخ 

 رًُيغ انًخبصٌ

 رسهيم انضيذ

 فيبَخ، ٔإفبلذ انزٕسثیُبد
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 يؾشٔع انقيبَخ، ٔاإلفبلذ انًٕزذ نًقفبح )ؽٓیذ رُذکٕیبٌ ثيٓشاٌ( إسن المشروع:

  يقفبح َفو ؽٓيذ رُذکٕيبٌ ثيٓشاٌ  إسن صاحب العمل:
 و7017 وقج البدء:

 عُزبٌ المدة اإلجماليت:
 خبسي انزُفيز الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

يؾشٔع انزٕخيّ، انقيبَخ ٔاإلفبلذ انٕلبئي، انيٕيي، انيبسا ٔ األعبعي ٔ کزنک 

خذيبد انًغبػذح ٔ عبئش انخذيبد ٔثؾكم يٕزذ. رؼذ يقفبح ؽٓیذ رُذ کٕیبٌ نهُفو 

انٕالؼخ ثيٓشاٌ يٍ ؤْى يقبفي انجبلد في ىشيك لى انمذيًخ ٔرؾًم ػهی انقيبَخ ٔاإلفبلذ 

يٕس انزي رى إَدبصْب في عُزيٍ في ْزِ انًدًٕػخ ٔثٕاعيخ ٔخذيبد انزيٓيش ٔانُمم ٔ.. األ

 ؽشکخ فٍ ؤَذيؼ. 

ثؼل انٕزذاد انًٕخٕدح في يقفبح ىٓشاٌ ٔانزي رى إَدبص ػًهیبد انقيبَخ، 

 ٔاإلفبلذ انًٕزذ فيٓب:

 ٔزذح انزميیش 

 ٔزذح خفل انكثبفخ 

  ٔزذحLPG 

 ٔزذح ؤیضٔيبکظ 

 ٍٔزذح ؤيي 

 ٍٔزذح ْيذسٔخي 

  ٔانكجشيذٔزذح انًبء انسبيل 

 ٌٔزذح َیٕ ثٕرب 

 ٔزذح رسٕيم انسفبس 
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 انًٕاففبد انفُيخ 
 )ؤْى انُؾبىبد(

 فيبَخ، ٔإفبلزبد انكٓشثبء

 فيبَخ، ٔإفبلذ اآلالد انذليمخ

 انزشريت ٔانخذيبد اندبَجيخ

 خذيبد انزيٓيش ٔ َمم انًبء ٔانكهظ

 خذيبد يذ األَبثيت  

 خذيبد انغمبنخ، ٔانؼضل ٔ...

 رًُيغ انًخبصٌخذيبد 

 خذيبد ٔسؽخ انزٕٓيخ ٔ انخذيبد

 GTGانخذيبد ، انقيبَخ، ٔاإلفبلذ  نٕزذح 

 اإلفبلزبد انًيكبَيكيخ

 ػًهیبد انؼًشاٌ انقُبػي ٔ غیش انقُبػی 

 (CMMSفسـ انضيذ ٔاإلداسح اآلنيخ نهقيبَخ ٔاإلفبلذ ) 

انشػ  خذيبد انغمبنخ، ٔرغديم انزبسيخ ٔ انغغم انكيًيبٔي، انُدبسح، 
 ، انزقجيغ ٔ انؼضل ثبنشيم

 ػًهيبد انؼًشاٌ انقُبػي ٔ غيشانقُبػي

 ػًهیبد ردذيذ انًخبصٌ

 ػًهیبد إفبلذ اآلالد انذٔاسح

  CMMSاإلداسح اآلنيخ نهقيبَخ ٔاإلفبلذ   

 GT6فيبَخ ٔإفبلذ ٔزذح رٕسثيُبد 
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 فُبػخ ْيبکم َمم ٔؽسٍ انكجشيذ في ػغهٕيخ إسن المشروع:

 ؽشكخ ثبسط نهُفو ٔانغبص صاحب العمل الرئيسي:

 يُظًخ ساِ عبزم، ؽشكخ ثبسط نهُفو ٔانغبص إسن صاحب العمل:

 و7002 وقج البدء:

 ؤؽٓش 10 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

يؾًم يؾشٔع فُبػخ ْيبکم َمم ٔؽسٍ انكجشيذ في ػغهٕيخ ػهی رقًيى،ٔؽشاء 

ٔرُقيت انٓيبکم، ٔانشافؼبد انثبثزخ ٔانكٕسيذٔساد نُمم ٔؽسٍ انكجشيذ. رى رُفيز 

 انًؾشٔع في انمغًيٍ 

 انٓيكم انشئيغي 

  انًدًٕػبد انثبَٕيخ ٔ 

 

نهفسـ انذليك نهًؼذاد  QCيٍ انغًبد انًًٓخ نٓزا انًؾشٔع ْي إَؾبء ٔزذح

 انًؾشفخ ػهی اإلَؾبء ٔانزُغيك يغ ٔزذح انزفزيؼ يٍ ؤخم رإييذ انًؼذاد انًقُٕػخ.
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 انقُبػخ، ٔانزُقيت ٔانزذؽيٍ َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص زمٕل انؼًم

 األزدبو انفُيخ

 کیهٕغشاو 1023000 ثشٔفيبلد انٓيكم انشئيغي 

انًدًٕػبد انفشػيخ انؾبيهخ ػهی انغيبج  
 ٔانغهى

 کیهٕغشاو 75000

انٓيبکم انًؼذَيخ انزکًيهيخ انًزؼهمخ ثئخٓبد 
 انُبلبلد

 کیهٕغشاو  5000 

 کیهٕغشاو 50000 رٕفيش انقجغ

انغيبءاد انخبسخيخ انؾبيهخ ػهی انقفبئر 
 األنٕييُيٕييخ ٔانؾفبفخ

 کیهٕغشاو 12000

 کیهٕغشاو  0000 انجشاغي ٔانقٕاييم

 کیهٕغشاو 1123000 انٕصٌ انؼبو نهٓيبکم:  
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 رٕفيش ٔإَؾبء يخبصٌ کدغبساٌ إسن المشروع:

 ؽشکخيُبىك خُٕة انُفييخ إسن صاحب العمل:
 و7007 وقج البدء:

 ؽٓشا 17 المدة اإلجماليت:
 انسبنخ: إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

انخذيبد انُٓذعيخ، ٔرٕفيش انًٕاد، ٔإَدبص األػًبل انجُبئيخ رى رُفيز يؾشٔع إَدبص 

يخبصٌ فٕالريخ ٔالؼخ في عمبلىٌٕ ٔغشفخ إيبو صادِ 0ٔرُقيت ٔإخزجبس انزذؽيٍ إلَؾبء 

 خؼفش نهًنخبد في کدغبساٌ.

 يؾًم رُفيز انًؾشٔع ػهی:

  يخبصٌ فٕالريخ0رُفيز يشازم انؾشاء، انؾسٍ ٔانُمم، ٔإَؾبء 

 ٌرُفيز ؤعظ انًخبص 

 انًَٕزبج ٔانهسبو يغ رُقيت خًيغ انفْٕبد انخشىٕييخ 

 إَؾبء خيٕه انُمم يغ اإلرقبالد راد انقهخ 

 )األػًبل انكٓشثبئيخ )اننٕء ٔ انًُبظش 

 األػًبل اإلَؾبئيخ ٔاإلَؾبءاد انًؼذَيخ 

 ٍاإلخزجبس ٔانزذؽي 
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 EPC َٕع انًؾشٔع

 انُفو، انغبص ٔانجزشٔکيًيب زمٕل انؼًم

 يٕاففبد انًؾشٔع

يخضَبٌ فٕالريبٌ نزخضيٍ انًبء 
 ثبنغمف انثبثذ

 7300 انسدى
يزش 

 يكؼت

 يزشا 1270 انميش

 يزشا 17 اإلسرفبع

 يخضَبٌ فٕالريبٌ ثبنغمف انثبثذ

 2500 انسدى
يزش 

 يكؼت

 يزشا 3775 انميش

 يزشا 17 اإلسرفبع
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 إسن المشروع:
اندبَجيخ ٔاألػًبل انُٓبئيخ يزشيكؼت نهًؼذاد 5220يخبصٌ ثكفبءح 0إَؾبء 

 نًغزٕدع انُفو انًزؼهك ثؾشکخ ثُب کغزش کشاَّ ثُذسػجبط

 ؽشکخ ثُبکغزش کشاَّ إسن صاحب العمل:
 و7002 وقج البدء:

 ؽٓشا 10 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

ٔإَدبص األػًبل انجُبئيخ رى رُفيز يؾشٔع إَدبص انخذيبد انُٓذعيخ، ٔرٕفيش انًٕاد، 

يخبصٌ فٕالريخ يغ انغمف انثبثذ ٔانٕالؼخ في يغزٕدع 0ٔرُقيت ٔإخزجبس انزذؽيٍ إلَؾبء 

 انُفو انزبثغ نؾشکخ ثُبکغزش ثُذسػجبط.

 يؾًم انًؾشٔع ػهی:  

 رُفيز األػًبل انزشاثيخ ٔؤعظ انًخبصٌ ٔانًُبظش اندبَجيخ 
  ٔاندذساٌ انخشعبَيخيخبصٌ يؼذَيخ ثبنغمف انثبثذ 0إَؾبء 

 .يذ األَبثيت انًُزح ٔاإلرقبل ثبنؾجكخ انًٕخٕدح ٔعبئش األػًبل راد انقهخ 
 ٔ ،رُقيت ٔرذؽيٍ انًؼذاد انًيكبَيكيخ يُٓب ينخبد انكثبفخ، انٓيزشاد 

  خهو انخشعبَخ بدؽبزُ

  رُقيت ٔرؾغيم يؼذاد انكٓشثبء ٔاآلالد انذليمخ ٔإىفبء انسشيك َٔظبو
 ة انغبصإَزاس انسشيك ٔرغش

  رثجيذ انُظبو اننٕئي،  يؼذاد ػضل انكٓشثبء ٔاإلرقبل إنی األسك، کبثبلد
 كبثٕديخانسًبيخ انيبلخ ٔانًؼذاد انًزؼهمخ ثبن

  رثجيذ ٔرذؽيٍ انًؼذاد انًخزهفخ نغشفخ انًشاخم 
  رُفيز ػًهیبدSteam Tracing 

  نهًخبصٌ انًٕخٕدح انثبلسانخشعبَخ  بدىخبلرثجيذ 

  ػهی خذاس انًخبصٌرثجيذ َظبو انٓيزش 
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 EPC َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص ٔانجزشٔکيًيب زمٕل انؼًم

يٕاففبد 
 انًؾشٔع

)األزدبو 
 انفُيخ(

 يزش يكؼت 57220 يخبصٌ يؼذَيخ ثبنغمف انثبثذ 0کفبءح 

 يزش يكؼت 17000 ؤعظ انًخبصٌ

 کیهٕغشايب 1357500 ؤػًبل انسذادح انخشعبَيخ

 ثٕفخ نم ليش 757000 ٔانؼضليذ األَبثيت انقُبػي 

 ثٕفخ نهميش 757000 رقجيغ األَبثيت انقُبػيخ
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 إَؾبء يغزٕدع َفو في يبلیش إسن المشروع:

 انؾشکخ انٕىُيخ نزٕصيغ انًُزدبد انُفييخ في إيشاٌ إسن صاحب العمل:
 و7002 وقج البدء:

 ؽٓشا 70 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

رى رُفيز يؾشٔع رقًيى ٔإَؾبء يغزٕدع انُفو في يبليش ػهی رقًيى، ٔرٕفيش انغهغ، 

 نيشيك يبليش إنی ًْذاٌ. 10ٔإَؾبء انًدًٕػخ کبيبل في انكيهٕيزش انـ

 يؾًم انًؾشٔع ػهی:

  انزقًيى ٔانُٓذعخ ييبثمب ألزذس انًؼبييش في زمم فُبػبد انُفو
 جشاري ٔ ...()اإلداسي، انسشاعخ، انًخز

 إَؾبء يسيخ اننخ 

  ٍيسيخ انزفشيغ ٔانؾسLoading   ٔUnloading 

 0 يخبصٌ نهٕلٕد 

 يخضَبٌ إلىفبء انسشيك 

 يقفبح انًيبِ ٔانقشف انقسي 

  َظبوlighteningاآلنخ انذليمخ َٔظبو انزسكى ، 

 ىشيك انزُبٔل 
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 EPC َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص ٔانجزشٔکيًيبء زمٕل انؼًم

 انًؾشٔعيٕاففبد 
 )األزدبو انفُيخ(

 يزشيشثغ 75000 انًغبزخ اإلخًبنيخ

 يزشيشثغ 72000 انؼًهيبد انجُبئيخ

 يیهیٌٕ نیزش 20 يخبصٌ نهٕلٕد 0

 ثٕفخ نهميش 05000 يذ األَبثيت انقُبػي ٔانؼضل

 ثٕفخ نهميش 05000 رقجيغ األَبثيت انقُبػيخ

Unloading   ٔLoading  12 خٓبصا 

 کیهٕيزشاد 3 انزُبٔلىشيك 
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 إَؾبء انًخبصٌ انفٕالريخ نًسيخ ثُذسػجبط  إسن المشروع:

 يُظًخ رٕعيغ انكٓشثبء في إيشاٌ إسن صاحب العمل:
 7010 وقج البدء:

 ؽٓشا 10 المدة اإلجماليت:
 خبسي انزُفيز الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

رى رُفيز يؾشٔع إَدبص انخذيبد انُٓذعيخ، ٔرٕفيش انًٕاد، ٔإَدبص األػًبل انجُبئيخ 

نزخضيٍ انٕلٕد في  يغ انغمف انثبثذ يٍفٕالرييخضَيٍ ٔرُقيت ٔإخزجبس انزذؽيٍ إلَؾبء 

 سفيف ييُبء ؽٓيذ سخبئي انزبثغ نًسيخ ثُذسػجبط انسشاسيخ. 

 يؾًم انًؾشٔع ػهی:

  ٍثبنغمف انثبثذإَؾبء يخضَيٍ فٕالريي 

  انزشاثيخ  -إَؾبء اندذساٌ انخشعبَيخ 

 رُفيز ػًهيبد األعظ ٔانًجبَي 

 ثُبءانًُبظشٔإَؾبء انيشيك انًٕفهخ إنی انيشيك انشئيغي ٔانًُبظش انًٕخٕدح 

  ٔ )رُقيت انًؼذاد اندبَجيخ، ٔانٓيزشاد، َٔظبو إىفبء انسشيك ) انشغٕح ٔ يجشد انًبء
 انًنخبد

 ٔ رُقيت يؼذاد اآلنخ انذليمخ ٔانزسكى رُقيت انُظبو اننٕئي 

  رُقيت َظبوSteam Tracing  ٌرثجيذ کٕيم عير انًخبص ٔ 

  رثجيذ َظبوSuction Heater ٌنهًخبص 
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 EPC َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص ٔانجزشٔکيًيب زمٕل انؼًم

يٕاففبد 
 انًؾشٔع

 )األزدبو انفُيخ(

 يزشيكؼت 307000 کفبءح يخضَيٍ يؼذَييٍ ثبنغمف انثبثذ

 يزش يكؼت 027000 األػًبل انزشاثيخ

 يزش يكؼت 17312 فت انخشعبَخ

 ىُب 110 ؤػًبل انسذادح انخشعبَيخ

 يزشيكؼت 57200 فت انزشاة ٔانشيم

 ثٕفخ نهميش 107000 يذ األَبثيت انقُبػي ٔانؼضل

 
 ثٕفخ نهميش 107000
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 إَؾبء انًخبصٌ نًيبس کیؼ إسن المشروع:

 رٕعيغ ٔإداسح ييُبءٔييبس کیؼ صاحب العمل:إسن 
 و7002 وقج البدء:

 ؤؽٓش 10 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

رى رُفيز يؾشٔع إَدبص انخذيبد انُٓذعيخ، ٔرٕفيش انًٕاد، ٔإَدبص األػًبل انجُبئيخ 

في يسيخ إيقبل انٕلٕد  ATK يٍ نٕلٕدفٕالري ئٍرُقيت ٔإخزجبس انزذؽيٍ إلَؾبء يخضَ

 انزبثؼخ نهًيبس. 

 

 يؾًم انًؾشٔع ػهی:

  ،إػذاد ٔرمذيى انٕثبئك انُٓذعيخ انًزؼهمخ ثبألػًبل انجُبئيخSHOP DRAWING 

  ،إػذاد خذأل ؤػًبل کيفيخ إَدبص انؼًم ٔانهسبوPQR  ٔثبئك ٔQA/QC 

 ذاد رٕفيش انًٕاد ٔانًؼذاد ٔکزنک إػذاد خًيغ اآلالد ٔؤدٔاد انؼًم ٔانًؼ
 اإلعزٓبلکيخ

  يزشيكؼت نهغمف  250إَؾبء ٔرُقيت، ٔإخزجبس ٔانزذؽيٍ األٔل نًخضَيٍ ثكفبءح
 انؼبئى.
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 EPC َٕع انًؾشٔع

 انُفو ٔانغبص ٔانجزشٔکيًيب زمٕل انؼًم

 يٕاففبد انًؾشٔع
 )ؤْى انُؾبىبد(

إػذاد خًيغ انهٕاصو راد انقهخ ثئَؾبء انًخبصٌ يٍ انقفبئر ٔاآلالد  
 انًؼذَيخ

 إػذاد انغمف انؼبئى ٔانًؼذاد اندبَجيخ 

رٕفيش خًيغ انًٕاد انبلصيخ في انًخبصٌ يُٓب األَبثيت ٔاآلالد انًؼذَيخ،  
 ٔاألَجٕة انؼبئى نئليزقبؿ ٔانًؼذاد راد انقهخ

ػًهيبد انزمييغ، ٔانذسفهخ، ٔدسفهخ انقفبئر ىجمب نهخشائو ٔانًٕاففبد 
 ٔانهسبو ٔيَٕزبج خًيغ األخضاء

 ٔ انزقجيغ انشػ ثبنشيمٔ رقجيغ انًخبصٌ ٔ رُفيز انشػ ثبنشيمإػذاد يٕاد 

 ٔ ْيذسٔ إخزجبس MT ،PT  ،RTرُفيز اإلخزجبساد 
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 رُقيت ٔرذؽيٍ يقُغ انكشثٌٕ األعٕد انقُبػي إسن المشروع:
 يقُغ انكشثٌٕ األعٕد انقُبػيؽشکخ  إسن صاحب العمل:

 و7005 وقج البدء:
 ؽٓشا 10 اإلجماليت:المدة 

 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

لذ لًذ ؽشکخ ثبسط نقُبػخ انكشثٌٕ األعٕد انقُبػي ثزخييو خو إَزبج آخش يؾجّ 

خو اإلَزبج انمذيى، نزًُيخ ٔرٕعيغ انكفبءح يٍ ؤخم إَزبج انكشثٌٕ األعٕد انقُبػي في 

 انُٕػيٍ

 HARD GRADE (N-330,N-339)   ٔSOFT GRADE (N-550,N-660) .

ىٍ  15000يذيُخ عبٔح، کفبءح إَزبج -نهًقُغ انمذيى انزي ٔلغ في زي کبٔح انقُبػي

ىٍ عُٕيب. لذ لبيذ 30000عُٕيب ٔلذ ثهغذ انكفبءح ثئَؾبء انمغى انثبَي يٍ انًقُغ إنی 

 .17/2/7005ؽشکخ فٍ ؤَذيؼ ثئَدبص ْزا انًؾشٔع يٍ خبلل إرفبليخ لذ رى إثشايٓب في 

  



 

 89 

 انقُبػخ، انزُقيت ٔانزذؽيٍ ًؾشٔعَٕع ان

   زمٕل انؼًم

يٕاففبد 
 انًؾشٔع

 )ؤْى انُؾبىبد(

 F705إَدبص إفبلزبد ْيكم 

 F705إفبلذ ٔنسبو َبلبلد انفبلرش 

 F.B.Coolerرُقيت 

 رُقيت غيبء انمٕاديظ انُبلهخ

 F705رقجيغ َبلبلد انفبلرش 

 F705فُبػخ انًدبسي انًيبىيخ انؼبديخ نًخشج فيهزش 

 نسبو غيبء انًدفف انذٔاس

+ ؤيزبسا ْيكم 2اػًبل انسذادح انًغهسخ ٔ رسنيش لٕانت رغٕيخانغمف  
 انسجيجبد

 F705يَٕزبج انميغ انًخزهف ندذساٌ فيهزش 

 + ؤيزبس نٓيكم انسجيجبد2ػًهيبد فت انخشعبَخ نزغٕيخ عمف 

 F705ؤػذاد يٍ انُبلبلد ػهی ؤػهی إىبس فيهزش  10خؼم 

 F705نسبو انُبلبلد إنی إىبس فيهزش 

 F705نسبو ففبئر يؼذَيخ ػهی إىبس فيهزش 

 رفشيغ انمغى انذٔاس نهًدفف انذٔاس

 انزُقيت األٔل نهغؾبء انخبسخي نهًدفف انذٔاس

 انزُقيت األٔل نهٓيزش 

 رُقيت انغؾبء األػهی نهًدفف انذٔاس   

 F705فُبػخ ٔنسبو انفشع انشئيغي نهًدبسي انًيبىيخ نًذخم فيهزش 

 F705فُبػخ انًدبسي انًيبىيخ نغمف فيهزش 

 رُقيت ْيبکم يؼذَيخ نًجُی انسجيجبد

 ػهی األعبط B 701 Bخؼم ثهٕس 

 رُقيت ىبسد انٕٓاء ػهی انٓيكم انشئيغي

 . في انًجُی انيٕريهيزيR.Oرثجيذ َظبو 
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 إسن المشروع:
-77يقبفي ) NGL Fractionation ػًهيبد يذ األَبثيت األسمي نمغى

 انزبثؼخ نجبسط خُٕثي( 70
 ثسش ؽبىئ، نئلػًبس-يمش خبرى اإلَجيبء)ؿ( إسن صاحب العمل:

 و7011 وقج البدء:
 ؽٓشا 17 المدة اإلجماليت:

 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

انزبثؼخ نجبسط  70إنی  77انزُفيز انكبيم نؼًهيبد يذ األَبثيت األسمي أللغبو 
 ييُبء ىبْشي-خُٕثي انٕالغ في خضيشح کُکبٌ

 يؾًم انًؾشٔع ػهی:

 رضٔيذ ٔسؽخ انؼًم ٔانؾؤٌٔ انًزؼهمخ ثمغى انًغبػذح فيٓب .1

ٔکزنک انشػ ثبنشيم،  .7  Weld ،Fit up ٔإَدبص کم  Touch upرغهى َٔمم انًٕاد 

 (Weld)،رمييغ، ٔؽيت ؤٔ إػذاد انسبفخ انٓيذسٔعزبريكيخ ييبثمب نهًٕاففبد انفُيخ .3

 إرقبل انميغ ثؼنٓب ثبنجؼل (انًؾيٕة،Fit up) انهسبو،

رٕفيش خًيغ سافؼبد األثمبل نآلالد انثميهخ، ٔرشيبلد انسبفخ ٔخٓبص انذيض نهًجذل  .0
 انكٓشثبئي ٔإنخ.

