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تايوتحملا
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فينصتلا ةداهش



)يداليم 1996 ( يرجه 1418 ماع يف ةكرشلا تسسأتسيسأتلا

مامدلا ،ةدجعورفلا

ضايرلايسيئرلا رقملا

تاينورتكلإلا ،ءانبلا لامعألمعلا لاجم  

،ةيركسعلاو ،ةيراجتلا ينابملا ،تايفشتسملاعيراشملا  
اهريغو ةيناكسإلاو

تامدخلا ،ةيرامعملا تامدخلا ،ةيئاشنإلا تامدخلاتامدخلا  
ةيكيناكيملا تامدخلا ،ةيئابرهكلا

يفيرعتلا فلملا

انؤالمع
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ةدحتملا ةكلمملا ةرافس ةيلارتسإلا ةرافسلا ةيلاغتربلا ةرافسلا ةينابايلا ةرافسلا



: ةصاخ تامدخ  

 ةمظنأ،ةيئابرهكلا تادلوملا ،يزكرملا فييكتلا ةمظنأ

 لوخدلا يف مكحتلا ةمظنأ ،CCTV  ةبقارملا تاريماك

 راذنإلا ةزهجأ )ةينمألا لافقألاو تاباوبلاو باوبألا (

 ةداضم باوبأ ،IPS للستلا عنم ةمظنأ ،ةقرسلا دض

 ،ذفاونلا ةيامحل يظشتلل ةعنام قئاقر ،صاصرلل

 ةبطاخم ةمظنأ ،قيرحلا نم ةيامحلاو راذنإلا ةمظنأ

 يلخادلا لاصتالاو ،PA "ةيلخادلا ةعاذإلا " روهمجلا

Intercom، ةمظنأ ،ةيبطلا تازاغلا تاكبش ةمظنأ 

 ماظن ،تلفسألاب اهديبعتو قرطلا ءاشنا ،زجاوحلا

 ،ةكلهتسملا هايملاو يحصلا فرصلا هايم ةرادإ

.ىرخألا تامدخلا نم ديزملاو

يموكحلا فينصتلا
#1
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نيفظوملا ددع
635

: ءانبلا تادعم
 ةفارج ،JCB (3)تارافح )4( ةيئابرهك تادلوم ، )4( ةيجرب تاعفار

 )2( ليوطت عارذب  ةعفار ةنحاش ،)3( ةيكوش ةعفار )5( ةيقالزنا

.)6( دعقم 60 ةلفاح )10( هايم جيرهص

: لصاوتلل
)سيئر( ينغلا دبع دمحم ماصع / د

505414437-966 + :ليابوم  

4723173 :سكاف 5014 7973/472 472 :فتاه

CEO@al-hada.com: ينورتكلإلا ديربلا

www.alhada.s: ينورتكلإلا عقوملا

يفيرعتلا فلملا



 لامعألا ،رفحلا لامعأ :لمشتو تايفشتسملا ءانب لامعأ

 و ريجشتلا لامعأ ،بيطشتلا لامعأ ،ةيرامعملاو  ةيئاشنإلا

.قرطلا ديبعت ،ناكملا نييزت و قيسنتلا
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 ةكابسلا ةمظنأ بيكرتو ميمصت :لمشتو ةيكيناكيملا لامعألا

 ،يزكرملا فييكتلا تادعم بيكرتو ميمصت ،هايملا تادادمإو

 مكحتلا ةمظنأ ،قيرحلا نم ةيامحلا ةمظنأ بيكرتو ميمصت

 ةفاك ةرادإو ليغشتلاو مكحتلاو ةبقارملا ( BMS ينابملاب

 .اهريغو ،ةيبطلا تازاغلا تاكبش  ،) ىنبملا تايلاعف
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 ةقاطلا ةمظنأ بيكرتو ميمصت ىلع ةيئابرهكلا لامعألا رصتقت ال

 ةيئابرهكلا عطاوقلا ،ءابرهكلا عيزوت تاحول ًاضيا لب ؛ةرانإلاو

 تالوحملا ،)ةيئابرهكلا تارادلاب مكحتلاو لصولاو لصفلا ةزهجأ(

 تادوزم تادحو ،Busway ةقاطلا عيزوت ةمظنأ ،ةيئابرهكلا

 ةقاطلا تاليصوت ؛ ATS يئاقلتلا ليوحتلا ةمظنا ،UPS ةقاطلا

 ،chillers ديربتلا ةمظنا لثم ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملا ةزهجألل

 تادلوملا ،FCUs ليوكنافلا و AHUs ءاوهلا ةجلاعم تادحو

.دعاصملا ؛ةيطايتحالا
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 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشتو فيفخلا رايتلا ةمظنأ

 ماظن :تالاصتالا ةمظنأ ،قيرحلا نم ةيامحلاو راذنإلا ةمظنأ

  ،)ةينمألا لافقألاو تاباوبلاو باوبألا ( لوخدلا يف مكحتلا

 تاريماك ،PA "ةيلخادلا ةعاذإلا " روهمجلا ةبطاخم ماظن

 توصلا ةمظنأ ،ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ،CCTV ةبقارملا

 ، MATV ىزكرملا شدلا ماظن ؛ رتويبمكلا ةكبش ، ويديفلاو

.اهريغو ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظن

04

05

تامدخلا



جراخو لخاد عيراشملا نم  ةددعتمو ةعونتم ةعومجم يف اًماع 20 نع ديزت ةربخ  

.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

تالاجم نم صصخت لك يف هجوألا ةددعتم عيراشم ءاردم نم ةرادإلا قيرف نوكتي  

.هل ريظن ال فارشإ تحت نيفرتحمو ءاربخ نيسدنهمو ،ةسدنهلا

.ريياعملا قوف ءاقبلاب مازتلالا

ةرادإلا

ةيرشبلا رداوكلا
ةلهؤملا ةلماعلا ىوقلا نم ًاقيرف ادهلا ىدل  

.لامكلا قيقحتل ةسركم و اديج ةبردملاو
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ماعلا ريدملا

ماعلا ريدملا بئان

ماعلا ريدملا دعاسم

ةينوناقلا نوؤشلا

ينوناقلا راشتسملا

ةيموكحلا تاقالعلا

ةيلاملا نوؤشلا

ةيلاملا نوؤشلا سيئر

يلاملا ريدملا

ةبساحملا

تابترملاو روجألا

تايرتشملاو ةرادإلا

ةيرادإلا نوؤشلا ريدم

تايرتشملا ريدم

ةيرشبلا دراوملا

لوؤسم
تامولعملا ايجولونكت

يتسيجوللا معدلا

ليغشتلا تايلمع ريدمعيراشملا ريدم

ةددعتم عيراشم ريدملوأ يكيناكيم سدنهملوأ يئابرهك سدنهم

عورشملا قيرف ةينفلا ةرئادلا

يلاملا ريدملا

تاءاطعلاو فيلاكتلا ريدقت

تاموسرلا دادعإ

ينفلا ميدقتلا

عورشملا ريدم

عورشملا تادنتسم بقارم

يرامعملا سدنهملا

/يندملا سدنهملا
عورشملل يئاشنإلا 

يكيناكيملا سدنهملا
عورشملل

عورشملل يئابرهكلا سدنهملا

ةدوجلا ةبقارم

عورشملا تابلطتم حاسم

ةيئيبلا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ  
عورشملل

مادختسإب ميمصتلا مسق
رتويبمكلا

عورشملا حاسم

عورشملا ريتركس

ةكرشلل يميظنتلا لكيهلا



ةيلاحلا عيراشملا
يدوعس لاير 50،730،800 :ةيلامجإلا ةميقلا

ضايرلا :عقوملا   



)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةيناثلا ةلحرملا 03 .ىنبملا ،ءاسنلا ضارمأو ةدالولا مسق ليهأت ةداعإعورشملا مسا

)22/10/2021 - 22/04/2019( رهش 30 دقعلا ةدم

عافدلا ةرازوب ةيحصلا تامدخلا [PSMMC]ديفتسملا مسا  

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 لزعلا ماظن ،ةدوجوملا ةدمعألاو ةيناسرخلا ةطالبلا ةيوقتو ،يلخادلا يئاشنإلا لكيهلا ميمصت ةداعإ

 طالبلا لامعأ ،ةرارحلل لزاعلا فيفخلا سكيروبيسلا كولب مادختساب ةلصافلا ناردجلا ءانب ،يئاملا

