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بيكرتلاو ميلستلاو  عينصتلا , ىلع  لمعي  ليمعلل  ةمدخلا  ذيفنتب  لوالا  فرطلا  لواقملا  دهعتي  ةيقافتالا  هذـه  ماكحأل  اقفو   1.1
دهعتي ةـيكرتلا و  اهرئاظن  وأ  اسنيف  تاـعاطق  ةكرـش  نم  يلـصألا  تاعاطقلا  نم  ةـيكيتسالبلا  لـكايهلا  نم  عيمجتلا  نوكي  و 
لامعالا لوبقل  لاغـشألا , لامعا  ذـيفنت  ىلع  لواقملا  دـعاست  ىتلا  فورظلاريفوت  ةـمزالا و  طورـشلا  ةـفاك  ريفوتب  ليمعلا 

اهنمث عفدو  ةذفنملا 

مامتا لبق  ام  ةلحرم  يف  نافرطلا  اهيلع  قفتي  يتلا  طورـشلل  اقفو  اهيلع  قفتملا  ةـقيرطلاب  لمعلا  ءادأب  لواقملا  دـهعتي   1.2
دقعلا اذه  نم  أزجتي  ءزج ال  يه  يتلاو  ىنفلا , ىراجتلا و  ضرعلا  ىلع  عيقوتلا  دعب  ةقفاوملا  متيو  دقاعتلا 

لواقملل ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  ةددحملا  ءالمعلا  ةمدخ  ةـمظنأل  عضختو  تاجتنملا ، نم  ءادألاو  ةدوجلا  لواقملا  نمـضي   1.3
: ةيلاتلا نامضلا  تارتفل  ءالمعلا و  لبق  نم  لامعالا  مالتسا  خيرات  نم  حلاص  كيتسالبلا  نم  لكايهلا  ىلع  نامضلا  ةقاطب  يفو 

نوللا نامض  تاونس   10  - نوللا سفنب  ىلصالا  عاطقلا  جيبلا  نولبوا  ضيبألا  نم  تاجتنملا  ىلع  - 

تاونس  7  - ةيرـسيوسلا وكيف  تاناهدب  ةنوهدم  نكل  نوللا و  سفنب  ىلـصالا  عاطقلا  جيبلا  نولبوا  ضيبألا  نم  تاجتنملا  ىلع  - 
نوللا نامض 

نوللا نامض  تاونس   3  - ىرارح مليفب  ةنولملا  تاجتنملا  ىلع  - 

نامض ةنس   1  - راوسسكالا بيكرتلا و  ىلع  - 

ديروتلاو عينـصتلاو  سايقلا  ةيتالا  لامعالا  نم  ىاب  لواقملا  مايق  مدع  ةلاح  يف  نامـضلا  قيرط  نع  تاجتنملا  هذه  يطغت  ال 
تاجتنملا هذه  نم  ىال  بيكرتلاو 

: يلي ام  لوح  لواقملا  لبق  نم  ليمعلا  ريذحت  مت  دق  قافتالا  اذه  ماربإ  تقو  يف   1.4

يف ددـحملا  قافتالا  اذـه  بجومب  اهذـيفنت  متي  ىتلا  تافـصاوملا  لامعألا و  مجح  نع  ايليـصفت  افـصو  ليمعلل  فيـصوتلا  مت  - 
يراجتلا ضرعلا 

لوصحلا ىلإ  ءالمعلا  جاتحي  فوس  مئاق , ىنبمل  يرامعملا  ميمـصتلاب  قلعتي  اـميف  جـتنملا  ميمـصت  رييغت  بجي  ةـنا  ةـلاح  يف  - 
ةمزاللا حيراصتلاو  تاقفاوملا  عيمج  ىلع 
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لواقملا تامازتلا   2.1