 بالد ٔاألخؾبة انًيهٕثخ، نؼًهيبد ؽذ انغمبنخ ٔرثجيذ األخؾبةرٕفيش خًيغ انغم .5

رُفيز يشزهخ لجم انزذؽيٍ نخيٕه يذ األَبثيت، ٔيهسمبد يذ األَبثيت يُٓب انزُظيف،  .2
ٔفزر انًغبَذ، ٔانذاليبد انًؤلزخ، ٔإخزجبس کؾف انزشعت، ٔ... ٔػهی اإلىبلق، إَدبص 

 ٍخًيغ انُؾبىبد انًزؼبسفخ في يشزهخ لجم انزذؽي

 مجو اندٕدح ٔؤخز انًٕافمخ انًيبثمخ ندٕدح ٔيُبْح فبزت انؼًم في انُمبه انزبنيخ: .2

 رفزيؼ انًٕاد 

 رفزيؼ يغزٕی انؼًم 

  عبئش اإلخزجبساد انزفزيؾيخ راد انقهخ ثبنًؾشٔع ٔيٕاففبد انزثجيذ ييبثمب
 نًُٓح انؼًم يٍ لجم انًكزت انفُي ٔلغى مجو اندٕدح

 اييم ٔانجشاغي يغ خًيغ اإلرقبالد انًيكبَيكيخرُقيت األَبثيت انهسبييخ ٔانقٕ .0
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 المواصفاث الفنيت

Row Item QTY Sub Item Volume Unit 

1 
NGL 

Fractionation 
Set 

C.S,LTCS.GAL 100000 Inch/dia 

S.S 10000 Inch/dia 

CU NI 7000 Inch/dia 

Nonmetalic 3000 Inch/dia 
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 إسن المشروع:
هيغبثبيذ  :::2ثميبط  3رشغيل، صيبًخ ّإصالذ عذ ّ هسؽخ کبسّى 

 هغ فسص هغزْی همبّهخ الغذ ّالوسؽخ
 ششکخ رٌويخ هصبدس الوبء ّالؽبلخإليشاى إسن صاحب العمل:

 5::2 وقت البدء:
 عٌْاد 5 اإلجماليت:المدة 

 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

م ّلوذح 5::2ػبم  3رن رفْيط رشغيل، ّصيبًخ ّإصالزبد عذ ّهسؽخ کبسّى 

الزي  3عٌْاد إلی ششکخ في ؤًذيش الزبثؼخ لؽِشاى. لذ رن رإعيظ عذ ّهسؽخ کبسّى 5

هذيٌخ إيزٍ الزبثؼخ کيلْهزشا ثمشة  28يکْى ؤکجش هسؽخ کِشّهبئيخ في الجالد،ػلی 

 لوسبفظخ خْصعزبى هي ؤخل الغيؽشح ػلی الفيعبًبد، ّرٌظين الوبء ّإًزبج الؽبلخ.

يشول ُزا الوششّع ػلی رْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالسبرلخ ّکزلک 

الخشعبًي الومْط ثمْعيي ّهسؽزَ رسذ  3رشغيل ّصيبًخ ّإصالزبد عذ کبسّى

 لولسمخ.األسض ثدويغ هؼذارِب ّؤلغبهِب ا
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 الصيبًخ ّاإلصالزبد ًْع الوششّع

 الوسؽبد زمْل الؼول

 هْاصفبد الغذ

 الخشعبًي الومْط ًْع الغذ

 ؤهزبس  2:5 إسرفبع الغذ

 هیلیْى هزش هکؼت :::3 زدن الوخضى

هْاصفبد 
 الوسؽخ

 هيدبّاغ عبػخ :::2 ؼبلخ الوسؽخ

 هیلیْى کيلْ ّاغ عبػخ :::4 الؽبلخ الغٌْيخ

 فشاًغیظ ثبلوسْس الشؤعي الزْسثيي/الؼٌفخ

 ؤهزبس 5.5ّ  4.5ػذداى هي ؼشاص  لؽش صوبم فشاشخ

 ػذداى ًفك عبزل

 هخؽػ الؽبلخ ، هْلذ کِشثبئي الوؼذاد األخشی

 8*  :25 ػذد الْزذاد 

الوْاصفبد 
 الفٌيخ
)ؤُن 

 الٌشبؼبد(

 صبزت الؼول رْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالوْافك ػليِب هي خبًت

 رذشيي، إصالذ ّ صيبًخ خويغ الوؼذاد الِيذسّهيکبًيکيخ

 PMإًدبص الضيبساد الفٌيخ الوزؼلمخ في فزشاد لصيشح)رمذين رمشيشاد 
 الوٌدضح(

 اإلصالزبد الدضئيخ ّالؼبهخ في الْلذ الوسذد

 خويغ الخذهبد الالصهخ إلًدبص الؼول صسيسب

الزذشيي،ّاإلصالذ ّصيبًخ ّرٌظين األسشيف خوغ ّإکوبل خذاّل ؤػوبل 
 الفٌي

 رذشيي ّصيبًخ ّزذاد الوسؽخ

 الزخؽيػ لإلًزبج الوالئن هغ هزؽلجبد الشجکخ

 رْفيش هغزْدع هٌبعت ّصيبًخ لؽغ الغيبس هؽبثمب لدذاّل األػوبل

 رمذين رمبسيش الزفزيش الذّسي لوخزلف األخضاء
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 إسن المشروع:
هيغبثبيذ  :::0ثميبط  4ّإصالذ عذ ّ هسؽخ کبسّى رشغيل، صيبًخ 

 هغ فسص هغزْی همبّهخ الغذ ّالوسؽخ

 ششکخ رٌويخ هصبدس الوبء ّالؽبلخ في إيشاى إسن صاحب العمل:
 م:2:0 وقت البدء:

  عٌْاد 3 المدة اإلجماليت:
 خبسي الزٌفيز الحالت:

  
 

 التعليق العام:

م إلی ششکخ :2:0ػبم 4رشغيل، ّصيبًخ ّإصالذ عذ ّهسؽخ کبسّى رن رفْيط 

ثْصفَ ؤؼْل عذ في الجالد  4عٌْاد. لذ ّلغ عذ کبسّى 3في ؤًذيش ثؽِشاى لوذح 

رشبُبس هسل کيلْهزشا هي غشثي لشدغبى في هسبفظخ  :4ّهسؽزَ األسظيخ ػلی لشة 

 یل ُزا الوششّع ػليشوهشالجخ للفيعبًبد، ّرٌظيوب للوبءّإًزبخب للؽبلخ.  ثخزيبسي

رْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالسبرلخ ّکزلک رشغيل ّصيبًخ ّإصالزبد عذ 

الخشعبًي الومْط ثمْعيي ّهسؽزَ رسذ األسض ثدويغ هؼذارِب ّؤلغبهِب  4کبسّى

 .دبًجيخال
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 الصيبًخ، ّإصالذ ًْع الوششّع

 الوسؽبد زمْل الؼول

هْاصفبد 
 الغذ

 الومْط ثمْعييالخشعبًي  ًْع الغذ

 هزشا  235 إسرفبع الغذ

 هیلیْى هزش هکؼت 2279 زدن الوخضى

هْاصفبد 
 الوسؽخ

 هيدبّاغ ػلی الغبػخ :::0 کفبءح الوسؽخ

 هیلیْى کیلْ ّاغ عبػخ :::2 الؽبلخ الغٌْيخ

 کیلْ ّاغ 05.75ثکفبءحإعويخ لذسُب الوْلذ الکِشثبئي 

 فشاًغیظ ثبلوسْس الؼوْدي الزْسثیي 

 هزشا :84فشّع ؼْلِب  4 الٌفك الغبزلي

 4*  :25 ػذد الْزذح 

الوْاصفبد 
 الفٌيخ

 )ؤُن الٌشبؼبد(

 رْفيش األيذي الؼبهخ الوزخصصخ الزي يْافك ػليِب صبزت الؼول

 رذشيي، ّإصالذ ّصيبًخ خويغ الوؼذاد الِيذسّهيکبًيکيخ

 PMإًدبص الزفزيشبد الفٌيخ راد الصلخ في فزشاد لصيشح)رمذين رمبسيش 
 الوٌدضح(

 إًدبص اإلصالزبد الدضئيخ ّالؼبهخ في زيٌِب

 إًدبص خويغ الخذهبد الوؽلْثخ لزٌفيز الؼول الصسير

خوغ ّإکوبل خذاّل ؤػوبل الزذشيي،ّاإلصالذ ّصيبًخ ّرٌظين األسشيف 
 الفٌي

 الوسؽخ رذشيي ّصيبًخ ّزذاد

 الزخؽيػ لإلًزبج الوالئن هغ هزؽلجبد الشجکخ

 رْفيش هغزْدع هٌبعت ّصيبًخ لؽغ الغيبس هؽبثمب لدذاّل األػوبل

 رمذين رمبسيش الزفزيش الذّسي لوخزلف األخضاء
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  يدبّاغ.ه 5 الزيبسيخ راد هٌح هسؽخ، صيبًخ ّإصالذ رذشيي إسن المشروع:
 هصبدس الوبء ّالؽبلخإليشاى ششکخ رٌويخ إسن صاحب العمل:

 م:2:0 وقت البدء:
 عٌخ ّازذح المدة اإلجماليت:

 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

ششکخ في  یم إل:2:0ػبم هٌحرن رفْيط رشغيل، ّصيبًخ ّإصالذ هسؽخ 

عذ کيلْهزشا هي  :2لشة  یػلهٌح  خهسؽ ذ. لذ ّلؼخ ّازذحؤًذيش ثؽِشاى لوذح عٌ

 ی. يشول ُزا الوششّع ػلؽبلخإًزبخب لل هسبفظخ رشبُبس هسل ثخزيبسيفي ّ 4کبسّى

رْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالسبرلخ ّکزلک رشغيل ّصيبًخ ّإصالزبد 

 .خويغ هؼذارِب ّؤلغبهِب الدبًجيخالوسؽخهغ 
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 صيبًخ، ّإصالذ ًْع الوششّع

 الوسؽبد زمْل الؼول

هْاصفبد 
 الوسؽخ

 هيدبّاغ ػلی الغبػخ 5 کفبءح الوسؽخ

 هیلیْى کیلْ ّاغ ػلی الغبػخ :2 الؽبلخ الغٌْيخ

 2*:25 ػذد الْزذح

 الزْسثیي، هخؽػ الؽبلخ، الوسْل، هخؽػ الؽبلخ عبئش الوؼذاد

الوْاصفبد 
 الفٌيخ

 )ؤُن الٌشبؼبد(

 رْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالوْافك ػليِب هي خبًت صبزت الؼول

 ّ صيبًخ خويغ الوؼذاد الِيذسّهيکبًيکيخرذشيي، إصالذ 

 PMإًدبص الزفزيشبد الفٌيخ الوزؼلمخ في فزشاد لصيشح)رمذين رمشيشاد 
 الوٌدضح(

 اإلصالزبد الدضئيخ ّالؼبهخ في الْلذ الوسذد

 خويغ الخذهبد الالصهخ إلًدبص الؼول صسيسب

األسشيف خوغ ّإکوبل خذاّل ؤػوبل الزذشيي،ّاإلصالذ ّصيبًخ ّرٌظين 
 الفٌي

 رذشيي ّصيبًخ ّزذاد الوسؽخ

 الزخؽيػ لإلًزبج الوالئن هغ هزؽلجبد الشجکخ

 رْفيش هغزْدع هٌبعت ّصيبًخ لؽغ الغيبس هؽبثمب لدذاّل األػوبل

 رمذين رمبسيش الزفزيش الذّسي لوخزلف األخضاء
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 شِيذ سخبيي هسؽخرشغيل، صيبًخ ّإصالذ عذ ّ  إسن المشروع:
 ششکخ رٌويخ هصبدس الوبء ّالؽبلخإليشاى صاحب العمل:إسن 

 م9::2 وقت البدء:
 عٌخ ّازذح المدة اإلجماليت:

 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

م إلی 9::2رن رفْيط رشغيل،ّصيبًخ،ّإصالذ عذ ّهسؽخ شِیذ سخبیي ػبم 

 :4لشة  یػلاألسظيخّهسؽزَ غذ اللذ ّلغ ششکخ في ؤًذيش ثؽِشاى لوذح عٌخ ّازذح. 

هشالجخ للفيعبًبد، ػبصوخ هسبفظخ هبصًذساى  خٌْة هذيٌخ عبسيکيلْهزشا هي 

رْفيش الوْاسد الجششيخ  یّرٌظيوب للوبءّإًزبخب للؽبلخ. يشول ُزا الوششّع ػل

الخشعبًي  4الوزخصصخ ّالسبرلخ ّکزلک رشغيل ّصيبًخ ّإصالزبد عذ کبسّى

 ويغ هؼذارِب ّؤلغبهِب الدبًجيخ.الومْط ثمْعيي ّهسؽزَ رسذ األسض ثد
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 صيبًخ، ّإصالذ ًْع الوششّع

 الوسؽبد زمْل الؼول

هْاصفبد 
 الغذ

 الخشعبًي الومْط ثمْعيي ًْع الغذ

 هزشا  038 إسرفبع الغذ

 هیلیْى هزش هکؼت :06 زدن الوخضى

هْاصفبد 
 الوسؽخ

 هيدبّاغ ػلی الغبػخ5/03 کفبءح الوسؽخ

 هیلیْى کیلْ ّاغ عبػخ 30 الؽبلخ الغٌْيخ

 فشاًغیظ ثبلوسْسالؼوْدي الزْسثیي 

 هيدب ؤهجيش 5.2 الوْلذ الکِشثبئي

 هيدب ؤهجيش :0ػذداى  الوسْل

 ؤهزبس 9 الٌفك الغبزلي

 ّازذاد 3 ػذد الْزذاد

الوْاصفبد 
 الفٌيخ

 )ؤُن الٌشبؼبد(

 صبزت الؼولرْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالوْافك ػليِب هي خبًت 

 رذشيي، إصالذ ّ صيبًخ خويغ الوؼذاد الِيذسّهيکبًيکيخ

 PMإًدبص الزفزيشبد الفٌيخ الوزؼلمخ في فزشاد لصيشح)رمذين رمشيشاد 
 الوٌدضح(

 اإلصالزبد الدضئيخ ّالؼبهخ في الْلذ الوسذد

 خويغ الخذهبد الالصهخ إلًدبص الؼول صسيسب

الزذشيي،ّاإلصالذ ّصيبًخ ّرٌظين األسشيف خوغ ّإکوبل خذاّل ؤػوبل 
 الفٌي

 رذشيي ّصيبًخ ّزذاد الوسؽخ

 الزخؽيػ لإلًزبج الوالئن هغ هزؽلجبد الشجکخ

 رْفيش هغزْدع هٌبعت ّصيبًخ لؽغ الغيبس هؽبثمب لدذاّل األػوبل

 رمذين رمبسيش الزفزيش الذّسي لوخزلف األخضاء
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 ّإصالزبد هسؽخ لْاسکرشغيل، صيبًخ  إسن المشروع:

 ششکخ رٌويخ هصبدس الوبء ّالؽبلخإليشاى إسن صاحب العمل:
 م:2:0 وقت البدء:

 عٌخ ّازذح المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

ششکخ في  یم إل9::2ػبم  لْاسکرن رفْيط رشغيل،ّصيبًخ،ّإصالذ هسؽخ 

رمغ هسؽخ لْاسک في خْاس لشيخ ًیکٌبم دٍ الزبثؼخ ؤًذيش ثؽِشاى لوذح عٌخ ّازذح. 

لوٌؽمخ لْاعبًبد ّرن رإعيغِب إًزبخب للؽبلخ،ّرؼْيعب لٌمصبى الؽبلخ الکِشثبئيخ 

رْفيش الوْاسد الجششيخ  یيشول ُزا الوششّع ػللوذيٌخ ؼِشاى خالل هْعن الصيف. 

ًي الخشعب 4الوزخصصخ ّالسبرلخ ّکزلک رشغيل ّصيبًخ ّإصالزبد عذ کبسّى

 .الومْط ثمْعيي ّهسؽزَ رسذ األسض ثدويغ هؼذارِب ّؤلغبهِب الدبًجيخ
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 صيبًخ، ّإصالذ ًْع الوششّع

 ًیشّگبُی زمْل الؼول

هْاصفبد 
 الوسؽخ

 هيدبّاغ ػلی الغبػخ 47 کفبءح الوسؽخ

 هیلیْى کیلْ ّاغ ػلی الغبػخ 050 الؽبلخ الغٌْيخ

 هزش هکؼت :::8 زدن السْض

 هيدب ؤهجيش 27ثکفبءاد ظبُشيخ ػذداى  الوسْل

 فشاًغیظ  ثبلوسْس الؼوْدي الزْسثیي

 هزشا 0983 الٌفك الغبزلي

 ّزذربى الْزذاد

 هزشا ::0الوصبػذ الزي يشثْ ؼْلِبػلی  عبئش اإلهکبًيبد

الوْاصفبد 
 الفٌيخ

 )ؤُن الٌشبؼبد(

 الؼولرْفيش الوْاسد الجششيخ الوزخصصخ ّالوْافك ػليِب هي خبًت صبزت 

 رذشيي، إصالذ ّ صيبًخ خويغ الوؼذاد الِيذسّهيکبًيکيخ

 PMإًدبص الزفزيشبد الفٌيخ الوزؼلمخ في فزشاد لصيشح)رمذين رمشيشاد 
 الوٌدضح(

 اإلصالزبد الدضئيخ ّالؼبهخ في الْلذ الوسذد

 خويغ الخذهبد الالصهخ إلًدبص الؼول صسيسب

الزذشيي،ّاإلصالذ ّصيبًخ ّرٌظين األسشيف خوغ ّإکوبل خذاّل ؤػوبل 
 الفٌي

 رذشيي ّصيبًخ ّزذاد الوسؽخ

 الزخؽيػ لإلًزبج الوالئن هغ هزؽلجبد الشجکخ

 رْفيش هغزْدع هٌبعت ّصيبًخ لؽغ الغيبس هؽبثمب لدذاّل األػوبل

 رمذين رمبسيش الزفزيش الذّسي لوخزلف األخضاء
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 الِيذسّهيکبًيکيخ لوسؽخ هبسّىرٌصيت الوؼذاد  إسن المشروع:

 ششكخ ًيشّ ثبسط إسن صاحب العمل:
 م6::2 وقت البدء:

 شِشا 08 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

 09يشول هششّع رٌصيت هؼذاد هسؽخ هبسّى ًصف األسظيخ الْالؼخ في کيلْهزش 
المغويي هي الوؼذاد الشئيغيخ الزي لشوبلي هذيٌخ ثِجِبى في هسبفظخ خْصعزبى ػلی 

 رن رٌصيجِب في ّزذاد هخزلفخ هي الوسؽخ.
 هصبػذ الغمف 
  الوؼذاد الِیذسّعزبریکيخ 
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 الصٌبػخ، ّالزٌصيت ّالزذشيي ًْع الوششّع

 الوسؽخ زمْل الؼول

 الوْاصفبد الفٌيخ

 هيدبّاؼب :05 کفبءح اإلًزبج

 ّازذربى رْسثیي فشاًغیظ

 هزشا  042 اإلسرفبع الوبئي

 ؤهزبس 5.5ؤهزبس ّ  3.5ػذداى ثمؽش  صوبهبد الفشاشخ

 MGV 75  السبکن

 عبئش الوؼذاد ّاألًظوخ

 هصبػذ الغمف

 ًظبم الِْاء الوعغْغ

 ًظبم رفشيغ رغشة الوبء

 ًظبم رجشيذ الوبء

 هعخخ إيصبل الضيذ ّ ًظبم الِيذسّليك

Servo Motor الزْسثيي ّصوبم الفشاشخ 

 شبفذ الوسْس ّ الزْسثيي

 ًظبم عبلجخ ؤخشام الويبٍ للوسؽخ

 ًظبم رجشيذ الوبء للوسؽخ

 لْزبد الکِشثبء راد الصلخ ّهؼذاد الزميين

  NDTالزصجيغ الٌِبئي ّإخزجبساد 
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 إسن المشروع:
ػولیبد رکویل الوجبًي، ّالجيئخ ّ ػولیبد الٌشأد الويکبًيکيخ ّ 

 رْعيغ هصٌغ ثشرْالکِشثبئيخ لوششّع 

 الششکخ الٌِذعيخ لصٌبػخ هشّزخ الزْسثيي) هجٌب( إسن صاحب العمل:
 م7::2 وقت البدء:

 ؤشِش :0 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 :التعليق العام

ًظشا لزْعيغ ًؽبق ًشبؼبد ششکخ)ثشرْ( الٌِذعيخ لصٌبػخ هشّزخ الزْسثيي، 

رْعيغ شبهل ػلی إًشبء الوجبًي اإلداسيخ، ّّسشبد لبهذ ُزٍ الششکخ ثزصوين هششّع 

ّکبًذ ششکخثيشکبهبى في ؤًذيش  اآلليبد، ّهغزْدػبد الوٌزدبد ّلؽغ الغيبس 

 ثْصفِب ؤکجش همبّل لششکخ ثشرْ لذ لبهذ ثزٌفيز ُزا الوششّع.