 ،ةقلزنم باوبأ ،كيبابش ،باوبأ ، ناهدلا لامعأ ،ناردجلا صيصجت ،"هيكراب "لينيفلا حاولأ مادختساب

 تابيطشتلا لامعأ عيمجو ،اهتامزلتسمو تامامحلا تازيهجت، بوقثملا موينمولألا نم فقس طالب

 ماظنو يزكرملا فييكتلا ماظنو ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا ةمظنألا ميمصت ةداعإ .ةبولطملا ةيرامعملا

 ماظن ،فتاهلا ماظنو رتويبمكلا ةكبش ،CCTV ةبقارملا تاريماك ،قيرحلا نم ةياقولاو ةحفاكملا

.كلذ ىلإ امو ،ةيبطلا تازاغلا ةكبش بيكرتو ديروتو ،ينابملا ةرادا ماظن ،تاضرمملا ءاعدتسا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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لمعلا ةقاطب

ةنمزملا ضارمألا زكرم ىنبم ءاشنإعورشملا مسا

)30/09/2020 - 01/10/2018( ةنسدقعلا ةدم

)ديفتسملا مسا مداق عورشم )

ضايرلاعقوملا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا

ةمدقملا تامدخلا
 نييزتلاو ،قيرطلا ديبعتو ،تايضرألا لامعأ لثم ةيرامعملا لامعألا ةفاك لمعلا قاطن لمشي 

 بيكرتو ديروتو ،يحصلا فرصلا تازيهجت بيكرتو ديروتو ،فقسلا لامعأو ،ريجشتلاو قيسنتلاو

 رئاتسو ناردجلا تايقاو بيكرتو ديروتو ،لينيفلا حاولأ مادختساب تايضرألا طالبو ،نئازخلاو تادادعلا

 زاغ مادختساب قيرحلا ةحفاكم ماظن ،هتاقحلمو هايملا نازخ لثم ةيكيناكيملا لامعألا .ىضرملا

FM200. زاغلا ةكبشو ةيئابرهكلا تاحاوفلا بيكرتو ديروت .يئاملا ديربتلا ماظن تاخضم بيكرتو ديروت 

 ،ةيئابرهكلا عيزوتلا تاحولو ،ةيئابرهكلا تالوحملا بيكرتو ديروت لثم ةيئابرهكلا لامعألا .خلإ ،يبطلا

 ،باوبألا " لوخدلا يف مكحتلا ماظن بيكرتو ديروتو ،تازيهجتلاو تالباكلا عيمج بيكرتو ديروتو

.خلا ،ينابملا ةرادإ ماظنو ،"ةينمألا لافقألاو ،تاباوبلاو



لمعلا ةقاطب

06 .ىنبملا ،ةرطسقلا ربتخم ديدجتعورشملا مسا

2018 ربمسيد ذنم أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 ،ءانبلا لبق ضيبالا لمنلا ةحفاكمو ،ةدوجوملا داوملا ةلازإو ،ناكملا فيظنت لمعلا قاطن لمشي 

 ،ةبوطرلاو ةرارحلا نم ةيامحلا ماظن ،ءانبلا لامعأ ،يئاشنإلا ذالوفلا لامعأ ،ةيئاشنإلا ةناسرخلا لامعأ

 نم تايضرألا طالبو ،ةيجاجزلاو ةيبشخلا باوبألا بيكرت ،سبجلا حاولأ مادختساب ةلصاف ناردج ءانب

.ةيداشرإلا تاحوللاو ،ءالطلاو ،ناردجلاو ،تايضرألا بيطشتو ،لينيفلا حاولأ و كيماريسلا

-:يكيناكيم 

 و ،ةيبطلا تازاغلا ةكبش .هايملا تارودو تامامحلا تامزلتسم بيكرتو ديروتو ،ةكابسلا لامعأ 

 ماظن ،ةيئابرهكلا سباقملا ،BHU ،راذنإلا تاحول عيمجتو ،"ءاملا نايرس يف مكحتلل " لزعلا تامامص

 رابتخالا عم ةبولطملا ةيكيناكيملا تادعملا عيمجو ،يزكرملا فييكتلا ماظنو ،قيرحلا ةحفاكم

.ليغشتلل دادعالاو

-:ءابرهكلا 

 ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ،قيرحلا راذنإ ماظنو ،ةقاطلا ذفانمو ،ةقاطلاو ةءاضإلا ةمظنأ بيكرتو ديروت 

PA، ةبقارملا تاريماك ،رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظن CCTV ، ماظن ،لوخدلا يف مكحتلا ماظن 

 .خلإ ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظن ،ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ، MATV ىزكرملا شدلا
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لمعلا ةقاطب

06 .ىنبملا ،ةرطسقلا ربتخم ديدجتعورشملا مسا

2018 ربمسيد ذنم أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا



)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

05 .ىنبملا ،ةيمويلا تالاحلاو تايلمعلا فرغ ديدجتعورشملا مسا

2018 ربمفون ذنم أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 ،ءانبلا لبق ضيبالا لمنلا ةحفاكمو ،ةدوجوملا داوملا ةلازإو ،ناكملا فيظنت لمعلا قاطن لمشي 

 ،ةبوطرلاو ةرارحلا نم ةيامحلا ماظن ،ءانبلا لامعأ ،يئاشنإلا ذالوفلا لامعأ ،ةيئاشنإلا ةناسرخلا لامعأ

 ،كيماريسلاو ،طالبلاو ،ةيجاجزلاو ةيبشخلا باوبألا بيكرت ،سبجلا حاولأ مادختساب ةلصاف ناردج ءانب

.ةيداشرإلا تاحوللاو ،ءالطلاو ،ناردجلاو ،تايضرألا بيطشتو ،لينيفلا حاولأو

-:يكيناكيم 

 و ،ةيبطلا تازاغلا ةكبش .هايملا تارودو تامامحلا تامزلتسم بيكرتو ديروتو ،ةكابسلا لامعأ 

 ماظن ،ةيئابرهكلا سباقملا ،BHU ،راذنإلا تاحول عيمجتو ،"ءاملا نايرس يف مكحتلل "لزعلا تامامص

 رابتخالا عم ةبولطملا ةيكيناكيملا تادعملا عيمجو ،يزكرملا فييكتلا ماظنو ،قيرحلا ةحفاكم

.ليغشتلل دادعالاو

-:ءابرهكلا 

 ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ،قيرحلا راذنإ ماظنو ،ةقاطلا ذفانمو ،ةقاطلاو ةءاضإلا ةمظنأ بيكرتو ديروت 

PA، ةبقارملا تاريماك ،رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظن CCTV، شدلا ماظن ،لوخدلا يف مكحتلا ماظن 

.خلإ ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظن ،ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ،MATV ىزكرملا
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لمعلا ةقاطب

05 .ىنبملا ،ةيمويلا تالاحلاو تايلمعلا فرغ ديدجتعورشملا مسا

2018 ربمفون ذنم أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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لمعلا ةقاطب

13 .ينبملا ،نانسألا بط مسق ديدجتعورشملا مسا

2018 ربمفون ذنم أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا

ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 ،ءانبلا لبق ضيبالا لمنلا ةحفاكمو ،ةدوجوملا داوملا ةلازإو ،ناكملا فيظنت لمعلا قاطن لمشي 

 ،ةبوطرلاو ةرارحلا نم ةيامحلا ماظن ،ءانبلا لامعأ ،يئاشنإلا ذالوفلا لامعأ ،ةيئاشنإلا ةناسرخلا لامعأ

 نم تايضرألا طالبو ،ةيجاجزلاو ةيبشخلا باوبألا بيكرت ،سبجلا حاولأ مادختساب ةلصاف ناردج ءانب

.ةيداشرإلا تاحوللاو ،ءالطلاو ،ناردجلاو ،تايضرألا بيطشتو ،لينيفلا حاولأ و كيماريسلا

-:يكيناكيم 

 و ،ةيبطلا تازاغلا ةكبش  .هايملا تارودو تامامحلا تامزلتسم بيكرتو ديروتو ،ةكابسلا لامعأ 

 ماظن ،ةيئابرهكلا سباقملا ،BHU ،راذنإلا تاحول عيمجت ،"ءاملا نايرس يف مكحتلل " لزعلا تامامص

 رابتخالا عم ةبولطملا ةيكيناكيملا تادعملا عيمجو ،يزكرملا فييكتلا ماظنو ،قيرحلا ةحفاكم

