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 العامـة  لألبنيـة  األعمال ومواصفات العامة الشروط بدفتر الواردة والمواصفات للشروط العملية هذه تخضع -١

 لسنة ١٨٢ رقم القانون مع يتعارض ما كل ويلغى الهندسية واالستشارات للتصميمات العربي المكتب من الصادر

 رقم القانون وإحكام بمقتضاها العمل على ووافق المكملة الشروط وعلى عليها أطلع أنه العطاء مقدم يعتبر ٢٠١٨

   .العملية هذه في العقد أساس٢٠١٨ لسنة  ١٨٢

  المالي للعرض واآلخر الفني للعرض إحداهما مغلقين مظروفين في عطاؤه بتقديم العطاء مقدم يتعهد -٢

                     ظهرا عشره الثانية الساعة لغاية المدينة رئيس / العام المدير السيد بمكتب المعطاءات تقبل -٣

  م٢٠١٩     /    /الموافق     يوم

  المظاريف فتح جلسة تاريخ   من يوم ٩٠ الى  يوم٤٥من لمدة المفعول ساري العطاء -٤

  بما والعبرة عامة بصفة العقد مقدار بيان منها والغرض ومفصلة وفنية دقيقة بالمقايسة المبينة الكميات -٥    

      صحة من التحقق المقاول وعلى تعويض بأي المطالبة أو منه اعتراض دون تنفيذه المقاول من يطلب       

      الكميات بخصوص مضافة مواد وأى٢٠١٨ لسنه١٨٢ القانون نص المقاول على ويطبق والرسومات لكميات ا       

   المنفذة       

  العالوة أو الخصم عدا فيما مالية بشروط مقترنة عطاءات أي ترفض -٦    

  مع مجددة الضريبية البطاقة وكذا المقاولين باتحاد التصنيف بطاقة من صورة تقديم المقاول على -٧    

   بالمجلس معهم التعامل لهم يسبق لم لمن معتمدة أعمال سابقة وتقديم العطاء        

    واألسمنت الحديد فيها بما العملية في والمستخدمة الداخلة البناء مواد جميع تدبير المقاول على -٨     

  العملي مدة على ذلك يؤثر أن ودون تصاريح ألي االنتظار دون بمعرفته والزجاج والخشب         

      ٨٩ رقم بالقانون والمزايدات المناقصات الئحة عليها ويطبق مبررات دون للتنفيذ األصلية المدة عن تأخير أي -٩    

  ١٩٩٨ لسنة         
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   المسئولية في معه متضامنا للمشروع مديرا منفصلة عملية لكل متخصصا نقابيا مهندسا المقاول يعين  -١٠ 

   وللمجلس التنفيذ مدة خالل العملية على باإلشراف إقرارا يقدم أن على التعاقد عند معه ويحضره         

   .العمل سير أثناء متواجد غير مهندس كل عن يوميا )جنيها خمسون  مبلغ ( خصم في الحق          

 أو األساسـات  في تعديل نتيجة نشأ التي األعمال وكذلك المقاول بها ويكلف بالمقايسة واردة الغير األعمال -١١

 يكون المقايسة في الواردة عن الكميات في زيادة عنها وينتج المجلس من عليها الموافقة ويتم المقاول يقدمها غيرها

   .المقاول بعطاء الواردة األسعار أساس على المحاسبة

    إعطائه على المجلس دور ويقتصر نفقته وعلى بمعرفته والكهرباء المياه تدبير عن مسئول المقاول -١٢

   .فقط مهمته لتسهيل الالزمة الخطابات      

  .الموقع استالم تاريخ من العملية مدة تبدأ -١٣

 وكـذلك  ٢٠١٨ لـسنة  ١٨٢ رقـم  القانون تخالف ال التي االشتراطات بدفتر جاء لما مخالفة اشتراطات أي -١٤

 تحفظـات  أو اشتراطات بأي مقرن عطاء أي رفض في الحق وللمجلس قطعيا مرفوضة تعتبر المجلس اشتراطات

   للعملية للمجلس العامة واالشتراطات والخاصة العامة االشتراطات تخالف

 ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ القانون بنص جاء ما طبقا عطائه في األسعار لقائمة إعداده عند االلتزام العطاء مقدم على -١٥

 خطـأ  بحصول العطاء أصحاب من إدعاء أي إلى يلتفت لن بأن علما١٩٩٨ لسنه ٨٩للقانون التنفيذية ووالالئحة م