 يشول ُزا الوششّع ػلی األلغبم الزبليخ:

  3لبػخ اإلًزبج سلن  
 لبػخ الزخضيي 

 لبػخ الغؽبء 

 الوجٌی اإلداسي 

  2غشفخ الوسشکبد سلن  

  2هسؽخ کِشثبء الثبًْيخ سلن  

 ثيئخ هششّع رْعيغ الوصٌغ 

 ٌهزؼذد األغشاض یالوج 
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 األثٌيخ ّالوؼذى ًْع الوششّع  

 الوسؽبد زمْل الؼول

 هْاصفبد الوششّع
 )األزدبم الفٌيخ(

 هزشهکؼت 2.277 صت الخشعبًخ

 کیلْغشاهب 029.450 األػوبل الفْالريخ

 هزشهشثغ 2.729 األػوبل السدشيخ

 هزشؼْل :5.72 األًجْة الفْالري

 هزشؼْل :24.99 شجکخ األعالک ّالکبثالد

 هزشؼْل :52.44 شجکخ الکبثالد

 األًظوخالکِشثبئيخؤُن 
 ّالويکبًيکيخ

 BMSًظبم الزسکن الزکي 

 ، اػالى ّ اؼفبء زشیك ّ ...CCTVًظبم الزِْيخ، 
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 إسن المشروع:
رٌفيز الؼوليبد اإلًشبئيخ، ّالوؼذاد الکِشثبئيخ ّالويکبًيکيخ لوسؽخ 

 ظخ خػ ؼبلمبى لٌمل الوبء إلی هصفبح کشج الثبًيخ 

 إسن صاحب العمل:
غشثي هسبفظخ الويبٍ ّالصشف الصسي إعن صبزت الؼول: : ششكخ 

 ؼِشاى
 م6::2 وقت البدء:

 ؤشِش 5 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

م ثإًدبص هششّع إًشبء الوجٌی ًّمل 6::2لبهذ ششکخ ثيشکبهبى في ؤًذيش ػبم 

لوسؽخ ظخ خػ ؼبلمبى الوؼذاد الکِشثبئيخ ّالکِشّهيکبًيکيخ ّرثجيزِب ّرذشيٌِب 

ؤشِش. يِذف الوششّع إلی رکويل هششّع  5لوذح  هصفبح کشج الثبًيخ یلٌمل الوبء إل

إيصبل الويبٍ إلی هذيٌخ کشج ّرْفيش لغن هي هيبٍ الششة لوذيٌخ سخبئي شِش. ّيٌزمل 

  .هبء خػ ؼبلمبى إلی هصفبح کشج الثبًيخ هي خالل إًدبص ُزا الوششّع

 

 األلغبم الؼبهخ للوششّع ُي:

 هجٌی لبػخ الوعخخ 
 وزدش هجٌی هسؽخکِشثبء الثبًْيخ لل 
 هجٌی لْزبد الکِشثبء 
 غشفخ الوسْالد 
 ثٌبء الوٌبظش 
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ًْع 
 الوششّع

 األثٌيخ ّاإلًشبءاد الوؼذًيخ

 الويبٍ ّالصشف الصسي زمْل الؼول

هْاصفبد 
 الوششّع

 رٌفيز الؼوليبد اإلًشبئيخ ّصٌبػخ ّرثجيذ عکخ زذيذ للوسْل

 رثجيذ ّرذشيي الوخضى رسذ العغػ

لزشا في  ::5ثبسا ّ ثکفبءح  08 -:0الِْاء ثعغػ رثجيذ ّرذشيي ظبغػ 
 الذليمخ

 Double grideؤؼٌبى ،  6زشکبد ثکفبءح  6رثجيذ ّرذشيي هصؼذ الغمف 
 ؤهزشا ثبلزسکن اليذّي ّاآللي :0ّإسرفبع الشفغ 

رثجيذ ّرذشيي الوعخبد الکِشثيخ الؼْاهخ، صوبهبد ) صوبم الفشاشخ، 
 صوبم ؤزبدي الدبًت(

 للوٌشأد ::02إهکبًيخ الؼضل ّالوص لخػ رذشيي 

رثجيذ ّرذشيي لْزبد هسؽخ کِشثبء الثبًْيخ راد العغػ الوزْعػ 
 ّالوزْعػ

 75KVA   ّ32::KVAرثجيذ ّرذشيي هسْالد 

 PLCرثجيذ ّرذشيي ًظبم الزسکن 

ّ رٌفيز ًظبم اإلرصبل إلی   Pomp Station 1500 VAرثجيذ ّرذشيي 
 األسض
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ْکب المشروع:إسن   صيبًخ، ّإصالذ هٌشأد هؼول ر
ْکب )رْسثيي هجٌب الغبصي( إسن صاحب العمل:  ششکخ ر

 م6::2 وقت البدء:
 شِشا 04 المدة اإلجماليت:

 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:   

ْکب لذ شول ػلی صيبًخ، ّإصالذ  کبى هششّع صيبًخ، ّإصالذ هصٌغ ر

الوزْعػ، ّالعؼيف، ّلْزبد الزغزیخ،  الوسؽبد الثبًْيخ راد العغػ

ْکب في الوجبًی اإلداسيخ  ّالوعخبد، ّالوشاخل ّالعْاغػ. رکْى هؼذاد هصٌغ ر

 ّاإلًزبخيخ ّؤُوِب يشول ػلی الٌمبغ الزبليخ:

 الوجٌی اإلداسي المذين 

 الوجٌی اإلداسي الدذیذ 

 )هصٌغ إًزبج الزْسثیي الجخبسي )هْلغ الجخبس 

 بص )هْلغ الغبص(کبسخبًَ رْلیذ رْسثیي گ 

 هجٌی دائشح السشاعخ 
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 صيبًخ، ّإصالذ ًْع الوششّع

 الوسؽبد زمْل الؼول

 هْاصفبد الوششّع
 )اُن الوؼذاد(

ؤلف کيلْ  :25ثکفبءح ::25هشاخل للوبء الغبخي هي ؼشاص  6
 عؼشح ػلی الغبػخ

 هزشهکؼت ػلی الغبػخ :02هعخبد الجئش ثکفبءح 

 لزؼمین سلکلْا معزخذاًظبم صِبسيح الصشف الصسي ثوؼذاد 
 رشجيغ الويبٍ ثبالكغدييّ الوبء

هغ  :25ظْاغػ هي ؼشاص إعکشّي 4خِبصاى لعغػ الِْاء، ّ 
 هؼذارِب الدبًجيخ

 ًظبم الوخبثشاد

 ًظبم الوصذذ

 ًظبم إؼفبء السشيك

 هزشهکؼت :08هعخبد ّهخبصى الوبء الوزؼلمخ ثإؼفبء السشيك 

 هزشهکؼت ّ هؼذارَ الدبًجيخ :5هخضى الفعبء للوبء ػلی لذس 

 ًظبم إًزاس ّإؼفبء السشيك

 (زجشيذال بدهشّزد)الفبى كْيال

 ؤخِضح لوٌبّلخ الِْاء 4

 آلزب رجشيذ
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 إسن المشروع:
هزش هکؼت لوسؽخ شِیذ  ::::3إًشبء هخضى صيذ الزذفئخ ثکفبءح 

 ثِشزی ثوذيٌخ لْشبى

 هٌظوخ رْعيغ الکِشثبء في إيشاى إسن صاحب العمل:
 م8::2 وقت البدء:

 شِشا :2 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

رن رٌفيز هششّع إًدبص الخذهبد الٌِذعيخ، ّرْفيش الوْاد، ّإًدبص األػوبل 

في هسؽخ الجٌبئيخ ّرٌصيت ّإخزجبس الزذشيي إلًشبء هخضى فْالري هغ الغمف الثبثذ 

 شِيذ ثِشزي ثوذيٌخ لْشبى.

 يشول الوششّع ػلی:

   إًشبء هخضى لْلْد صيذ الزذفئخ ثبلغمف الثبثذ ّهغ خالؼخ ًّظبم
HEATING  للوخضى 

 ( إًشبء غشفزيي للوعخبدLOADING ّFORWARDING) 
 إًشبء هخضى خشعبًي إلؼفبء السشيك 

 إًشبء هخضى خشعبًي للوشزمبد 

  رٌفيز ػوليبد هذ األًبثيت الصٌبػي ّإرصبلِب إلی هشبػل الوشاخل الشئيغيخ
 للوسؽخ

 رثجيذ الٌظبم اإللکزشًّي ّاآللخ الذليمخ 

  رثجيذ ًظبمHEAT TRACING عؽر الوخبصى ّ خِبص الشفػ  ّ کْيل
 للِیزش

 رثجيذ غشف الوسشکبد للجخبس کبهال ّهغ الوزؼلمبد الدبًجيخ 

  إًشبءUnloading Area 

  رثجيذ ًظبمHeat Exchanger 
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 EPC ًْع الوششّع

 الٌفػ، ّالغبص ّالجزشّکيويب زمْل الؼول

هْاصفبد 
 الوششّع

)األزدبم 
 الفٌيخ(

 

 

 

 

 هزشهکؼت :::.:3 هخضى فْالري ثبلغمف الثبثذ

 هزشهکؼت :::.33 األػوبل الزشاثيخ

 هزشهکؼت ::0.9 صت الخشعبًخ

 هزشهکؼت ::5 الوخضى الخشعبًي إلؼفبء السشيك

 هزشهکؼت :08 الوخضى الخشعبًي للوٌزدبد

ّ  LOADINGغشفخ الوعخبد )
FORWARDING) 

 هدوْػزيي 2

 ؤؼٌبى :0 کفبءح الوشخل
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 فيبًخ ّإفالدبد هجوْػخإیشاى خْدسّ للغيبساد إسن المشروع:

 هجوْػخ إيشاى خْدسّ ) ايغيكْ (القٌبػيخ إسن صاحب العمل:
 م6441 وقت البدء:

 عٌخ 66 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام :  

رؾول هؾبسيغ فيبًخ ّإفالدبد هؼذاد ؽشکخ إيشاى خْدسّ ػلی جويغ 

الؼوليبد اإللكزشًّيخ، ّالويكبًيكيخ، ّالزإعيغيخ،ّرْفيش الوؼذاد ّإفالح األدّاد، 

عٌخ في القبػبد ّاألقغبم الوخزلفخ ّالوٌْػخ لِزٍ  66الؼوليبد الزي قذ روذ ىْال 

 لٌؾبىبد في القبػبد الزبليخ.الؾشکخ. رن إًجبص ؤُن ُزٍ ا

  6،1ّ3قبػخ القجؾ 
  1،3،2ّ5، 6قبػخ فٌغ جغن الغيبساد الشقن 
 قبػخ جغن الغيبسادGLI   
 القبػبد القذيوخ ّالجذيذح للقت 

  2قبػخ الوًْزبج سقن 

 ّْکبلخ إليشاى خْدس  هجٌی ال

  3ّ  1،  6قبػبد الكجظ 

 قبػخ فجؾ رٌذس 

 اإلرفبقيبد الزبليخ.يوكي اإلؽبسح هي ُزٍ اإلرفبقيبد إلی 

  فيبًخ ّإفالح خيْهED – PT ّقبػخ القجؾ سقن ّادذ لؾشکخ إيشاى خْدس 
  فيبًخ ّإفالح جويغ األًظوخ الويكبًيكيخ، ّاإللكزشًّيخ ّ رذكن جويغ خيْه

ّ  PBSّ خيْه ًقل  6الٌقل لإلداسح الثبًيخ ّؽبدٌبد هشفبع قبػخ فجؾ سقن 
 عزْک اليجقبري لؾشکخ إيشاى خْدسّ



 

 
117 

 ًخ ّإفالح جويغ األًظوخ الويكبًيكيخ، ّاإللكزشًّيخ ّ رذكن جويغ لْدبدفيبPT 
ّکزلک فيبًخ ّإفالح جويغ األًظوخ الويكبًيكيخ،  PT – EDللكِشثبءّهؼذاد الفشى 

 لؾشکخإيشاى خْدسّ 6القغن 1ّ رذكن جويغ اللْدبد راد القلخ في قبػخالقجؾ ّاإللكزشًّيخ
 إيشاى خْدسّ لؾشکخ 3ّ  1ّ  6 القجؾ فيبًخ ّإفالح هؼذاد الزذاّل لقبػخ 
  ،فيبًخ ّإفالح الوؼذاد اإللكزشًّيخ ّالويكبًيكيخ لألفشاى، ّالؾالالد،ّفبًؼبد الِْاء

 لؾشکخ إيشاى خْدسّ 3دجشاد الوذشک، ّ الوؼذاد راد القلخفي قبػخ القجؾ سقن

  ،ّالؾالالد،ّفبًؼبد الِْاء، فيبًخ ّإفالح الوؼذاد اإللكزشًّيخ ّالويكبًيكيخ لألفشاى
 لؾشکخ إيشاى خْدسّ 6دجشاد الوذشک، ّ الوؼذاد راد القلخفي قبػخ القجؾ سقن

  فيبًخ ّإفالح جويغ األًظوخ الويكبًيكيخ، ّاإللكزشًّيخ ّ رذكن جويغ خيْه الٌقل هي هذخل
 لؾشکخإيشاى خْدسّ 3لقبػخ القجؾ GLIّ جويغ هؼذاد خو  3إلی هخشج قبػخ القجؾ سقن

 لؾشکخإيشاى خْدسّ 6ّ1ّ3الوْجْدح في قبػبد النـو ثإسقبم  هشفبع ّإفالح جويغ ؽبدٌبد بًخفي 
 ؤجِضحلوقبػذ  3فيبًخ ّإفالح جويغ الوؼذاد الشئيغيخ، ّاإلمبفيخ ّالولذقبد راد القلخثف

ّکبلخ رٌذس ّ  ّکبلخ فٌبػخ الغيبساد لؾشکخإيشاى خْدسّ 11القيغ ّالنـو ّ  جِبص لوقؼذ 
  1ّ2ّ5خيْه الٌقل ّ سافؼبد األثقبل القبئوخ في دائشح فٌغ الجغن سقن فيبًخ ّإفالح 

 لؾشکخإيشاى خْدسّ
  فيبًخ ّإفالح سافغ األثقبل ّجويغ هقبػذ الغيخ القبئوخ في القبػبد القذيوخ ّالجذيذح لقت

 الذذيذ الضُش في ؽشکخإيشاى خْدسّ
  القبػبد القذيوخ ّالجذيذح لقت فيبًخ ّإفالح سافغ األثقبل ّجويغ هقبػذ الغيخ القبئوخ في

 األلْهيٌيْم في ؽشکخإيشاى خْدسّ
  لؾشکخ إيشاى  2ّإکوبل الوًْزبج  2فيبًخ ّإفالح جويغ الوؼذاد الوزؼلقخ ثٌبقالد قبػخ الوًْزبج

 خْدسّ
  ّ ْکب فيبًخ ّإفالح الوؼذاد الشئيغيخ، ّاإلمبفيخ،ّالولذقبد الوزؼلخثإجِضح ؽْد ثالعذ ث

BMD ِلقبػخالقت الزبثؼخ لؾشکخإيشاى خْدسّ 2بص ػبصل للـجبس سقن ّ ربهجالعذ ّ ج 
 ّالخذهبد الفٌيخإليشاى خْدس 
  الجذيذ1فيبًخ ّإفالح فجؾ 

 فيبًخ ّإفالح قبػخ هكْک 

  1فيبًخ ّإفالح ؤجِضح قبػخ القجؾ سقن 

 2فيبًخ ّإفالح جويغ هؼذاد ًبقالد قبػخ الوًْزبج سقن 

  هؾشّع  1555خذهبد ؤيبم سؤط الغٌخ(GLI ) 

 إفالح ّفيبًخهقؼذيي ّجويغ هقبػذالغيخ في قبػخ القت 

  ْ151فيبًخ ّإفالح الخيْه ّ سافؼخ الجغن ّ ًبقالد ثبّس ؤًذ فشي لٌقل عيبسح ثيج 

  إفالح ّفيبًخ الوؼذاد الويكبًيكيخّاإللكزشًّيخلخيْهPVC 6في قبػخ القجؾ 

  إفالح ّفيبًخ الوؼذاد الويكبًيكيخّاإللكزشًّيخلخيْهPVC 3في قبػخ القجؾ 

 .رٌفيزػوليبد إفالح ّفذـ ّرضييذ خيْه ًقل القبػخالجذيذحلوًْزبج الجغن 

  1ّ  6اإلفالدبد الوزؼلقخ ثوذ األًبثيت ّرٌقيت القوبم ثوذشکبد لقبًؼبد الِْاء سقن 
 6لقجؾ سقن 

  لؾشكخإيشاى خْدسّ 5إعزکؾبف ؤخيبء هقؼذ الجغن الشقن 
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 فالدبدالزْجيخ، القيبًخّاإل ًْع الوؾشّع

 الغيبساد دقْل الؼول

الوْاففبد 
)ؤُن الفٌيخ

الوؼذاد 
 (ّالٌؾبىبد

قبػخ  ED – PTخيْه 
 القجؾ سقن ّادذ

دساة عكؾي، کؾک الكشاج، ًفق 
الـغل الؾبهل ػلی رٌظيف الذُْى 
للوشدلخ األّلی ّالثبًيخ، الؾيف، 
هٌيقخ الفْعفبد ّ دول الكشّهيک 
)الونخبد الكِشثبئيخ ّالوؼذاد 
األخشی(، جويغ الوذْالد الوزؼلقخ 
ثبلذشاسح ّالجشّدح،ًفق الـغل، هٌيقخ 

، فشى  DIرذاّل الوبء،ّهبء 
الِجشح فجؾ الفْعفبد، ثشکخ 

، جويغ ًبقالد الفنبء،  الكِشثبئيخ
، جويغ الونخبد ّ  PVCفشى 

هؼذاد الفشاؽ ّ اإلًؾؼبثبد راد 
القلخ، ثشاداد الويبٍ، ّؤجِضح 
الزکييف،ؿبعالد الؼيي الزبثؼخ 
للذائشح األّلی، جويغ هغبساد الوبء 
ّالِْاء ّهذ األًبثيت في الذائشح 

اد، الكالثبد ّ  PMاألّلی،جويغ 
يْد في الذائشح األّلی، إػذاد الشعن الق

الجيبًي لألفشاى، إفالح ّرذغيي جذ 
 الويبٍ
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 الوْاففبد الفٌیَ )الوؾشّع ایشاى خْدسّ(

 

ّ  6قبػخ القجؾ سقن 
ّ  PBSخيْه ًقل 

 عزْک اليجقبري

خيْه الٌقل،ًبقالد الفنبء 
ْکيبد،  ّاألسك، الشافؼبد الؾ

الٌبقالد، هبکيٌبد ًقل الوْاد  ،  
کشاط فيي ّ سافؼبد األثقبل  في 
الذائشح الثبًيخ. جويغ هؼذاد 
الوقفبح)هٌظف الفْعفبد( جويغ 
الوؼذاد الوزؼلقخ ثبلِيزش في کؾک 
الققبسح لٌظبم الوجِبس الكِشثي، 

، الوٌؾأد الجشاداد، فٌبديق الٌبس
الؼبهخ،  جويغ ؤمْاء القبػخ ّ کزلک 

،لْدبد 6هْفالد قبػخ القجؾ سقن 
PLCيخ ّ ٌيْهبريك، جويغ الوؼذاد ال

 DAYالِيذسّليكيخ الٌظبم النْئي )

LIGHT ُيكل ، )PBS   الشافؼبد ،
ْکيخ الِيذسّليكيخ ّ   AFMالؾ

هؼذاد رذاّل  قبػخ 
 6القجؾ سقن 

الوؼذاد الويكبًيكيخ 
ّاإللكزشًّيخ،الزِْيخّالوؼذاد 

الزذكويخ لزذاّل القجؾ ّالؼْاهل 
هي  PVCراد القلخّخيْه الغيلش ّ 

الونخخ إلي هخشج ثٌذقيخ الغيلش ّ 
PVC  جويغ ؤدّاد الِْاء، ؤًبثيت

ّخشاىين الٌفخ ّالقجؾ،اإلرقبالد، 
الوٌظوبد، القوبهبد،إکْالة ، 

القجؾ ّ  فيلزشاد الوغبس، ثٌذقيبد
، هنخخ ؽذي القجؾ،  PVCالغيلش ّ 

هجوْػخ الجيبًخ ّ الويزبليک ّ الغيلش 
، ؿبعالد الؼيي  PVCالوشکضي ّ 

الوزؼلقخ ثبلزذاّل ّ ّدذح القيبًخ 
 کلِب
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 الوْاففبد الفٌیَ )الوؾشّع ایشاى خْدسّ(

 

الوؼذاد 
اإللكزشًّيخّالويكبًيكيخ 

األفشاى، الؾالالد 
،هٌبّالد الِْاء، ؿشف 
الوذشکبد ّ الوؼذاد 

راد القلخ في قبػخ 
 6القجؾ سقن

جويغ الوٌؾأد، الؼزبد ، الجشهجيخ ّ 
ؽجكخ رذكن ؤفشاى فجؾ الجيبًخ 

ؤعالک، دلقبد  PVCّالغيخ،ؤفشاى 
رجشيذ جِبص إمبءح الوٌبىق،جويغ 
لْدبد القجؾ، الوشّديبد 
الكِشثبئيخّ الوؾبػل ّ الٌبصالد، 

الفشى ّخبسجَ، ىبسداد  ففبئخ داخل
الِْاء، الؼبسك ّالغيبج، ؤجِضح 
اليجخ الوزٌقلخ  ّ إػذاد  الشعْم 
الجيبًي، اإلؽشاف ػلی ؤداءالفيلزشاد  
ّهشاقجخ کفبءرِب ّ رٌظين رْاصى ُْاء 
الفشى، جويغ فبًؼبد الِْاء ؿيش 

لقبػخ القجؾ  PVCالوؾـلخّ کؾک
الؼبهخ،  ؤجِضح هٌبّلخ الِْاء،  6سقن 

لقجؾ الجيبًخ  ٌبّلخ الِْاءؤجِضح ه
ّالغيخ، ؤجِضح هٌبّلخ الِْاء ّ 
ىبسداد الِْاء للزذاّل، دػ الِْاء 
الوزؼلق ثبلذجش القذي، عزبس 
الِْاء، ؤًبثيت هجشی الؾالالد، 
الونخبد ،الوشّديبد، فيلزش رفشيؾ 
الييي، جويغ الوٌبفخ ّالوقبفبد 
الوزؼلقخ ثـشفخ اإلًزظبس، دجشاد 

نخبد هقبؿ الجيبًخ ّالغيخ، ه
الييي ّالغيخ، هؼذاد الـغل 
ثبلوبء، ؿبعالد الِْاء الوزؼلقخ 

هيليًْب 15ثبلذجشاد، خوغخ هشاجل 
BTU  هالييي  65، هشجالىBTU  هغ

الوؾبػل ّالونخبد ّالوٌؾأد راد 
القلخ،هقبدس اإلًجغبه ، هخبصى 
ّهؼذاد الققبسح، هقذس الجذث، 