ىتلاو ىنفلا  ضرعلا  يف  اهيلع  قفتملا  طورـشلاو  ةـيفيكلاب  اهيلع و  قفتملا  تاماخلاب  لاـمعألا  ذـيفنتب  لواـقملا  مزتلي   2.1.1
يراجتلا ضرعلا  يف  اهيلع  ةقفاوملا  تمت 

.فارطألا لبق  نم  هيلع  قفتملا  ددحملا  تقولا  يف  لامعالا  ذيفنتب  لواقملا  مزتلي   2.1.2

ىلعو بيكرتلا  ليغـشتلا و  طورـش  ريفوت  ليمعلا  ىلع  بيكرتلا و  دـعب  ليمعلل  نامـض  ةـقاطبرادصاب  لواـقملا  مزتلي   2.1.3
اهيلع قفتملا  طورشلا  بجومب  مالتسالاب  نامضلا  ةقاطب  ىلع  عيقوتلا  ليمعلا 

عفر لامعاب  مايقلاب  لواقملا  مزتلي  امك ال  قبـسم  قافتاب  الا  ليمعلا  ىدـل  ةـميدقلا  تاـعاطقلا  كـفب  لواـقملا  مزتلي  ـال   2.1.4
ليمعلا ةيلوئسم  لماكلاب  اهنا  ثيح  ةميدقلا  تاعاطقلاب  ةصاخلا  تافلخملا 

فلخ دياز  خيشلا  دحاو  هقـش  هرامع 62  زنويد  دياز  دنوبمك  ناونع  يف  ةـيئاهنلا  تاجتنملا  عيمجتو  بيكرتو  ميلـست  ذـيفنت   2.1.5
ةيلع 13/07/17 قفتملا  تقولا  ىف  ملست  رصم  ىربكلا , ةرهاقلا  ربوتكا ,  6 تكرام , ىدوعس 

05.06.2017



ليمعلا تامازتلا   2.2

عم رمالا  ةشقانم  ةيلع و  متت  تاليدعت  ىا  ىلع  ةقفاوملا  ةيلع و  ةـقفاوملا  ىلوالا و  ىنفلا  ضرعلا  ةءارقب  ليمعلا  مزتلي   2.2.1
ققحتلا ةيلوؤسم  ليمعلا  ىلع  عقت  ةيف و  ةدراولا  تافصاوملا  تاساقملا و  ىلع  ةيئاهنلا  ةقفاوملا  متت  ىتح  لوؤسملا  ريدملا 
ضرعلا ىلوالا و  ىنفلا  ضرعلا  قباطت  ةـعجارمب  ليمعلا  مزتلي  ىئاهنلا  ىنفلا  ضرعلاب  ةدراولا  تاـسايقلا  تافـصاوملا و  نم 

اذه ربتعي  ةكرـشلا  نم  ةمدقملا  قاروالا  لالخ  نم  ىئاهنلا  ىراجتلا  ضرعلا  ىلع  عيقوتلا  مهقباطت و  ىدـم  ىئاهنلا و  ىراجتلا 
ةب ةدراولا  تافصاوملا  طورشلا و  ىلع  ةقفاوم 

: ىتالا كلذ  ىف  امب  لمعلا  بيكرتل  ةمزالا  فورظلا  ريفوتب  ليمعلا  مزتلي   2.2.2

لمعلا نكامأ  يف  تاجتنملا  بيكرتل  ةمزاللا  تاقفاوملاو  حيراصتلا  عيمج  ىلع  لوصحلاب  ليمعلا  مزتلي  - 

مقر 2.1.5 دنبلا  ىف  ةيلع  ةقفاوملا  قباسلا  قافتالا  يف  ةددحملا  تاجتنملا  بيكرت  عقومل  لواقملا  يفظوم  لوصو  ريفوتو 

لامعالا بيكرت  عقوم  ىف  ةءاضالا  ريفوتب  ليمعلا  مزتلي  - 

(V 220  ) ةيئابرهكلا ةكبشلا  يف  لواقملا  تاودأ  نم  لاصتا  ريفوتب  ليمعلا  مزتلي  - 