   .المظاريف فتح لجلسة المحدد الميعاد بعد قدم إذا عطائه في

     من نسخة به وتحفظ العربي المكتب اشتراطات حسب العمل بمنطقة مكتب تجهيز المقاول على -١٦

            العامة واالشتراطات التعاقد وصورة الرسومات      

 بين المقارنة ماليا ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ القانون من ٣٥ المادة في عليها المنصوص العطاءات تقييم أساس يكون -١٧

 وبصرف ماليا سعرا األفضل بذلك هو ويكون بالعطاء المدرجة الفئات مجموع متوسط هو فنيا المقبولة العطاءات

   الكميات اختالف عن النظر

 المـواد  هذه وأهم المعملية التجارب بإجراء صالحيتها من التأكد مادة أي استخدام في البدء قبل المقاول على -١٨

 فـي  البـدء  قبـل  وذلك المنشأة أجزاء جميع في استخدامها يتم التي ) المياه – الزلط – الحديد – األسمنت ( هي

 إزالتها يتم استخدامها بعد مخالفتها حالة في الفنية للمواصفات مطابقة تكون وحيث استخدامها بعد وكذا استخدامها

 المقـاول  مـن  كتـابي  إقرار بمثابة تعتبر بالمجلس مواد أي واستخدام تعويض بأي المطالبة دون المقاول بمعرفة

   المواد هذه الستخدام نتيجة تظهر مخالفة أي عن ومسئوليته للمواصفات ومطابقتها المواد هذه بصالحية



 مناسـبة  لوحـات  على ٥٠ : ١ رسم بمقياس للمشروعات تعديله يتم لما تنفيذية رسومات تقديم المقاول على -١٩

   صور ٣ + أصل اإلشراف جهة من يعتمد أن على المقاول بمعرفة تعديله أو تركيبه سيتم ما جميع عليها مبين

 في البدء قبل األعمال عن التأمين وثائق وكذا النهائي التأمين واستيفاء عطاءه بقبول إخطاره   المقاول يلتزم -٢٠

 لـسنة  ١٨٢ القـانون  من ٤١ المادة يطبق التأمين باستيفاء قيامه عدم حالة وفي أيام عشرة مدة خالل وذلك العمل

٢٠١٨  

 أعمـال  – وخردواتهـا  النجـارة  – الـبالط  (ألعمال الخاصة األعمال كافة عن عينات تقديم المقاول على -٢١

 وأسـالك  ومآخـذ  مفاتيح من مشتمالتها وجميع الكهربائية األعمال – وخردواتها الصحية اإلعمال – األلومونيوم

  التركيب قبل المجلس قبل من لالعتماد توزيع وعلب ولوحات

 طبقا الخاصة نفقته وعلى الموقع على بالبناء التراخيص استخراج في يبدأ أن والتنفيذ البدء قبل المقاول على-٢٢

 التـرخيص  استخراج مدة تضاف أن على ٩٦ لسنة ١٠١ والقانون ٩٢ لسنة ٢٥ والقانون ٧٦ لسنة ١٠٦ للقانون

    ز األصلية العملية لمدة يوم ١٥ عن تزيد التي

 عـن  كاملـة  مسئولية مسئول والمقاول للمشروع الخاصة المستندات من صورة + أصل الزيارة دفتر يعتبر -٢٣

 واإلدارة المـشرفين  والمهندسـين  األعمال مدير من موقعة بتعليمات جاء ما كل بتنفيذ بالموقع الزيارة دفتر تواجد

 طـاقم  قبـل  مـن  بها يصرح لم أعمال وأي لإلدارة ملزمة غير الزيارة دفتر في بها يصرح لم أعمال أي يعتبر

 ضـمن  الـدفتر  هذا تقديم يتم أن على المقاول نفقة على وتزال مستحقات أي عنها يستحق وال مرفوضة اإلشراف

   العملية ختامي مستندات

 تجيزهـا  التـي  المدد في تنظر أن لإلدارة يحق العربي المكتب من الشروط دفتر من ٤ المادة إلى باإلضافة -٢٤

  - : وهي األسعار بزيادة مطالبة ودون قهري توقف كمدد اإلدارة

  

  

  

  

      لمدة األساسات تقرير اعتماد في تأخير أو رسمية بمكاتبات الموقع في تعديل أو ظاهرة غير عوائق أي -