، جويغ الوخبصى  DIهخضى الوبء 
خبرًخ،ؤجِضح الزِْيخ الونـْىخ ّال

 ّرذكن دجشح الوشاجل
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 الوْاففبد الفٌیَ )الوؾشّع ایشاى خْدسّ(

 

فيبًخ ّإفالح      
هؼذاد الزذاّل قبػخ 

 1القغن  1القجؾ سقن 
 ؽشکخ إيشاى خْدسّ

الوؼذاد الويكبًيكيخ ّاإللكزشًّيخ،  
الزِْيخ ّ الوؼذاد الزذكويخ لزذاّل 
القجؾ ّالْعبئو راد القلخ ّ خيْه 

هي الونخخ الي  PVCالغيلش ّ 
ّجويغ  PVCهخشج ثٌذقيخ الغيلش ّ 

 HEATING COOLINGالوؼذاد 
 Satellite، ًظبم  KBK، خيْه 

ّاألًبثيت ّالخشاىين الوزؼلقخثبلغيلش 
 PVC ،LOCAL DUMP الوشکضي ّ

، الزذاّل ّ...جويغ ؤدّاد الِْاء، 
ؤًبثيت ّخشاىين الِْاء ّالقجؾ، 
اإلرقبالد ، الوٌظوبد ، القوبهبد 
،إکْالة ، فيلزشاد الوغبس ، ثٌذقيبد 

، هنخخ  PVCالقجؾ ّالغيلش ّ 
ؽذي القجؾ ، هجوْػخ الجيبًخ ّ 

،  PVCالويزبليک ّ الغيلش الوشکضي ّ 
لقخ ثبلزذاّل ّ ؿبعالد الؼيي الوزؼ

 ّدذح القيبًخ کلِب

الوؼذاد الويكبًيكيخ ّ 
اإللكزشًّيخ ّ هشاقجخ 

جويغ لْدبد الكِشثبء 
PT  هؼذاد الفشى ّPT 

– ED  ّکزلک فيبًخ
ّإفالح 

األًظوخالويكبًيكيخ ّ 
اإللكزشًّيخ ّهشاقجخ 

خيْه الٌقل ّ لْدبد 
الكِشثبء راد القلخ في 

 6القغن  1قبػخ القجؾ

،    PTّالفشى   EDجويغ الوؼذاد 
دجشح آالد الزجشيذ ّالزِْيخ، قبػخ 
قجل القجؾ الؾبهلخ ػلی جويغ 
الوؼذاد الكِشثبئيخ ّالوٌؾأد، 

، الذْاجض الوؾجكخ الذجشاد، النْء
ّ فيبًخ جِبص الفشاؽ، جويغ هؼذاد 
خيْه الٌقل  الؾبهلخ ػلی ًبقالد 
الفنبء، هقبػذ الفنبء ّالغيخ، 

آلخ ريبس  CHANG OVERهؼذاد 
خ،  الخيْي بدالوذشك،  ثالثي األىْاس

الوؾجكبد،  هفزبح الؾبًق، هقيش 
الؾبًق،الؾْاًق، الكالثبد ّ 

ل الوذْالد راد القلخ ّ هقؼذ ًق
 12الوذْل ّکزلک الوقغن لوذح

عبػخ، جويغ الخيْه  ّ هقغن جِبص 
رْصيغ لزغلن الجغن، جويغ ثشاداد 

 الوبء ّ الوجشداد الوبئيخ ّ الـبصيخ
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 الوْاففبد الفٌیَ )الوؾشّع ایشاى خْدسّ(

 
 

فيبًخ ّإفالح هؼذاد 
 3الزذاّل لقبػخ القجؾ 

 ؽشکخ إيشاى خْدسّ

الوؼذاد الويكبًيكيخ ّاإللكزشًّيخ،  

الزِْيخ ّ الوؼذاد الزذكويخ لزذاّل 

القجؾ ّالْعبئو راد القلخ ّ خيْه 

هي الونخخ الي  PVCالغيلش ّ 

ّجويغ  PVCهخشج ثٌذقيخ الغيلش ّ 

الوٌظوبد ، ؤدّاد الِْاء، 

القوبهبد ،إکْالة ، فيلزشاد 

الوغبس ، ثٌذقيبد القجؾ ّالغيلش ّ 

PVC  ، هنخخ ؽذي القجؾ ،

هجوْػخ الجيبًخ ّ الويزبليک ّ الغيلش 

، ؿبعالد الؼيي  PVCالوشکضي ّ 

الوزؼلقخ ثبلزذاّل ّ ّدذح القيبًخ 

 کلِب
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 الوْاففبد الفٌیَ )الوؾشّع ایشاى خْدسّ(

 

الوؼذاد 
اإللكزشًّيخّالويكبًيكيخ 

األفشاى، الؾالالد 
ؿشف ،هٌبّالد الِْاء، 

الوذشکبد ّ الوؼذاد 
راد القلخ في قبػخ 

 3القجؾ سقن

جِبص ،  PVCؤفشاى فجؾ الغيخ،ؤفشاى 
إمبءح الوٌبىق،جويغ لْدبد القجؾ، 
الوشّديبد الكِشثبئيخّ الوؾبػل ّ 
الٌبصالد، ففبئخ داخل الفشى 
ّخبسجَ، ىبسداد الِْاء، الؼبسك 
ّالغيبج، ؤجِضح اليجخ الوزٌقلخ  ّ 

 یيبًي، اإلؽشاف ػلإػذاد  الشعْم الج
ؤداءالفيلزشاد  ّهشاقجخ کفبءرِب ّ رٌظين 

 ؤجِضح هٌبّلخرْاصى ُْاء الفشى، جويغ 
 PVCالِْاء ؿيش الوؾـلخّ کؾک

، ؤجِضح هٌبّلخ  6لقبػخ القجؾ سقن 
الِْاء الؼبهخ، ؤجِضح هٌبّلخ الِْاء 
لقجؾ الجيبًخ ّالغيخ، ؤجِضح هٌبّلخ 
 الِْاء ّ ىبسداد الِْاء للزذاّل، دػ
الِْاء الوزؼلق ثبلذجش القذي، عزبس 

الؾالالد،  یالِْاء، ؤًبثيت هجش
رفشيؾ  يلزشالونخبد ،الوشّديبد، ف

الييي، جويغ الوٌبفخ ّالوقبفبد 
الوزؼلقخ ثـشفخ اإلًزظبس، دجشاد 
الجيبًخ ّالغيخ، هنخبد هقبؿ 
الييي ّالغيخ، هؼذاد الـغل 
ثبلوبء، ؿبعالد الِْاء الوزؼلقخ 

هي ىشاص  هشاجل خؤسثؼثبلذجشاد، 
غ ه BTUهيليًْب 65 کشهب کغزش

الوؾبػل ّالونخبد ّالوٌؾأد راد 
اإلًجغبه ، هخبصى  دسالقلخ،هقب

ّهؼذاد الققبسح، هقذس الجذث، 
، جويغ الوخبصى  DIهخضى الوبء 

الونـْىخ ّالخبرًخ،ؤجِضح الزِْيخ 
 ّرذكن دجشح الوشاجل
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 هجوْػخعبیجب للغيبسادفيبًخ ّإفالح  إسن المشروع:

 عبيجب )عيكْ( إسن صاحب العمل:
 م1552 وقت البدء:

 عٌْاد 1 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

ی الخذهبد رؾول هؾبسيغ فيبًخ ّإفالدبد هؼذاد ؽشکخ إيشاى خْدسّ ػل

اإللكزشًّيخ ّ الويكبًيكيخ الذّسيخ،ّالضيبساد الفٌيخ،ّفيبًخ، ّإفالح جويغ الوؼذاد 

سنوات في مباني وقاعات مختلفة لهذه الشرکة. أهم  6طوال  الوخزلفخ الزي رن إًجبصُب

 هذه القاعات هي:

 ْقبػخ جغن سی 

  6قبػخ القجؾ  

 قبػخ فجؾ اليْل 
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 الزْجيَ، القيبًخ ّاإلفالح ًْع الوؾشّع

 الغيبساد دقْل الؼول

الوْاففبد 
 الفٌيخ

 )اُن الوؼذاد(

 

 

 

رٌفيز ػوليبد اإلفالح 
ّالقيبًخ، الزٌظین، الزفزيؼ 
الفٌي، إًجبص اإلفالدبد 
الجضئيخ ّالؼبهخ ألجِضح اللذبم، 

 ّ ًقيخ اللذبم لقبػخ جغن سیْ

 GRACOهنخبد الٌقل,

BINKS  هنخبد الذجبة ،
،  HUSKY,BINKSالذبجض 

 BINKSخالىبد ًقف دائشيخ 
،هنخبد ًقل ؽذي الغيلش 

،  EDّالقيشاى،هنخخ ًقل 
، سػ الغيلش سػ القجؾ  بدثخبخ

 ّالقيشاى، الوذاساد ّ الزلويغ

فيبًخ ّإفالح الوؼذاد 
 6الوشکضيخ لقبػخ القجؾ سقن 

 

 

هبکيٌبد ًبقالد الفنبء، ّاألسك، 
، جشافبد، الشافؼبد ًقل الوْاد

ْکيخ، خيْه عزْک ،  الؾ
ًبقلخ الوٌغقبد، سافؼبد األثقبل، 

،جويغ لْدبد راد ؤلْاح هزقلخ
قْاديظ ،  PLCالكِشثبء ّالوشاقجخ، 

 ّ.... ًبقلخ

فيبًخ ّإفالح ، رذغيي 
الويكبًيكيخ،  األًظوخ

 ،الٌيْهبريكيخ ّ الِيذسّليكيخ
جويغ الوؼذاد الثبثزخ ّ 
الوزذشکخ، خيْه ًقل 

 قبػخالقجؾ القذيوخ 

ًبقالد الفنبء، ّاألسك، هبکيٌبد 
الشافؼبد ًقل الوْاد، جشافبد، 

ْکيخ، خيْه عزْک ،  الؾ
 ،.... الوٌغقبد، سافؼبد األثقبل
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 إسن المشروع:
هؾشّع فٌبػخ، ّرٌقيت الوؼذاد في هقبًغ إيشاى خْدسّ، ثبسط 

 خْدسّ، ّثي سّ

 إسن صاحب العمل:
 في هقٌغ إیشاى خْدسّ : هجوْػخ إیشاى خْدسّ القٌبػيخ )ایغیكْ(

 خْدسّ : هجوْػخ عبیجب القٌبػيخ)عیكْ(في هقٌغ ثبسط 
 في هقٌغ ثي سّ : ؽشکخ ثٌیبى رْعؼَ فٌؼذ ثبسط لقٌبػخ الغيبساد) ربکْ(

 م1551 وقت البدء:
 عٌْاد5 المدة اإلجماليت:

 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

رؾول هؾبسيغ فٌبػخ ّرٌقيت الوؼذاد في هقبًغ إيشاى خْدسّ، ّثبسط 
خْدسّ، ّثي سّ ّالزي رزْلی هغئْليزِب ؽشکخ في ؤًذيؼ في دقْل القٌبػخ ّرٌقيت 

ًّظبم ًقل الجغن ّ... الوؼذاد الزي رن رٌقيجِب  کلبُي ، ّراد ؤلْاح هزقلخ دًبقال
 في قبػبد الخيْه الزبليخ:

 ؽشکخ إیشاى خْدسّ في:
  6قبػخ القجؾ سقن 
  151قبػخ إًزبج         

  ًقل-الغيبسح الٌقفخو 

  1ّ3قبػبد فٌبػخ الجغن 
 خو إیشاى خْدسّ ؤسثؼخ األؿشاك 
  ْ255خو فٌبػخ األثْاة للجيج 
  1قبػخ النـو سقن 
  3قبػخ الجغن سقن 
  قبػخL90 
  قبػخROA 

 ؽشکخ ثبسط خْدسّ: 
  قبػخ إًزبجL90 

 ؽشکخ ثي سّ :
 قبػخ الجغن 
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 القٌبػخ، الزٌقيت ّالزذؽيي الوؾشّعًْع 

 الغيبساد دقْل الؼول

 

 ؽشکخ ثي سّ

 الوْاففبد الفٌيخ
)ؤُن الوؼذاد 

 الزٌقيجيخ(

 6خو الٌقل سقن 
ػوْدا  21-هزشا 162اليْل 

 ىٌب652ثبلْصى 

 1خو الٌقل سقن 
ػوْدا :  12 -هزشا632اليْل 

 ىٌب 51ثبلْصى 

 3خو الٌقل سقن 
ثبلْصى  ػوْدا 12 -632اليْل 

 ىٌب 13

 2خو الٌقل سقن 
ػوْدا ثبلْصى  12-115اليْل 

 ىٌب 35

 P&Fًبقلخفنبء 

 راد ؤلْاح هزقلخ دًبقال

 الفْلفْ القيٌي

 هبکيٌبد ًقل الوْاد
 هبکيٌخ الٌقل

 قْاديظ ًبقلخ

 الوٌغقبد
 

 ثبسط خْدسّ

 الوْاففبد الفٌيخ
)ؤُن الوؼذاد 

 الزٌقيجيخ(

 P&Fًبقلخفنبء 

 راد ؤلْاح هزقلخ دًبقال

 الفْلفْ القيٌي

 هبکيٌبد ًقل الوْاد
 هبکيٌخ الٌقل

 قْاديظ ًبقلخ

 الوٌغق
 

 إیشاى خْدسّ

 الوْاففبد الفٌيخ
)ؤُن الوؼذاد 

 الزٌقيجيخ(

 P&Fًبقلخفنبء 

 راد ؤلْاح هزقلخ دًبقال

 الفْلفْ القيٌي

 هبکيٌبد ًقل الوْاد
 هبکيٌخ الٌقل

 ًبقلخ قْاديظ

 الوٌغق
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 ػولیبد إفالح هقٌغ کبؽبى للغيبساد إسن المشروع:

 ؽشكخ رْعؼَ عبيجب)عيكْ( الٌِذعيخ إسن صاحب العمل:
 م1553 وقت البدء:

 يْهب 45 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

کبًذ قذ رْلذ ؽشکخ في ؤًذيؼ رٌقيت هؼذاد الغيبساد في هذيٌخکبؽبى، 

ّالزي رؾول ػلی  رٌقيت هؼذاد هخزلفخ للٌقل اآللي هٌِب؛ الٌبقالد، دبهالد 

اد، ّ ... ّؽشکخ في ؤًذيؼ ُي قبهذ ثؼولیبد   GUIDE ROLLERاإلىبس، ّ 

 بػخ الغيبساد:فيبًخ، ّإفالدِب في القبػبد الزبليخ الزبثؼخ لؾشکخ کبؽبى لقٌ

 قبػخ الجغن 

 قبػخ القجؾ 

  کزالد Aّ Bّ Cّ D... ّ 

ُكزبسا  363هي عوبد ُزا الوؾشّع يوكي اإلؽبسح إلی هغبدزَ الجبلـخ إلی

 عيبسح عٌْيب. 65155ّکفبءح إًزبجَ الجبلـخ إلی 
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 القٌبػخ، الزٌقيت ّالزذؽيي ًْع الوؾشّع

 الغيبساد دقْل الؼول

 هْاففبد الوؾشّع
 الفٌیخ( )األدجبم

 کیلْ ؿشام 13555 دبهل اإلىبس

 کیلْ ؿشام 35555 الوشفقبد

 کیلْ ؿشاهب 355 الجشاؿي ّالقْاهيل

 راد ؤلْاح هزقلخ دًبقال
 الوزؼلقخ للخو الشئيغي

 12ّ ّلِب 3هزشا ّالؼشك 651اليْل 
 ؤهزبس 5.5هذيخ 

 راد ؤلْاح هزقلخ دًبقال
 الوزؼلقخ لخو الوذشک

ّ لِب 5.2ّالؼشك هزشا  36.5اليْل 
 هذيخ ثقذس هزشيي 62

راد  خبقفٌبػخ الؾبعيخ لٌ
 ؤلْاح هزقلخ

 خبق،هذْس الذسايف ّ هذْس الزْرش لٌ
کیلْ  61555ثقذس  راد ؤلْاح هزقلخ

 ؿشاهزقشيجب

فٌبػخ 
ATTACHMENT 

,LOAD BAR 

 کیلْ ؿشام 21555

C-NECK 1555 کیلْ ؿشام 

Oil DAMPER 6555 کیلْ ؿشاهب 

TRUNNION PLAT: 1555 کیلْ ؿشام 

GUIDE ROLLER 555 کیلْ ؿشاهب 
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 صيبَخ ٔإصالذ يُشأد ٔيجبَي کهيخ انُٓذعخ انزبثؼخ نهدٓبد انضساػي إسن المشروع:

 کهيخ انُٓذعخ نهدٓبد انضساػي إسن صاحب العمل:
 و9767 وقت البدء:

 عُخ 93 اإلجماليت:المدة 
 إَزٓی الحالت:

  
 

 

 التعليق العام: 

و 9761رى رإعيظ کهيخ انُٓذعخ انزبثؼخ نٕصاسح اندٓبد انضساػي ػبو 

و إنی 0888ثئعى يشکض انجسٕس انُٓذعيخ نهدٓبد انضساػي ٔرغيش إعًٓب ػبو 

و ٔلجم 9767کهيخ انُٓذعخ. کبَذ ششکخ فٍ ؤَذيش لذ رٕنذ ٔيُز ػبو 

انشعًي، يغئٕنيخ رمذيى انخذيبد انفُيخ، ٔاإلصالذ ٔانصيبَخ، انزإعيظ 

ٔانًؼبندخ ٔانًشالجخ، ٔإعزکشبف انؼيٕة ٔإصالزٓب، ٔکم إصالذ خضئي 

 ٔػبو نألخٓضح انًٕخٕدح في انکهيخ.
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 انزٕخيّ، انصيبَخ ٔاإلصالذ َٕع انًششٔع

 انزإعيغيخ ٔانجُبئيخ زمٕل انؼًم

يٕاصفبد 
 انًششٔع

 )ؤْى انُشبطبد(

إعزمطبة ٔإعزجذال انمٕی انًزخصصخ ٔانًهزضيخ في زيٍ رهؼٍ 
 انکهيخ ػٍ زبخزٓب إنيٓب َٔظشا نًؼبييشْب

 عبػبد ػٍ يؼذاد َظبو انسشاسح ٔانجشٔدح   1انزفزيش في کم     

يشالجخ ٔإعزکشبف انؼيٕة انفُيخ ٔإصالزٓب ٔيشالجخ خًيغ 
 رکييف انٕٓاءانًغزٓهکبد ٔرفشيغ انٕٓاء ػُٓب ٔکزنک يشالجخ َظبو 

ردذيذ ؤخٓضح انمغبٔح يشح ٔازذح شٓشيب ٔإَدبص اإلخزجبس انشارُدي يشح 
 ٔازذح في کم عزخ ؤشٓش

اإلصالذ انؼبو نألثشاج انًجشدح ٔاإلصالذ انؼبدي نهًضخبد  
ٔکزنک رفزيش انًؼذاد انزسکًيخ نُظبو  انکٓشثيخ نخط انزجشيذ 

 انزجشيذ

انزفزيش انيٕو نشجکخ انًبء ٔانکٓشثبء ٔضٕء انهيم ٔإصالذ األخطبء 
 انًسزًهخ ٔکزنک يشالجخ انشجکخ انضٕئيخ نهدٕاَت ٔشٕاسع انکهيخ 

اإلششاف ػهی انفضبءاد انخضشاء ٔانزُظيف انؼبو نًسطخ انغبص   
انطجيؼي، انغبص انًغبل، ٔيسطخ انسًبيخ انکبثٕديخ، يجُی ثئش انًبء 

 انسشاسي ٔيدبسي انخط

رٕفيش انمطغ انخبصخ ٔکزنک رٕفيش انًؼذاد انشخصيخ ٔعاليخ  
 انًٕظفيٍ

اإلششاف ػهی انشؤٌٔ انؼبيخ نهکهيخ ٔکزنک دخٕل انغهغ انًزؼهمخ  
 ثبنکهيخ ٔخشٔخٓب
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 إسن المشروع:
نزٕخيّ، ٔانصيبَخ ٔاإلصالذ نهًجبَي ٔانًُشأد انًزؼهمخ ثًدًغ داس 

 انزبثؼيٍ نهجُک انًشکضي اإليشاَيانضشة ٔيجُی فشدٔعي 

 انجُک انًشکضي ثطٓشاٌ إسن صاحب العمل:
 و0899 وقت البدء:

 شٓشا 96 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:    

نهًجبَي ٔانًُشأد انًزؼهمخ ثًدًغ يششٔع انزٕخيّ، انصيبَخ ٔاإلصالذ کبٌ 

لذ شًم ػهی خًيغ  فشدٔعي انزبثؼيٍ نهجُک انًشکضي اإليشاَي یداس انضشة ٔيجُ

ٔ إصالذ خًيغ األدٔاد انکٓشثيخ  PMخذيبد انزفزيشبد انذٔسيخ،إَدبص 

 يخزهف ؤلغبو ْزِ انًدًٕػخ.  ٔانًيکبَيکيخ ٔإػذادارٓب ٔانؼًهيبد انزإعيغيخ .... في

 غشف انًسشکبد 
  انًسطبد انفشػيخ نهکٓشثبء 
 انمبػبد انشيبضيخ 
 ًطبػىان 
 ٔاندبکٕصيانغبَٔب انًغهمخ، ٔانًفزٕزخ، ٔ زًبيبد انغجبزخ ، 
 انًجبَي انغکُيخ، ٔاإلداسيخ، ٔانزؼهيًيخ 
 ثيئخ انفضبءاد انخضشاء 
 انجشاداد 
 انًطبػى 
 انًزسف 
 لبػخ انشيبيخ 
 .... ٔ 
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 انزٕخيّ، انصيبَخ ٔاإلصالذ َٕع انًششٔع

 انًجبَي ٔانًُشأد زمٕل انؼًم

 انًٕاصفبد انفُيخ 
 )ؤْى انُشبطبد(

انزفزيشبد انذٔسيخ ندًيغ األدٔاد ٔانًؼذاد انکٓشثبئيخ 
 ٔانًيکبَيکيخ

 رمذيى انزمبسيش

 إخزجبس ٔيشالجخ ػغش انًبء ٔرُظيًّ انذائى

 رطٓيش انُبلالد

رمذيى خًيغ انخذيبد انًزؼهمخ ثبألثُيخ يُٓب إَشبء انًجُی ٔانٓذو ٔ 
... 