بيكرتلا ةيلمعل  ةمئالملا  ةحاسملا  ريفوت  عم  بيكرتلا  عقوم  ىف  ةيرورض  ريغلا  ضارغالا  لك  ةلازاب  ليمعلا  مزتلي  - 

عقوم نم  لاعتـشالل  ةلباقلا  ماسجألا  ةلازإو  ماطحلا , نم  ةيامحلل  لوصألا  نم  اهريغو  ناردجلاو  تايـضرألاو  ثاثألا  ةيطغت  - 
لاغشألا ذيفنت 

لبق نم  هيلع  قفتملا  تقولا  ىلع  لامعألا  ذيفنت  عقوم  يف  نوكيل  بيكرتلاو  ميلستلا  ديعاوم  ىف  دجاوتلا  ليمعلا  ىلع   2.2.3
لوبقلا هل  ينوناق  لثمم  دوجو  نامضل  وأ  فارطألا 

ىف تابيكرتلا  ةداعا  لواقملل  ةناف  ةيلع  قفتملا  ددحملا و  ميلستلا  تقو  ىف  ةنع  بوني  نم  وا  ليمعلا  ةيزهاج  مدع  ةلاح  ىف 
لقنلا ةـفلكت  عفد  ةداعاب  لـيمعلا  مزتلي  ةـحاتملا و  لواقملا  تابيكرت  ةـطخ  بسح  ىلع  لـيمعلا  عم  ةـيلع  قفتي  رخا و  تقو 

تابيكرتلا دعومل  ةلامعلا  تادعملل و 

مزتلي دنبلا 2.1.2  بسح  ةيلع  قفتملا  ددـحملا و  ميلـستلا  تقو  ةـتامازتلا  ءادا  ىف  ةـنع  بوني  نم  وا  ليمعلا  لشف  ةـلاح  ىف 
ةدحاولا ةعاسلا  ىف  لماعلا  ريظن  ىرصم  ةينج  غلبم 100  عفدب  ليمعلا 

ةروتافل اقفو  ميلـستلا  نوكي  قباسلا  قافتالا  وه  اذـه  لواقملا و  نزخم  نم  ىئاـهنلا  جـتنملل  لـيمعلا  مالتـسا  ةـلاح  ىف   2.2.4
نامض ةداهش  رادصاب  مزتلم  ريغ  لواقملا  نوكي  ءارشلا و 

دبال زجنملا  لمعلا  ةيعون  لوح  ىواكـش  ةـيدل  ناك  اذإ  .لواقملا  لبق  نم  ةزجنملا  لامعألا  جـئاتن  ىلع  لوصحلا  ليمعلل   2.2.5
ليمعلا لبق  نم  لوبق  اذه  ربتعي  مالتسالا  رضحم  ىف  ةديدحت  متي  مل  اذإ  مالتسالا و  رضحم  ىف  هديدحت  نم 

بيكرتلاب ءدبلا  تقو  لواقملل  ةيقبتملا  ةميقلا  لماك  دادسب  ليمعلا  مزتلي   2.2.6
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ىلا يراـــــجتلا  ضرعلا  يف  فارطـــــألا  اـــــهيلع  تــــقفتا  يتـــــلا  لاـــــمعألل  ةـــــيلامجإلا  ةـــــفلكتلا  غـــــلبت   3.1
يرصملا هينجلاب  فارطألا  نيب  تالماعملا  نوكت  نأ  بجي  و  ____________________________ 

دعب  ٪15 ىلوألا ٪85 , ةعفدلا  يلاتلا : بيترتلا  يف  فارطألا  اهيلع  تقفاو  يتلا  ةيلامجإلا  ةفلكتلا  عفدـب  ليمعلا  دـهعتي   3.2
بيكرتلا