.ليغشتلل دادعالاو

-:ءابرهكلا 

 ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ،قيرحلا راذنإ ماظنو ،ةقاطلا ذفانمو ،ةقاطلاو ةءاضإلا ةمظنأ بيكرتو ديروت 

PA، ةبقارملا تاريماك ،رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظن CCTV، شدلا ماظن ،لوخدلا يف مكحتلا ماظن 

.خلإ ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظن ،ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ،MATV ىزكرملا



22

لمعلا ةقاطب

13 .ينبملا ،نانسألا بط مسق ديدجتعورشملا مسا

2018 ربمفون ذنم أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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لمعلا ةقاطب

لافطألا ماروأل ينطولا دهف كلملا زكرم عيسوتعورشملا مسا

ةنسدقعلا ةدم

ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةقلعتملا ةطشنلا ريغ ةيئابرهكلا تابيكرتلا عيمج ةلازإو لصف :يلاحلا يئابرهكلا ماظنلا ةلازإو مده

 تادلوم( ةيكيناكيملا ةقاطلا ماظنو ،يزكرملا فييكتلا ةقاط ماظنو ،ةقاطلا ذفانمو ،ةءاضإلا ماظنب

 ، تالباكلا تالماح )خلا ،ةئفدتلا تافلمو ،ديربتلا تافلمو ، ةيذغتلا تانازخو ،ددمتلا تانازخو ،راخبلا

 تاحولو ، تالباكلاو ،كالسألاو ،تاعامشلاو تاماعدلاو ، ةيئاملا تاونقلا ،قيدانصلاو ،بيبانألاو

 يف مكحتلا تاحولو ،ليوحتلا حيتافمو ، لصفلا حيتافمو ،ةيئابرهكلا عيزوتلا تاحولو ، حيتافملا

 قيرحلا راذنإ ةزهجأ )فتاهلا ماظن ،ينابملا ةرادإ ماظن( فيفخلا رايتلا ةمظنأو ،دعصملا ماظنو ،كرحملا

.ةيبرهكلا ةمظنألا بيكرتو ديدجلا ءانبلاب ةصاخلا ةيئابرهكلا تانوكملا عيمجو

 بيكرتو ناردجلا ءالطو ذفاونلاو باوبألاو ،يذالوفلا راطإلا تاذ ةلظملا بيكرتو ديروت :بيطشتلا

.خلا ،تايضرألل كيماريسلا و لينيفلا حاولأ

 طوطخو ،يئاملا ديربتلا ماظن بيبانأو ،راخبلا بيبانأ طوطخ هيجوت ةداعإو لقن :يكيناكيملا ماظنلا 

 ، ةيلحملا ةنخاسلاو ةدرابلا هايملا بيبانأ طوطخو ،ضفخنملا طغضلا تاذ ةنخاسلا هايملا بيبانأ

 ، يبطلا زاغلا بيبانأ طخو ،ةيوهتلاو فرصلا بيبانأ طوطخو ، طوغضملا ءاوهلا بيبانأ طوطخو

.لقنلا ماظن ،فييكتلا ماظن ، قئارحلا ةحفاكم ماظن ،يبطلا ءاوهلا طخ مظنمو

 بيبانألاو تالوحملاو RMU يقلحلا طبرلا ةدحول لماك رابتخاو ليصوتو بيكرتو ديروت :ءابرهكلا 

 ةكبشو فتاهلا ماظنو ،ةيئابرهكلا عيزوتلا تاحولو ،ةقاطلا ذفانمو ، ةرانإلا تابيكرتو ،تالباكلاو

.ةجاحلا بسح ةبولطملا ىرخألا ةيئابرهكلا لامعألا عيمجو قيرحلا راذنإ ماظنو ،رتويبمكلا

)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ذيفنتلا ديق( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

تايصخشلا رابكل ةيلوأ ةيحص تادايع ءانبعورشملا مسا

-دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 تالظمو ، ةدوجوملا راجشألاو ، هايملا دادمإ طخو ، ةيئابرهكلا تالباكلاو ،يلاحلا فرصلا ماظن لقن 

 ، ةديدجلا ينابملا ةعسوتل ةيذالوفلا ةدمعألا ءانبو ،ةبرتلا رفح .ةيناسرخلا ةفصرألاو ،تارايسلا فقاوم

 لصاوف ءانبو ،ةفيفخلا سكيروبيسلا تاكولب بيكرتو ديروت . شيتفتلا فرغ ءاشنإو ، مدرلا لامعأو

.بيطشتلاو صيصجتلا لامعأو ،فقسلا بيكرتو ،ءاملل مواقملا سبجلا نم ةيلخاد ناردج

- :يرامعملا 

 ةقاطلا ايالخ بيكرتو ،قيرحلل ةمواقملا  ةيندعملا و ةيكيتسالبلا و ةيبشخلا باوبألا بيكرتو ديروت

 لينيفلا حاولأ نم تايضرأ طالب ،سبجلا نم فقس طالبو  ةيجراخلا موينملألا ذفاونو ةيسمشلا

.صاخلا ثاثألاو تادعملاو يجراخلا رادجلل ةيماخر ةوسك عم تينارجلا نم ةيفزخلا ناردجلا تابيطشتو

- :يكيناكيم

 ضيحارملاو ،ةيكيناكيملا لامعألاو ةكابسلا تامدخ و ، يزكرملا فييكتلا ماظن بيكرتو ديروت 

 يبطلا زاغلا ةكبش ماظنو ، قيرحلا تاشاشر ماظنو ، قئارحلا ةحفاكم ماظنو ، ةيحصلا اهمزاولو

.ةمزاللا ةيكيناكيملا تامدخلا عيمجو )طغاضلاو ، طفشلا تاخضم و ،نيجسكألا ةزهجأ( لماكلا

- :ءابرهكلا 

 حيتافملا ، RMU يقلحلا طبرلا ةدحو، تالوحملا بيكرتو ديروت ، ةيعرف ةيئابرهك ةطحم ءاشنإ 

 سباقمو ذفانم ، ةءاضإ ماظن ، تالباكو تاحول ، كرحمب يسيئر عطاق ، ئراوطلا تادلومو ةيئابرهكلا

 ةكبشو فتاهلا ماظن ،قئارحلا راذنإو فشك ماظن ، ضيرأتلا و قعاوصلا نم ةيامح ماظن ، ةيئابرهك

 ماظن ، MATV ىزكرملا شدلا ماظن  ،CCTV  ةبقارملا تاريماك  ،يكلساللا  ةكبشو ،رتويبمكلا

.ينابملا ةرادإ ماظن ليغشتو رابتخاو بيكرتو ديروت ،ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ،PA ةيلخادلا ةعاذإلا
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) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم

لمعلا ةقاطب

02 .ىنبملا  ، تايصخشلا رابكل  ةفثكملا ةيانعلا و تايلمعلا ةفرغ ديدجتعورشملا مسا  

2018 ربمفون ذنم ءدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدم ديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 ،ءانبلا لبق ضيبالا لمنلا ةحفاكمو ، ةدوجوملا داوملا ةلازإو ،ناكملا فيظنت لمعلا قاطن لمشي 

 ،ةبوطرلاو ةرارح نم ةيامحلا ماظن ،ءانبلا لامعأ ،يئاشنإلا ذالوفلا لامعأ ،ةيئاشنإلا ةناسرخلا لامعأ

 و كيماريسلا نم تايضرألا طالبو ،ةيجاجزلاو ةيبشخلا باوبألا بيكرت ،سبجلا حاولأب ةيرادج لصاوف

.ةيداشرإلا تاحوللاو ،ءالطلاو ،ناردجلاو ،تايضرألا بيطشتو ،لينيفلا حاولأ

-:يكيناكيم 

 ،ةيبطلا تازاغلا ةكبش ماظن  .هايملا تارودو تامامحلا تامزلتسم بيكرتو ديروتو ،ةكابسلا لامعأ 

 ، ةيئابرهكلا سباقملاو ، BHU ، راذنإلا تاحول عيمجتو ،"ءاملا نايرس يف مكحتلل " لزعلا تامامص و

 رابتخالا عم ةبولطملا ةيكيناكيملا تادعملا عيمجو ،يزكرملا فييكتلا ماظنو ،قيرحلا ةحفاكم ماظن