 رٕفيش انًٕاد انًطهٕثخ

يشالجخ ٔصيبَخ، ٔإصالذ آالد انزجشيذ اإلَشبئيخ، يشاخم انًيبِ 
 انذافئخ ٔانجخبس

 َمم ٔرُصيت انًؼذاد اندذيذح نزسغيٍ انًُشأد 

 إَدبص إخزجبساد رسهيم انکهٕس ، خٕدح انًبءٔ ...

اد،انًسٕالد،انًصبػذ  UPSانزفزيش ٔاإلصالزبد انذٔسيخ نـ 
 ٔانًسشکبد انکٓشثبئيخٔ ...
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 إسن المشروع:
يششٔع رٕخيّ، ٔصيبَخ، ٔإصالذ انًُشأد انؼبيخ نهکٓشثبء، 

 ٔانًيکبَیکب ٔيجبَي ثشج يیالد طٓشاٌ
 ثشج يیالد طٓشاٌ إسن صاحب العمل:

 و0890 وقت البدء:
 شٓشا 02 المدة اإلجماليت:

 خبسي انزُفيز الحالت:

  
 

 التعليق العام:

رشًم ػًهیبد صيبَخ، ٔإصالزبد ثشج يیالد طٓشاٌ، عبدط األثشاج انشبْمخ  

نًذيُخ طٓشاٌ، رشًم ػهی خًيغ  09يزشا في انًُطمخ  213في انؼبنى، ٔثئسرفبع 

خذيبد انصيبَخ، ٔاإلصالذ في زمٕل انکٓشثبء ٔاألثُيخ ٔانًکبَيکبٔانزي رًذ في 

 ؤلغبو ٔٔزذاد ْزِ انًدًٕػخ کبنزبني.

  صيدبد سئيغيخ( 08ٔ انًجُی انًدبٔس )ثشج يیالد 

 يجُی انغشفخ انشيشکضيخ نهًسشکبد َٔفك انًُشأد 

 يجُی انًٓشخبٌ ٔانغشفخ انثبَٕيخ نهًسشکبد 

 يجُی انًٕلف انطجمبري نهغيبساد، َفك ٔيجُی VIP   ٔ عبزخ انشيبضخ 

  انجيئخ، طشق انزُبٔل، َفك انغيبساد 
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 انزٕخيّ، انصيبَخ ٔاإلصالذ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

 انًٕاصفبد انفُيخ 
 )ؤْى انًؼذاد(

ؤَٕاع انغخبَبد ، َبفٕساد  ػذح ييکبَيکيخ سئيغيخ يُٓب:46 
َظبو انزكييف ثبنٕزذاد ) ؤخٓضح ركييف )إعجيهيذ(انًبء، 

، انًُفبخبد، انًضخبد،آنخ انزجشيذ، طبسداد انٕٓاء(، انًُفصهخ
 انُبس ٔ ... يسشک ديضل نهًٕنذاد انکٓشثبئيخ، صُبديك

ؤخٓضح إَزاس انسشيك، انًسشکبد  ػذح کٓشثبئيخ سئيغيخ يُٓب:18
 انکٓشثيخ، انًسٕالد ، انًسطبد انثبَٕيخ، يسشکبد انذيضل ٔ ...

 انًٕاصفبد انفُيخ 
 )ؤْى انُشبطبد(

 صيبَخ، ٔإصالذ ؤَٕاع انًضخبد، ٔانًسٕالد ٔ ...

 رٕفيش خًيغ انًٕاد انالصيخ

 انؼبيهخرٕفيش انمٕی 

 إَدبص خًيغ انخذيبد انجُبئيخ يُٓب انٓذو ٔاإلَشبء ٔ ...

 اد انذٔسيخ ٔانطبسئخ نهکٓشثبء ٔانًيکبَيکب pm  ٔcmإَدبص 

 رفزيش، ٔإخزجبس، ٔإصالذ يضخبد إطفبء انسشيك

 ششاء ٔرضٔيذ انمطغ نزشليخ يُشأد غشف انًسشکبد 

انًصبدس ٔ انًٕاسد ٔ رطٓيش، إصانخ انزشعجبد ٔ رفزيش انًخبصٌ ٔ 
 اآلثبس

 رُفيز انزصًيًبد انالصيخ إلَشبء انًجبَي ٔانًُشأد
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 إسن المشروع:
َفيز انؼًهيبد اإلَشبئيخ، انجُبئيخ ٔصُبػخ انجيئخ نًسطخ عکخ 

 زذيذإلهيذ

 ششکخ صُبػخ ٔرٕعيغ انجُيبد انزسزيخ نًُظًخ انُمم في انجالد إسن صاحب العمل:
 و0884 وقت البدء:

 شٓشا96 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 
 

 التعليق العام:

رى رفٕيض يششٔع رُفيز يسطخ عکخ زذيذ إلهيذ انشبيم ػهی انؼًهيبد 

و إنی 0884انًؼذَيخ ٔاإلَشبئيخ ٔکزنک ػهی انًُشأد انکٓشثبئيخ ٔانًيکبَيکيخ ػبو 

نًذيُخ إلهيذ شًبني  93ششکخ فٍ ؤَذيش. لذ ٔلؼذ ْزِ انًسطخ في انکيهٕيزش انـ

 يسبفظخ فبسط. 

 األلغبو انٓبيخ نٓزا انًششٔع: 

 ُی انًسطخيج 
 ٍيسطخ َمم انًغبفشي 

 يجُی انًخفش 
 يجُی انسشاعخ 
 يغزٕدع انغهغ 
 يجُی ديضل انًٕنذ انکٓشثبئي 
 يجُی يسطخ کٓشثبء انثبَٕيخ 
 إَشبء انًُبظش 
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 األثُيخ ٔانًُشأد انًؼذَيخ َٕع انًششٔع

 انُمم زمٕل انؼًم

يٕاصفبد 
 انًششٔع

)األزدبو 
 انفُيخ(

 

 يزشيکؼت 360888 األػًبل انزشاثيخ

 يزشيکؼت 10388 عکت األزدبس ٔ رصشيف انًيبِ ٔعکت انسصی

 طُب 063 ؤػًبل انسذادح انًغهسخ

 يزشيکؼت 50188 (138-038-938صت انخشعبَخ )

 يزشيکؼت 468 ثُبء انسيطبٌ

 يزشطٕل 180888 اندذأل انخشعبَيخ نهًُبظش

 يزش يشثغ 10288 انغطبءانشطيشي ٔاألعمف

 يزشيشثغ 20688 األسصفخ ثبنکزهخ اإلعًُزيخ انخفيفخ انٕصٌغطبء 

 يزشيشثغ 638 رثجيذ انمشييذ ٔانغيشاييک

 يزشيشثغ 30088 إَشبء انٕاخٓخ ثبألزدبس انغشاَيزيخ

 يزشيشثغ 770888 األعفهذ لجبنخ عُزيًزش يٍ انغًبکخ

ؤْى 
األَظًخانکٓشثبئيخ 

 ٔانًيکبَيکيخ

 BMSَظبو رسکى انزکي 

 ، اػالٌ ٔ اطفبء زشیك ٔ ...CCTVَظبو انزٕٓيخ، 
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 خُبزب 110إَشبء يدًغ خیالسدَٕ انغکُي ثـ إسن المشروع:

 ششکخ َٕيذ إيشاَيبٌ نزٕفيش انًغکٍ إسن صاحب العمل:
 و0883 وقت البدء:

 شٓشا 2 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

 ؤلغبو (. 1کزهخ)  92خُبزب في ديبَٔذ في إطبس  110يغ يمغ ْزا انًششٔع انجُبئي 

 األلغبو انٓبيخ ْزا انًششٔع ْي:

 األػًبل انزشاثيخ ٔرُفيز األعظ 

 رُفيز انٓيبکم انًؼذَيخ نهًجبَي 

 ثُبء عمف انطٕاثك ٔثُبء انٓيکم انذاخهي 

 األػًبل انزضئيُيخ نذاخم انًجبَي ٔػًهيخ ردًيم انٕاخٓخ 

 بئيخ ٔانًيکبَيکيخرُفيز اإلَشبءاد انکٓشث 

 ثُبء انًُبظش 
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 األثُيخ ٔاإلَشبءاد انًؼذَيخ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

يٕاصفبد انًششٔع 
 )األزدبو انفُيخ(

 يزش يشثغ 010888 انًغبزخ اإلخًبنيخ

 يزش يکؼت 7888 زدى األػًبل انزشاثيخ

 يزش يکؼت 6588 زدى صت انخشعبَخ

 کیهٕ غشايب 09388 ؤػًبل انسذادح انخشعبَيخ
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 خُبزب 041إَشبء يدًغ خٕاخٕی کشيبٌ انغکُي ة إسن المشروع:

 ششکخ رٕفيش انًُبصل نهؼبيهيٍ إسن صاحب العمل:
 و0883پ وقت البدء:

 شٓشا  01 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:  

في زي خٕاخٕ طٕاثك  2خُبزب في  041کزهخ ٔ  96يشًم انًششٔع ػهی 

 انصُبػي نًذيُخکشيبٌ.

 األلغبو انٓبيخ نٓزا انًششٔع ْي:

 األػًبل انزشاثيخ ٔرُفيز األعظ 

  رُفيز انٓيبکم انًؼذَيخ نهًجبَي 

 ثُبء عمف انطٕاثك ٔثُبء انٓيکم انذاخهي 

 األػًبل انزضئيُيخ نذاخم انًجبَي ٔػًهيخ ردًيم انٕاخٓخ 

  ٔانًيکبَيکيخرُفيز اإلَشبءاد انکٓشثبئيخ 

 ثُبء انًُبظش 
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 األثُيخ ٔاإلَشبءاد انًؼذَيخ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

يٕاصفبد انًششٔع 
 )األزدبو انفُيخ(

 يزش يشثغ 960888 انًغبزخ اإلخًبنيخ

 يزش يکؼت 5088 زدى األػًبل انزشاثيخ

 يزش يکؼت 5888 زدى صت انخشعبَخ

 کیهٕ غشاو 95888 ؤػًبل انسذادح انخشعبَيخ
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 ػًهيبد رٕعيغ ٔإَشبء لبػخ اإلَزبج ٔانًجبَي اندبَجيخ)غذیش(  إسن المشروع:

 يدًغ کیالٌ نهذخبَيبد إسن صاحب العمل:
 و0887 وقت البدء:

 ؤشٓش 7 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

َظشا نزٕعيغ َطبق َشبطبد يدًغ کيالٌ نهذخبَيبد، لذ لبيذ ْزِ انششکخ   

ثزخطيط يششٔع رٕعيغ يشًم ػهی ثُبء انًدًٕػخ اإلداسيخ، لبػخ اإلَزبج يغ انًُصخ 

راد انصهخ، يسطخ کٓشثبء انثبَٕيخ، ٔغشفخ انًسشک في يذيُخ سشذ ٔلذ کبَذ ششکخ 

 نًششٔع.ثيشکبيبٌ فٍ ؤَذيش ْي انًمبٔل نزُفيز ْزا ا

 يشًم انًششٔع ػهی:

 ْذو انٓيبکم انمذيًخ 

 انًجُی اإلداسي اندذيذ 

 لبػخ غذيش نإلَزبج 

 انًُصخ يغ انًؼذاد انًيکبَيکيخ ٔانکٓشثبئيخ نهمبػخ 

 يجُی يسطخ کٓشثبء انثبَٕيخ يغ انًؼذاد انًيکبَيکيخ ٔانکٓشثبئيخ 
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 األثُيخ ٔاإلَشبءاد انًؼذَيخ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

يٕاصفبد 
انًششٔع)األزدبو 

 انفُيخ(

 يزش يشثغ 10988 يغبزخ انًجُی اإلداسي

 يزش يشثغ 00888 يغبزخ لبػخغذیش

 يزشيکؼت 030178 األػًبثم انزشاثيخ

 کیهٕغشايب 1890778 األػًبل انفٕالريخ

 يزشيکؼت 7030388 صت انخشعبَخ

 يزشطٕل 100220888 يذ األَبثيت انفٕالريخ نهًُشأد

 يزشطٕل 5460088 شجکخ انکبثالد

ؤْى األَظًخ انکٓشثبئيخ 
 ٔانًيکبَيکيخ

 نهًجُی BMSرثجيذ َظبو انزسکى انزکي 

 ، اػالٌ ٔ اطفبء زشیك ٔ ...CCTVرثجيذ َظبو انزٕٓيخ، 
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 إسن المشروع:
انؼًهيبد اإلَشبئيخ ٔثُبء ثشج انًشالجخ انزمُي نکزهخ ٔيجُی يسطخ 

 ؤسٔيیّ اإلداسي

 ششكخ يطبساد انجالد إسن صاحب العمل:
 و0884 وقت البدء:

 شٓشا 96 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

رى رُفيز يششٔع ػًهيبد إَشبء ثشج انًشالجخ، انًجُی ٔغشفخ انًسشک اندذيذ 

يُظًخ إيکبئٕ ٔانزي انزمُي نجشج انًشالجخ انزبثغ نًطبس ؤسٔييّ ٔصٕال إنی يغزٕی يؼبييش 

 رشًم ػهی ثُبء انٓيکم انذاخهي، ٔانزضئيٍ ٔرثجيذ انًُشبد انکٓشثبئيخ ٔانًيکبَيکيخ.

 يشًم انًششٔع ػهی األلغبو انشئيغيخانزبنيخ:

  طٕاثك 5إَشبء ثشج انًشالجخ في 

 إَشبء يجُی ثشج انًشالجخ 

 إَشبء يجُی غشفخ انًسشک 
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 انًؼذَيخاألثُيخ ٔاإلَشبءاد  َٕع انًششٔع  

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

يٕاصفبد 
 انًششٔع

 )األزدبو انفُيخ(

 يزشيشثغ 040 يغبزخ ثشج انًشالجخ

 يزشا 19 إسرفبع ثشج انًشالجخ

 يزشيشثغ 9875 يغبزخ يجُی ثشج انًشالجخ

 يزشيشثغ 966 يجُی غشفخ انًسشک

 يزشيکؼت 0138 إخًبني صت انخشعبَخ

انًشالجخ زدى انٓيکم انًؼذَي نجشج 
 في ٔزذح ليبط انطٍ

 طُب 48

 يزش 3088 شجکخ انکبثالد في ؤزدبو يخزهفخ

نٕنّ کشی ربعیغبد دس عبيضْبي 
 يخزهف

 يزش 2588

انفبٌ رثجيذ ٔرشغيم 
ٔؤخٓضح كٕيالد)يشٔزبد انزجشيذ(

 انزجشيذ ٔانزذفئخ ػجش انمُٕاد

 خٓبصا 36

ؤْى األَظًخ انکٓشثبئيخ 
 ٔانًيکبَيکيخ

 َظبو انزٕٓيخ 

 CCTVَظبو انصٕد، انٓبرف ٔ 

 ؤَظًخ انزمييى ٔانزسکى

 شجکخ اإلرصبالد
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 إَشبءيجُی يخزجش زذيمخ صيغذ فُبٔسي انزبثؼخ نهخهيح انفبسعي  إسن المشروع:

 يُظًخ يُطمخ کيش انسشح إسن صاحب العمل:
 و0884 وقت البدء:

 شٓشا  08 المدة اإلجماليت:

 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

لبيذ انششکخ ثزُفيز يششٔع إَشبء يخزجش زذيمخ صيغذ فُبٔسي انزبثؼخ نهخهيح 

 انفبسعي ٔانٕالؼخ في انمشة يٍ انشبطئ اندُٕثي ندضيشح لشى.

 يشًم انًششٔع ػهی:

 يجُی انًخزجش يغ انًُشأد اإلنکزشَٔيخ ٔانًيکبَيکيخ 

  غشفخ انًسشک يغ انًُشأد اإلنکزشَٔيخ ٔانًيکبَيکيخ راد انصهخ 

 ثُبء انًُبظش زٕل انًجُی 
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 األثُيخ ٔاإلَشبءاد انًؼذَيخ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

 يٕاصفبد انًششٔع

 )األزدبو انفُيخ(

 

 

 

 يزشيشثغ 1688 يغبزخ يجُی يخزجش انسذيمخ

 يزشيشثغ 0388 إَشبء انًُبظش

 يزشيکؼت 20169 األػًبل انزشاثيخ

 يزشيکؼت 91490 عکت انزشاة

 يزشيشثغ 1897 األػًبل انسدشيخ

 طُب 978 ؤػًبل انسذادح انخشعبَيخ

 يزشيکؼت 0938 صت انخشعبَخ

 طُب 488 األػًبل انفٕالريخ

ؤْى األَظًخ انکٓشثبئيخ 
 ٔانًيکبَيکيخ

 نهًجُی BMSَظبو انزسکى انزکي 

 ٔ إػالٌ ٔ اطفبء انسشیك ٔ .. CCTVَظبو انزٕٓيخ، 
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 إَشبء انًجُی انًشکضي نجهذيخ لى إسن المشروع:

 ثهذيخ لى إسن صاحب العمل:
 و0890 وقت البدء:

 شٓشا 90 المدة اإلجماليت:
 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

انزضئيٍ، ٔانضخشفخ يشًم يششٔع إکًبل انًجُی انًشکضي نجهذيخ لى ػهی ػًهيبد 

خط اإلسرفبع ٔکزنک ػهی رثجيذ ٔرذشيٍ انًُشبد 09انذاخهيخ في ثالس کزم ٔ

 ٔاألَظًخ انکٓشثبئيخ ٔانًيکبَيکيخ.

 ؤْى ؤلغبو انًجُی ْي: 

  يکزت انشئيظ انًسزشو نجهذيخ لى 

 اإلعزشازخ 

 طبثمبٌ نهًٕلف 

 لبػخ انًذسج 

 انًکزجخ 

 األيکُخ اإلداسيخ 

  



 

 151 

 اإلَشبءاد انًؼذَيخاألثُيخ ٔ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

 يٕاصفبد انًششٔع

 )األزدبو انفُيخ(

 

 يزشيشثغ 08888 يغبزخ انًجُی

 يزشيشثغ 90888 انسيطبٌ اندبْضح

 يزشيشثغ 3888 ثُبء اندذساٌ انذليمخ

 يزشيشثغ 90888 انغمف انًغزؼبس

 يزشيشثغ 5888 رُفيز انٕاخٓخ

 دعزگبِ 4 انًصؼذ

انکٓشثبئيخ  األَظًخ
 ٔانًيکبَيکيخ

 BMSَظبو 

 َظبو انزٕٓيخ

  َظبو إَزاس ٔ إطفبء انسشیك

   CCTVَظبو انصٕد، انشجکخ، انغبػخ انًشکضيخ، انٓبرف ٔ
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 صيبَخ، ٔإصالذ يؼبْذ انثمبفخ انزبثؼخ نجهذيخ طٓشاٌ إسن المشروع:
 ثهذيخ طٓشاٌ إسن صاحب العمل:

 و0882 وقت البدء:
 شٓشا 02 اإلجماليت:المدة 

 إَزٓی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

رؼذ يؼبَٔخ ششکخ فٍ ؤَذيش يغ األَظًخ انًذَيخ يٍ انُشبطبد األخشی نٓزِ 

انششکخ. فٕضذ يُظًخ انثمبفخ ٔانفٍ انزبثؼخ نجهذيخ طٓشاٌ يششٔع رٕخيّ، صيبَخ 

نطٓشاٌ إنی ششکخ ثيشکبيبٌ يؼبْذ انثمبفخ انزبثؼخ نهًُبطك انشًبنيخ ٔانغشثيخ ٔإصالذ 

ٔانًزبزف  فٍ ؤَذيش. کبٌ انًششٔع في خًيغ ؤيکُخ؛ انًؼبْذ انثمبفيخ، ٔانًکزجبد،

ػهی خًيغ انُشبطبد اإلنکزشَٔيخ ٔانًيکبَيکيخ يُٓب؛ لذ شًم  انفُيخ، ٔانًزبزف،

صيبَخ، ٔإصالذ يُشأد انسشاسح ٔانجشٔدح، ٔانًُشأد اإلنکزشَٔيخ، ٔيُشأد َمم انًيبِ 

 صسخ، ٔيذ األَبثيت في رهک انسمٕل. ٔيٍ ْزِ األيکُخ ْي:ٔ ان

 08  يؼٓذ ثمبفي 

 6 يکزجبد 

 1ثیٕد ثمبفيخ 

  يزسف فُي ٔازذ 

 َبدي ٔازذ 

 1 يزبزف 

 يُظًخ ثمبفيخ ٔفُيخ ٔازذح 
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 انزٕخيّ، انصيبَخ ٔاإلصالذ َٕع انًششٔع

 انجُبئيخ زمٕل انؼًم

يٕاصفبد 
 انًششٔع

 )ؤْى انُشبطبد(

ثبنزفزيش انًُظى نيال َٔٓبسا نهًُشأد انًزؼهمخ  يمٕو انفُي انًميى
ٔکزنک يمٕو ثفسص خًيغ األخضاء انًيکبَيکيخ  ثدًيغ انًشاکض 
ٔانًُشأد انًزؼهمخ ثبنًجبَي انزي رى إثشاو اإلرفبليخ ػهيٓب ٔکزنک 

 انزفزيش األعجٕػي نهًجُی ثشکم يؼذِ نزميى انخذيبد.

انسشاح، ٔانجشٔدح، إصالذ خًيغ األخٓضح انًزؼهمخ ثًُشأد 
ٔانًيکبَيکب، ٔانًخبثشاد ٔانصسخ في زيُٓب ٔرذْيٍ خًيغ ؤلغبو 
رسزبج إنی انزضييذ ثشکم رصهر األخضاء کهٓب ٔفي کم زيٍ 

 نإلعزخذاو.

إَدبص اإلصالزبد انذٔسيخ لجم رذشيٍ َظبو رجشيذ ٔرذفئخ انٕٓاء 
 ٔکزنک رذشيٍ األخٓضح في انفصٕل انًُبعجخ.

ٔرٕخيّ إعزکشبف األخطبء يٍ انًُشأد اإلنکزشَٔيخ خذيخ رذشيٍ 
ٔرُصيت نٕزبد انکٓشثبء ٔشجکخ األعالک ٔرسغيٍ اإلرصبالد 

 ٔإصالذ انؼيٕة.

فزر عذاد ؤَبثيت انًيبِ ٔانصشف انصسي ػُذ انضشٔسح ٔرسغيٍ 
 رغشثبد ؤَبثيت انًيبِ.

 فک ٔسثط األخضاء انفُيخ ػُذ انضشٔسح.

