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 تاف.رعتلا :لوألا بابلا

  :*(وألا ةداملا

 فالخ قايسلا ���تقي مل ام عم{Zا لمش| اyzم درفملاو ،اyzم لx مامأ ة_wوملا ي3اعملا هاندأ تارابعلاو تاملsلاب دصقي

 :كلذ

 .ةقاطلا ةءافكل يدوعسلا زكرملا :زكرملا

 .  ةقاطلا ةءافك تامدخ يمدقم صيخرت ةن{Z :ةن01لا

 .ةقاطلا ةءافك تامدخ يمدقمل صيخVWلا ةحئال :ةحئاللا

 بجومب ةقاطلا ةءافك تامدخ طاش3 ةسرامم ا�لوخي ة.رابتعالا ةيص]�لل زكرملا هردص.و ھحنمي نذإ :صيخ78لا

 .ةحئاللا

 تامدخو ةقاطلا ةءافك ع�راشم ةرادiو ي3ابملاب ةقاطلا قيقدتو تانايبلا ةعجارم تامدخ  : ةقاطلا ةءافك تامدخ

 ةقاطلا  ميمصت ةعجارم و ةقاطلا نم ققحتلاو سايقلا تامدخو ةقاطلا ةءافك �Wياعمل ���دن�لا ميمصتلا

 ةيعانصلا تآش�ملا �U ةقاطلا  قيقدتو تانايبلا ةعجارمو 

 .صيخVWلا ديدجت بلاط وأ صيخVWلا بلاط :مدقتملا

 .يراس صيخرت cdع لصا_Zا ةقاطلا ةءافك تامدخ مدقم و6 :ةمدFGا مدقم

 ةءافك تامدخ نم يأ cdع لوص_Zا ضرغل ةمد]Zا مدقم عم دقاعتملا يرابتعالا وأ �Uيبطلا ص]�لا :ديفتسملا

 .ةقاطلا

 لابقتسا ا�لالخ نم متي ��لاو ةقاطلا ةءافك تامدخ يمدقم صيخVWل ةينوVWكلإلا ةباوبلا :ةينو78كلإلا ةباوبلا

 .صيخVWلا رادصiو تابلطلا مييقتو ةساردو

  .صيخVWلا ديدجتل وأ صيخVWلا cdع لوص_^ل مدقتملا ھعفدي TUام لباقم :صيخ78لل P(املا لباقملا

 .زكرملا نم دمتعملا جذومنلل اًقفو ةمد]Zا مدقم هدادعإب موقي cUيصفت نايب :رRرقتلا

 تامدخ ةطش3أل ن�سرامملا صا]¦ألل  ةينوVWكلإلا ةباوبلا cdع اً.رود ثدحتو رش�ت ةمئاق :نUصخرملا U8غ ةمئاق

 .يراس صيخرت نودب ةقاطلا ةءافك

احابص ةنماثلا ةعاسلا نم أدبي يذلاو �¨سرلا لمعلا موي :مويلا
ً

 ةياz¬ لطع ءان»تساب ،ًءاسم ةعHارلا ةعاسلا �ªحو 

 .ةينطولاو ةيمسرلا تازاجإلاو عوبسألا

 .ةيك.رمالا ةقاطلا ���دن�م ةيعمج نم دمتعم ققحتو سايق ي¯اصخأ :CMVP)( ةداYش

 .ةيك.رمالا ةقاطلا ���دن�م ةيعمج نم دمتعم ةقاط ققدم :)CEA( ةداYش

 .ةيك.رمالا ةقاطلا ���دن�م ةيعمج نم دمتعم ةقاط ريدم :)(CEM ةداYش
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 طمن ليلحتو ةقاطلا كالz±سال ةلصفم ةعجارم لمش° ةلصفم ةقاط قيقدت ةسارد ASHRAE Level 2):( دوك

 عم ةقاطلاب رفو ققحت ��لا ةنكمملا لول_Zاو تايصوتلا ميدقتو ةقاطلاب رفولا صرف ديدحتو ،فيلاsتلاو كالz±سالا

  .ةينفلا �Wياعملا بسح دادVWسالا ةVWفو ةفلsلاو رفولا ةميق ثيح نم ةيصوت لsل ةيلاملا ليصافتلا حيضوت

 :ةيلاتلا تاي{¹نملا نم ةدحاو مادختساب ª¸بت دوقع ESPC:  ·U)( ةقاطلا ءادأ دوقع

 قيبطت نم ةجتانلا تاروفولا  لالخ نم عورشملا فيلاsت عفد نم ةدقاعتملا ة�{Zا  نكمت  :ل.ومت ةيلآ -

  عورشملا ةدم لالخ ةمد]Zا مدقم نم ا�ª ¼z«وملا �Wياعملا

 لالخاz½لع قفتملا تاروفولا ميقل ةيكنب ةيلام تانامض ميدقتب ةمد]Zا مدقم موقي : ةيكنب تانامض ةيلآ -

 . ة�{^ل عورشملا ةدم

 ةحئاللا فاد5أ :ي2اثلا بابلا

  :ةيناثلا ةداملا

¾zإ ةحئاللا هذ6 فدTd ا مدقم لمع ةدوج نامضو ةقاطلا ةءافك تامدخ عاطق ميظنتZ[لا حنم لالخ نم ةمدVWصيخ  

