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فقس ماظن   pvc

 ، تآشنملا كالسأ  ةيطغتو  ةيفرخزلا  ةءاضإلا  ذيفنتل  ةرارحلاو ،  ءاضوضلا  نع  فقسلا  لزعل  قلعملا  فقسلا  مدختسي  .هبويع  لحيو  يسيئرلا  فقسلا  نم  يلفسلا  ءزجلا  يف  هبيكرت  متي  يذلا  ىنبملل  يوناث  فقس  وه  قلعملا  فقسلا  .ارس  مهئاقبإل  قلقلا  ىلع  ءاضقلاو  كالسألاو  تيبثتلا  يطغت  نأ  اضيأ  نكمي  نكلو  فقسلا ، لامج  فعاضي  طقف  سيل  ءالطلا  اذه  .يسيئرلا  فقسلل  ءالط  ةقلعملا  فقسلا  ربتعيو 
هنأ وه  ةقلعملا  فقسلا  حمالم  نم  ةدحاو  .ةفلتخم  ةرظن  اهيطعيو  الامج  رثكأ  روكيدلا  لعج  باذجو  ديرف  ميمصت  عم  فوقسلا  هذه  .ةيلخادلا  ةياهنلا  يف  ةيساسأ  تارييغت  ءارجإ  نكمي  فوقسلا ، نم  عونلا  اذه  عم  .روكيدلاو  بولطملا  قوذلل  اقفو  اهرايتخا  نكمي  يتلاو  ةقلعملا ، فقسلا  ميماصتلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  تمدقو  ةديدج ، راكفأ  قلخو  مويلا ، .ةفلتخم  ةلثمأ  ىرت  نأ  كنكمي  ةثيدحلا  لزانملا  مظعم  يفو 

مادختسا ايازم  عفد  نكمي  .عنصملا  يف  ةزهاجلا  اهلكيه  متيو  قصللل  ديج  ليدب  وه  فقسلا  اذه  .مهنطو  نييزتل  مادختسا  ىلإ  ليمت  مويلا  سانلا  مظعم  نأ  ديدج  ءالط  وه  قلعملا  فقسلا  فقس  .ةبوطرلاو  هايملا  برستل  ةياغلل  ةمواقمو  ءاملل  اهمظعم  يف  يه  لزنملا  نم  ءزجلا  اذه  يف  ةتبثملا  فوقسلا  .مامتهالا  زكرم  اهلعجيو  ءاضفلا  ديحوت  يغلي  فقسلا  اذه  .فيطل  يفرخز  وج  راهظإو  ةءاضإلا  لعج  كنكمي 
كلس ةيوقتب  ّةيعرف  تاكبشلا  ىلإ  تطبر  وه  فيرص  ةقرو  نم  عون  وه  يبور  .يسيئرلا  فقسلا  تحت  اهتيبثت  متي  امك  ةفرغلا ، عافترا  نم  اليلق  للقي  فئاز  فقس  مادختسا  .ديربتلاو  ةئفدتلا  ةقاط  نادقف  عنمي  هنأل  ةقاطلا ،  كالهتسا  نيسحت  يف  اًمهم  اًرود  قلعم  فقس  لاخدإ  يدؤي  .يسيئرلا  فقسلا  حالصإو  حالصإ  نم  صخرأ  نوكتس  هذيفنت  ةفلكتو  فئاز ،  فقس  . Robbies اياوز نم  نوكتي  فقسلا  لكيه 

حطسأ ةطبترملا  حئاصنلاو  تالاقسلا  ىلإ  رظنيو  .قصلت   امدنع  ةيوجلا  دويقلاو  ذيفنتلا  ةعرس  ضافخناو  يلاعلا ، نزولاو  صجلا ، ةيمك  عافترا  لثم  بويع  هل  فقسلا  اذه  هالعأ ، ةروكذملا  دئاوفلا  ىلإ  ةفاضإلاب  .حيحص  لكشب  اهذيفنت  متي  يتلا  ةعرسلاو  تاطيطختلا  نم  ةعونتم  ةعومجمو  داوملا ، ىلإ  لوصولا  ةلوهس  لمشت  فقسلا  نم  عونلا  اذه  ايازم  ةيرعش .) نم  نفلجملا  ةقرو   ) تاقبطلاو تازيهجتلاو 
anconaf ةكبشلا لثم  فقسلا ،  طالبو  ةقباسلا  ميماصتلا  نم  نوكتت  يتلا  ةقلعملا  فقسلا  ةغبصم  نكلو  ةاطغملا ،  صجلا  حاولأب  زيمتت  يتلاو  نزولا ،  ةفيفخ  ةيذالوف  ةيتحت  ةينب  نم  لماكتملا  فوانكلا  فقس  نوكتي  .قلعملا  فونكلا  كبشم  فقسو  ةلماكتملا  ةقلعملا  فونكلا  فقس  نيجذومن : يف  فقسلا  اذه  ذيفنت  متي  .يسيئرلا  فقسلا  ىلإ  ةحطسملا  صجلا  حاولأك  اهتيبثت  متيو  مويلا  ينابملا  مظعم  يف 