   )يوما عشرة خمسة ( تتجاوز   

 أخـرى  مـواد  أي باستخدام مسموح غيرو المواصفات حسب وخالفه البياض أعمال في الجير استخدام يتم -٢٥

  لذلك مخالفة

 الفعلـي  التوقف يفيد بما اإلشراف طاقم من الزيارة بدفتر وتسجل الطبيعية والكوارث الحروب أيام -

  العملية دراسة عند تقديرها للمقاول يمكن التي االعتيادية واألمور النواة تشمل وال

  



   المناقصة في الدخول قبل الطبيعة على للعملية اإلنشاء موقع من التأكد المقاول على -٢٦

   النهائي التأمين استكمال من أيام عشرة خالل العملية موقع استالم المقاول على -٢٧

 مـن  العمليـة  مدة ابتداء يعتبر أخرى أيام عشرة عن تزيد مدة الموقع استالم عن المقاول تخلف حالة وفي -    

   النهائي التأمين تسديد تاريخ

 وفـي  المجلـس  من واعتماده إقراره بعد به يلتزم أن على لألعمال تنفيذي زمني برنامج تقديم المقاول على -٢٨

 وذلـك  األعمال سحب أو األعمال انتهاء حتى التأخير غرامة قيمة تعلية للمجلس يحق البرنامج بهذا اإلخالل حالة

   .المجلس يراه ما حسب

 هـي  المرفقـة  والتعديالت والتوصيات المستندات وكذا له المباعة المقايسة أن من بنفسه التأكد المقاول على -٢٩

 أي فـي  المدينـة  مجلس يراجع وان بالمقايسة مدونة بالبنود الخاصة الكميات جميع وألن لها المتقدم العملية لذلت

   له إيضاحات

      حضور عند وكذا معتمد رسمي بتوكيل أو النسخة شراء طلب عند بنفسه التقدم المقاول على – ٣٠

   المظاريف فتح جلسات       

   ألعمال المقررة المبيعات ضريبة شاملة لها دراسته عند للعملية العالوة يضع إن المقاول على -٣١

   أخرى حكومية التزامات أو ورسم ضرائب وأي المقاوالت      

     على أسعاره وضع يتم وأن بالمقايسة فتاتها أو الكميات تجزئة األحوال من حال بأي للمقاول يسمح ال – ٣٢

     أو باشتراطات يقترن عطاء أي ويستبعد للبند واحد وبفئة واضحة بالمقايسة عليها المنصوص الكميات       

   المجلس اشتراطات فى لتخا تحفظات       

    المطابقة الحجرية المواد باستخدام وذلك والعادية المسلحة الخرسانة الخلطات تصميم بتقديم المقاول يقوم -٣٣

   الفنية للمواصفات      

    الخرسانة من المكعب بالمتر األسمنت محتوى يقل أال وعلى كذلك ٢سم/كجم ١٧٥ عن العادية الخرسانة -   

   خاصة مواصفات من ذلك خالف يذكر لم ما والرسومات الشروط بكراسة وارد هو ما عن والعادية المسلحة     

   مناسبة لوحات على ٥٠ : ١ رسم بمقياس للمشروعات تعديله يتم لما تنفيذية رسومات تقديم المقاول على -٣٤

   صور ٣ + أصل اإلشراف جهة من يعتمد أن على المقاول بمعرفة تعديله أو تركيبه سيتم ما جميع عليها مبين     

   العملية عن التأمين وثائق عمل التنفيذ في البدء قبل المقاول على – ٣٥



         أعمال – وخردواتها النجارة – البالط (مثل بالتركيب الخاصة األعمال كافة عن عينات تقديم المقاول على -٣٦

   وأسالك ومآخذ مفاتيح من مشتمالتها وجميع الكهربائية األعمال – وخردواتها الصحية اإلعمال – األلومونيوم     

  التركيب قبل المجلس قبل من لالعتماد توزيع وعلب ولوحات      

   مدير المهندس من الصادرة والتعليمات األوامر كل وتنفيذ بالموقع الزيارة دفتر تواجد عن مسئول المقاول -٣٧

   صدورها بتاريخ منهم والموقعة صورة + أصل من الزيارة فتربد والمدونة المشرفين والمهندسين األعمال     