 .ديفتسملا قوقح ظفحي امب ةمد]Zا يمدقم cdع فارشإلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةقاطلا ةءافك تامدخ ةطش2أ :ثلاثلا بابلا

 : ةثلاثلا ةداملا

 :ةيلاتلا ةقاطلا ةءافك تامدخ ةطش3أ نم يأل صيخVWلا زكرملل
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 ةقاطلا قيقدت تامدخ مدقم صيخرت -1

  ةقاطلا كالz±سا ةعجارمب مايقلل ةقاطلا قيقدت لاجم �U لمعلا ةيحالص ةمد]Zا يمدقمل صيخVWلا اذ6 حنمي

 ظاف_Zا عم كالz±سالا فيلاsت ضفخو  ةقاطلا   ةءافك عفر فدz¼  ي3ابملا لخاد ةقاطلا �Wفوت صرف ديدحت و

  لاجمب ثلاث فرطك  لمعلا  صيخVWلا اذ6 لالخ نم ةمد]Zا يمدقمل نكمي امك .ھنÃسحت وأ ª¸بملا ءادأ cdع

 لثمتي ثيح   )ESPC(   ةقاطلا ءادأ دوقع ةي{¹نم  cdع دمتع° ��لا  ةقاطلا ةءافك ع�راشم �U ققحتلاو سايقلا

 يمدقم صيخVWلا اذ6 حنم.و ، زكرملا نم ةدمتعملا ةينفلا �Wياعملا بسح عورشملا ذيفنت نامضب ةكرشلا رود

  :ةيلاتلا  ةقاطلا ةءافك  تامدخ ةطش3أ ميدقت   ةمد]Zا

   ي3ابملاب ةقاطلا قيقدتو تانايبلا ةعجارم •

  ةقاطلا نم ققحتلاو سايقلا تامدخ  •

 

 :ةيلاتلا تاطاVWشالا ققحي نأ ةقاطلا قيقدت تامد]Z مدقتملا cdع بجي .أ

عونلا رايعملا  طورشلا  ةمعادلا قئاثولا   

7لا
خ8

ي
ا ص

ؤمل
ق

ت
 

عCراشملاو مدقتملا ة8<خ دجوي ال   

ةJرشIلا تاردقلا  

 فارشإلا نع لوؤسم لماP ماودب دحاو فظوم

 لمحJو ةقاطلا قيقدت تاساردب مايقلاو ةرادإلاو

 ميدقت دنع ةJراس نوbت نأ _^ع ةيلاتلا تادا[شلا

  :بلطلا

 .CMVP ةدا[ش •

 ةيسدنn ة8<خ وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 .ةئفاbم

 ليrst ةدا[ش وأ  مدقتملا نم باطخ •

 فظوملا نأ تIثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ فظوملا

xمدقتملا ىدل لمع . 

• yszةيلاتلا ة}ولطملا تادا[شلا نم ة:  

o ةدا[ش CMVP 

o ةدا[ش CEM وأ CEA ثيام وأIا ت|z>8ة 

 ا[لمحي ~{لا.ةئفاbملا ةيسدن[لا

  فظوملا

 .فظوملل ةيتاذلا ة�8سلا •

ةينفلا تاردقلا  

 ةدحاو ةدحو ىyدا دحب( سايق ةز[جا ةيكلم •

 ةز[جأ تادحو  عيمج نوbت و )زا[ج لP نم

  ةرياعم سايقلا

 :ة}ولطملا سايقلا ةز[جأ ةمئاق •

 

 .ةيئا}ر[كلا تاسايقلا .1

 .ھترارح ةجردو ءاو[لا قفدت سايق .2

 .ءاو[لا يراجم نم برس�لا رابتخا .3

 .ا��رارح ةجردو هايملا قفدت سايق .4

 .يرار�|ا رJوصتلا .5

 .ةيIس�لا ة}وطرلا رابتخا .6

 .ةءاضإلا ىوتسم مييقت .7

 نأ _^ع ةز[جالا عيمt| ةرياعملا ةدا[ش ميدقت بجي

.صيخ78لا ة78ف لاوط ةJراس نوbت  
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7لا
خ8

ي
ا ص

bل
ما

ل
 

عCراشملاو مدقتملا ة8<خ  

 ر[ش )36(ـلا لالخ ةقاط قيقدت عCراشم )3( ددع

 ~{لا ةأش�ملا نم ~ سر باتكب ةقثومو ، ةيضام

 ا[ل  عورشملا تذفن

• yszراقت ةثالث نم ةJلا ةقاطلا قيقدتل ر}~ 

 تابلطتم عم ةقفاوتم نوbت نأ بجي

 .)ASHRAE level 2( ةفصاوم

 نم ةينو78كلا ةلاسر وا باطخ ميدقت •

 نا تIثي  ةكرشلا تامدخ نم ديفتسملا

   عورشملا  ذيفن�ب ماق مدقتملا

ةJرشIلا تاردقلا  

 فارشإلا نع لوؤسم لماP ماودب دحاو فظوم

 ال ة8<خ عم ةقاطلا قيقدت تاساردب مايقلاو ةرادإلاو

 ةقاطلا قيقدت لاجم ¬ تاونس ثالث نع لقت

 دنع ةJراس نوbت نأ _^ع ةيلاتلا تادا[شلا لمحJو

  :بلطلا ميدقت

 .CMVP ةدا[ش •

 .ةيسدنn ة8<خ وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 ليrst ةدا[ش وأ مدقتملا نم باطخ •

 فظوملا نأ تIثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ فظوملا

xمدقتملا ىدل لمع. 