رُظيف خًيغ ؤلغبو انًُشأد، غشفخ انًسشک، ٔغغم انًؼذاد 
 ٔؤيکُخ رُصيجٓب 
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 غٌبػخ ّرٌػيت هؼذاد هػبًغ السكز إسن الوطزّع:  إسن المشروع:

 ضزكخ سجبُبى لػٌبػخالوؼذاد إسن غبحت الؼول:  إسن صاحب العمل:
 م2::2ّلذ الجذء:  وقت البدء:

 سٌْاد 3الوذح اإلخوبليخ:  المدة اإلجماليت:
 إًزِیالحبلخ:  الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

کبًذ هطبريغ غٌبػخّرٌػيت ّرشّيذ هػبًغ السكز ػلی هسزْی الوذى 

عٌب هي  ::22الوخزلفخ هي أکجز هطبريغ ضزکخ في أًذیص ّالزي کبًذ في کل هػٌغ 

عي هي هؼذاد الزٌػيت :::00الوؼذاد الزٌػيجيخ رمزيجب ّفي خوسخ هػبًغ 

سٌْاد ّروذ في الوذى الزبليخ 3إسزغزلذ ػوليبد رثجيزِب ّرذضيٌِب ّکذلک 

 ثبلٌدبذ.

  فبراثي 

 دُخذا 

 دػجل 

 هیزسا کْخک خبى 

 سلوبى 
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 الػٌبػخ، الزٌػيت ّالزذضيي ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

الوْاغفبد 
 الفٌيخ
)أُن 

 الٌطبعبد(

 غيبًخ الوؼذاد ًّملِب إلی هحل هْلغ الوػٌغ

 اإلسزمزار رسلن أهكٌخ

 إسزمزار الوؼذاد في هكبًِب)الحطْ ّالزٌظین في الوحل(

 رثجيذ األخِشح ّهًْزبج المغغ الوزدشئخ ّلحبهِبهغ رػجيغ هحل اللحبم

 ّهًْزبج المغغ الوزدشئخ ّلحبهِبّرٌظيف هحل اللحبم ّالززهين

 هًْزبج، ّلحبم ّإسزمزار ّرٌظين المغغ هيكبًيكيب

 الؼبسلخهًْزبج الحلمبد 

 إخزجبر الضغظ للوحفظخ ّالومسوبد

 للوخبسى ّثؼض الوؼذاد األخزی الِيذرّسزبريكبإخزجبر

 إخزجبر الزسزة للوؼذاد

 الزْاخذ في هزحلخ الزسلين ّأخذ ضِبدح الزسلين الوؤلذ

 الضوبى ّإغالذ الؼيْة في فززح ضوبى ًزيدخ الؼول في الوػٌغ
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 إسن المشروع:
الزش  هخبسى الْلْد ّالوْالص، فيلززاد رهليخ، ّ غٌبػخ ّرٌػيت

 ، ّرػجيغ هػٌغ دُخذا لػٌبػخ السكز ثبلزهل

 ضزكخ فبلك غٌؼذ إسن صاحب العمل:
 م6::2 وقت البدء:

 أضِز 7 المدة اإلجماليت:
  إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

غٌبػخ ًظزا لوطبرکخ ضزکخ في أًذيص هغ هػبًغ السكز، رن رفْيض هطزّع 
رهليخ، ّ الزش ثبلزهل ، ّرػجيغ هػٌغ  الرزفّّرٌػيت هخبسى الْلْد ّالوْالص، 

إلی ُذٍ الطزکخ ایضب.الوطزّع الذي کبى لذ ضول ػلی غٌبػخ  دُخذا لػٌبػخ السكز
ص، ّرػجيغ هؼذارِب الولحمخ ّرٌػيت هخشًيي إلدخبر الْلْد ّهخشى إلدخبر الوْال

 ّرٌػيجِب ّرذضيٌِب.
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 الػٌبػخ، الزٌػيت ّالزذضيي ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

 الوْاغفبد الفٌيخ
 )أُن األحدبم(

 004.504 داخل الوخبسى 

 345.:33 خذار الوخبسى

 045.706 سمف الوخبسى

 790.:2 حلجخ الوخشى ّهزؼلمبرَ

 0.039 الزش ثبلزهل

 ZINK RICH 0.039عجمخ هي غجغ الوطزع 

 هززهكؼت :::7 کفبءح هخشًبى إلدخبر ّلْد ًفظ الفزى

 هززهكؼت ::::0 کفبءح هخشى إلدخبر الوْالص

 عٌب :75 الْسى الزمزيجي للوؼذاد

 الوْاغفبد الفٌيخ
 )أُن الٌطبعبد(

 أػذاد 5 غٌبػخ الفالرز الزهليخ 

للمغغ الوؼذًيخ)ثبلوؼيبر الزش ثبلزهل 
SA2 ½ ْكسيّ الزػجيغ ثبلػجغ اإل  يج

 الوزدشئ( 

 داػذأ 5

 غٌبػخ ّرٌػيت ًظبم إعفبء الحزيك ّالوؼذاد الدبًجيخ

 رٌػيت المغغ الوٌفػلخ

 هذ األًبثيت لٌظبم الزذفئخ في هخبسى إدخبر الْلْد ّالوْالص

ّ رػجيغ خويغ  SAعجمب لوؼيبر  الزش ثبلزهلإػذادّ رٌفيذ 
 زش ثبلزهلالوخبسى ّرْفيز السمبلخ ّالوْاد الالسهخ لل
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 رٌػيت ّرذضيي هؼذاد الوسبلخ  إسن المشروع:

 ضزکخ هسبُوخ للحْم في إيزاى إسن صاحب العمل:
 م5::2 وقت البدء:

 سٌْاد 7 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 :   التعليق العام

ّرشّيذ الوسبلخ الػٌبػيخ هي أُن ّأکجز هطبريغ ضزکخ في يؼذ هطزّع رٌػيت 

سٌْاد ّرن إًدبسٍ في هخزلف  7أًذيص في حمل الزٌػيت ّالزذضيي ّإسزغزق 

 : الوذى هٌِب

  ضِزکزد 
 إللیذ 
 إیالم 
  خْرى 
 یبسْج 

رطول ُذٍ الوؼذاد ػلی هخبسى الوبء، ّخويغ الوؼذاد الكِزثبئيخ 

 ذاد الوسبلخ الػٌبػيخ في الوذى الوخزلفخ.ّالويكبًيكيخ ّ.. في خويغ أخشاء ّّح

 هي أُن ُذٍ الْحذاد:

 غبلْى اإلًزظبر للوْاضي 
 غبلْى الْسى ّالفحْظ 
 الثالخبد الثبثزخ 
 لبػبد السلخ ّالغسل 
 هخشى األػطبة 
 .... ّ الوجٌی اإلداري 
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 الػٌبػخ، الزٌػيِت ّالزذضيي ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

 الكفبءح

 ثمزح  ::0غٌوب ّ  ::02یبسْج ثكفبءح 
 ثمزح ::0غٌن ّ  :::0إیالم ثكفبءح 
 ثمزح ::0غٌن ّ  :::0إللیذ ثكفبءح 

 ثمزح ::0غٌوب ّ  ::05ضِزکزد ثكفبءح 
 ثمزح :05غٌن ّ  :::2خْریي ثكفبءح 

 هي أُن الوؼذاد

 خغْط الٌمل الزْخيِي للوْاضي

 للوْاضي غذهخ كِزثبئيخ

 دم الوْاضيًظبم غسل ّردويغ 

 أضزعخ ًمل أهؼبءالوْاضي ّفضْالرِب 

 خِبس المغغ لزمغيغ لحْم الوْاضي

 أخِشح الزغليف

 خِبس الزؼمين

 هػبػذ ًمل الوْاضي

 خويغ الوؼذاد الويكبًيكيخ

 خويغ الوؼذاد الكِزثبئيخ
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 إسن المشروع:
رٌفيذ ػوليبد األثٌيخ ّالوٌطآد الوؼذًيخ اإللكززًّيخ ّالويكبًيكيخ 

 MDFالخطت الزلبئمي لوػٌغ إًزبج 

 ضزکخ رْسيغ لػت السكز ّالػٌبػبد الدبًجيخ إسن صاحب العمل:
 م3::2 وقت البدء:

 ضِزا 08 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

ػوليبد اإلًطبءاد الوؼذًيخ لوػٌغ إًزبج الخطت کبى الوطزّع ُْ رکويل 

 (ّرن رٌفيذٍ هي لجل ضزکخ ثيطكبهبى في أًذيص.MDFالزلبئمي الوضغْط)

 يطول الوطزّع ػلی:

 ثيئخ ثبکبص للػيبًخ 

 لبػخ اإلًزبج 

 الوجبًي الدبًجيخ 

 الوػفبح 

 ُيكل ًظبم الغسل 

 عزق لزٌبّل ّثٌبء الوٌبظز 

 الوجٌی اإلداري ّالزفبُي 

  الوٌزدبدهسزْدع 
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 األثٌيخ ّاإلًطبءاد الوؼذًيخ ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

هْاغفبد 
 الوطزّع

 هزز هزثغ :::85هسبحخ الوطزّع 

 هزز هكؼت ::25رػفيخ الوبء ّ الوخشى ثكفبءح 

 هخشى الفضبء

 ضجكخ الويبٍ ّالػزف الػحي ّإعفبء الحزيك

 هجٌی الوزاخل
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 إسن المشروع:
رٌفيذ الؼوليبد اإلًطبئيخ ّالػٌبػيخ لوػٌغ ضؼيجيَ لغؼبم الوْاضي 

 ّرذضيٌَ 

 ضزکخ رْسيغ لػت السكز ّالػٌبػبد الدبًجيخ إسن صاحب العمل:
 م2::2 وقت البدء:

 ضِزا :2 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

الوطبريغ الووبثلخ ّإروبهِب في ًظزا ألداء ضزکخ في أًذيص الوغلْة في رٌفيذ 

حيٌِب ّکذلک إعبلخ سهي هطزّع عؼبم الوْاضي لطؼيجيَ هي لجل الومبّل األّل، رن 

إکوبل األلسبم الٌبلػخ للوطزّع ّهٌِب إکوبل الؼوليبد اإلًطبئيخ، ّاألػوبل، 

ّالزٌفيذاد الػٌبػيخ ّهزحلخ لجل رذضيي،ّرذضيي الوػٌغ إلی ضزکخ في أًذيص ػبم 

 .م2::2

 يطول الوطزّع ػلی:
  رْفيز ّرثجيذ هؼذاد ًظبم الزخػيت 

 رْفيز ّرثجيذ هؼذاد الودفف 

 غٌبػخ ّرثجيذ الوخبسى 

 إًطبء ّحذح الوزاخل 
 إًطبء ّحذح ثزج اإلًزبج 
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 األثٌيخ ّاإلًطبءاد الوؼذًيخ ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

هْاغفبد 
 الوطزّع

)األحدبم 
 الفٌيخ(

 هززهزثغ :::890 للوطزّعالوسبحخ اإلخوبليخ 

 کیلْغزام :::0::003 األػوبل الوؼذًيخ

 هززهكؼت :::050 غت الخزسبًخ

 PIPING  ثْغخ للجخبر  :0إلی همذار
في ّحذح الضغظ  :3إلی الضغظ 

 الدْي

 هززعْل ::205
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 إسن المشروع:
رػوين هػٌغ أهيز کجيز لغؼبم الوْاضي ّاإلضزاف ػلی إًطبءٍ ّرثجيزَ 

 ّرذضيٌَ

 ضزکخ رٌويخ لػت السكز ّالػٌبػبد الدبًجيخ إسن صاحب العمل:
 م:::2 وقت البدء:

 ضِزا 08 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

رن رفْيض هطزّع هػٌغ أهيز کجيز لغؼبم الوْاضي ّالطبهل ػلی ألسبم؛ 

الجٌبء، ّالوؼذاد الوغلْثخ الزػوين الكبهل للوػٌغ، ّکذلک رْفيز هْاد 

 م.:::2للوػٌغ ّأخيزا إًطبءٍ ّرذضيٌَ إلی ضزکخ في أًذيص ػبم 

الدذيز ثبلذکز أى هطزّع أهيز کجيز لغؼبم الوْاضي ُْ يؼذ هي اّلی 

 الوطبريغ الوٌدشح هي لجل الطزکخ ّلذ کبى لَ لسن الٌِذسخ.

 يطول الوطزّع ػلی:

  رْفيز ّرثجيذ هؼذاد ًظبم الزخػيت 

 رْفيز ّرثجيذ هؼذاد الودفف 

 غٌبػخ ّرثجيذ الوخبسى 

 إًطبء ّحذح الوزاخل 

 إًطبء ّحذح ثزج اإلًزبج 
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 EPC ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

 هْاغفبد الوطزّع
 )األحدبم الفٌيخ(

 هززهزثغ 830:40 الوسبحخ اإلخوبليخ للوطزّع

 هززهكؼت 460462 األػوبل الوؼذًيخ

 کیلْغزاهب 006460599 غت الخزسبًخ

 PIPING  ثْغخ للجخبر  :0إلی همذار
 في ّحذح الضغظ الدْي :3إلی الضغظ 

 هززهكؼت 200750

 هززعْل :::40 الوسبحخ اإلخوبليخ للوطزّع
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 إسن المشروع:
لزاءح، ّرػوين، ّرْفيز، ّإًطبء، ّرٌػيت، ّرذضيي خظ رحْيل 

 الوْاضيًفبيبد الفْاکَ ّالخضزاّاد إلی عؼبم 

 هٌظوخ سبحبد الفْاکَ ّالخضزاّاد ّالوٌزدبد الشراػيخ إسن صاحب العمل:
 م9::2 وقت البدء:

 ضِزا 02 المدة اإلجماليت:
 إًزِی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

يطول الوطزّع ػلی رػوين خظ اإلًزبج، ًّظبم ًمل الوْاد، ّالغسل ثٌبء 

أعٌبى في السبػخ، الحسبثبد  :0ثمذر ػلی دخْل ًفبيبد الفْاکَ ّالخضزاّاد 

الوزؼلمخ ثبأللسبم الوخزلفخ ّرْفيز الوؼذاد ّالوْاد الالسهخ للوطزّع، ّکذلک 

 رٌػيت ّرذضيي خظ رحْيل ًفبيبد الفْاکَ ّالخضزاّاد إلی عؼبم الوْاضي.
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 EPC ًْع الوطزّع

 الشراػخ حمْل الؼول

 هْاغفبد الوطزّع

 عبّلخ الفحع

 غِزيح الغسل

 خِبس الزمغيغ

 ًظبم ًمل الوْاد) ضزيظ الوذخل ّ ..(

 هدفف فزى األسغْاًي الذّار 

 الفزى الحزاري للدِبس الؼبسل ّالوضبد للحزيك

 خِبس إهالء األکيبص
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 إسن المشروع:
صيبًخ وإصالح و رشغيل عافؼبد األثمبل و دفبعريي لشغکخ فىالط 

 أکسيي
 شغكخ فىالط أكسيي  إسن صاحب العمل:

 م6332 وقت البدء:
 سٌخ وادضح المدة اإلجماليت:

 إًزهی الحالت:

  
  

 التعليق العام: 

لض رن رؤسيس شغکخ فىالط أکسیي الزبثؼخ لوذبفظخ سىػسزبى في هکبى ثوسبدخ 

لض رؼبوًذ  .ألف هزغ هغثغ 033لبػبد هغ ثٌيخ رذزيخ رجلغ إلی  03هکزبعا وفي 023

شغکخ في أًضیش هغ شغکخ فىالط أکسیي في دمل الزىجيه، والصيبًخ لوؼضاد هصٌغ 

يغثى وػى هؼضاد سظ صعفلخ الصفبئخ الؼغيضخ في شغکخ فىالص  صعفلخ الصفبئخ الؼغيضخ.

عٌب  60333عٌب  والزي لض صٌغ  26533أکسيي الزبثؼخ لوذبفظخ سىػسزبى ػلی 

%(هٌهب هي الجلضاى األوعوثيخ 50عٌب) 45533%( هٌهب في الجالص ولض رن إسزيغاص 34)

إللکزغوًيخ عٌب رمغيجب هي الوؼضاد ا 4533ولض لبهذ شغکخ في أًضیش ثزٌصيت 

 والويکبًيکيخ لوؼول صعفلخ الصفبئخ الؼغيضخ رذذ إشغاف شغکخ صاًيلي اإليغبليخ. 
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 الزىجيه، الصيبًخ واإلصالح ًىع الوشغوع

 الفىالط دمىل الؼول

هىاصفبد 
 الوشغوع
)أهن 

 الٌشبعبد(

 أجهؼح هي ًىع عافؼخ ثال دجغح 2صيبًخ، وإصالح، ورشغيل 

 جهبػا هي ًىع عافؼبد طاد الذجغح 60صيبًخ، وإصالح، ورشغيل  

 صيبًخ، وإصالح، ورشغيل  دفبعريي 

إًجبػ اإلصالدبد الجؼئيخ وإسجبع صبدت الؼول لذيي الذبجخ إلی 
 اإلصالدبد الؼبهخ

 رىفيغ األيضي الؼبهخ الوزشصصخ الزي يىافك ػليهب صبدت الؼول 

 رىفيغ اآلالد والوؼضاد الالػهخ

الزفزيشبد الوزؼاهٌخ هي لجل هفزشي الويکبًيکبوالکهغثبء في  
 الوغدلزيي الجبعصحوالضافئخ

رىفيغ الومسن للغافؼبد وفذص الومسوبد في ثضايخ کل رغييغ لسبػخ 
 الؼول
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 إسن المشروع:
ضبغغب لوشغوع صعفلخ الصفبئخ الؼغيضخ لفىالط  43رٌصيت ورضشيي 

 اكسيي ورٌصيت همغاضيي

 شغكخ فىالط أكسيي  العمل: إسن صاحب
 م6332 وقت البدء:

 شهغا 06 المدة اإلجماليت:
 إًزهی الحالت:

  
 

 التعليق العام:

الزبثؼخ لوذبفظخ سىػسزبى في هکبى ثوسبدخ  يیلض رن رؤسيس شغکخ فىالط أکس

ألف هزغ هغثغ. يغثى وػى  033 یلبػبد هغ ثٌيخ رذزيخ رجلغ إل 03هکزبعا وفي 023

الصفبئخ الؼغيضخ في شغکخ فىالص أکسيي الزبثؼخ لوذبفظخ سىػسزبى  فلخهؼضاد سظ صع

عٌب رمغيجب هي الوؼضاد  4533ثزٌصيت  شیعٌبولض لبهذ شغکخ في أًض 26533 یػل

لوؼول صعفلخ الصفبئخ الؼغيضخ رذذ إشغاف شغکخ صاًيلي  کيخاإللکزغوًيخ والويکبًي

 .خاإليغبلي
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 الصٌبػخ، والزٌصيت والزضشيي ًىع الوشغوع

 الفىالط دمىل الؼول

 أهن الوؼضاد

 Electrical Overhead Travellingهصؼض السمف 

(EOT )Cranes 
 أجهؼح 63

 جهبػيي Gantry Cranes 6عافؼخ جسغيخ      

 جهبػ وادض Crane Semi Gantry 0عافؼخ ًصف جسغيخ   

 جهبػا Hoist Crane 02عافؼخ هزذغکخ

 جهبػ وادض Slitting Shear 0الومغاض الوٌصف   

 Double-Side Trimmingهغاض المغغ الغىلي   

Shear 
 جهبػ وادض 0
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 صٌبػخ ورٌصيت ورضشيي هؼضاد ػوليخ الزکزل لوشغوع الزىاػى إسن المشروع:

 شغکخ إصفهبى الوسبهوخ للفىالط إسن صاحب العمل:
 م6330 وقت البدء:

 سٌىاد3 المدة اإلجماليت:
 جبعي الزٌفيظ الحالت:

  
 

 التعليق العام:   

کبى هشغوع رٌصيت ودضح ػوليخ الزکزل)هشغوع الزىاػى( لفىالط إصفهبى لض 

شول ػلی رٌصيت الوؼضاد الکهغثبئيخ، والويکبًيکيخ، والوشبثغاريخ و... في هصٌغ 

 إصفهبى للفىالط.

اإلشبعح إلی کفبءح إًزبج ورىفيغ ػوليخ الزکزل هي أهضاف هظا الوشغوع يوکي 

 لوصٌغ إصفهبى للفىالط. 4الوغلىة للفغى الؼبلي علن 

 يشول أهن الىدضاد الؼوليبريخ في الوشغوع هظا ػلی الٌمبط الزبليخ: 

  فذن الکىن والذجغ الجيغيودضح ًمل 

 هجٌی أسغىاًبد الزشؼيي والشالعبد األولی 

 4و6و0 هجٌی أجلى هبکيٌخ علن 

 3 هجٌی أجلى هبکيٌخ علن  

 ودضح رجغيض هبکيٌبد الزمغيغ وهجٌی رمغيغ الکزلخ  

 و ودضح ػؼل الغجبع 
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 الصٌبػخ، الزٌصيت والزضشيي ًىع الوشغوع

 الفىالط دمىل الؼول

 هىاصفبد الوشغوع
)أهن الوؼضاد 

 الزٌصيجيخ(

 (  Sinter Coolerرٌصيت جهبػ الزجغيض للکزلخ ) 

 New Plant Dedusting  6و  0ًظبم هص الغجبع الجبعص، ودضح 

 الغئيسي UPSًظبم 

 ًظبم إًظاع الذغيك

 (Exhaust Gas Fanًظبم هص الغجبع والغبػ الضافئ) 

 هىاصفبد الوشغوع
 )األدجبم الفٌیخ(

 عٌب 433 الوؼضًي  BSهيکل 

 عٌب 3033 الوؼضًي TSهيکل 

 عٌب 4233 الويکبًیکيخEQهؼضاد 

 عٌب 0033 الکهغثبئيخ ELهؼضاد 

 عٌب 01 الوشبثغاريخ TLهؼضاد 

 عٌب 033 الويکبًيکيخ PLهؼضاد

 هزغ هکؼت 033 هضم الشغسبًخ الوسلذخ

 هزغ هکؼت 42333 السمف الوجلفي 

 ػضصا 533 رثميت الشغسبًخ

 عي 04333 الذجن اإلجوبلي للوؼضاد الزٌصيجيخ 
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 إسن المشروع:
ورضشيي الوؼضاد والوٌشآد الجبًجيخ إليصبل الوىاص)هسذىق  صٌبػخ

 الکلس( لؼوليخ صٌبػخ الکلس الجضيضح
 شغكخ فىالط الوسبهوخ إسن صاحب العمل:

 م6332 وقت البدء:

 أشهغ 2 المدة اإلجماليت:
 جبعي الزٌفيظ الحالت:

  
 

 التعليق العام: 

إليصبل الوىاص إلی الوصٌغ يشول هشغوع رضشيي الوؼضاد والوٌشآد الجبًجيخ 

الجضيض لصٌبػخ الکلس الزبثغ لفىالط إصفهبى ػلی صٌبػخ ورٌصيت ورضشيي الوؼضاد 

 والزؤسيسبد لٌمل الوىاص إلی هصٌغ الکلس.