ريخأتلا نم  ةرتفل  ديدمتلا  زوجيف  قافتالا  اذه  ءادأ  نم  ءالمعلا  نم  قبسملا  عفدلا  طورشل  لاثتمالا  مدع  ةلاح  يف 

ةذفنملا لامعألا  جئاتن  لوبق  . 4

ةثلاثلا ةلحرملا  ةبيكرت , جئاتن  لوبق  ةيناثلا  ةلحرملا  جتنملا : لوبق  ىه  ىلوالا  ةلحرملا  لحارم  ىلع  لمعلا  جـئاتن  لوبق  متي   4.1
ليغشتلا تاروسسكا  لوبق 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ءالمعلا  لبق  نم  لوبقلاو  لواقملا  لبق  نم  لامعألا  جئاتن  ميلست  ددحت   4.2

( ةروتافلا  ) ميلستلا ةركذم  قيرط  نع  تاجتنملا -  لابقتساو  جاتنإلا  متي  - 

ةيلع ةقفاوملا  قباسلا  ىنفلا  ضرعلل  اقف  تاجتنملا و  بيكرت  متي  - 

يف وا  ددحملا  تقولا  نمـضو  ددحملا  ناونعلا  بسح  لواقملا  يف  ءالمعلا  لبق  نم  ةيئاهنلا  تاجتنملا  لوبق  متي  نأ  بجي   4.3
قافتالا اذه  نم  ةرقفلا 2.1.5  نزخم 

ضرعلل تاجتنملا  هذـه  ةـقباطمو  ةدوجلا  نم  ققحتلاو  تاجتنملا ، صحف  لواقملا  لـثمم  عم  كارتشـالاب  لـيمعلا  ىلع  بجي 
يراجتلا

ةركذـم ىلع  عيقوتلاب  ليمعلا  موقي  ىراجتلا  ضرعلا  عم  ةـيئاهنلا  تاـجتنملا  ةـقباطم  ىف  ةلكـشم  ىا  دوجو  مدـع  ةـلاح  ىف 
( ةروتافلا  ) ميلستلا

ةلصلا تاذ  تاظحالملا  ةذه  نودت  يراجتلا  ضرعلل  تاجتنملا  هذه  تافصاومو  ةدوج  ةقباطم  ىف  ةلكشم  ىا  دوجو  ةلاح  ىف 
اهيلع عيقوتلاو  هنع ) بوني  نم  وأ   ) ليمعلا عيقوت  نم  ةقدصم  ةروتافلا ,)  ) ميلستلا ةركذم  نم  يفلخلا  بناجلا  ىلع 

نم لمع  مايأ  رـشع ) ةسمخ   ) زواجتت 15 ةـلوقعم ال  ةـينمز  ةرتف  نوضغ  يف  اناجم  رهظت  بويع  يأ  حيحـصتل  لواقملا  مزتلي 
( ةروتافلا  ) ميلستلا ةركذم  ىلع  عيقوتلا  خيرات 



حيحـصت ةرتف  لواقملا ) ةدارإ  نع  ةـجراخ  ةـلثامم  ىرخأ  فورظو  تاـنوكم  ةيرورـضلا ، داوملا  صقن   ) ةيئانثتـسا تـالاح  يف 
موي نيثالث )  ) نم 30 رثكأ  سيل  نكلو  ااهتدايز ، نكمي  بويعلا 

وا فلتلا  رطخ  نم  جتنملا  ىلع  ةظفاحملا  ةيلوئـسم  ليمعلا  ىلع  عقتو  جـتنملل  ةروتافلا )  ) ميلـستلا ةركذـم  ىلع  عيقوتلا  نم 
عايضلا

ةيوست نيحل  لواقملا  نزخم  ىلإ  تاجتنملا  داعتو  ميلـستلا , ةركذـم  ىلع  عيقوتلل  ءـالمعلا  نم  رربملا  ريغ  ضفرلا  ةـلاح  يف 
تاعزانملا