• yszةيلاتلا ة}ولطملا تادا[شلا نم ة:  

o ةدا[ش CMVP 

o ةدا[ش CEM وأ CEA ثيام وأIا ت|z>8ة 

 ا[لمحي ~{لا.ةئفاbملا ةيسدن[لا

  فظوملا

 .فظوملل ةيتاذلا ة�8سلا •

ةينفلا تاردقلا  

 ةدحاو ةدحو ىyدا دحب( سايق ةز[جا ةيكلم •

 ةز[جأ تادحو  عيمج نوbت و )زا[ج لP نم

  ةرياعم سايقلا

 :ة}ولطملا سايقلا ةز[جأ ةمئاق •

 .ةيئا}ر[كلا تاسايقلا .1

 .ھترارح ةجردو ءاو[لا قفدت سايق .2

 .ءاو[لا يراجم نم برس�لا رابتخا .3

 .ا��رارح ةجردو هايملا قفدت سايق .4

 .يرار�|ا رJوصتلا .5

 .ةيIس�لا ة}وطرلا رابتخا .6

 .ةءاضإلا ىوتسم مييقت .7

 ةز[جالا عيمt| ةرياعملا ةدا[ش ميدقت بجي

 .صيخ78لا ة78ف لاوط ةJراس نوbت نأ _^ع

 

 ةقاطلا ةءافك تامدخ مدقم صيخرت -2

 ي3ابملل ھقاطلا كالz±سا ةعجارمو ةقاطلا قيقدت تامدخ �U لمعلا ةيحالص ةمد]Zا يمدقمل صيخVWلا اذ6 حنمي

 ª¸بملا ءادأ cdع ظاف_Zا عم كالz±سالا فيلاsت ضفخو  ةقاطلا ةءافك عفر فدz¼ ھنكمملا ةقاطلا �Wفوت صرف ديدحتو

 ميدقت عم  اz¾رادiو  ا�ل.ومتو ةبسانملا لول_Zا قيبطتل ي3ابملل لي6أتلا ةداعإ ع�راشم ذيفنت Tdا ھفاضالاب ھنÃسحت وأ

 تامدخ  لامعأ نم اًيساسأ اًءزج ةقاطلا ءادأ دوقع دع°و ،لول_Zا هذ6 نع ةجتانلا تاروفولل ةيلاملا تانامضلا

 : ةيلاتلا  ةقاطلا ةءافك  تامدخ ةطش3أ ميدقت  ةمد]Zا يمدقم صيخVWلا اذ6 حنم.و  .ةقاطلا ةءافك

  ي3ابملاب ةقاطلا قيقدتو تانايبلا ةعجارم •
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 .ةقاطلا ةءافك ع�راشم ةرادا •

  ةقاطلا ةءافك �Wياعمل ���دن�لا ميمصتلا تامدخ •

  ةقاطلا نم ققحتلاو سايقلا تامدخ •

 

  �U ةلومشملا ةقاطلا ةءافك تامدخ ةطش3أ عيمج لمش| ةقاطلا ةءافك تامدخ مدقم صيخرت نا ةظحالم عم

 .ةقاطلا قيقدت تامدخ مدقم صيخرت

 

 :ةيلاتلا تاطاVWشالا ققحي نأ ةقاطلا ةءافك تامد]Z مدقتملا cdع بجي .أ

عونلا رايعملا  طورشلا  ةمعادلا قئاثولا   

7لا
خ8

ي
ا ص

ؤمل
ق

ت
 

عCراشملاو مدقتملا ة8<خ  

ار9ش )12( لالخ ةدحاو ةقاط قيقدت ةسارد
ً

 

 ?Nلا ةأشJملا نم ?Hسر باتكب ةقثومو ?<=املا

 ا9ل ةساردلا  تذفن

• yszرقت نم ةJةءافك قيقدتل دحاو ر 

  ةفصاوم تابلطتم عم قفاوتم ةقاطلا

)ASHRAE level 2(. 

 نم ةينو78كلا ةلاسر وا باطخ ميدقت •

 نا تIثي  مدقتملا تامدخ نم ديفتسملا

   عورشملا ذيفن�ب مق مدقتملا

ةJرشIلا تاردقلا  

 فارشإلا نع لوؤسم لماP ماودب دحاو فظوم

 ال ة8<خ عم ةقاطلا قيقدت تاساردب مايقلاو ةرادإلاو

 لمحJو ةقاطلا تامدخ لاجم ¬ ةنس نع لقت

 ميدقت دنع ةJراس نوbت نأ _^ع  ةيلاتلا تادا[شلا

  :بلطلا

 .CMVP ةدا[ش •

 ةيسدنn ة8<خ وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 .ةئفاbم

 

 ليrst ةدا[ش وأ مدقتملا نم باطخ •

 فظوملا نأ تIثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ فظوملا

xمدقتملا ىدل لمع. 