ةفاضإلابو .ةئيبلل  ةقيدصو  ةيلاع  رانلا  هيدل  فقسلا  اذه  .بحاش  عفد  عم  اهمسر  نكميو  ةزهاجلا  صجلا  تاحول  عم  ةقلعملا  فقسلا  نم  عطق  لادبتساو  ةفلتخم  لكايه  ءاشنإ  كنكمي  .ةطيسبو  ةيفرخزلا  نم  نيعون  يف  هذيفنتو  فوانك  فقس  ميمصت  مت  .ىلع  ظافحلل  ةلهسو  نيولتلا  بلطتي  فقسلا ال  نم  عونلا  اذه  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .ةصيخر  راعسألاو  ادج ، ةلوهسب  نزي  فقس  .ةيسيئرلا  فقسلا  ةدالقب  ةلصتملا 
نم ىرخألا ،  فوقسلا  لثم  قلعملا ،  فقسلا  اذه  بيكرت  متي  .هنم  ءاوضأ  ىوس  ءيش  دجوي  ثيح ال  مامصلاو ، ةانقلا  هذه  نم  يفلخلا  ءزجلا  ىلع  اهليغشت  نكمي  هنأ  وه  مويليرج  فقس  ايازم  نم  ةدحاو  .ضعبلا  اهضعب  بناجب  اهتيبثت  مت  يتلا  عبرم  فقس  فيواجت  تيبثت  دعب  هيلإ  رظني  نأ  نكمي  امو  اضيأ  فورعملا  نمو  فقسلا  ىلإ  فقسلا  نم  هنإ  .ةلوهسو  ةعرسب  هذيفنت  متيو  ةيلاع ، لزالزلا  نم  اهتمالس  كلذ ، ىلإ 

ةعبرأ نم  نوكتي  يسيئر  مسق  ىلع  يوتحي  فقسلا  اذه  .كالسألا  وأ  لسالسلا  مادختساب  ةدالق  لبق   lats بشخلا نم  فلأتتو  بلصلا ، وأ   subcharge. موينمولألا فقس  حالصإ  نكمي  .يكلا  نودب  وأ  عم  ةبسانملا  ةيتحتلا  ةينبلا  متي  نأ  يغبني  ةعمتجم ، ةقلعم  فقس  بيكرت  لبق  .قلعملا  فقسلا  لكايهل  بسانم  ميمصتلا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجت  فقسلا ،  اذه  ذيفنتل  .يجراخلا  بشخلا  نم  ةيبشخلا  حيباصملا  ةعونصم 
ناكملل اعبت  فلتخي  فقسلا  .ةيلاع  فرلا  ةايحو  ادماد  فقس  لسغ  متي  .فقسلا  نم  يلفسلا  بناجلا  نع  اهلصف  وأ  هتاحول  بيكرت  نكميو  لعجل ، ةعيرسو  ةلهس  ةبطر  قلعم  فقس  ذيفنتو  بيكرت  .موينمولألا  تاحول  ليكشت  ببس  وه  اذه  نأ  دقتعيو  .كلذ  ذيفنتل  اهمادختسا  يغبني  لواحت  يتلا  طالبلاو  ةيتوصلا ، لزعلاو  ةقلعملا  فقسلا  تيبثت  مت  اذإ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .كلذ  ءارو  ءاضفلا  ىلإ  لوصولاو  ةقلعملا 