 هي هىاصفبد هظا الوشغوع هي ًمل، ورمغيغ ورشؼيي الکلس الوغجز.

 هي أهن هؼضاد هظا الوشغوع يوکي اإلشبعح إلی:

 أشغعخ الٌمل 

 ًبد الٌملأسغىا 

  ... ػبػالد الغجبع و 
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 الصٌبػخ، الزٌصيت والزضشيي ًىع الوشغوع

 الفىالط دمىل الؼول

 الوؼضاد الزٌصيجيخ

 

 

 أػضاص 03 شغيغخ الٌمل

 أػضاص Junction house 2ًمغخ اإلرصبل 

 جهبػ وادض الوغغثل 

 أجهؼح 4 أسغىاًخ الزشؼيي

 هجوىػبد 4 ػبػل الغجبع

 الفٌيخاألدجبم 

 هزغ هکؼت 2333 األػوبل الزغاثيخ

 هزغ هکؼت 6033 سغسبًخ سفيفخ)لزسىيخ السغخ(

 کیلى غغام 033333 اػوبل الذضاصح الوسلذخ

 هزغ هغثغ 0633 رذضيغ المىالت

 هزغ هکؼت 0433 453صت الشغسبًخ الغئيسي 

 کیلى غغام TS 0003333و  BSالهيکل الوؼضًي  

الجىلي، صعفلخ أسيبر الذضيض. 
 الوؼضاد الوزؼلمخ ثبلشغيظ الٌبلل  

 کیلى غغام 33333

 هزغا 0433 شغيظ الٌمل 

 ػضص وادض هذغک الذؼم والٌمل

 هزغ 0333 األًجىة الجٌبئي
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 إسن المشروع:
صيبًخّإصالح،ّإًشبء،ّرضّيذ،ّإحذاس ّرٌصيت ّرذشيي جويغ 

 الخويٌیاآلالد الکِشثبئيخ، ّالويکبًیکيخ، ؤثٌيخ هشفإ اإلهبم 
 اإلداسح الؼبهخ للوْاًي ّالوالحخ في خْصسزبى إسن صاحب العمل:

 م6552 وقت البدء:
 سٌخ رمشيجب 61 المدة اإلجماليت:

 جبسي الزٌفيز الحالت:

  
  

 :التعليق العام

م في هخزلف الحمْل)الصيبًخ 6552لذ رؼبًّذ ششکخ في ؤًذيش هٌز ػبم 
ّاإلًشبء( في إطبس اإلرفبليبد الوخزلفخ هغ دائشح الوْاًي ّالوالحخ في هيٌبء اإلهبم 

الشوبل الغشثي للخليج الفبسسي في ًِبيخ الوجشی الوبئي لخْس الخويٌي الْالؼخ في 
هيليْى هزش هکؼت. ًظشا للٌطبق الْاسغ للٌشبطبد  66هْسی ثوسبحخ ثبلغخ إلی 

الوْجْدح في هجوؼبد الوْاًي ّالوالحخ لذ روکٌذ ششکخ في ؤًذيش هي إًجبص لسن 
م ػبم دخْل 6552کجيش هي الوشبسيغ الوخزلفخ في ُزٍ الصٌبػخ.يوکي إػزجبس ػبم 

الششکخ في حمل ُزٍ الصٌبػخ. ّلذ إسزطبػذ هي خالل رْاجذُب في السٌْاد السبثغ 
ػشش ؤى رحمك لِب هي ًشبطبرِب رجبسة هزٌْػخ جذا ّرشظي ؤصحبة الؼول الکجبئش 

 لِب.

 ثؼط اإلرفبليبد الزي رجشهِب ششکخ في ؤًذيش هغ هجوغ هيٌبءاإلهبم الخویٌي)سٍ(:

  صيبًخ، ّإصالح شجکخ الکِشثبء راد العغط الؼبلي ّالعؼیف 
   صيبًخ، ّإصالح الوٌشأد الويکبًیکيخ، ّالحشاسيخ ّالجبسدح 
  إصالحبد األثٌیخ، ّالجيئخ ّالوٌشأد 
 (الصيبًخ ّاإلصالح ّالخذهبد الذّسيخPM لوٌشأد ّهؼذاد الکِشثبء ) 
  الصيبًخ، ّاإلصالح للوؼذاد ّالوٌشأد الويکبًيکيخ 
 ذشيي،ّصيبًخ، ّإصالح اآلالد ر 

  2ّ  6رذشيي هحطخ کِشثبء فشػيخ  
 إًشبء هحطخ کِشثبء الطبسئخ 
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 الزْجيَ، الصيبًخ ّاإلصالح ًْع الوششّع

 الوْاًي ّالوالحخ حمْل الؼول

الوْاصفبد 
 الفٌيخ

 )ؤُن الٌشبطبد(

 صيبًخ، ّإصالح جويغ الوٌشأد الويکبًيکيخ ّرِْيخ الوجبًي

جٌبحب ّ ػششاد هجبًي جبًجيخ 066ّإصالح الوجوغ السکٌي ريصيبًخ، 
 ؤخشی

صيبًخ، ّإصالح هٌشأد شجکخ رْصيغ الوبء ّ إطفبء الحشيك ّالفعبءاد 
 الخعشاء 

صيبًخ، ّإصالح جويغ الوٌشأد الويکبًيکيخ ّالکِشثبئيخ، غشفخآة ثٌذس 
 للعخ،غشفخ العخ الوشکضيخ للوبء، ّ جِبص رصفيخ الوبءّغشفخ العخ 

 صيبًخ، ّإصالح الوْلذ الکِشثبئي الطبسئ 

صيبًخ، ّإصالح جويغ الوطبثك، ّصٌبديك ػذاد الکِشثبءّ شجکخ رجويغ 
الويبٍ السطحيخ ّهيبٍ الصشف ّاألًبثيت الوْصلخ ثيٌِب، ّالوجبسي 

 الوفزْحخ 

 صيبًخ، ّإصالح حْض رجويغ هيبٍ الصشف هي الجيئخ الوحيطخ 

 صيبًخ، ّإصالح جويغ ؤجِضحالزِْيخ ّ الزجشيذ ّ الحشاسح  ّ الجشاداد

صيبًخ، ّإصالح جويغ الوجشداد الغبصيخ، هجشداد الوبء، الثالجبد، 
 الفشيضساد ّ ثالجبد الؼشض ّالفٌزبصيب 

صيبًخ، ّإصالح ًظبم إطفبء الحشيك لجويغ الوجبًي اإلداسيخ ّالخذهبريخ 
 ّالوسزْدػبد  

ّ حبجض الويٌبء  40إلی  3صيبًخ، ّإصالح ًفك خذهبد حبجض الويٌبء 
 ؤلف طٌب 616
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 رٌفيز إصالحبد األثٌيخ ّاإلًشبءاد الوؼذًيخ لويٌبء اإلهبم إسن المشروع:

 هٌظوخ الوْاًي ّالوالحخ إسن صاحب العمل:
 م2666 وقت البدء:

 شِشا 4 المدة اإلجماليت:
 إًزِی  الحالت:

  
 

 التعليق العام:

الٌمل  رن رٌفيز الوششّع في هيٌبء اإلهبم الخويٌي )سٍ( ثْصفَ إحذی هشاکض

هيليْى هزشهشثغ ّيمغ في الشوبل الغشثي للخليج  66اإللليوي ّثوسبحخ لذسُب 

الفبسسي في ًِبيخ هسيل خْس هْسی ّالزي إسزغشق إًجبصٍ سٌخ ًّصف رمشيجب هغ 

 % لإلرفبليخ.21إثالؽ صيبدح 
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 األثٌيخ ّاإلًشبءاد الوؼذًيخ ًْع الوششّع

 الوْاًي ّالوالحخ حمْل الؼول

 الوششّعهْاصفبد 
 )ؤُن الٌشبطبد(

 إصالحبد الوٌبصل الزٌظيويخ

 إصالحبد ّإًشبء الطشق

 إصالحبد الوجبًي اإلداسيخ داخل الويٌبء

 إصالحبد اإلسزشاحخ

 إصالحبد الوخبصى
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 ٔثبئك ٔ شٓبدح انجُبء

َؾيغى ػهًبً أٌ إداسح يششٔع انجُبء ٔ انزشكيت ٔ انزشغيم لذ اَزٓذ ثُغبػ ٔثشكم 

 DANIELٔرشًم يؼذاد سافؼبد  7002عيذ ٔ في انًٕػذ انًمشس في شزبء ػبو 

E.O.T ."ٍفي يششٔع يؼًم إَزبط انصفبئؼ انؼشيضخ في "ششكخ فٕالد اكغي 
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 ٔثبئك ٔ شٓبدح انجُبء

   DANIELَؾيغكى ػهًبً أٌ إداسح يششٔع ثُبء ٔ رشكيت ٔرشغيم آالد ششكخ 

في يششٔع يؼًم إَزبط    Slitting Shear & Trimming Shearٔانزي رشًم 

 اَزٓذ ثُغبػ ٔفي انًٕػذ انًمشس ٔثشكم عيذ. انصفبئؼ انؼشيضخ "ششكخ فٕالد أكغيٍ" لذ 

 72ثُبء سلى  –شبسع ييشصايي صيُبني  –شبسع عٓشٔسدي انشًبني  –عٓشاٌ  –انؼُٕاٌ: إيشاٌ 

Danieli & Officine Meccaniche S.p.A 

 أنف. خٕاعخ
 إداسح انًؼًم
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 فٍ اَذيش تٓزاٌ" أي "طٓزاٌ نهزائذيٍ في يجبل انتمُيخ " ثیشکبيبٌشزكخ "
 ، تزكيت لبػخ جذيذح نهطالءIKKانًٕضٕع : يشزٔع 

ػًهذ ششكخ "فٍ أَذيش" في رشكيت لبػبد عذيذح نهغالء في  7002يُز ػبو 
 انًغبالد انزبنيخ :

 PT & EC-SYSTEM TANKS 

 PT& EC RoDip CONVEYOR SYSTEM 

 PT & EC ECO-TUNNEL DRY 

 PT & EC SPRAY-RINGS 

 
داسح انًٕاد ٔ انًؼذاد ٔ رشكيجٓب إًَب رذل ػهى إٌ عشيمخ رُظيى انًٕاسد انجششيخ، إ

 انزغشثخ انؼًيمخ نششكخ "فٍ أَذيش".
نمذ أداس انغيذاٌ سصالي ٔ صًيؼي انًغًٕػخ ثشكم عيذ ٔرؾًال انًغؤٔنيخ يمبثم 

 رشكيت انًؼذاد ثغٕدح ػبنيخ.
 رمجهٕا فبئك االؽزشاو

Walter Kraner (DURR) 
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 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى

 انطبلخٔسارح 

 شزکخ تٕسؼخ يصبدر انًبء ٔ انطبلخ إلیزاٌ

 فٍ اَذیش انًحتزيخ ثیشکبيبٌشزکخ 

انًكبَخ انشفیؼخ نهصُبػخ انكٓشٔيبئيخ فی إیشاٌ انیٕو ٔ اإلػالٌ ػٍ االکزفبء فی ْزِ 
ٕکم ػهی انلّ صى ثبنغٕٓد انصبدلخ يٍ عبَت انًفكشیٍ ٔ انًذساء ٔ  انصُبػخ سْیٍ ثبنز

 انُبشغیٍ فی يغبل ْزِ انصُبػخ. انًزخصصیٍ ٔ انخجشاء 
« انؼظیى 2يششٔع عذ ٔ يؾغخ کبسٌٔ »إٌ انًشبسكخ انًؤصشح ٔ انزٕاعذ انؾیٕیخ في رُفیز 

لذ أصجزذ أٌ نكى دٔسا سائذا في صيشح انُبشغیٍ انًشفمیٍ نٓزا انًغبل انصُبػي، في إیغبد 
مذو إنیكى ثغضیم انشكش ٔ انجُیبد انزؾزیخ العزغالل انًٕاْت ٔ انمذساد انٕعُيخ. ٔ ػهیّ، ار

انزمذیشػهی عٕٓد عًیغ انًٕظفیٍ في رهک انششکخ، ساعیبً أٌ یٕفمکى انلّ رؼبنی العزًشاس رٕفیش 
انخذيخ نُظبو انغًٕٓسيخ اإلعاليیخ ٔ ػًشاٌ إیشاٌ انؼضیضح ٔ ثؼضو أشذ ٔ لهت يهیء ثبنؾت ٔ 

 اإلیضبس.
 انغیذ يؾًذسضب سضب صادِ

 انزُفیزیسئيظ يغهظ اإلداسح ٔ انًذیش 
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 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى
 ٔسارح انطبلخ

 
 شزکخ ساجزس إلَتبج انطبلخ

 فٍ اَذیش انًحتزيخ ثیشکبيبٌانًٕضٕع : شزکخ 
 تحیخ طیجخ ٔ ثؼذ

فٍ اَذیش رؼًم يمبٔال العزغالل يؼذاد  ثیشكبيبٌَٕد أٌ َؾیغكى ػهًب ثأٌ ششکخ 
 انكٓشثبئیخ. ۳عذّ ٔ يؾغّخ کبسٌٔ 

 07/۸۱/700۲انًٕافك  0۸/۸7/۱۳شٓشا اػزجبسا يٍ ۸۱االرفبليخ نًذح ٔ لذ رى ػمذ 
 ۲7.عذیش ثبنزکش أٌ انششكخ ؽمك سضبَب في يب لبيذ ثّ خالل ْزِ انًذح.و/

 ٔفب ربثش
 ۳يُفز يششٔع کبسٌٔ 
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 شزكخ َیز ثبرس)انًسبًْخ انخبصخ(

 ۰۶۷۰۶رلى انتسجیم : 

 زاَیخانتبثؼخ نًُظًخ انتطٕیز ٔ انتجذیذ نهصُبئغ اإلی
 فٍ اَذیش في طٓزاٌ ثیشکبيبٌشزكخ 

 جُبة انسیذ انًُٓذس اسًبػیهی يمذو
 يذیش انًششٔع انًؾزشو

 انغالو ػهیكى ٔ سؽًخ انلّ
یغؼذَي أٌ أرمذو ثبنشكش انغضیم إنی رهك انششكخ ػهی يب ثزنذ يٍ انزؼبٌٔ انزبو في 

.ساعیب أٌ َفیذ ۸بسٌٔ رُفيز يٕضٕع ارفبلیخ َصت ٔ رشغیم األعٓضح انًیكبَیكیخ  في يؾغخ ي
 يٍ ؽغٍ رؼبَٔکى فی رُفیز انًششٔػبد انًغزمجهیخ .

 يغ فبئك انزمذیش ٔ االػزضاص
 انًغؼٕد انشثبَی

 يُفز يشبسیغ انًؾغبد ٔ يذیش يشبسیغ عُٕة
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 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى
 فٍ اَذیش طٓزاٌ نهًمبٔنخ ثیشکبيبٌانًذیزانتُفيذي انًحتزو نشزكخ 

 انًُٓذس انسبداد انًٕسٕیجُبة انسیذ 
اآلٌ ٔ في فزشح َشٓذ انُغبؽبد انًزٕاصهخ نجالدَب انؼضیضح فی عًیغ انًؤششاد 
انؼهًیخ ٔ انفُیخ ٔ خبصخ انصُبػخ انغبصیخ، َجبْی ثأَفغُب أٌ عبًْذ ششکزکى يغبًْخ کجیشح 

األػضاء فی انزغٕیش ٔ کفبءح انجالد. ٔ يب کبٌ ْزا نیؾمك إال ػهی ضٕء انزؼبيم يغ اإلخٕح 
 ٔانزیٍ نى یأنٕا عٓذا في أعٕأ انظشٔف.

ٔػهیّ َزمذو إنی ششکزکى انًمبٔنیخ ثكبيم انشكش ٔ انزمذیش کششکخ يضبنیخ  نهًمبٔالد 
، ػبو االثزکبس ٔ االصدْبس، ٔانزی ۸۳۱2األيُیخ نششكخ يغزًغ ثبسط انغُٕثی نهغبص ، فی ػبو 

انغالو.ساعیب أٌ رخغٕا دائًب فی عشیك  رؼذ يضبال یؾززی ثّ نهغٓذ في سػبيخ صمبفخ األيٍ ٔ
 األْذاف انغبيیخ نُظبو انغًٕٓسیخ اإلعاليیخ انًمذط خغٕاد ساعخخ.

 بیٌٕ شكِٕ صبسيیًْ
 انًذیش انزُفیزی
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 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى
 شزکخ انشٓیذ تُذکٕیبٌ نهصُبػبد نهجتزٔکیًیبٔیخ )انًسبًْخ انؼبيخ(

 
ٓشاٌ، لبيذ عیذا ثزُفیز انزشيیًبد األعبعیخ فٍ اَذیش ع ثیشكبيبٌَشٓذ أٌ ششكخ 

نألعٓضح انضبثزخ ٔ رٕفیش خذيبد انزشيیى نغًیغ انٕؽذاد، خالل انزشيیًبد األعبعیخ 
ؽزی  ۸۸/7۸/7002انًٕافك  ۳0/0۱/۱7يٍ ْزا انًغزًغ  فی انفزشح يٍ   PTA-1نًصبَغ 

 شخص/عبػخ. ۸۲0000ٔ رنک ثًشبسکخ األيش ثأكضش يٍ   ۸7/۸۸/7002انًٕافك  ۱7/ 70/۱
 

 ٔشكشا
 ػهیشضب نغبٌ

 سئيظ رشيیًبد انًغزًغ
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 انزحًٍ انزحیى نلّثسى ا
 انسیذ انًحتزو يذیز شزکخ ساجزس اإلَتبجیخ 

 
 رؾیخ عیجخ ٔ ثؼذ

فٍ اَذیش عٓشاٌ) انًذػبح ثغٓبد رؾمیمبد  ثیشكبيبٌَٕد إؽبعزکى ػهًب ثأٌ ششکخ 
فٍ اَذیش عبثمب( لبيذ ثغًیغ شؤٌٔ انزشيیى ٔ يشالجخ انزغٓیضاد ٔ انزأعیغبد انكٓشثبئیخ 
ٔانًیكبَیكیخ ٔ االرصبنیخ نهصبالد اإلَزبعیخ ٔ انجُبیبد اإلداسیخ نًصُغ انششكخ يُز شٓش 

ٔ في فزشح انزؼبٌٔ  ثزنذ کبيم عٓذْب ریش/ یَٕیٕ نهؼبو انؾبنی ٔيب صانذ َشبعبرٓب يزٕاصهخ. 
 نكي رغيش االيٕس ػهي َؾٕ افضم  ٔ لذ ؽممذ انشضب انكبيم فيًب يزصم ثؼًهٓب.

 
 يؾًذ ؽغیٍ داسَٔی
 يذیش انذػى اإلداسی
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 فٍ اَذیش فی طٓزاٌ ثیشکبيبٌ نشزکخانًذیز انًحتزو 

 انسالو ػهیکى  ٔ رحًخ انلّ ٔ ثزکبتّ

ثبنشكش ٔ انزمذیش ػهی ؽغٍ رمذیى انخذيبد انفُیخ ٔ َزمذو إنی رهک انششكخ 
انًٕافك  ۸0/0۲/۱2ثزبسیخ   ۱۸2۸/۱2انُٓذعیخ ٔ انزُفیزیخ  خالل االرفبلیخ سلى 

، يؤيذيٍ إَغبص ػًهٓب ٔفمب نهًٕاصفبد انفُیخ ٔ يُذسعبد انششائظ انخبصخ 0۱/0۸/700۲
 ًشبسیغ انًغزمجهيخ.انًشبس إنیٓب في االرفبلیخ. َشعٕ أٌ َفیذ يٍ خذيبرٓب في ان

 يغ انشكش انغضیم

 يغیذ ثًُٓی

 انًذیش انزُفیزی ٔ ػضٕ ْیئخ انًذساء

 

 

  



 

 196 

 شزکخ تٕسؼخ لصت انسکز ٔ انصُبػبد انًزتجطخ ثّ
 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى

 شٓبدح إتًبو ػًم
فٍ  ثیشكبيبٌرشٓذ ششکخ رٕعؼخ لصت انغكش ٔ انصُبػبد انًشرجغخ ثّ، أٌ ششكخ 

کخ عٓبد رؾمیمبد فٍ اَذیش في عٓشاٌ ( لبيذ ثزصُیغ عٓبصیٍ يٍ اَذیش في عٓشاٌ)شش
يزش يكؼت، ٔ صالصخ أعٓضح يٍ خضاٌ انًبء إلعفبء انؾشائك ٔ  7000خضاٌ انًٕالط ثؾغى 

 ۲00يزش يكؼت،  ٔ عٓبصیٍ يٍ خضاٌ انًٕالط انیٕيیخ ثؾغى  2۲0خضاٌ انٕلٕد ثؾغى 
ٔ رصُیغ خضاٌ يبء إلعفبء انؾشائك ثؾغى يزشيكؼت في يششٔع األيیش انكجیش نزغزیخ انذٔاة، 

انشؼیجیخ نزغزیخ انذٔاة، ٔ أٌ لذ رى إَغبص انًشبسیغ ثغٕدح  يزش يكؼت في يششٔع 2۲0
 يمجٕنخ.

ٔ لذ أػغیذ ْزِ انشٓبدح ثُبء ػهی عهت ششكخ عٓبد رؾمیمبد فٍ اَذیش ٔ نهزمذیى إنی 
 يصُغ ثبسط نهغخبو انصُبػی.