تاجتنملا ميلـست  ةداعا  متي  ةذفنملا  لامعألا  لوبق  نم  ءالمعلا  نم  رربم  ريغ  ضفر  ببـسب  ةيئاهنلا  تاجتنملا  ميلـست  ةداعا 
ةيفاضإلا فيلاكتلاو  لامعألل  ةـيلامجإلا  ةـفلكتلا  لماك  عفد  دـعب  جـتنملا  بيكرت  ذـيفنتب  لواقملا  موقيو  ليمعلا ، باسح  يلع 

ةيئاهنلا تاجتنملا  ميلست  ةداعاو  نيزختلاو  غيرفتلا  ليمحتلا /  ةجيتن  لواقملا  اهدبكتي  يتلا 

بايغ يفو  ةذـفنملا  لامعألا  ةدوج  نم  ققحتلاو  صحفلا  ىف  لواقملا  لثمم  عم  لـيمعلا  كرتشي  تاـجتنملا  بيكرت  دـعب   4.4
ةذفنملا لامعالل  لوبق  ربتعيو  ميلستلا  ىلع  عيقوتلا  ربتعيو  لوبق  اذه  ربتعي  ليمعلا 

رـضحم يف  ةلـصلا  تاذ  تاظحالملا  ةذـه  فارطألا  تبثت  ةذـفنملا  لاـمعألا  ةدوج  ىلع  لـيمعلل  تاـبلاطم  دوجو  ةـلاح  ىف 
لوبقلا تاداهشو  ميلستلا 

يلاحلا دقعلا  نم  .ةرقفلا 4.2  يف  ددحملا  تقولا  نوضغ  يف  حيحصتلا  ىلع  لواقملا  لبق  نم  لمعلا  متيو 

رادـصإ لواقملا  لثممل  نوكي  لامعالا  ذـيفنت  ىلع  لوبقلا  ةداهـشو  ميلـستلا  رـضحم  ىلع  ليمعلا  لـبق  نم  عيقوتلا  دـنع   4.5
لواقملل داعيو  ليمعلا  لبق  نم  عقوي  ءزج  ليمعلاب و  صاخ  ءزج  نيمسق  نم  نامضلا  ةفاطب  نوكتت  ليمعلل  نامضلا  ةقاطب 

ىلع ترثا  اذا  تاروكيدلا  تاناهدلا و  لامعا  نم  كلذ  تحت  جردني  ام  لك  فقسالا و  طئاوحلا و  تايـضرالا و  ىواست  مدع   4.6
قاطن نمـض  نوكت  ليمعلا ال  لبق  نم  ةملتـسملا  تاجتنملل  ىلامجلا  لكـشلا  ىتح  وا  ةملـستملا  تادحولل  ةيليغـشتلا  ةلاحلا 

لوبقلا ةداهشو  ميلستلا  رضحمو  لامعألا  لوبقل  وا  ضفرل  اببس  نوكت  الأ  بجيو  لواقملا , ةيلوؤسم 

روكيدلا لامعأ  نم  عون  يأ  جاتنإوا  ةيفاضإ  روكيدلا  رصانع  تيبثتل  امزلم  نوكي  نا  لواقملا  ىلع  بجي  ةلاحلا ال  هذه  يف  اضيأ 

فارطألا ةيلوؤسم  . 5

، كرتشم قافتا  ىلإ  الـصي  نافرطلا ال  ناك  اذإ  .تاـضوافملا  قيرط  نع  ىوست  ةـيقافتالا  هذـه  بجومب  تاـعزانملا  عيمج   5.1
ىرصملا نوناقلل  اقفو  ةرهاقلا  يف  ةمكحملا  ىلإ  عازنلا  لاحي 

يف هب  لومعملا  نوناقلل  اقفو  تامازتلالل  ميلـسلا  ريغ  ءادألا  وأ  ءادأ  مدـع  نع  نيلوؤسم  انوكي  نأ  ىلع  ناـفرطلا  لـمعي   5.2
رصم