   .العملية ختامي مع تسليمه ويتم      

   .الخاص بختمه ويختمه مقروء بتوقيع باسمه المقايسة صفحات جميع على المقاول يوفع -٣٨

   الدولة بمجلس الفتوى إدارة على طرحها يتم المقاول إرادة عن خارجة طبيعية كوارث عن ينتج تأخير أي -٣٩

  األسعار في زيادة بأية المطالبة دون عدمه من إضافتها ألحقية     

   المقاول حساب على واإلنارة المياه توصيل -٤٠

  .ونشاطها النظامي وقانونها الشركة عقد من صورة تقديم يتم العطاءات مقدمة للشركات بالنسبة -٤١

  ٢٠      /      /     في تحرير

    

   والمدينة المركز رئيس                 القانونية الشئون              المالية الشئون                    العقود         

              )            (               )           (                  )  ((                  )                    
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٩- V�+�9 2 ا���5ول��*^I1 و��ا(��� ا�����ت O�� �9��_ ر وإ�)ق ا��%�وع��ا�� K�,Iوا�� Saا"��  ا

١٠- K�9 Q
 وا#-�اج  ا#��-"ة  ��D-"ة  1-�  وا��-A7/8  ا���*(-Y  ا� �" ��b"ة ا�/�
� ا�/�ا(�_�� ا�+,�� 
O$ c7_ d�D*دون ا�� V
�$ O81ز O$27��/1 ���2 و Hذا� K�9 Ke� ٥٠٪01 2��D "8�  ا�


)ح ا��g78ة ا�%�آ� W,�\م -١١�  ا�/�
� _���57 و�,O ا�V�4 (�� أ�8iء W,7��ت أي 

 ا���آ-\  _6-�ق  دا�-V  وW �4-�ت  D-�ى  $-O  �81-�  .-\ء  او ا��8*د m+9 ��� V5_ A4 ) ا��"c, 1 �89 ( ا�ول ا��6ف -١٢
c78   ا�p$�� 1"د او ا(�4ر \�9دة ) ا���5ول ( ا�O_�o ا��6ف 01 ا����6�� دون ا�(�4ر 
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��ء 
	�ل �������   
���� ����� ���   
� ا�دارة�����  ا

�@��A� ��5��A&  

          ��	$� �� BC 5.�ء�2�� آ B�#(� ل#D.١F٥�   أ. ف . ك ١٠٠ �Hرة ��#ل و&5آG و&#ر�� آ
2��  وأ8	�ة             LM��� N	�(. �8�@	�  ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ �DC ��� �5آ9  ا���5A. O(�6 ا

  

6�5.�ء ����س�� ا�دارة �8م ���5               ��� آ�5.�ء ه����        ا����� ;�$)	�                                          ا

                                                                                                                                   ��� و����� ���� ر-�                                                               /م                                                           /م

                            (                             )            8ــــــ#دة ��ــ	� 8ــــ#دة                             

  T�8 ��	� �5ج ��	�ن / �8م ���5                                                                                                                           

  

 ا����� ا�*�"ة ا����ن م �q�(1ت ا�.���O ا�7^�

  ج م ج م

١  

  

  

 

 أ١٠ ر�� ���M* هT�6 ��8#د و&5آG &#ر�� .��$�د
/١٢  �A�  1٦٢٥ 8* وز���T آ�#.�6��. ���
 

  وا�Yـ�ادات وا�Aــ5ص .��	@	�ر آ(2٢٢�� ا�$ـ#ازل
 ٧٠/١٢ ���	���4 أو �ــ#�ـ�ى و�ـ�^  ا�[ـ\�ب Zــ�

��A� G�a#ى ��. ^�1 ا�	#ا�Mcت G@P وذ�M� ا
�5Yآ1 N5.�ء &#ز��  �T ا��Y� 5M	� وا�d	* ا�A��ة آ

 وا.$�د م٢F٢٥.ـ$	ـf ا�ــ)5.ـ1 ا�ـ#ع �* �ـ#ع اى
١F١ ×٢٥Fم٢٥ �	1 و8
5� 1���5C �Mد ا�#	$� ا
^	� ٢٠ � �6#�� �8د�� ����5C و.	�)#ى �

*�٠F٣م ٨ B� ا�	�l  آ��  ٢٥٠ ، ر�� ٣م٠F٤ ز
8 1	�  �٣Nم/ �8دى .#ر&��Oى�P 1���5C ا.$�ده� 

٧٠ ×٧٠×٧٠�  ا�$	#د P#ل ا رض �D' �#ق �
1��@	�1 وا�\� ٧٠ �A&o *8 وا�$	#د ا�$	#د .* ا

�1 و8	� ط٠مc#& 1Zأر q�	8r� *� 5 �#ا�
���P *M��� 5DًHلً  ٢#D. م ٢ ���c#&د و#	$��. 