 يغیذ فبيیم يؾًذی
 غزيخ انذٔاةيذیش يشبسیغ ر
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 شزکخ غبس ایزاٌ نخذيبد انصُبػخ ٔ ٔانًصفبح

 فٍ اَذیش طٓزاٌ ثیشکبيبٌانٕکیم انًحتزو نشزکخ 

 جُبة انسیذ انًُٓذس صفبیی

یغشَب أٌ َزمذو إنی رهک انششكخ ثبنشكش انغضیم نزٕفیش انخذيبد انفُیخ ٔ انُٓذعیخ 
يشالجخ انزغٓیضاد ٔ اآلالد ، يًب رزصم ثزشيیى ٔ ۳7۲0۲۲خالل رُفیز يؼبْذح انشلى 

ٔ في ؽمم ثبسط انغُٕثی،  ٔفمب نهًٕاصفبد انفُیخ  ٔ ثؾغت  ۳ٔ 7ٔ  ۸انكزشَٔیخ نأللغبو 
، 0۳/7۸/7002انًٕافك  0۸/0۸/۱7ٔ انخبصخ يٍ ربسیخ   يُذسعبد ششٔط انًؼبْذح انؼبيخ

 يؼجشیٍ ػٍ کبيم سضبَب ػًب لبيذ ثٓب.

 انًشبسیغ انًغزمجهیخ. َشعٕا أٌ َفیذ يٍ ؽغٍ رؼبَٔٓب فی رُفیز

 غاليشضب فشیذَٔی

 سئيظ انزشيیًبد انكٓشثبئیخ
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 شزکخ ثُبغستز کزاَخ ) انًسبًْخ انخبصخ(

 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى

فٍ اَذیش  عٓشاٌ لذ لبيذ ثئَغبص  ثیشكبيبٌرشٓذ ششكخ ثُبغغزش کشاَّ ثأٌ ششکخ 

ٔ رصُیغ انخضاَبد  ۸0۲0لى َشبعبرٓب ػهی َؾٕ يغهٕة خالل رُفیز االرفبلیخ انضُبئيخ س

يزشا يكؼجب  في يٕلغ انششکخ في يُغمخ انشٓیذ سعبیی االلزصبدیخ  ۲۱20ثأؽغبو 

انخبصخ،ثُذسػجبط، کًب َمذو عضیم شكشَب نٓب يؼشثیٍ ػٍ کبيم سضبَب ػًب لبيذ ثّ يٍ 

 اإلَشغخ.

 يؾًذ عؼبدد عبالسی

 يذیش انًشبسیغ ٔ انزصبيیى
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 شٓبدح شکز ٔ تمذیز

 فٍ اَذیش في طٓزاٌ ثیشکبيبٌنتُفیذی انًحتزو نشزکخ انًذیز ا

 جُبة انسیذ انًُٓذس انسبداد انًٕسٕي

فٍ اَذیش في عٓشاٌ،  ثیشكبيبٌيٍ دٔاػی عشٔسَب أٌ َؼشة ػٍ عضیم شكشَب نششكخ 

ػهی يب ثزنذ يٍ انغٕٓد انخبنصخ انًزٕاصهخ  في يششٔع رغٕیش رکزیم خبيبد انؾذیذ 

نًصُغ صٓش انؾذیذ إلصفٓبٌ، رؾمیمب نضمبفخ األيٍ ٔانغالو ٔانزی أدی إنی اكزغبة أػهی 

 دسعخ األيٍ ٔ رٕاصهّ.

 انًذیش األػهی نزغٕیش         يذیش يششٔع رغٕیش رکزیم خبيبد انؾذیذ                         

 يصُغ صٓش انؾذیذ في إصفٓبٌ  نًششٔع رٕاصٌ يصُغ صٓش انؾذیذ إلصفٓبٌ
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 شزكخ انًبء ٔ انصزف انصحي نغزة يحبفظخ طٓزاٌ )انًسبًْخ انخبصخ(
 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى

 فٍ اَذیش طٓزاٌ ثیشکبيبٌانًذیز انًحتزو نشزکخ 
 رؾیخ عیجخ...ٔ ثؼذ 

إرًبو ػًهيخ إؽذاس يؾغخ ضخ انًبء يٍ خظ  عبنمبٌ إنی يؾغخ رصفيخ َظشا إنی 

يمبٔنّ، َمذو نكى ٔ نغًیغ انًٕظفیٍ في رهک انششكخ عضیم  ثًذیُخ کشط ػهی یذ 7انًبء سلى 

 انشكش ٔ انؼشفبٌ .

 َشعٕ نكى انزٕفیك فی رٕفیش انخذيبد نٓزا انجالد ثبالرکبل ػهی انلّ رؼبنی.

 َغف ثشرٕی
 ٔ انزٕعؼخ يغبػذ انُٓذعخ
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 يُظًخ انثمبفخ ٔ انفٌُٕ نجهذيخ طٓزاٌ
 انًُطمخ انشًبنیخ

 جُبة انسیذ ثبسیبر
 انًذیز انًحتزو نًشزٔع انًُطمخ انشًبنیخ

 رؾیخ عیجخ...ٔ ثؼذ
َٕد أٌ َؾيغكى ػهًب أٌ ٔکیم يؤعغخ عٓبد فٍ اَذیش لذ لبو ثُشبعبرّ في ْزِ 

، کًب َؼشة ػٍ سضبَب ػًب لبو ثّ إنی  02/7۳/700۲انًٕافك  0۸/0۲/۱2انًُغمخ يُز ربسیخ 
 ٔ في ْزح انؾصخ . اآلٌ

 انغیذ ؽًیذ انًٕعٕی
 يذیش انذػى نهًُغمخ انشًبنیخ
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 يُظًخ انثمبفخ ٔ انفٌُٕ نجهذیخ طٓزاٌ
 انًُطمخ انغزثیخ

 جُبة انسیذ انزئيسی
 انًذیز انتُفیذی انًحتزو نًؤسسخ ْذاح انجهذ )ْبدیبٌ شٓز(

 انلّ   انغالو ػهیكى ٔ سؽًخ

یغؼذَب أٌ َؼشة نكى ػٍ سضب انًُغمخ انغشثیخ ػًب لبيذ ثّ ششكخ عٓبد فٍ اَذیش 

 عٓشاٌ يمذيیٍ نٓب عضیم انشكش ٔ انزمذیش ػهی يب ثزنذ يٍ انغٕٓد انًزكبصفخ .

 ػهیشضب انًٕؽذی
 انًذیش انؼبو نزُغیك يشاکض انضمبفخ ٔ انفٌُٕ

 انًُغمخ انغشثیخ

 
  



 

 203 

 انثمبفخ ٔ انفٌُٕ نجهذیخ طٓزاٌيُظًخ 
 انًُطمخ انغزثیخ

 جُبة انسیذ انزئيسي
 انًذیز انتُفیذی انًحتزو نًؤسسخ ْذاح انجهذ)ْبدیبٌ شٓز(

 انغالو ػهیكى ٔ سؽًخ انلّ 
َمذو نغیبدرکى رأییذ األػًبل انًُغضح ٔ انجضبئغ انًجزبػخ ثٕاعغخ ششکخ عٓبد فٍ 

انمیبو ثًب یهضو.ٔ یغؼذَب أٌ َزمذو اعًی آیبد انشكش ٔ اَذیش عٓشاٌ يشفمب ثبنشعبنخ، نهؼهى ٔ 
 انزمذیش إنی عُبة  انغیذ االػزذانی ٔ ػًالئّ نزشغیم رأعیغبد انًُغمخ انغشثیخ .

 عؼفش ساداٌ

 انًذیش انؼبو نزُغیك يشاکض انضمبفخ ٔ انفٌُٕ
 نهًُغمخ انغشثیخ
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 جبيؼخ جُذی شبثٕر ثإْٔاس نهؼهٕو انطجیخ
 الج نًذیُخ إیذِشجكخ انصحخ ٔانؼ

 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى
 انًحتزو ۳إنی يذیز انًبء ٔ انطبلخ ثًؼًم کبرٌٔ 

یؼشة يشکض انصؾخ نًذیُخ ایزِ ػٍ سضبِ انكبيم نهٕضغ انصؾی انغبئذ ػهی ششکخ 

فٍ اَذیش ٔ رنک ثؼذ أٌ رى رفزیشٓب يشاسا ٔ في کم شٓش، يٍ لجم يفزشي انصؾخ  ثیشكبيبٌ

عبَت نغُخ انصیبَخ انفُیخ ٔ انصؾخ انصُبػیخ إؽشاصا نصؾخ يكبٌ انصُبػیخ انًجؼٕس يٍ 

 انؼًم.

 سئيظ يشکض انصؾخ نًذیُخ ایزِ
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 ٔسارح انؼًم ٔ انشؤٌٔ االجتًبػيخ
 اإلدارح انؼبو نهؼًم ٔ انشؤٌٔ االجتًبػیخ

 نًحبفظخ خٕسستبٌ
 ثسى انلّ انزحًٍ انزحیى

 انًبء ٔ انطبلخ إلیزاٌ  شزکخ تٕسؼخ
فٍ اَذیش نؼًهٓب اإلیغبثي ٔ  ثیشكبيبٌیغؼذَب أٌ َؼشة ػٍ کبيم سضبَب ػٍ ششكخ 

، ۱۸،  ۲۱انزغبٔة انًُبعت يغ إداسح انؼًم ٔ انشؤٌٔ االعزًبػیخ ٔ رنک نزُفیز ثُٕد 

 يٍ لبٌَٕ انؼًم في يؼًهٓب. ٔعُؼهُکى ثبأليٕس نهمیبو ثًب یهضو. ۸۲7، ۸2۱

 ؽغیٍ صادِ
 العزًبػیخ نًذیُخ إیزِسئيظ إداسح انؼًم ٔانشؤٌٔ ا
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 انجًؼیخ اإليزاَیخ نهًزالجخ ٔ انتزيیى
Iran Maintenance Association 

فٍ اَذیش عٓشاٌ  ثیشكبيبٌرشٓذ انغًؼیخ اإلیشاَیخ نهًشالجخ ٔ انزشيیى ثأٌ ششكخ 
ػضٕ ؽمٕلي في انغًؼیخ اإليشاَیخ نهًشالجخ ٔ انزشيیى. رأعغذ انغًؼیخ  ثمصذ انزٕعؼخ ٔ 

نؼهٕو ٔ صمبفخ انًشالجخ  ٔ انزشيیى .َشعٕ نزنک انؼضٕ انؾمٕلي انًؾزشو أٌ یًضم  اسرمبء ا
 دٔسا سائذا في رؾمیك األْذاف ٔانًشبسیغ انٕعُیخ نهغًؼیخ .

 يغ فبئك االؽزشاو
 سئيظ ْیئخ انًذساء

 انذٔکزٕس يؾًذ انشیبؽي
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 ))نیس نالَسبٌ اال يب سؼی((
انًُبٌ ػهی رُفیز ٔ رذشیٍ يششٔع يجُی انجهذیخ انًشکضیخ ثؼذ يضي َشكش نهّ 

انغُیٍ ثبَزظبسِ ٔانزی ػهی ضٕء انًٓخ انشاعخخ ٔ انغٕٓد انًزٕارشح انًجزٔنخ يٍ لجهكى 
رى االعزًزبع يُّ ثغشػخ ٔ دلخ في ألصش األصيُخ انزى يًكٍ فيٓب إَٓبء األَشغخ ٔ نمذ ؽمك 

 خ لى .سضب انًذَییٍ ثزُغیك أيبکٍ ثهذی
إٌ رمذیى انخذيبد في يذیُخ كشیًخ أْم انجیذ ػهیٓى انغالو ْجخ إنٓيخ یٕفك نٓب  

 انخذٔيیٍ انًخزبسیٍ يٍ ػجبدِ.
 األخ انًحتزو جُبة انسیذ انًُٓذس اإلسًبػیهی انًمذو

 فٍ اَذیش ثیشکبيبٌانزئيس انًحتزو نٓیئخ يذراء شزكخ 
 انغالو ػهیكى ٔ سؽًخ انلّ

 رجؼب نهؾذیش انششیف : 
 ))يٍ نى یشکز انًخهٕق نى یشکز انخبنك((

یغؼذَب أٌ َمذو إنیكى أعًی آیبد انشكش ٔ انزمذیش ػهی ْزِ انؾشكخ انغٓبدیخ يزًُیب نكى 
يضيذ انزٕفیك نزمذیى انخذيبد إنی َظبو انغًٕٓسیخ اإلعاليیخ انًمذط في ظم رٕعٓبد يٕالَب 

 انششیف ٔ صػبيخ عًبؽخ انمبئذ انخبيُئي ) يذ ظهّ انؼبني(.ٔٔني ػصشَب ػظ انلّ رؼبنی فشعّ 
 ٔ يٍ انلّ انزٕفیك

 يؾًذ دنجشی
 سئيظ ثهذيخ لى
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 ثبسى انجًیم انًطهك
 ثزج انًیالد في طٓزاٌ

 االيبو انخًیُی )رِ(«نهخهك شزف کم ايزئ في خذيتّ » 
 فٍ اَذیش انًحتزيخ  ثیشکبيبٌشزكخ 

، يٍ نؾظخ ؽهٕل انغُخ انغذیذح إنی يضي عزخ ػشش أیبو، کُزى يؼُب إنی  ۱7انُيشٔص 
عبَت أعشح ثشط انًیالد انكجیشح ، سيض لذسح ٔػظًخ انشؼجيخ اإلیشاَیخ .ديٕع ٔ اثزغبيبد ، 

في ثغًخ سضب انُبط انزیٍ اَغهمٕا إنی انًٓشعبٌ  إسْبق ٔ اثزٓبط، صغش ٔ کجش، کهٓب فغشد
 انُيشٔصي يٍ عًیغ اَؾبء انجالد.

أصاػ ػُب انزؼت أٌ صاسَب أكضش يٍ خًغًئخ يٍ انًذَییٍ انغٓشاَییٍ ٔ انًٕاعُیٍ  ٔ نمذ
 اإلیشاَییٍ ٔ انًميًیٍ خبسط انجالد .

انششیف اإلیشاَي، انزغشثخ انشائذح في انزٕاعذ يؼکى ٔ انشؼٕس انًؾًٕد في خذيخ انشؼت 
 الَُغبًْب أثذاً.

 رؾیبری نكى ٔ سة انؼضح يؼکى
ٕکى األصغش  أخ

 فشصاد ْٕشیبس پبسعیبٌ
 انًذیش انزُفیزی نجشط انًیالد في عٓشاٌ
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 ثبسى انجًیم انًطهك
 ثزج انًیالد في طٓزاٌ

 االيبو انخًیُی )رِ(«شزف کم ايزئ في خذيتّ نهخهك » 
 زيخ فٍ اَذیش انًحت ثیشکبيبٌشزكخ 

، يٍ نؾظخ ؽهٕل انغُخ انغذیذح إنی يضي عزخ ػشش أیبو، کُزى يؼُب إنی  ۱۳انُيشٔص 
عبَت أعشح ثشط انًیالد انكجیشح ، سيض لذسح ٔػظًخ انشؼجيخ اإلیشاَیخ .ديٕع ٔ اثزغبيبد ، 
إسْبق ٔ اثزٓبط، صغش ٔ کجش، کهٓب فغشد في ثغًخ سضب انُبط انزیٍ اَغهمٕا إنی انًٓشعبٌ 

 يٍ عًیغ اَؾبء انجالدانُيشٔصي 
انزغشثخ انشائذح في انزٕاعذ يؼکى ٔ انشؼٕس انًؾًٕد في خذيخ انشؼت انششیف 

 اإلیشاَي، الَُغبًْب أثذاً 
 رؾیبری نكى ٔ سة انؼضح يؼکى

ٕکى األصغش  أخ
 فشصاد ْٕشیبس پبسعیبٌ

 انًذیش انزُفیزی نجشط انًیالد في عٓشاٌ
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 ثبسى انخبنك انٕاحذ األحذ
 جُبة انسیذ حسیٍ اإلسًبػیهي انًمذو

 فٍ اَذیش طٓزاٌ ثیشکبيبٌانٕکیم انًحتزو نشزكخ 
 زٔع.َزحت نکى ثکم سزٔر في انجًؼیخ اإلیزاَیخ إلدارح انًش

 ْزِ انشعبنخ يشفك ثٓب نٕػ انغًؼيخ ٔانزی یشٓذ نكى ثبنؼضٕيخ فيٓب نًذح عُخ.
 فًٍ انغذیش أٌ رضيُٕا يُظًزکى ثبنٕػ نكی یؼزض ثٓب أػضبء ْیئخ يذساء انغًؼيخ.

 يشح أخشی. ۳0/0۳/۱۳َشعٕ نكى أٌ رغذدٔا يُظًزکى  لجم 

ثكضيش يٍ انًؼهٕيبد  َؾٍ ػهی ػهى ثأٌ يُظًزکى انُبييخ انًزمذيخ عزضٔد انغًؼیخ
 ٔانًغشثبد کًب أَزى عززًزؼٌٕ ثًذخشاد عبئش األػضبء انؾميمیخ ٔ انؾمٕلیخ نهغًؼيخ.

نالعزغالع ػٍ خذيبد ٔ   www.ipma.ir  َغئهكى أٌ رشاعؼٕا إنی يٕلغ انغًؼيخ
 .عذد انغًؼيخ  ٔ انزؼشف ػهی کیفیخ انُشبط فيٓب ٔ نغُبرٓب

 يٍ دٔاػي شكشَب نكى أٌ رشغجٕا انُظشاء ٔػًالئکى نهزغغیم في انغًؼيخ.
فهؼهّ َزًكٍ يٍ رُغیك انزٕعیٍ ٔ رًُیخ إداسح انًششٔع في ثالدَب إیشاٌ، ثبنغٓذ يُب ٔ 

 انزؼبٌٔ يُکى.
 يؤيال نكى انؼبفیخ انذائًخ ٔ انغشٔس انٕافش  ٔ انُغبػ انًزضایذ.

 َبصش االلزصبدی
 نغُخ انؼضٕیخ

 

http://www.ipma.ir/
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 المعايير:

No. Available Standard Status Remark 

1 ANSI Complete - 

2 IEC Complete - 

3 IEEE Complete - 

4 DIN Complete - 

5 BS Complete - 

6 ISO Complete - 

7 ISA Complete - 

8 ASME Complete - 

9 API Complete - 

10 AWS Complete - 

11 IPS Complete - 

12 NFPA Complete - 

13 ASCE Complete - 
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 :البرمجیات
Discipline Software Version Application 

General 
1. Windows Server  - Operation 

System 
2. MATLAB 2008 Programming 

Project Control 

1. PRIMAVERA  
PROJECT 
PLANNER 

6 Scheduling 

2. MICROSOFT 
PROJECT   2010 Scheduling 

3. PRIMAVERA 
EXPEDITION 7.5 

Contract 
Administration 

4. COMFAR 3.3 Financial 

Piping 

1. PDMS 11.5 3D Plant 
Modeling 

2. CAESAR II 5.1 Stress Analysis 
3. PIPE FLOW 6.4 Flow Analysis  
4. PIPE NET 1.6 Flow Analysis  
5. FLUID FLOW 2011 Flow Analysis  
6. CAD Works 2013 Design 

Instrument & 
Electerical 

1. FIRSTUVE Y1.0 
Control Valve 

Sizing 

2. LESSE SIZE 4.1 
Safety Valves 

Sizing 

3. INTOOLLS 7 Instrument 
Software 

4. DIALUX 4.7.5 Lighting 
Calculation 

5. AUTOMATION 
STUDIO  4.2 Control 

System 

6. ETAP 7.0.0 
Low Flow & 

Short Circuit 
Study  
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Discipline Software Version Application 

Mechanical 

1. SOLID 
WORKS 2009 Modeling 

2. CATIA 6 Simulation  
3. ANSYS 15 Simulation  
4. AUTOCAD 
MECHANICAL 2014 Drawing 

5. FLUENT/ 
GAMBIT 

5 Flow Analyser 

6. GFX 13 Flow Analyser 
7. TURBINE 
PRO 

2009 Hydroturbine 
modeling 

8. THERMO 
FLOW 

2011 Thermal Modeling 

9. COSMOS 2007 Simulation  
10. ABACUS 12 Stress Analysis 
11. Gambit & 
Fluent 

2.03.16 Simulation  

Civil 

1. SAP 2000 11.0.4 Structural Analysis 
2. SAFE 8.1.0 Slab Analysis  
3. STAAD/PRO 2007 Structural Analysis 
4. TEKLA 
STRUCTURE 15 Structural Detailing 

5. ETABS 9.2.0 Structural Analysis 
6. LAND 2009 Civil 

Process &  
Pipeline 

1. ASPEN 
HYSYS 

2006 Process Simulation 

2. OLGA 6 Pipeline Transition 
3. pVTsim 18 Pipeline Transition 
4. 
ASPENTECH 

- Line Sizing 

5. ASPEN 
FLARENET 2006 Flare Nerwork 

Simulation 
6. PIPEPHASE 8.1 Line Sizing 
7. PIPESIM 2003 Pipeline Silulation 
8. INSTRUCAL 3 PSV Sizing 
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 قائمة آلیات شركة فن اندیش

 وحدة عدد وصف صف 

 الجهاز 0 طه:5و:0رافعة جاداوى 1 

 الجهاز 0 طه :1رافعة  0 

 الجهاز 0 طه 5رافعة  3 

 الجهاز 1 جرکس کاوازاکي 4 

 الجهاز 3 رافعة شىكية 5 

 الجهاز 1 طه :1باکث  6 

 الجهاز 4 غلطک دوچرخ 7 

 8 Trailer 1 الجهاز 

 الجهاز 1 جرکس 9 

 الجهاز 1 طه آميکى 5/4شاحىة  :1 

 الجهاز 3 شاحىة 11 

 الجهاز :0 اوىاع سیارات 10 

 الجهاز 3 حافلة هيىوداي 13 

 الجهاز 3 واوث بیکان 14 

 الجهاز 3 واوث ويسان 15 

 الجهاز 1 خالطة 16 

 الجهاز 1 مرمیةرافعة  17 
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  وحدة عدد وصف صف

18 Batch Plant 0 الجهاز  

  الجهاز 5 خالطة اسمىث 19

  الجهاز 6 مصعدة کهربائية :0

  الجهاز 0 جهاز درفلة 01

  الجهاز 0 جهاز لحام وقطی 00

  الجهاز 56 جهاز لحام )رکحيفاير،کىج( 03

  الجهاز :1 ضاغط الغاز 04

  الجهاز 9 محرک و هسازة 05

  الجهاز 5 ديسل مىلد 06

07 compactor 6 الجهاز  

  الجهاز 0 خسان وقىد 08

  الجهاز :1 خسان ماء 09

  الجهاز 4 طه :6و ::1صىمعة  :3

  الجهاز 1 رافعة شىکیة 31

  الجهاز 1 مىحي الصحف المعدوية 30

  الجهاز 1 جهاز لحام بلی إجیله 33
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