.ليغشتلل دادعالاو

-:ءابرهكلا 

 ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ، قيرحلا راذنإ ماظنو ، ةقاطلا ذفانمو ، ةقاطلاو ةءاضإلا ةمظنأ بيكرتو ديروت 

PA، ةبقارملا تاريماك رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظن  CCTV ، ماظن ، لوخدلا يف مكحتلا ماظن 

.خلإ ، تاضرمملا ءاعدتسا ماظن ،ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ، MATV ىزكرملا شدلا



) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم
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) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم
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) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم

لمعلا ةقاطب

لافطألل ةفثكملا ةيانعلا ةدحو ةعسوتعورشملا مسا

)17/03/2020 - 17/07/2019( موي 240دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 تابيكرتو ،فقسلا طالبو ، لينيفلا تايضرأ ةلازإو ،ةدوجوملا عطاوقلا بيكرت ةداعإو لماكلا مدهلا

 قفارم عيمجو ،ةقاطلا ذفانمو ،ةيئابرهكلا تاحاوفلاو ،فييكتلاو ،ةدوجوملا هايملا فراصمو ،ةءاضإلا

  ،ةيرامعملا تابيطشتلا لامعأ .خلإ قئارحلا ةحفاكم ماظنو ،يزكرملا فييكتلا ماظنو ،فيفخلا رايتلا

.لماكلا ةدحولا ماظن ىلإ ةفاضإلاب ،باوبأ ،فقسلا لامعأ ،ةلزاعلا ناردجلا

-:يكيناكيم

 ،مامحلا و هايملا ةرود تاقحلم ،)درابو نخاس( هايملا دادمإ ماظن بيكرتو ديروت ،ةكابسلا لامعأ 

 يف مكحتلل "لزعلا تامامص ،ةيبطلا تازاغلا ماظن ،"لئاوسلا قفدت يف مكحتلل " ةباوبلا تامامص

 فييكتلا ماظن ، قئارحلا ةحفاكم ، ةتبثملا طئاحلا ذفانم ، BHU ، راذنإلا ةحول عيمجت ،"ءاملا نايرس

.ليغشتلاو رابتخالا عم ةيكيناكيملا تادعملا عيمج ريفوتو، يزكرملا

-:ءابرهكلا

 قيرحلا راذنإ ماظنو ةقاطلا ذفانمو حيتافملاو ةيئابرهكلا سباقملا و ةءاضإلا ماظن بيكرتو ديروت 

 ماظنو ،لوخدلا يف مكحتلا ماظنو، رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظنو ،PA ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن

MATV، ةمزاللا ةيئابرهكلا لامعألا عيمجو ةيزكرملا ةعاسلا ماظن تاضرمملا ءاعدتسا ماظنو.
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) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم

لمعلا ةقاطب

ةيناثلا ةلحرملا - ةيتحتلا ةينبلا عورشمعورشملا مسا

 )31/01/2021 - 01/08/2019( موي 540دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 نم فقس طالب ،لينيفلا حاولأ نم طئاوحلاو تايضرألا طالبو ، تينارجلا تايضرأ بيكرتو ديروت

.ةمزاللا بيطشتلا لامعأ عيمجو PVC طئاح نيزبارد ، بوقثملا موينمولألا

-:يكيناكيم

 ،ةيلحم ةدراب هايم تاخضم ماظن ، فثكم راخب تاخضم ، هايملا نيخست تاخضم بيكرتو ديروت

 ماظن بيكرتو ديروت .دعاصم ، مداع ةحورم ، دربملل دعب نع مكحت ماظن ، ةيلوأ ةدربم هايم تاخضم

.كلذ ىلإ امو قئارحلا ةحفاكم ماظنو يبطلا زاغلا راذنإ ةبقارم

-:ءابرهكلا

 1600 ليوحت حيتافم ، ةفاجلا تالوحملل تقؤم ةبقارم زاهج ، تالوحملل عطاق حاتفم بيكرتو ديروت 

 ةرادإ ماظن ليغشتو رابتخا ،ةقاطلا و ةكبشلا ذفانم ، ةءاضإ تابيكرت ، تلوف 48 ةرايس نحاش ، ريبمأ

.ينابملا
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) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم

لمعلا ةقاطب

ةيناثلا ةلحرملا - ةيتحتلا ةينبلا عورشمعورشملا مسا

 )31/01/2021 - 01/08/2019( موي 540دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا
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) ةيلاحلا ( ةعونتم عيراشم



)ذيفنتلا ديق ( ةعونتم عيراشم
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لمعلا ةقاطب

ميدقلا ةيحصلا ةياعرلا ةرادإ ىنبم ريوطت ةداعإعورشملا مسا

موي 150دقعلا ةدم

ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا

 ةقلعتملا ةطشنلا ريغ ةيئابرهكلا تابيكرتلا عيمج ةلازإو لصف :يلاحلا يئابرهكلا ماظنلا ةلازإو مده

 ةيكيناكيملا ةقاطلا ماظنو ،يزكرملا فييكتلا ةقاط ماظنو ،ةقاطلا ذفانمو ، ةءاضإلا ماظنب

 تالماح )خلا ، ةئفدتلا تافلمو ، ديربتلا تافلمو ، ةيذغتلا تانازخو ، ددمتلا تانازخو ، راخبلا تادلوم(

 ، كالسألاو ، تاعامشلاو تاماعدلاو ، ةيئاملا بيبانألاو ، قيدانصلاو ،بيبانألاو ، تالباكلا

 مكحتلا تاحولو ، ليوحتلا حيتافمو ، لصفلا حيتافمو ،عيزوتلا تاحولو ، حيتافملا تاحولو ، تالباكلاو

 ،ينابملا ةرادإ ماظن( فيفخلا رايتلا ةمظنأو ، ةيفرطلا نئازخلاو ، دعصملا ماظنو ، كرحملا يف

.ءابرهكلا ةمظنأ بيكرتو ديدجلا ءانبلل ةيئابرهكلا تانوكملا عيمجو قيرحلا راذنإ ماظن ةزهجأ )فتاهلاو

:بيطشتلا 

.كلذ ىلإ امو لينيفلا نم ةعونصملا ناردجلا قروو ناردجلاو ذفاونلاو باوبألا بيكرتو ديروت 

:يكيناكيملا ماظنلا 

 ةنخاسلا هايملا بيبانأ طوطخو ةدربملا هايملا بيبانأ طوطخو راخبلا بيبانأ طوطخ هيجوت ةداعإو لقن 

 ءاوهلا بيبانأ طوطخو ةيلحملا ةنخاسلاو ةدرابلا هايملا بيبانأ طوطخو ضفخنملا طغضلا تاذ

 زاغلا بيبانأ طخو ، طفشلا بيبانأ طوطخو ، سيفنتلا بيبانأ طوطخو فرصلا طوطخو  طوغضملا

.يبطلا ءاوهلل جودزملا طخلا مظنمو ، يبطلا
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لمعلا ةقاطب

ئراوطلاو ثداوحلا ىنبم ةعسوتعورشملا مسا

-دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ءانبو ،سلمألا هجولا تاذ ةحلسملا ةناسرخلا بيكرتو ديروتو ،ةيلاحلا تايضرألا ةلازإو مده :يندم

 ةيكلس ةكبشب ةيناسرخ ةقبطو ،ةاوقملا سكروبيسلا تاكولب مادختساب لصاوفلاو ،ةدمعألاو ناردجلا

.خلإ ، ةيضرألا طالبل

 لينيف تايضرا ،كيماريس تايضرا ،طئاوحلل ىوقملا سكيروبيسلا حاولأ بيكرتو ديروت - :يرامعم

 ،ةبوطرلاو قيرحلل ةمواقم ةيندعم فقسأ ،تينارج دعاوق عم تاجردو كيزوم جرد ، قالزنالل ةعنام

 تابيطشتو ،ةيلخادلاو ةيجراخلا ناردجلا ءالط تابيطشت و ،ةبوطرلل مواقملا سبجلا نم فقسو

.خلإ ،موينمولألا نم ةعونصملا ذفاونلاو باوبألاو ،يئاملا لزعلاو ، ةججزملا ةيفزخلا ناردجلا

 هايملا بيبانأ ةكبشو ،يحصلا فرصلا بيبانأ ماظنو ،ةيرورضلا قفارملل ةكابسلا لامعأ - :يكيناكيم

 قيرحلا ةحفاكم ماظن قيرحلا ةحفاكم تاودأل شرلا سأر بيكرتو ديروتو ، ةنخاسلا و ةدرابلا