• yszةيلاتلا ة}ولطملا تادا[شلا نم ة:  

o ةدا[ش CMVP 

o ةدا[ش CEM وأ CEA ثيام وأIا ت|z>8ة 

 ا[لمحي ~{لا.ةئفاbملا ةيسدن[لا

  فظوملا

 .فظوملل ةيتاذلا ة�8سلا •

ةينفلا تاردقلا  

 ةدحاو ةدحو ىyدا دحب( سايق ةز[جا ةيكلم •

 ةز[جأ تادحو  عيمج نوbت و )زا[ج لP نم

  ةرياعم سايقلا

 :ة}ولطملا سايقلا ةز[جأ ةمئاق •

 .ةيئا}ر[كلا تاسايقلا .1

 .ھترارح ةجردو ءاو[لا قفدت سايق .2

 .ءاو[لا يراجم نم برس�لا رابتخا .3

 .ا��رارح ةجردو هايملا قفدت سايق .4

 .يرار�|ا رJوصتلا .5

 .ةيIس�لا ة}وطرلا رابتخا .6

 .ةءاضإلا ىوتسم مييقت .7

 تادعملا عيمt| ةرياعملا ةدا[ش ميدقت بجي •

 .صيخ78لا ة78ف لاوط ةJراس نوbت نأ _^ع

. 
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%لا
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ي
ص ا 
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  عCراشملاو مدقتملا ة8<خ

 رJراقت كلذ ¬ امب( ةقاطلا ءادأل دوقع )3( ددع

 ةفصاوم تابلطتم عم قفاوتملا ةقاطلا قيقدت

ASHRAE level 2 . و ققحتلاو سايقلا ةطخو 

 .ةيضاملا ر[ش )36( لالخ )تاروفولا رJراقت

• yszراشملل ةقاطلا ءادأ دوقع نم ةCعم ع 

 سايقلا ةطخو ةقاطلا قيقدت تاسارد

 ءادأ دقع لbل تاروفولا رJراقتو ققحتلاو

  .ةقاط

 نم ةينو78كلا ةلاسر وا باطخ ميدقت •

 نا تIثي  مدقتملا تامدخ نم ديفتسملا

   عورشملا  ذيفن�ب ماق مدقتملا

ةJرشIلا تاردقلا  

الوئسم نوbي لماP ماودب دحاو فظوم
ً

 نع 

 ةقاطلا قيقدت تاساردب مايقلاو ةرادإلاو فارشإلا

  لاجم ¬ تاونس سمخ نع لقت ال ة8<خ عم

 نأ _^ع ةيلاتلا تادا[شلا لمحJو ةقاطلا تامدخ

  :بلطلا ميدقت دنع ةJراس نوbت

 .CMVP ةدا[ش •

 ةيسدنn ة8<خ وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 .ةئفاbم

 ليrst ةدا[ش وأ مدقتملا نم باطخ •

 فظوملا نأ تIثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ فظوملا

xمدقتملا ىدل لمع. 

• yszةيلاتلا ة}ولطملا تادا[شلا نم ة:  

o ةدا[ش CMVP 

o ةدا[ش CEM وأ CEA ثيام وأIا ت|z>8ة 

 ا[لمحي ~{لا.ةئفاbملا ةيسدن[لا

  فظوملا

 .فظوملل ةيتاذلا ة�8سلا •

ةينفلا تاردقلا  

 ةدحاو ةدحو ىyدا دحب( سايق ةز[جا ةيكلم •

 ةز[جأ تادحو  عيمج نوbت و )زا[ج لP نم

  ةرياعم سايقلا

 ::ة}ولطملا سايقلا ةز[جأ ةمئاق •

 .ةيئا}ر[كلا تاسايقلا .1

 .ھترارح ةجردو ءاو[لا قفدت سايق .2

 .ءاو[لا يراجم نم برس�لا رابتخا .3

 .ا��رارح ةجردو هايملا قفدت سايق .4

 .يرار�|ا رJوصتلا .5

 .ةيIس�لا ة}وطرلا رابتخا .6

 .ةءاضإلا ىوتسم مييقت .7

 نأ _^ع ةز[جالا عيمt| ةرياعملا ةدا[ش ميدقت بجي

 .صيخ78لا ة78ف لاوط ةJراس نوbت

 

 ةيعانصلا تآش�ملل ةقاطلا قيقدت تامدخ مدقم صيخرت -3

 ققحتلا  لالخ نم  ةيعانصلا تائش�ملاب ةقاطلا قيقدت لاجم �U  لمعلا ةيحالص ةمد]Zا يمدقمل صيخVWلا اذ6 حنمي

  فيلاsتلا ليلحت ءارجإ Tdا ھفاضالاب ،اz½ف ةقاطلا �Wفوت صرف ديدحتو ةمئاقلا تآئش�ملل ةقاطلا كالz±سإ تانايب نم

  �Wياعم قيقحت نامضل ميمصتلا ةلحرم لالخ ةديد{Zا ةأش�ملل ���دن�لا  ميمصتلا نم ققحتلاو ،ةحVWقملا  لول_^ل

 :ةيلاتلا  ةقاطلا ةءافك  تامدخ ةطش3أ ميدقت  ةمد]Zا يمدقم صيخVWلا اذ6 حنم.و . ةأش�ملا ءانب لبق  ةقاطلا ةءافك

: 

  ةقاطلا  ميمصت ةعجارم تامدخ ميدقت •
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 ةيعانصلا تآش�ملا �U ةقاطلا قيقدتو تانايبلا ةعجارم •

 