��6 م٢ .D#ل �� �DH٢٥ع ���و�1 ���س .	#Ocت 
� ان M��� T�8* �@	�ر ٢و ���س H#�� ٢ و .5ج(� 

��D.ر � .��)��ام اoرTZ و���#رq ا�$	#د .�@
 ا�	��M* ا�G�a �* وc	�و�� و�@��5 ���س H#س
�#1P و&5آG &#ر�� ��a�  Nأ ا�tى 5�t�& س�A� 
�١F٢٥ ا��aج �		*٢٠×٢٠� T�D� ��	� ا��	5ا .�

�� و��5#م�8 1	�	2 *�� و�8	)	��. �]\� ا
G(61 و��8 �Hد ر#	$��� ا	� و&l\d ا�@#داء .�
9MA� �D' �#ق �)٤5.�ر&�Mع ا�$	#د T�8 ا�Oزم .�
� ان وT�8 ا رض(� ��\� .  G@P	(Y	O&1 ا

1 ا�	#ا�Mcت�M��5Yآ1 ا N5.�ء &#ز�� ا�A��ة آ
1$�$�د �	�2	�. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�$� د.�
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��ء 
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                                                    ��� و����� ���� ر-�                                                               /م                                                           /م
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 ا����� ا�*�"ة ا����ن م �q�(1ت ا�.���O ا�7^�

  ج م ج م

٢  

 


5vvح �vv�\��$	vv#د و�vv6* ا�f.�@vv ا Tvv�6/  أ ٩ ر�ــvvـ� ه
1vvvv م١×م١ وا.$�vvvvد م ٢ .$	5vvvvMP fvvvv و.xvvvvرة١٢�Pو 

1���5C ٧٠ × ٧٠ ×٧٠�� �A� د  وزن و#v	$� v8*  ا
٣٢٥ �vvvvvvآ� �(vvvvvvو� #vvvvvv�� �vvvvvv�\�  . G@vvvvvvP	(Yvvvvvv	O&1 ا

1vvvv ا�	#ا�Mvvvvcت�M��5Yvvvvآ1 ا Nvvvvء &#ز��vvvv.5� ا��vvvv�Aة آ
1$�$�د �	�2	�. 

  

  

           

�$�د�. 

  

  

  

٢٠ 

     

٣  

 

�$�vvvد�. �vvvر�#& Gvvvvvv�� fvvv�$� �vvv#ل و&5آ�H �vvvH�M	� ا
6�Yvv� 1ـ	� وا�	vvـ�#ل2٢٢��vv أ٠ ف ٠ك �vvH١٠٠رةvv� 

1vvv4O4 ٢٠٠5vvv و درو.ـvvvـ�ت .ـ	�vvvـ	18# 2٢٢��vvv أ�\
1vv8#	و�� TvvZار �vv�2 LM��vv�  1vv8#	و�� TvvZار 

��2 B�#(� #8ـــ1 و	ــ�� Nـ��� f8ــ#اa� وا�	ـ�#ل ا
T�8 1ـ
ـ�� fـ�$� Gـــ@P ت�Mcا#	�ـ1 ا�M��5Yvآ1  ا 

�$�د �	�2	$1 ا�A��ة آ�5.�ء�. 

  

            

  

  

�$�د�. 

  

  

  

  

١ 

     

٤ T�#D��	)5ا�vvvvvvv. �vvvvvvvر�#& Gvvvvvvvvvvvvvv#م آ�.�vvvvvvv و&5آ�#	� ا
LM��vvvv�)٩٥+١٨٥×٣ (G@vvvvP ت�Mvvvvcا#	�1vvvv ا�M� ا

$1 �	� ا�A��ة آ�5.�ء �5Yآ1	5 2(	��. T�#D� ا

   

 ط.م

  

٣٠ 

     

٥  

 