 زاغلا راذنإ ماظنو ، يبطلا زاغلا ةكبشو ،قيرحلا ةيافطو قيرحلا موطرخ ةنازخو ،FM200 زاغ مادختساب

 بيبانأ ،ةلماك ةكبشب فييكت ماظن ،ءاوه طغاض و ريدختلا زاغ فيظنت ةخضم ،طفشلا ماظنو ، يبطلا

 ماظن ليغشتو رابتخاو بيكرتو ديروت .فقسا تاحاوف ءاوه عيزوت ذفانمو ءاوه بيبانأ - ةدربم هايم

.ينابملا ةرادإ

 ، تالباكلا تالماحو ، تالباكلاو بيبانألاو ، سباقملاو ، ةءاضإلا ماظن بيكرتو ديروت - :ءابرهكلا

 ،فتاهلاو رتويبمكلا ةكبشو ،نويزفلتلا ماظنو ،PA ةيلخادلا ةعاذإلا ماظنو ، قيرحلا راذنإ ماظنو

 نمألا ماظنو ،تادلوملاو ،ةيئابرهكلا عيزوتلا تاحولو ،ضيرأتلا ماظنو ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظنو

.دعاصملاو ةيزكرملا ةعاسلا ماظنو

)ذيفنتلا ديق ( ةعونتم عيراشم



ةيهتنملا عيراشملا
يدوعس لاير 230،450،000 :ةيلامجإلا ةميقلا

ضايرلا :عقوملا   
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لمعلا ةقاطب

)ئراوطلا( ماروألا ىنبم ءاشنإعورشملا مسا

)23/04/2017 - 01/07/2014( رهش 34 دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

ةمدقملا تامدخلا
 لمعلا قاطن لمشيو 2 م 25000 ةحاسمب قباوط )4(  ةنمزملا ضارمألا زكرم ىنبم ءاشنإو ميمصت

 باوبألاو ، ءالطلاو صجلاو ،ءانبلاو ،ةيناسرخلا لامعألا نمضتت يتلاو ةيئاشنإلا لامعألا رفحلا لامعأ

.ءاملل ةداضملا موينمولألا نم ةعونصملا ذفاونلاو باوبألاو ، ةيبشخلاو ةيديدحلا

 ةلزاعلا فقسألاو سبجلا و "ةيجراخلا ةيجاجزلا ناردجلا " ةيرئاتسلا طئاوحلا لثم ةيرامعملا لامعألا

 ،اياوزلا تايقاوو ، لينيفلا حاولأ نم تايضرأ طالب.كيماريسلاو ماخرلا نم ناردجو تايضرأو توصلل

.كلذ ىلإ امو تامامحلا تامزلتسم بيكرت ،هايملا تارودل ةيلونيف عطاوقو لصاوف

.ءالطلا و سبجلا حاولأو عاعشإلل ةداضملا صاصرلا حاولأ بيكرتو ديروت لثم ةصاخلا ءانبلا لامعأ 

 تاخضملا بيكرت عم شيتفتلا فرغ ءاشنإو ، فرصلا ماظنو ةكابسلا لثم ةيكيناكيملا لامعألا 

 ءاملا ماظنو ، هايملا رتالف ، ةنخاسلاو ةدرابلا هايملا ماظنل ةلوزعملا PPR بيبانأ لامعأو ، ةسطاغلا

 هايملا بيبانأ ماظن بيكرتو ،ىزكرملا فييكتلا ماظن ميمصت .ةيحصلا تامزلتسملا بيكرتو ، نخاسلا

 ، AHU ، PACU ، تادربملا لثم فييكتلا تادعم بيكرتو ،ءاوهلا بيبانأ لامعأو ، ةلوزعملا ةدربملا

FCU ، خلإ ،مداعلا حوارمو ،فييكتلا تادحو ، ةدربملا هايملا تاخضم.

 طفشلا تاخضم لثم تادعملا بيكرتو يبطلا زاغلا بيبانأ بيكرتو ديروت لمشيو يبطلا زاغلا ماظن

 ىلإ امو ريرسلا سأر تادحوو يبطلا زاغلا راذنإ ماظنو ةقطنملا ةمدخ تادحوو  لئاسلا نيجسكألاو

.كلذ
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

)ئراوطلا( ماروألا ىنبم ءاشنإعورشملا مسا

)23/04/2017 - 01/07/2014( رهش 34 دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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لمعلا ةقاطب

ىلوألا ةلحرملا .ةنمزملا ضارمألا زكرم ىنبم ءاشنإعورشملا مسا

)23/04/2017 - 01/07/2014( رهشدقعلا ةدم 34

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

ةمدقملا تامدخلا
 لمعلا قاطن لمشيو 2 م 25000 ةحاسمب قباوط )4(  ةنمزملا ضارمألا زكرم ىنبم ءاشنإو ميمصت

 باوبألاو ، ءالطلاو صجلاو ،ءانبلاو ،ةيناسرخلا لامعألا نمضتت يتلاو ةيئاشنإلا لامعألا رفحلا لامعأ

.ءاملل ةداضملا موينمولألا نم ةعونصملا ذفاونلاو باوبألاو ، ةيبشخلاو ةيديدحلا

 ةلزاعلا فقسألاو سبجلا و  "ةيجراخلا ةيجاجزلا ناردجلا   ةيرئاتسلا طئاوحلا لثم ةيرامعملا لامعألا

 ،اياوزلا تايقاوو ، لينيفلا حاولأ نم تايضرأ طالب .كيماريسلاو ماخرلا نم ناردجو تايضرأو توصلل

.كلذ ىلإ امو تامامحلا تامزلتسم بيكرت ،هايملا تارودل ةيلونيف عطاوق

.ءالطلا و سبجلا حاولأو عاعشإلل ةداضملا صاصرلا حاولأ بيكرتو ديروت لثم ةصاخلا ءانبلا لامعأ 

 تاخضملا بيكرت عم شيتفتلا فرغ ءاشنإو ، فرصلا ماظنو ةكابسلا لثم ةيكيناكيملا لامعألا 

 ءاملا ماظنو ، هايملا رتالف ، ةنخاسلاو ةدرابلا هايملا ماظنل ةلوزعملا PPR بيبانأ لامعأو ، ةسطاغلا

 هايملا بيبانأ ماظن بيكرتو ،ىزكرملا فييكتلا ماظن ميمصت .ةيحصلا تامزلتسملا بيكرتو ، نخاسلا

 ، AHU ، PACU ، تادربملا لثم فييكتلا تادعم بيكرتو ،ءاوهلا بيبانأ لامعأو ، ةلوزعملا ةدربملا

FCU ، خلإ ،مداعلا حوارمو ،فييكتلا تادحو ، ةدربملا هايملا تاخضم.

 طفشلا تاخضم لثم تادعملا بيكرتو يبطلا زاغلا بيبانأ بيكرتو ديروت لمشيو يبطلا زاغلا ماظن

 ىلإ امو ريرسلا سأر تادحوو يبطلا زاغلا راذنإ ماظنو ةقطنملا ةمدخ تادحوو  لئاسلا نيجسكألاو

.كلذ
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لمعلا ةقاطب

ىلوألا ةلحرملا .ةنمزملا ضارمألا زكرم ىنبم ءاشنإعورشملا مسا

)23/04/2017 - 01/07/2014( رهش 34دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

ةمدقملا تامدخلا
 حيتافملا بيكرتو تالباكلاو بيبانألا لمشتو ةرانإلاو ةقاطلا ةمظنأ لامعأ لثم ةيئابرهكلا لامعألا

 بيكرتو ، كرحملا يف مكحتلا زكرم بيكرتو ،عيزوتلا ةحول زيهجت و بيكرت .ةرانإلا تابيكرتو سباقملاو

 ةدحوو ، تالوحملا لثم ةيئابرهكلا تادعملا بيكرت .كلذ ىلإ امو ،Busway ةقاطلا عيزوت ماظن

 ، UPS ةقاطلا تادوزمو ، ATS يئاقلتلا ليوحتلا ةمظنأو ، ةيئابرهكلا عطاوقلا و ، RMU يقلحلا طبرلا

 راذنإ ماظن ،تادعملاو تالباكلاو بيبانألا بيكرت لثم  فيفخلا رايتلا ماظن لامعأ .لزيدلا تادلومو

 CCTV  ةبقارملا تاريماك  ،MATV ىزكرملا شدلا ماظن، رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظن ،قيرحلا