 :ةيلاتلا طورشلا ققحي نأ ةيعانصلا تآش�ملل ةقاطلا قيقدت تامد]Z مدقتملا cdع بجي .أ

عونلا رايعملا  طورشلا  ةمعادلا قئاثولا   

7لا
خ8

ي
ا ص

ؤمل
ق

ت
 

عCراشملاو مدقتملا ة8<خ دجوي ال   

ةJرشIلا تاردقلا  

 فارشإلا نع لوؤسم لماP ماودب دحاو فظوم

 ة8<خ عم ةقاطلا قيقدت تاساردب مايقلاو ةرادإلاو

 ةقاطلا قيقدت  لاجم ¬ تاونس 5 نع لقت ال

 ةJراس نوbت نأو ةيلاتلا تادا[شلا دحأ لمحJو

   :بلطلا ميدقت دنع

 ةيسدنn ة8<خ وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 . ةئفاbم

  لقألا _^ع ن�نثا ني�8بخ عم لمع ةيقافتا •

 ¬ ةz>8|ا يوذ ن�Jراش�سا ءا8<خ : لثم (

 ،ةيئا}ر[كلااو،ةJرار�|ا ةيليغش�لا تادحولا

 سايقلل ةفاضألاب ،ةيجاتنإلا تادحولاو

 ىدل صاصتخأ وذ ن�فظوم وأ . ققحتلاو

  )   تاz>8|ا سفنب مدقتملا

 

 ةين[م ة8<خ _^ع  ن�صتµzاو ءاz>8|ا لوصح بوجو

 ةسارد وأ ةقاطلا قيقدت عCراشم 5 نع لقت ال

 لولح ميمصت ةعجارم وأ تانايبلا نم ققحتلا

 ةقاطلا ةءافك

 

 ليrst ةدا[ش وأ مدقتملا نم باطخ •

 فظوملا نأ تIثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ فظوملا

xمدقتملا ىدل لمع   

• yszةيلاتلا ة}ولطملا تادا[شلا نم ة:  

o ةدا[ش CEM وأ CEA ثيام وأIا ت|z>8ة 

  فظوملا ا[لمحي ~{لا.ةئفاbملا ةيسدن[لا

•  yszا ن�ب ةيقافتالا نم ة|zمدقتملاو �8ب  

 فظوم ناP اذ¶و ،ةيدقاعr ةقالع دوجو تIثت

 كلتل ة�·اشم قئاثو ميدقت متي  مدقتملا ىدل

 .لماP ماودب فظوملا ا[مدقي ~{لا

  ءاz>8|او فظوملل ةيتاذلا ة�8سلا •

ةينفلا تاردقلا  

 نا _^ع سايق ةز[جأ _^ع لوص�|ا وا ةيكلم تابثإ

 : لثم( هاPاحم جمارب وا /و ةرياعم ا[عيمج نوbت

Hysys,  Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI  ه�8غو ( . 

   دحاو ةاPاحم  جمانرب و  سايق ةز[جأ ثالث ىyدا دحب

 ةJراس ةز[جألل ةرياعملا ةدا[ش ميدقت بجي •

 ةمدختسملا جما8<لل صيخرت وأ/و لوعفملا

   .لوعفملا يراس نوJbو

 

7لا
خ8

ي
ا ص

bل
ما

ل
 

  عCراشملاو مدقتملا ة8<خ

 ققحتلا ةسارد وأ/و ةيليصفت ةقاط قيقدت ةسارد

 ةءافك لولح ميمصت ةعجارم وأ/و تانايبلا نم

 عون يأ ¬( لقألا _^ع عCراشم ةثالث ددعل ،ةقاطلا

 ¬ عCراشملا نوbت نأ _^ع ،)ةروPذملا عاونألا نم

 لالخ ةقاطلل Ìاعلا كال�Êسالا تاذ تاعانصلا

ار[ش )36(ـلا
ً

 .ةيضاملا 

• yszةيليصفتلا ةقاطلا قيقدت تاسارد نم ة 

 ةعجارم وأ/و ةقاطلا تانايب نم ققحتلا وأ/و

 )3( عومµt ةقاطلا ةءافك لولح ميمصت

 .عCراشم

 ديفتسملا نم ةينو78كلا ةلاسر وا باطخ ميدقت •

  ماق مدقتملا نا تIثي  مدقتملا تامدخ نم

 .عورشملا  ذيفن�ب
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ةJرشIلا تاردقلا  

 فارشإلا نع لوؤسم لماP ماودب دحاو فظوم

 ة8<خ عم ةقاطلا قيقدت تاساردب مايقلاو ةرادإلاو

 قيقدت تاPرش لاجم ¬ تاونس 5 نع لقت ال

 نوbت نأو ةيلاتلا تادا[شلا دحأ لمحJو ةقاطلا

    :بلطلا ميدقت دنع ةJراس

 ةيسدنn ة8<خ وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 .ةئفاbم

  لقألا _^ع ن�نثا ني�8بخ عم لمع ةيقافتا •

 ¬ ةz>8|ا يوذ ن�Jراش�سا ءا8<خ : لثم (

 ،ةيئا}ر[كلااو،ةJرار�|ا ةيليغش�لا تادحولا

 سايقلل ةفاضألاب ،ةيجاتنإلا تادحولاو

 ىدل صاصتخأ وذ ن�فظوم وأ . ققحتلاو

  )   تاz>8|ا سفنب مدقتملا

 ةين[م ة8<خ _^ع  ن�صتµzاو ءاz>8|ا لوصح بوجو

 ةسارد وأ ةقاطلا قيقدت عCراشم 5 نع لقت ال

 لولح ميمصت ةعجارم وأ تانايبلا نم ققحتلا

 ةقاطلا ةءافك

 