�$�vvد�. �vvر�#& Gvv أ.ف.ك�vvH١٠٠رvv�� qـ#ل �#1vvP و&5آ
 ٤ و�vv8د أ�٢٠٠5vv �vvHرة ر-�vv(M� T@vvح .��vv وا��#�vvPا
 ا2�9vvة Tvv�8 و&�)vv#ى أ�\١٠٠5vv �vvHرة �M� Tvv85)ـvvـ�ح
�vvvسH ت�vvv\	��vvvن  و\�� وا�\�vvvرات اvvv����� وا��#�vvvP  ا

1&O	(Y	. ـ#ع� A.B.B أو ���#ا�\��v و  ���	��4�  G@vP 
$�  1v	�v  ا��v�Aة  آ��v.5ء  �Yـ5آـــ1 ا�M�ـ1 ا�	#ا�Mcت	2 

�$�د�. 

  

  

  

  

�$�د�.   

  

  

  

  

١ 

     

٤٠٠ �6�� و&5آG &#ر�� .��$�د ٦ �� ف.ك٢٢ أ�\ـ25ـ
٠*	d�6�� �Y	� أوا@�� ا��Y��. Gـ@Pت  و�Mvcا#	� ا

�6��(ا��vv�Aة آ��vv.5ء �5Yvvآ� ا�vvMـ�vv� �@vvA& ط#vvDC (
$� CـــB او.�ا��	2�	� �$��. 

              

     

�$�د�. 

  

  

١ 
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          ��	$� �� BC 5.�ء�2�� آ B�#(� ل#D.١F٥�   أ. ف . ك ١٠٠ �Hرة ��#ل و&5آG و&#ر�� آ
2��  وأ8	�ة             LM��� N	�(. �8�@	�  ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ �DC ��� �5آ9  ا���5A. O(�6 ا
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��ء 
	�ل �������   

 ا����� ا�*�"ة ا����ن م �q�(1ت ا�.���O ا�7^�

  ج م ج م

٧  

  

 

�$�vvvد�. �vvvر�#& Gvvv2��vvv آ�vvv.5ـ�ء 8	vvv#د و&5آ LM��vvv� 
 .#�vvvc)٤ /٨/٦( �vvvDHع  ا�����vvv�   *vvv� �vvvرج ٣٥٠/٨

^	vvvvvvv٤  و�F٤ ×٥F٤ ×٥ �vvvvvvv� zvvvvvvv�. �vvvvvvvA�  وزن 
�١٧٠ vvv8* ا�$	vvv#دvvvآ� �vvv�\� و&5آGvvv &#ر�Yvvv� �vvv	� وا

��vvvvvvvvv8 Tزل٥vvvvvvvvvc ل#vvvvvvvvv{ ١٤ �vvvvvvvvv� ٥ و �vvvvvvvvv��P 
�vvvvv��P٤�vvvvvc#.  ه�ن�vvvvv�* واvvvvv� ا�\5ا�	1vvvvv�#\. 5vvvvv و2

*vv���#ن ا�1vv�#\. lvv�9 وو2�vv. ب#vv�D	�  �Tvv  ا��5vvM  و ا
 ٦٠ .�.$�vvvvد م١ .vvvvـ$	f ا�ــ)vvvv.5ـ1 ا�vvvvـ#ع �vvvv� *vvvvـ#ع اى
×٦٠�vvv� ى#vvv(و�� ���vvv�5C �vvv�8د� �vvv�#6� *vvv� ٠F٨ 
� ٢٥٠ر��vvvv ٣م٠F٤ ز�Bvvvv ٣مvvvvآ� l�	vvvvى ا��vvvv�O&ر#. 

8 1vvvvvvvv	٣Nvvvvvvvv� �vvvvvvvvم/ �vvvvvvvv8دى�P �vvvvvvvv5هDH٥٠�vvvvvvvv� 
�vvvv�8�M&٤٠وار�vvvv� ق#vvvv� 'Dvvvv� ل ا رض#vvvvP د#vvvv	$� ا
1��@vvv	�1vvv وا�\�* اvvv. q�vvv	8 ا  �vvvA&  *vvv8 ط٠م ٣٥ 
���Yvvvv6ف .9vvvvراع وا�$	vvvv#د G@vvvvP ت�Mvvvvcا#	�1vvvv ا�M� ا

6�5.�ء �5Yآ1��$�د �	�2	$1 ا�. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�$��. ١٥ 

     


5ح ٨ ��\�2��v  آ�v.5ـ�ء  �$	v#د   و�v6*  ا�f.�@v  ا  LM��v� 
̂ ) ٣ / ٦/٤( �DHع ا����� �* ��رج ١٥٠/٨ 	v٤،٥ و� 

×٣ ×٤F٥ �vv� zvv�. �vvA�  د وزن#vv	$��١٠٧ vv8* اvvآ� 
���Yv6ف  .9vراع  وا�$	#د" ٣ &6#ن وا��#ا��   1v$	2�	� 

�$�د�. 