 يف مكحتلا ماظن  ، ةيزكرملا ةعاسلا ماظن ،PA ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ، تاضرمملا ءاعدتسا ماظن

.خلإ ، BMS ينابملا ةرادإ ماظن ،لوخدلا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ىلوألا ةلحرملا 03 .ىنبملا ءاسنلا ضارمأو ديلوتلا مسق ليهأت ةداعإعورشملا مسا

)31/05/2019 - 11/08/2017( رهش 22دقعلا ةدم

عافدلا ةرازوب ةيحصلا تامدخلا [PSMMC] ديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةيامحلاو ةحفاكملا ماظن ،يزكرملا فييكتلا ةمظنأو ،ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا ةمظنألا ميمصت ةداعإ

 ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظنو ،فتاهلا ماظنو رتويبمكلا ةكبشو ،CCTV  ةبقارملا تاريماك  ،قئارحلا نم

.كلذ ىلإ امو ،يبطلا زاغلا ماظن بيكرتو ديروتو ،ينابملا ةرادإ ماظنو
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ئراوطلا زكرم ةعسوتعورشملا مسا

)05/03/2014 - 16/11/2011( رهش 27دقعلا ةدم

يدوعسلا ينطولا سرحلا - NGHA  ديفتسملا مسا  

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةيئابرهكلاو تابيطشتلاو ةيرامعملا لامعألا كلذ يف امب ، قباوط )4( ةعبرأ لامكتساو ميمصت

  ةبقارملا تاريماك  ،قيرحلا نم ةيامحلاو فشكلا ماظنو ،يزكرملا فييكتلا ةمظنأو ،ةيكيناكيملاو

CCTV، ديروتو ،ينابملا ةرادإ ماظنو ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظنو ،فتاهلا ماظنو رتويبمكلا ةكبشو 

.كلذ ىلإ امو ،ةيبطلا تادعملاو زاغلا ماظن ،ةيبطلا ةزهجألا بيكرتو
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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لمعلا ةقاطب

ىلوألا ةلحرملا - ةيتحتلا ةينبلاعورشملا مسا

)10/02/2010 - 08/09/2007( اًرهش 30دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةسمخو ،ةيبط غيرفت تاخضم ينامثو ،ةيبط ءاوه طغاوض ةينامث لادبتسا ،تايالغ عبس لادبتسا

 برقي ام( يحصلا فرصلا طوطخو )ةيلخادلاو ةيجراخلا( هايملا تاكبش ليهأت ةداعإ .نيجسكأ تانازخ

 يلاوح( ءاوهلا فييكت بيبانأ فيظنت ؛ )ةصوب 14 ىلإ 2 نم ماجحألا فلتخم نم LM 60.000 نم

30000 LM( تادحو ةسمخ بيكرتو ديروت ؛ ةدوجوملا دعاصملا كيكفت ؛ UPS راذنإ ماظن لادبتسا ؛ 

 ؛ىفشتسملا يف ينابملا عيمجل هايملا لزع ؛ PA ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن لادبتسا ؛ 100 ىنبمل قيرحلا

 بيكرتو ديروت ؛ BRAVO تاكبش ةمظنأ بيكرتو ديروت ؛ىفشتسملا قرط عيمج ديبعت ةداعإو ةلازإ

.اهب ةقلعتملا لامعألاو نط 250 ةعس تاجالث )3( ددع

)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ماظعلا عاخن ةعارز ةدحو ىنبم ةعسوتو ءانبعورشملا مسا

)10/06/2013 - 04/06/2011( رهش 24دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ، ةيندملا تابيطشتلا لامعأو ، ةيريضحتلاو ةيئاشنإلا لامعألا عيمج زيهجتو ،ىنبملا ءاشنإو ميمصت

 ،يحصلا فرصلاو ،برشلل ةحلاصلا هايملا تادادمإو ،ةيكيناكيملا لامعألاو ،فييكتلا لامعأو

 لامعألا .ةيربخملا و ةيبطلا تابيكرتلاو ، فتاهلاو ، دعاصملاو ،قئارحلا ةحفاكم ةمظنأو ، ءابرهكلاو

 عطاوقلا ،RMU يقلحلا طبرلا ةدحو ،ةيئابرهكلا تالوحملا بيكرتو ديروت لثم ةيكيناكيمورهكلا

 ةيعرفلا ةيئابرهكلا تاطحملا ءانبو ميمصت ؛TR 300 دربم ، ينابملا ةرادا ماظن ،تادلوملا ،ةيبرهكلا

.تالوحملاو تادلوملا ةفرغو
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةيناثلا ةلحرملا  - ةيندملا لامعألا ةيتحتلا ةينبلاعورشملا مسا

)12/03/2011 - 26/09/2009( رهش 18دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ديدجت ؛بيبانألاو هايملا رتالفو عفدلا تاخضم بيكرتو ديروت ؛ هايم تانازخ )4( ةعبرأ ليهأت ةداعإ

 ،يئاهنلا حيشرتلا تانازخ ؛تيبثتلا تانازخو ،نيجسكألا خض تانازخ كلذ يف امب ،يحصلا فرصلا ماظن

 ؛ ةيكلملا تادايعلل ةدوجلا ةيلاع مامحلا تاقحلم بيكرتو ديروت ؛ ةرولكلا تانازخو ، بيسرتلا تانازخو

 ديدجت ؛ هايملا ةيقنت ةطحم بيكرتو ،تاقحلملا عيمج عم رئب رفح ،هايملا ةجلاعم ةطحم بيكرتو ديروت

 ،ةيلاحلا لينيفلا حاولأ تايضرأ لادبتسا لمشيل ،ةفلتخملا ماسقألا ةاعارم عم 100 مقر ىنبملا

.خلإ ، ضيحارملا ديدجتو ، ناردجلا ءالطو ،ةقلعملا فقسألاو
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةفلتخملا نامألا نيسحت لامعأعورشملا مسا

ةفلتخم لحارم )2007 - 2004( رهش 36دقعلا ةدم

G4-Bae ديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةينمأ ةسارح تويب ءانب ؛صاصرلل ةمواقملا ةليقثلا باوبألا كلذ يف امب ةفلتخملا نامألا زيزعت عيراشم

 جايس ؛لوخدلا يف مكحتلل ماظنو ،CCTV  ةبقارملا تاريماك  ،يطلل ةلباق ذفاون .تاليهستلا عيمجب

 رورم زجاوحو،رسكلل ةداضملا قاقر ،ةيتنمسا لتك .روسلا طبر جايس ،ةكئاش كالسأ ،يطيحم ينمأ

.ةكلمملا ربع BAE تاعمجم فلتخمل



54

)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

قفارم ءاشنإعورشملا مسا  PG ICU - 1002 : ىنبملا

)01/07/2011 - 26/09/2009( رهش 20دقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 بيطشتلا لامعأ و ؛ةيئاشنالا لامعالا عيمج عم ، يلاحلا PG ICU ىنبم يف قباوط ةثالث ءانبو ميمصت

  ؛قئارحلا نم ةيامحلاو فشكلا ماظن ،يزكرملا فييكتلا ماظن ؛ةيكيناكيملا لامعألاو ،ءابرهكلا

 بيكرتو ديروت ؛تاضرمملا ءاعدتسا ماظن ؛فتاهلا ماظنو رتويبمكلا ةكبش ؛CCTV ةبقارملا تاريماك

.اهريغو ةيبطلا تادعملا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةثلاثلا ةلحرملا - لافطألا ماروأل دهف كلملا زكرم ديدجتعورشملا مسا

)01/07/2011 - 26/09/2009( رهش 20دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةيندملا لامعألا عيمج لمشتو ؛ديدج للظم رممو تارايس فقوم ءانب ،مامإلا ةماقإ ةقطنم ديدجت

 ءانبو ناهدلا لامعأو ذفاونلاو تاراطإلاو باوبألا بيكرتو ديروتو ةيسبجلا / ةيلخادلا عطاوقلا لثم

 تادحو بيكرتو ديروت لمشتو ةيكيناكيملا لامعألا .بيطشتلا لامعأو فقسألا لامعأو هايملا تارود

AHU و FCU ، نم ةيامحلا تامدخ ، ةكابسلا لامعأ ،اهب ةقلعتملا لامعألاو ءاوهلا بيبانا تاديدمت 