 ليrst ةدا[ش وأ مدقتملا نم باطخ •

 فظوملا نأ تIثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ فظوملا

xمدقتملا ىدل لمع   

• yszةيلاتلا ة}ولطملا تادا[شلا نم ة:  

 ةz>8|ا تIثيام وأ CEA وأ CEM ةدا[ش •

 .فظوملا ا[لمحي ~{لاةئفاbملا ةيسدن[لا

•  yszا ن�ب ةيقافتالا نم ة|zمدقتملاو �8ب  

افظوم ناP اذ¶و ،ةيدقاعr ةقالع دوجو تIثت
ً

 

 كلتل ة�·اشم قئاثو ميدقت متي مدقتملا ىدل

 .لماP ماودب فظوملا ا[مدقي ~{لا

  ءاz>8|او فظوملل ةيتاذلا ة�8سلا •

 

ةينفلا تاردقلا  

 نا _^ع سايق ةز[جأ _^ع لوص�|ا وا ةيكلم تابثإ

 : لثم( هاPاحم جمارب وا /و ةرياعم ا[عيمج نوbت

Hysys,  Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI  ه�8غو ( . 

   دحاو ةاPاحم جمانرب و  سايق ةز[جأ ثالث ىyدا دحب

 لوعفملا ةJراس ةز[جألل ةرياعملا ةدا[ش ميدقت بجي

 يراس نوJbو ةمدختسملا جما8<لل صيخرت وأ / و

  .لوعفملا

 

  :ةعmارلا ةداملا

  :ةيلاتلا صيخVWلا تائف دحأ cdع لوص_Zا مدقتملل

 .تاونس ثالث ةدمل ا.راس نوs.و – لماsلا صيخVWلا -1

 .Ò�ªقأ دحك تارم ثالثل ددج.و ةنس ةدمل ا.راس نوs.و – تقؤملا صيخVWلا -2

 

  :ةسماFGا ةداملا

 ماsحأل اًقفو  بسانملا  صيخVWلا cdع ةلصاح ةأش�م لالخ نم الإ ةقاطلا ةءافك تامدخ ةطش3أ ةسرامم زوجي ال

 .ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسا دعÓو ةحئاللا هذ6
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 صيخTUلل RSاملا لباقملا دادسو تابلطلا ةسارد ةيلآ :عFارلا بابلا

  :ةسداسلا ةداملا

 .موي )15( زواجتت ال ةدم لالخ لمتكملا بلطلا ة{Zاعمب موق.و ،تابلطلل �¸فلا مييقتلل اًجذومن زكرملا دمتع|

 :ةعmاسلا ةداملا

 ،كلذل ھتجاح دنع ھz½جوتو صيخVWلا cdع لوص_Zا تاءارجإ لامكإ ضرغل مدقتملل معدلا ميدقتب زكرملا موقي

 : ةيلاتلا لحارملا بسح صيخVWلا تابلط ةساردو ميدقت ةيلآ نوsتو

 .  صيخVWل ةينوVWكلالا ةباوبلا ق.رط نع بلطلا ميدقت جذومنو لي{ÔÕلا ةرامتسا مدقتملا ةئبع° -1

 .TUاملا لباقملا دادس -2

ال6ؤم مدقتملا نأ نم ققحتلاو ھلامتكا نم دكأتلل زكرملا لبق نم بلطلا ةعجارم -3
ً

 صيخVWلا تاطاVWشا اًقفو 

 مزلتسا اذإ  ةمدقملا تانايبلا ة_Ö نم ققحتل بسانم ءارجإ يأ ذاختإ زكرمللو ،ةثلاثلا ةداملا �U ةدراولا

 .رمألا

  :cUي امم يأب  ت.وصتلل صيخVWلا  ةن{cd Zع بلطلا ضرع -4

 .صيخVWلا ةدا�ش رادصإب زكرملا موقي مث بلطلا لوبق ةن{^لا ررقت ثيح  - بلطلا لوبق -أ

 نوsي نأ cdع ،كلذب مدقتملا غالبإب زكرملا موقي مث بلطلا ضفر ةن{^لا ررقت ثيح  - بلطلا ضفر -ب

 .اًبØسم رارقلا

 

 :ةنماثلا ةداملا

  :ي°آلا لود{Zا بسح صيخVWلل TUاملا لباقملا دادس متي

صيخ)'لا عون  
)يدوعس لا5ر( 12املا لباقملا  

تقؤملا صيخ)'لا لما?لا صيخ)'لا   

ةقاطلا قيقدت تامدخ مدقم يدوعس لا5ر فالآ ةثالث ]3000[   ]9000[ Rيدوعس لا5ر فالآ ةعس  

ةقاطلا ةءافك تامدخ مدقم يدوعس لا5ر فالآ ةتس ]6000[   
 لا5ر فلأ رشع ةينامث ]18000[

