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 مشروعات أخرى - 13

  ٌٕتصًيى ٔتٕسيذ ٔتشكيت َظبو اإلَزاس اآلني انًجكش ثبنحشيق َٔظبو اإلطفبء انتهقبئي ثبعتخذاو غبص انٓبن 

   انقبْشح – شبسع  اندالء –نيٍ ثًجُٗ خشيذح األْشاو وانؼب غشفخ شئٌٕ      

  تٕسيذ يؼذاد َظبو اإلَزاس اآلني انًجكش ثبنحشيق نصبنخ انجٕنيُح ثبنغشدقخ 

  تٕسيذ يؼذاد َظبو اإلَزاس ٔيحبثظ اإلطفبء نششكخ انُغبخٌٕ انششقيٌٕ انؼبشش يٍ سيضبٌ يششٔع

دٔاس انؼبشش 

  تٕسيذ ٔتشكيت َظبو اإلَزاس اآلني انًجكش ثبنحشيق نًذسعخ انؼبئهخ انًقذعخ ثشيغيظ

  تصًيى ٔتٕسيذ ٔتشكيت َظبو اإلطفبء انتهقبئي ثبعتخذاو سشبشبد انًيبِ ٔأػًبل َظبو طهًجبد انحشيق

 انًؼبدٖ - يحًٕد انغبػي/   د  نؼًبسح

 انذقٗ  - أحًذ ػض/ تٕسيذ ٔتشكيت َظبو اإلَزاس االنٗ  انًجكش ثبنحشيق نفيال  و

   تصًيى ٔتٕسيذ ٔتشكيت َظبو اإلَزاس اآلني انًجكش  ثبنحشيق ثدشاج قصش انطبْشح ثشئبعخ اندًٕٓسيخ

 تٕسيذ ٔ تشغيم َظبو االَزاس انًجكش ثبنحشيق نؼًبسح  نٕنيخ   ثأنًبظخ 

 ٖتٕسيذ ٔ تشغيم َظبو  االَزاس  االنٗ انًجكش  ثبنحشيق نؼًبسح  عشيبد  انًؼبد 

  تٕسيذ ٔ تشكيت َظبو االَزاس  انتهقبئٗ انًجكش ثكُيغخ انقهت انًقذط ثشبسع أحًذ عؼيذ

  (أساعكٕو) نهغفبسِ انجشيطبَيّ َظبو  االَزاس  االنٗ انًجكش  ثبنحشيقتٕسيذ  

 ٌتٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس ثبنغشقّ نًششٔع انغالو شٕثيُح عُتش شبسع انغٕدا 

  ّتٕسيذ َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق انًؼٌُٕ  نًششٔع َبدٖ انشبطٗء نضجبط انششط 

 ( SEBCOششكخ)

  ٍانششكّ انؼشثيّ )اػًبل تٕسيذ َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق نًغدذ انًحشٔعّ ثبنًُٓذعي

 (نالَشبءاد 

  ِاػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق ٔ َظبو االطفبء انتهقبئٗ ثششبشبد انًيبِ نغفبس

 انيبثبٌ 

 ٌاػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االطفبء انتهقبئٗ ثبنجٕدسِ اندبفّ نغفبسِ انيبثب  
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  ُٗاػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق ٔ َظبو االطفبء انتهقبئٗ ثششبشبد انًيبِ نًج

 ٔصاسِ انصُبػّ ٔانتدبسِ

 االطفبء انتهقبئي ثبعتخذاو غبص تٕسيذ ٔتشكيت َظبوأػًبل  CO2 ِنغشف انًحٕالد ثًُٗ ٔصاسِ انتدبس 

 ٔانصُبػّ 

 االطفبء انتهقبئي ثبعتخذاو غبص تٕسيذ ٔتشكيت َظبوأػًبل  FM200 ِنغشف انًؼهٕيبد ثًُٗ ٔصاسِ انتدبس 

 ٔانصُبػّ

  ّاػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق نًجُٗ يُظًّ االيى انًتحذِ نهتًُيّ انصُبػي–

 انيَٕيذٔ

  ّاػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق ثٕصاسِ االعتثًبس ثًجُٗ ٔصاسِ انصُبػ

 ٔانتدبسِ 

 نهًطبثخ انتبثؼخ ندشيذح االْشاو ثفشع قهيٕة االطفبء تٕسيذ ٔتشكيت َظبوأػًبل  

 ٗاػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق ندشيذح االْشاو فشع اندالء انشئيغ 

  اػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق َظبوAIR SUMPLING UNT  ٔرنك ثًُطقخ

 اكتٕثش انتبثؼخ ندشيذح االْشاو

 ثششبشبد انًيبح ٔغشفخ انطهًجبد نهًجُٗ االداسٖ ثبنتدًغ انخبيظ االطفبء تٕسيذ ٔتشكيت َظبوأػًبل  

  (االعتشبسٖ َبدس خجشاٌ  )

  اػًبل تٕسيذ ٔتشكيت َظبو االَزاس االنٗ انًجكش ثبنحشيق َظبوAIR SUMPLING UNT ٔرنك نششكخ ثبٔس  

ْبٔط  