 لامعألا ؛ FM200 زاغ مادختساب قيرحلا ةحفاكم ماظن ، يبطلا زاغلا ماظن بيكرتو ديروت ، قئارحلا

 ةءاضإلا تابيكرتو ،ةيئابرهكلا عيزوتلا تاحولو ةيئابرهكلا تالباكلا بيكرتو ديروت لثم ةيئابرهكلا

 ةكبش ،CCTV  ةبقارملا تاريماك  لوخدلا يف مكحتلا ماظنو قيرحلا راذنإ ماظنو ،سباوقلاو

.BMS ينابملا ةرادإ ماظنو ،رتويبمكلا
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)ةيهتنملا( ةيسيئرلا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ديدجلا ءاوهلا دربم ليهأت ةداعإعورشملا مسا

)21/02/2012 - 22/02/2010( رهش 24 دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 نم رتم 2000 نم برقي ام بيكرتو ديروت ؛ )م 2 × م 1.5( رتم 1000 يلاوحب ةيناسرخ قدانخ ءاشنإ

 TR 350  تادربم ةينامث بيكرتو ديروت .لزعلا عم )ةصوب 14 ىتح 8 تاساقم( ةيندعملا بيبانألا

YORK نيتطحم ءانب ؛ ةقيقدلا يف نولاج 1115 ةوقب يزكرم درط تاخضم ةينامث بيكرتو ديروت ؛ 

 تالباك ، 2 ددع ةيئابرهك عطاوق KVA ، 2 2500 تالوحم ةعبرأ لثم  ةيئابرهك تادعمب نيتيئابرهك

.ليغشتلل دادعالاو رابتخالاو ؛ قدانخلا ةرانإ ، ةيئابرهك
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةينكسلا تاعمجملل ةنوفدم بيبانأ ريوطتعورشملا مسا

)19/09/2012 - 10/05/2010( رهش 28دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 110( ماجحألا فلتخم نم  HDPE بيبانأ نم LM 30000 نم رثكأ بيكرتو ديروتل مدرلاو رفحلا لامعأ

 هايملا تاكبش لادبتسال فارطألا قصالتم ماحللاو يئابرهكلا ماحللا قرط مادختساب )مم 315 ىتح مم

 ةثالث يف يحصلا فرصلا طوطخو يرلا ةمظنأو ،قئارحلل ةصصخملا هايملا طوطخو ةيلاحلا ةيلحملا

 بيكرتو ةباوبلا تامامص بيكرتو ديروت .يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم يف ةينكس تاعمجم

.اهريغو يحص فرص ةفرغ 150 نم رثكأ ءانب ىلإ ةفاضإلاب .تامامصلا قيدانص
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ناطلس ريمالا ةناضحعورشملا مسا

2018 ربمسيد - 2018 وينوي نمدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
-:يندم

 ةيئاشنإلا ةناسرخلا لامعأو ،ءانبلا لبق ضيبالا لمنلا ةحفاكمو مدرلاو رفحلا لمعلا قاطن لمشي

.ةبوطرلاو ةرارحلل ةيلكيهلا ةيامحلاو ،ءانبلا لامعأو يئاشنإلا ذالوفلا لامعأو

-:يرامعملا

 نم تايضرألا تابيطشت ،فقسالا تابيطشت ،ناردجلا ءانب ،سبجلا حاولأب ةيلخادلا تابيطشتلا

 يجراخ بيطشت ،ءالطلاو ناردجلا تابيطشت ، ءاملل يرارح لزع .تابتعلاو ،لينيفلا حاولأ و كيماريسلا

 ،اياوزلا يقاو ، كيبابش ، يجاجز باب ، لونيفلا باب ، ةيندعم باوبأ ، ةيبشخ باوبأ ،جاصلا حاولأب

.ثاثأو نزخم ،تامامح تازيهجت

-:يكيناكيم

 ماظن .ءاوه طافش ماظن ،ءاوه عيزوت ةزهجأ ،ءاوه بيبانأ تاديدمت لامعأ ، ةيفخم فييكت تادحو

 ،تاشاشرلل يكيتاموتوألا ةيامحلا ماظن ، قيرحلا ةيناطب ، قيرحلا ميطارخ ةنازخ ،قئارحلا نم ةيامحلا

.ةقطنملا يف مكحتلا تامامص ،ءام شاشر سأر

-:ةكابسلا لامعأ

.كلذ ىلإ امو هايملا تادادمإ ماظنو ةيحصلا تاودألاو يحصلا فرصلا ماظن

-:ءابرهكلا

 ، ةقاطلا ذفانمو ،سباوقلاو ،ةءاضإلا ماظنو ،ةقاطلا يذغمو ،ضفخنملا دهجلاب مكحتلا ةحول بيكرت

 راذنإ ماظنو ،MATV ىزكرملا شدلا ماظن ،رتويبمكلا ةكبشو فتاهلا ماظنو ،ةيئابرهكلا حيتافملاو

 .خلإ ، ضيرأتلا ماظن ،CCTV  ةبقارملا تاريماك  ،PA ةيلخادلا ةعاذإلا ماظنو ، قيرحلا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ناطلس ريمالا ةناضحعورشملا مسا

2018 ربمسيد - 2018 وينوي نمدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةينكسلا تاعمجملل ةنوفدم بيبانأ ريوطتعورشملا مسا

)23/01/2012 - 04/07/2010( اًرهش 18دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ءاوهلا طغاض ةفرغو ،ةيئاوهلا تاخضملا ةفرغو هايملا ةجلاعم ةطحم بيكرتل ىنبم ءاشنإو ميمصت

 لامعألا عيمج :لمشي ديدج لمعم ءاشنإ ،ةيلاحلا ةيعرفلا تاطحملا عيسوتو ليدعت .ءابرهكلا ةفرغو

 ،ءالطلا لامعأو ،ةيضرألاو ،ذفاونلاو ،تاراطإلاو باوبألا بيكرتو ديروت ،سبجلا عطاوق لثم ،ةيندملا

 و ،فييكتلا تادحو بيكرتو ديروت :لمشتو ةيكيناكيملا لامعألا ؛فقسلا لامعأو ،ضاحرملا ءانبو

 ديروتو ،قيرحلا نم ةيامحلا تامدخو ، ةكابسلا لامعأو ،اهب لصتي امو ءاوهلا بيبانأ تاديدمت لامعأ

 لامعألا ىلإ ةفاضإلاب .FM200 زاغ مادختساب قيرحلا ةحفاكم ماظن ،هايملا ةجلاعم ةطحم بيكرتو

 ماظنو ،تالوحملاو ،ةيئابرهكلا تالباكلاو ، RMU يقلحلا طبرلا ةدحو بيكرتو ديروت :لثم ةيئابرهكلا

.سباوقلاو ،ةرانإلا تابيكرت و ،UPS و ،ةيئابرهكلا مكحتلا تاحول و ،Busway ةقاطلا عيزوت
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةيفوجلا هايملا نازخعورشملا مسا

2018 سرام يف أدبدقعلا ةدم

ةيركسعلا ةيبطلا ناطلس ريمألا ةنيدمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
- :يرامعم / يندم

 لامعأو ،ةيئاشنإلا ةناسرخلا لامعأو ،ءانبلا لبق ضيبالا لمنلا ةحفاكمو ،رفحلا لمعلا قاطن لمشي

 يلخادلا لوصولا ملس بيكرتو ،ةبوطرلاو ةرارحلل ةيلكيهلا ةيامحلاو ،ءانبلا لامعأو ،يئاشنإلا ذالوفلا

.)ءالطلاو صيصجتلا كلذ يف امب( بيطشتلا لامعأو ،شيتفتلا فرغل أدصلل مواقملا ذالوفلا نم

-:يكيناكيم

.ةلماكلا تابيكرتلا عم مم 160 ةبقثملا بيبانألا بيكرتو ديروت .1 

 نم ةعونصملا ةيطغألاو فاوحلا تاذ أدصلل مواقملا ذالوفلا نم ةعونصملا ةكربلا بيكرتو ديروت .2 

.اهب ةطبترملا ماكحألاو تاناضيفلاو هايملا لخادمو تاخضملل ديرولك لينيف يلوبلا

.ةخضملا ةفرغ تايافن فرصو ةيفوجلا هايملل ةسطاغ تاخضم بيكرتو ديروت -3 

.ةبولطملا تامزلتسملاو تامامصلاو ةيطغألا تاذ تامامصلا فرغ بيكرتو ديروت .4 
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ءاوهلا طغاض ماظنو ،ةرارحلا عيزوت ةزهجأو يقنلا راخبلا تادلوم ةيقرتعورشملا مسا