يدوعس  

 تآشcملل ةقاطلا قيقدت تامدخ مدقم

ةيعانصلا  
يدوعس لا5ر فالآ ةتس ]6000[  

 لا5ر فلأ رشع ةينامث ]18000[

يدوعس  
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 :ةعساتلا ةداملا

�U املا لباقملا دادسو بلطلا لامكإب مدقتملا مايق لاحTU، املا لباقملا نإفTU غ�W سمVWءاوس د xرودصب كلذ نا 

 .هءاغلإ وأ صيخVWلا ب_Û وأ بلطلا ضفر وأ صيخVWلا
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 هؤاغلfو هديدجتو صيخTUلا a`ع لوص\]ل مدقتلا :سماWXا بابلا

  : ةرشاعلا ةداملا

   تارم ثالث تقؤملا صيخVWلا ةديدجت دعH ةلماx ةصخر بلطب مدقتلا ةمد]Zا مدقم cdع ن�عتي -1

 نع لقت ال ةدمب هديدجت دارملا صيخVWلا نا.رس ءاz±نا لبق صيخVWلا ديدجت بلط ةمد]Zا مدقم cdع بجي -2

 :ي°آلا cdع ًءانب بلطلا لوبق مت.و ،موي )30(

 .صيخVWلا نا.رس ةVWف لالخ ا�مدق ��لا ر.راقتلا ةمالس •

 .صيخVWلا تاطاVWشاو تابلطتم ةفاsب مدقتملا ماVnلا •

 .بلطلا ميدقتل ةقباسلا ةنسلا لالخ اًتقؤم صيخVWلا فاقيإ تبجوأ ةفلا]Ý مدقتملا باsترا مدع •

 .صيخVWلا ديدجت عنمت ةفلاخم يأ نم ةيفارشإلا تارا.زلا ولخ •

 .ا6ذيفنت ةمالسو ةزجنملا ع�راشملاب cUيصفت نايب •

  :رشع ةيداFpا ةداملا

  .موي )180( ةدمل لمعلا نع ةمد]Zا مدقم فقوت دنع بسانملا ءارجإلا ذاختا زكرملل -1

 .ةمئاقلا ھتاماVnلا ةفاx ذيفنÔب ھمايق كلذ لبق ßdار.و ةمد]Zا مدقم بلط cdع ًءانب صيخVWلا ءاغلإ متي -2
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 ةمدWXا مدقم تاماTkلا :سداسلا بابلا

  :رشع ةيناثلا ةداملا 

  :cUي امب ةمد]Zا مدقم مVnلي

 ،ةيفاضإ ميماع° وأ تاق_^م وأ تاليدع° نم اz½لع دري دق امàو ةحئاللا هذ6 ھيلع تصن امل اًقفو ھلامعأ ةسرامم -1

 .ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألل اًقفوو

 .صيخVWلا نا.رس ةVWف لالخ صيخVWلا تاطاVWشا ةفاx قيقحت -2

 .زكرملا ا6ددحي ��لا ةينمزلا ةVWفلا لالخ ھتاظحالمو زكرملا تاراسفتسا cdع ةباجإلا -3

 ةيلوؤسم ھيلع عقتو زكرملا نم دمتعملا جذومنلل اًقفوو زكرملا بلط دنع كلذو ھلامعأ ليصافت ن�بي ر.رقت دادعإ -4

Ö_ھيف ةدراولا تانايبلا ةقدو ة. 

 ،صيخVWلا نا.رس ةVWف ءانثأ صيخVWلا تاطاVWشا نم يأ قيقحت cdع ھتردق �W �Uغ° ثودح نع زكرملا راطخإ -5

 تاطاVWشالا تاذ قفو لئادبلا �Wفوتب ماVnلالا عم ،�Wغتلا اذ6 ثودح خ.رات نم Ò�ªقأ دحك مايأ )5( لالخ كلذو

 .اâzودح خ.رات نم موي )30( لالخ

 ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا ىدل )ثلاثلا بابلا( �U درو ام قفو ن�فظوملا لي{Õ° تادا�ش ميدقت -6

Hع ةقفاوملا رارق رودص دعcd لا بلطVWقأ دحب موي )30( لالخ هديدجت وأ صيخÒ�ª. 

 ةينفلا �Wياعملل اًقفو نوsت نأ cdع ھل ةحونمملا ھتصخرو عورشملا عون بسح ديفتسملل ةمزاللا ر.راقتلا ميدقت -7

 ةيمك ھيف ددحي ��لاو زكرملا نم ةدمتعملا جذامنلا æWع ر.رقت لx نع ص]^مب زكرملا د.وزتو ،زكرملا نم ةدمتعملا

  .ةمد]Zا مدقم لبق نم ا�W6فوت حVWقملا ةقاطلا

 مدقم cdعو ، ةمدقملا ةمد]Zا ةدوجب ةقلعتملا  يواsشلاو ھتاظحالم ميدقتب ديفتسملل حمس° تاونق �Wفوت -8

 خ.رات نم موي )30( لالخ اZ}±zاعم cdع لمعلاو ىوsش لx خ.راتو مقرب ديفتسملا د.وVnب ماVnلالا ةمد]Zا

  .ا�ميدقت

 نا.رس ءاz±نا دع�ª Hح تاونس )10( نع لقت ال ةدمل طاش�لاب ةقلعتملا تادنÔسملا ةفاx نم ة]�Õب ظافتحالا  -9