  

  

�$��. ٣٠ 

     

٩  5(	��vvv. ,�#vvvD�vvv#م ��vvv^ و
�vvv و&5آGvvv &#ر��vvv ا�#	� ا
�٣٥ �$9vvvولvvv� #vvv� ا�	#ا�Mvvvcت G@vvvP آ���vvv ا�\��vvv و�

1�M�$1 ا�q��A آ�5.�ء �5Yآ1 ا	2�	� T�#D��	)5ا�. 

  

 ٧٠٠٠ ط.م

  

  

 

    


5vvvvح ١٠ �vvvv�\�vvvv#م �vvvv@�^ و�vvvv6* ا�f.�@vvvv ا�#	� �$9vvvvول ا
٢٥�vvvvvvvvv� 9ومvvvvvvvvv� TvvvvvvvvvZا ر qر�vvvvvvvvv� 1 واvvvvvvvvv$	2�	� 

T�#D��	)5ا�. 

  

 ٣٢٠٠ ط.م
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 ا����� ا�*�"ة ا����ن م �q�(1ت ا�.���O ا�7^�

  ج م ج م

١١  

  

  

 

�$�vvvد�. �vvvر�#& Gvvv�vvv آ�Yvvvف و&5آ�) L.E.D (qر�vvvإ� 

vvvvv#ارع qر�vvvvvA. ف وات ١٠٠�Yvvvvv6� �vvvvv6� *vvvvv#ن وا

��$���vvvvvvv وات ٥٠ .�vvvvvvvAر1vvvvvvv��8 LED q ٢ �vvvvvvv8د 
vvvv#م �avvvv� *vvvv�#ع وا��Yvvvv6ف��#��~ ا�vvvv$	� }\vvvvAً� ا

��	#ا�Mvvvcت 1vvv�M�� اvvv��A���vvv وا(8	�vvvد وا$� �vvv\H ا
Gvvv� �Nvvv ا�)5آ��vvvA& ج#��vvv(آ �vvvآ�� �vvvc�M(��. *vvv8 
�vvvvvv�$� .9vvvvvv� ^�@vvvvvv. #vvvvvv�5& ^(vvvvvv�Oود ان Tvvvvvv�8 ا

�vvvvvvc#(�� ٢×٢ �vvvvvv� *vvvvvv� ع#vvvvvv� �vvvvvv2 �vvvvvv	($و� 
�$�$�د �	�2	�. 

  

  

  

  

  

  

٤٥ .��$�د    

     

١٢ T�#D��	)5ا�vvvvvvvvvvvvv. �vvvvvvvvvvvvvر�#& Gvvvvvvvvvvvvv آ�.�vvvvvvvvvvvvv و&5آ
LM���)٣٥+٧٠×٣ (#� ا�	#ا�Mvcت  G@vP  ا�\�� و�

1�M�$1 �	� ا�A��ة آ�5.�ء �5Yآ1 ا	5 2(	��. T�#D� ا

   

  

    ٦٠ ط ٠ م

  

  

 

    

�$�vvvvد ١٣�. ^vvvv� دة�vvvv8وإ Gvvvv2��vvvv آ��vvvv.5ء أ8	�vvvvة &5آ 
 LM��vvvv�  *	dvvvv� ا�Oز��vvvvv ا��vvvvM6ءة  ر�Yvvvv�   Nvvvv	�  وا
�8r	�vvvvvvvة *vvvvvvv� Gvvvvvvv ا��vvvvvvvه�ن �vvvvvvv* ا���H�vvvvvvv &5آ
�vvا�#���9���vv� #vvم وآ�vv وا�$vv#ازل وا�� �vv�\� G@vvP ا

�vvv ا�	#ا�Mvvvcت�M�� و&$�	�vvvت اH�vvv{ 5افvvv
oا �vvv	� 
1$�$�د  2	�.   

  

  

  

  

٣٠ .��$�د 

  

  

  

  

 

    