)21/07/2017 - 26/07/2016( موي 360دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ةيندملا تامدخلا عم ديدج ءاوه طغاض ماظنو ،ةرارحلا عيزوت زاهجو ،يقن يراخب دلوم بيكرتو ديروت

.ةمزاللا ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملاو ةيرامعملاو
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

يسيئرلا ىفشتسملاب لينيفلا ةيضراو تامامحلا ديدجتعورشملا مسا

ةفلتخم لحارم - )2017-2014( رهش 36دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 ؛ةكابسلاو تامامحلا تامزلتسمب ةلصلا تاذ تابيكرتلاو تاديروتلا لك عم ليسغ ةفرغ 90 ديدجت

.ىفشتسملا رمم عيمجل لينيفلا حاولأ بيكرتو ديروت .ناردجلاو تايضرألاو ةءاضإلا لامعأ
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

 - تايوتسملا ددعتم تارايسلا فقاوم ىنبم يف PMD بتاكم ءاشنإعورشملا مسا

7 ىوتسملا

)09/09/2015 - 10/03/2015( موي 180دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 فييكتلا ماظنو ،ءالطلاو ،تايضرألا لامعأ .قيرحلل مواقم فاج رادجب ديدج بتكم ءاشناو ميمصت

 ،لوخدلا يف مكحتلا ماظنو ،مداعلا ماظن بيكرتو ديروتو ،قئارحلا نم ةيامحلا ماظنو ،يزكرملا

 ،CCTV  ةبقارملا تاريماك ،رتويبمكلا ةكبشو ،PA ةيلخادلا ةعاذإلا ماظنو ، ةءاضإلا بيكرتو ديروتو

.خلإ



ةمدقملا تامدخلا
 يلاحلا جاجزلا لادبتساو ،لمحتلا ةديدش ةيذالوف عطاوقب ةرافسلا ىنبمل ةيلاحلا CMU ناردج زيزعت

 ةفرغ ءانب ؛خلإ ،ريجشتلا لامعأو ،ديدج ةسارح لزنم ءانبو ،تاقبطلا ددعتم صاصرلل مواقم جاجزب

 ءاطغ ليدعت ،قلعم فقس بيكرت .سبج ةوسك بيكرتو ديروت .ةرافسلل ةديدج لابقتساو تالباقم

 .ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا لامعألاو ،ةيضرألا

لمعلا ةقاطب

نامألا نيسحت لامعأعورشملا مسا

)2004( ةنسدقعلا ةدم

ةيلارتسألا ةرافسلاديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

70

)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا



ةمدقملا تامدخلا
 ةيئابرهكلاو تابيطشتلاو ةيئاشنإلا لامعألا عيمجب يلاحلا يزكرملا لخدملا ءانب ةداعإو مده

 ةينويزفلتلا رئاودلا ماظنو ،قئارحلا ةحفاكمو فشك ماظنو ،يزكرملا فييكتلا ماظنو ةيكيناكيملاو

 بيكرتو ديروتو ،تاضرمملا ءاعدتسا ماظنو ،فتاهلا ماظنو رتويبمكلا ةكبشو ،CCTV ةقلغملا

.كلذ ىلإ امو ،ةيبطلا ةزهجألا

لمعلا ةقاطب

ةعاقلاو ةيزكرملا ةباوبلا ءاشنإعورشملا مسا

)08/03/2012 - 09/03/2011( ةنسدقعلا ةدم

بلقلا ةحارجو ضارمأ ةجلاعمل ناطلس ريمألا زكرمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا



72

ةمدقملا تامدخلا
 ماظنو تابيطشتلاو ةيئاشنإلا لامعألا عيمج لمشيو ،نيقباط نم نوكم ىنبم ءاشنإو ميمصت

 ةيئابرهكلا عيزوتلا تاحولو ءابرهكلا ذفانم بيكرت ،قئارحلا ةحفاكمو فشك ماظنو ،يزكرملا فييكتلا

.ةحرشملا يف ةيبطلا ةزهجألا بيكرت .ديروتلا تادعمو فتاهلا ماظنو

لمعلا ةقاطب

ةحرشملا ىنبم ءاشنإعورشملا مسا

)14/06/2015 - 15/12/2013( رهش 18دقعلا ةدم

بلقلا ةحارجو ضارمأ ةجلاعمل ناطلس ريمألا زكرمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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ةمدقملا تامدخلا
 ،ديدج ضاحرم ءانب ،لصفنم فيكم بيكرتو ديروت :لمشتل مون فرغ 3 نم ةنوكم اليف 80 ديدجت

 لادبتسا ،خبطملا ديدجت ،ةيدرفلا تاليفلل ديدج ينمأ جايس ،كيماريسلا طالبب داجسلا لادبتسا ،ءالط

.خلإ ،ذفاونلا رئاتسو ،ثاثألا بيكرتو ديروت ؛فيفخلا رايتلا ةمظنأ عيمج بيكرتو

لمعلا ةقاطب

للف ديدجتعورشملا مسا  MCV مون فرغ 3 نم ةنوكملا

)2005 - 2003( رهش 24دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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ةمدقملا تامدخلا
 يف مكحت ةزهجأو ،قلغلا ةمكحم تايراطبب ةدوزم ريبمأ تلوف وليك 60 ةردقب UPS ةدحو ديروت

 عم AGS ديروت ؛ةيطايتحالا دلوملا ةفرغل دعب نع ءاوهلا ريودت ماظنل رايغ عطق ؛ةيحارجلا ةءاضإلا

 ،راعشتسالا ةزهجأب لمعت يتلا تايفنحلا تاذ يديألا ليسغ ضاوحأ ،راذنإلا تاحولو مكحتلا ةزهجأ

 ،بلقلا ةرطسق ربتخم يف حيتافملا خسن ؛تايلمعلا فرغل فييكتلا بيبانأ فيظنت ؛ناردجلا قاروأ

.نيغلابلل بلقلا ضارمأ مسقو ،تايلمعلا ةفرغو

لمعلا ةقاطب

ىلوألا ةلحرملا - ةيتحتلا ةينبلا عورشمعورشملا مسا

)2007( ةنسدقعلا ةدم

بلقلا ةحارجو ضارمأ ةجلاعمل ناطلس ريمألا زكرمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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ةمدقملا تامدخلا
 ةيرامعملاو ةيندملا تامدخلا عم قئارحلا نم ةيامحلل لماك ماظن بيكرتو ديروتو ميمصت ةداعإ

.ةمزاللا ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملاو

لمعلا ةقاطب

C-Complex يف قئارحلا نم ةيامحلا ماظن ةيقرت / لادبتساعورشملا مسا

)22/11/2017 - 27/11/2016( موي 360دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا
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)ةيهتنملا( ةعونتملا عيراشملا

لمعلا ةقاطب

ةديدجلا بتاكملاو ،قئارحلا نم ةيامحلاو ،يزكرملا فييكتلا ماظن ليدعتعورشملا مسا

لافطألا ماروأل ينطولا دهف كلملا زكرم عدوتسم يف قئاثولا زكرمل 

)27/07/2017 - 30/10/2016( موي 270دقعلا ةدم

يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمديفتسملا مسا

ضايرلاعقوملا

ةمدقملا تامدخلا
 نم ةيامحلا ماظنو ،يزكرملا فييكتلا تادعم بيكرتو ديروتو ،يزكرملا فييكتلا ماظن ميمصت ةداعإ

.ةمزاللا ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملاو ةيرامعملاو ةيندملا تامدخلا عم قئارحلا



قئاثولاو تادنتسملا
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قئاثولاو تادنتسملا



79

قئاثولاو تادنتسملا
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قئاثولاو تادنتسملا
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قئاثولاو تادنتسملا
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قئاثولاو تادنتسملا



www.alhada.sa: ينورتكلإلا عقوملا

info@al-hada.com.sa: ينورتكلإ ديرب

0114727973/0114725014: فتاه

0114723173: سكاف

87380 ضايرلا - 11632 : ديربلا قودنص

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ةدودحملا تالواقملل ادهلا ةكرش

ءانبلا لامعأ يف عادبإلل ًايدام ةيدجم ةقيرط
ةنايصلاو ،بيكرتلاو ،ديدجتلاو