يف دحاو   ) يواست ٪0.1 ةمارغلل  ةضرع  وه  ليمعلل  زجنملا  لمعلا  نم  لماكلا  ريغ  دادسلاوأ  دادـسلا  يف  ريخأتلا  لاح  يف   5.3
لمعلل ةيلامجإلا  ةفلكتلا  نم  رثكأ  سيل  نكلو  ريخأت  موي  لك  نع  قحتسملا  غلبملا  نم  ةئملا )

, اذإ ةيقافتالا ، هذـه  نم  دـنبلا 1.4  يف  اهيلع  صوصنملا  تابلطتملل  ليمعلا  لاثتمالا  مدـع  نع  لواقملا  ةيلوئـسم  نوكت  ـال   5.4
يراجتلا ضرعلا  ىلع  عيقوتلا  لبق  ليمعلاريذحت  نم  مغرلا  ىلع 

نم مدق  وأ  هسفن  ءاقلت  نم  ليمعلا  لبق  نم  ةمدقملا  تاسايقلا  ةقدو  ةحص  نع  الوؤسم  نوكي  نأ ال  لواقملا  ىلع  نيعتي   5.5
ليمعلل بيترتلل  اقفو  ثلاث  فرط  لبق 

ناردـجلا نم  ةرواجملا  ءازجـألا  وا  باوبـألا  تاـحتف  وأ  ةذـفانلا  ىف  ررـض  يأ  نع  ةـيلوؤسم  ىا  لواـقملا  ىلع  نوكي  ـال   5.6
ةميدقلا لكايهلا  كيكفتل  ةجيتن  تثدح  يتلا  روكيدلاو 
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هتامازتلاب فارطألا  نم  لك  يفي  ىتح  لوعفملا  يراسربتعيو  عيقوتلا  روف  ذيفنتلا  زيح  قافتالا  اذه  لخدي   6.1

رصم يف  اهب  لومعملا  نيناوقلل  عضخت  دقعلا  اذه  اهمظني  ىتلا ال  ىرخألا  رومألا  لك  يف   6.2

قافتالا اذه  نم  أزجتي  اءزج ال  لكشت  يتلا  قئاثولا ، ةمئاق  . 7

ىلوالا ىنفلا  ضرعلا   7.1

ىئاهنلا ىراجتلا  ضرعلا   7.2

ةروتافلا  7.3

دادسلا تالاصيا   7.4

لوبقلا ةداهش  ميلستلا و  رضحم   7.5

تاجتنملل نامضلا  تاقاطب   7.6

باـسحلا يف  رفوتتو  لواـقملل  ينورتكلـإلا  عقوملا  ىلع  ماـظنلا  لـبق  نم  اـيئاقلت  ةـجردملا  قئاـثولا  لـك  قوف  اـهؤاشنإ  متي 
ليمعلل ىصخشلا 

قحي ةـيقافتالا  هذـه  عيقوت  تقو  يف  نكلو  انوناق ، ةـمزلم  ايئاقلت  اـينورتكلا و  اـهؤاشنإ  مت  قئاـثولا  نأ  ىلع  ناـفرطلا  قفتاو 
هالعأ ةروكذملا  قئاثولا  نم  ةيلصألا  خسنلا  ىلع  عيقوتلاو  ةعابطلا  بلطي  نأ  ليمعلل 



لواقملا

 ECO HOUSE, JSC
 Omarat El Aalam, Agoza, Giza, Cairo, Egypt, 12654 61

 Tel: 0233452445, mob: 01211000101
 Email: info@ecohouse-eg.com

 Bank: EMIRATES NBD, Zamalek Branch
 Bank address: 4 A Ibn Zenky Street Zamalek, Cairo, Egypt

 Swift Code: EBILEGCXXX
 Account: 1019169706903 EGP

ليمعلا

نيفرطلا نم  تاعيقوتلاو  ةيفرصملا  ليصافتلا  . 8

 