 .صيخVWلا

 لامكإب ماVnلالا عم هءاغلإ وأ ھنا.رس ءاz±نا وأ ھب_Û وأ صيخVWلا فاقيإ دنع طاش�لا ةسرامم نع فقوتلا -10

  .ةمئاقلا تاماVnلالا ةفاx ذيفنت

 .ديفتسملا تامولعم ة.رس cdع ظاف_Zا -11
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 ةعFاتملاو فارشإلا :عFاسلا بابلا

  :رشع ةثلاثلا ةداملا

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا ھلامعأ ةعHاتمو ةمد]Zا مدقم cdع فارشإلا ليØس �U زكرملل

 .ةمد]Zا مدقم نم ةدعملا ر.راقتلاو ةمدقملا تانايبلا ة_Ö نم ققحتلل مزلي ام لsب مايقلا -1

  .صيخVWلا نا.رس ةVWف ءانثأ ھلامعأو ةمد]Zا مدقمب ةقلعتم تادنÔسم يأ بلط -2

 .ةقالعلا تاذ تا�{Zا عم ةعHاتملاو قيس�تلا -3

  .ةحئاللا هذ6 ماsحأ ذيفنت نامضل �Uارشإلا رودلاب مايقلا -4

 ةز�جألاب ةناعتسالا زكرمللو ،ةمد]Zا مدقم cdع �Uارشإلا رودلاب مايقلا ضرغل ن�فرشم ةيمس° -5

 تادنÔسملل لوصولا نم فرشملا ن�كمت ةمد]Zا مدقم cdعو ،ةم�ملا هذ6 ذيفنتل ةصا]Zاو ةيموZ_sا

 .ھفرصت تحت ةعقاولا لمعلا تارقم وأ ع�راشملا عقاوم وأ

  :رشعةعmارلا ةداملا

 وأ ھل صخرملا �Wغ ةمد]Zا مدقم تاسرامم نع تاغالبلا لابقتسا ا�لالخ نم متي لصاوت تاونق ءاش3إ زكرملل

  .ةحئاللا هذ6 ماsحأل ھل صخرملا ةفلاخم

  :رشع ةسماFGا ةداملا

 ةطش3أ cdع يراجتلا م�ل{Û نمضتي يذلا صا]¦ألل ةمئاق دادعإل كلذو ةراجتلا ةرازو عم ةعHاتملاو قيس�تلا زكرملل

 .اً.رود اézيدحت مت.و )ثلاثلا بابلا( �U درو ام قفو ةقاطلا ةءافك تامدخ

 :رشع ةسداسلا ةداملا

 موي )30( ھلا�مiو  ھل صخرملا �Wغلا ةقاطلا ةءافك تامدخ ةطش3أل  سرامملا يراجتلا ل{Õلا كلام ةبطاخم زكرملل 

  .ن�صخرملا �Wغ ةمئاق �U هديق مت الiو ةفلا]Ýا ة{Zاعمل Ò�ªقأ دحك باط]Zا خ.رات نم
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  :رشع ةعmاسلا ةداملا

 دنع زكرملل نإف ،اz½لع صنت دشأ ةàوقع يأب لالخإلا نودو ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا ھب ���قت ام ةاعارم عم

 تا�{Zا عم قيس�تلا ةقالعلا تاذ تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألا نم ا�W6غ وأ ةحئاللا هذ6 ماsحأل  ةفلاخم يأ دصر

 :ةيتآلا تاءارجإلا ذاختا ھلو امك ،مزلي ام ذاختال ةينعملا

 .ةفلا]Ýا ة{Zاعمب ھغالبإ خ.رات نم موي )30( ھلا�مiو فلا]Ýا ةمد]Zا مدقم راذنإ -1

 .موي )180( نع د.زت ال ةدمل اًتقؤم فلا]Ýا ةمد]Zا مدقم صيخرت فاقيإ  -2

3- Û_ا مدقم صيخرت بZ[ا ةمدÝ[ار.و ،فلاßd �U ا مدقم ن�كمت كلذZ[ھعانتما بابسأب ةدافإلا نم ةمد 

 .ةفلا]Ýا ة{Zاعم نع

 .ن�صخرملا �Wغ ةمئاق �U جاردإلا -4

 ةيماتخ ماpحأ :نماثلا بابلا

  :رشع ةنماثلا ةداملا

 ةءافك تامد]Z ة.راجتلا ةطش3ألا ةلوازمب م�ل صخرملا ة.رابتعالا ةفصلا وذ صا]¦ألا عيمج cdع ةحئاللا هذ6 قبطت

 .ة.راجتلا ةطش3ألل �¸طولا ليلدلاب ةدمتعملا ةقاطلا

 :رشع ةعساتلا ةداملا

 ��لا ةيساسألا لوصألا ةيكلم لقن وأ ،اz±لدابم وأ ا�W6جأت وأ ،ه�Wغل ا�حنم وأ ،ھتصخر نع لزانتلا ھل صخرملل قحي ال

  .زكرملا ةقفاوم دعH الإ ن6رلا وأ عيبلا ق.رط نع ءاوس ،ھيف ھل صخرملا ھطاش3 ءادأب لالخإ ا�لقن cdع بتVWي دق

 :نورشعلا ةداملا

 .ا6دامتعا خ.رات نم موي )90( لالخ ةحئاللا هذ6 ماsحأل اًقفو م�عاضوأ ليدع° ةقاطلا ةءافك تامدخ يمدقم cdع

 