امنيس رودو  تاعامتجالا  تاعاق  كلذ  يف  امب  ةيلاع ، ءاضوضلاو  ءاضوضلا  اهيف  نوكت  يتلا  نكامألا  يف  فقسلا  نم  عونلا  اذه  مدختسيو  .لوقعملا  رعسلاو  رانلاو  توصلا  ليلد  ةطيسب ، يه  فقسلا  اذه  حمالم  .ةيتوصلا  نوكت  نأ  يغبني  يتلا  نكامألاو  طيسب  عونو  توصلا ، لزع  بلطتت  يتلا ال  نكامألا  يف  بقثم  عون  مدختسي  .هتيبثت  مت  يذلا  .read!  فقسلل ةينأتم  ةسارد   robitz نم بويعو  ايازم  عم   talka فقس
فوقسلا تيبثتل  ةصاخ  حمالم  لعفلاب  مدختسي  هنأ  ليبقلا  اذه  نم  وه  ىنبملا  ناك  اذإ  .تيبثتلا  نم  ةيلاعو  ةيداصتقا  ةعرس  وه  ةنرملا  فوقسلا  وأ  يرهاظلا  ةقلعملا  فوقسلاو  ةفئازلا ، فوقسلا  نم  رخآ  لاثم  .فوانك  ةكبش  مدختسي  فوقسلا  هذهل  يذيفنتلا  ماظنلا  .مهلالخ  نم  ءوضلا  لقن  ىلع  ةردقلا  وه  جذومنلا  اذه  تامس  نم  ةدحاو  .عساو  قاطن  ىلع  ةمدختسملا  ةبذاكلا  فوقسلا  ىلع  لاثم  وه  ةبذاك 

لازي هنكلو ال  اضفخنم ، رسك  ثودح  لامتحا  نوكي  لزالزلا ، لثم  تالاح  يف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .ناولألاو  ميماصتلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  يف  اهذيفنت  نكمي  هنأ  يه  فوقسلا  هذه  نم  فوقسلا  ةفاضإلاب  .ةلوهسب  هلسغو  هفيظنتو  ءوضلا  لاخدإ  ىلع  رداق  فقسلا  نم  عونلا  اذه  .ةمالسلا  جاجز  جذومنلا  اذه  مدختسي  تالاحلا ، مظعم  يف  .يرهاظلا  ءامسلا  حطسأ  تيبثتو  ةصاخ  طالبلا  مادختسا  كنكمي  ةقلعملا ،
فقس نم  جيزم  .اديج  ةءاضملا  ةءاضإلاو  فافشلا  كيليركالا  طالب  نم  عونصم  فقسلا  نم  عونلا  اذه  .ادوجوم   iGlass ةصاخو ةقلعملا ، فوقسلا  فلتخم  عم   MDF، ةباذجو ادج  ةليمج  ةرظن  قلخي  . IGlass عم .بيجتست  ةفلتخم  قاوذأو  ريغتي ، فوقسلا  هذه  ميمصت  .اهذيفنتل  لوقعملا  رعسلاو  لامجلا  وه  ةفئازلا  فوقسلا  نم  ةديرفلا  تامسلا  نم  ةدحاو  .ميماصتلا  نم  ةعساو  ةعومجم  اهيدلو  نزولا  ةفيفخ 

نأ نكمي  يلاتلابو  ةيديلقتلا ، فقس  نم  لقأ  يه  فوقسلا  هذه  .اهنيب  نم  رايتخالل  ادج  ديج  رايخ  وه  ةيلاع  ةبوطرلا  يتلا  نكامألا  يف  قلعم  فقس  مادختسا  .احاتفنا  رثكأ  ةحاسملا  لعجت  نأ  نكمي  ةبسانم  اقنش  فقس  رايتخاو  ةيبتكم ، ةئيب  يف  راهنلا  لالخ  تقولا  ضعب  نوضقي  سانلا  نم  ريثك  ذنم  .ةيعامتجالا  ةطشنألاو  لمعلل  ةيلاثم  ةئيب  فوانك  قلخت  نأ  نكمي  عيرسلا ، ذيفنتلاو  ليغشتلا  ةلوهسو  ةيلاعلا  ةنورملا 
هنأل .فقسلا  يف  ةعونصملا  بيبانألا  يطغت   PVC وه لزنملا  نم  ءزجلا  اذه  يف  اهمادختسا  كنكمي  ةبذاك  فقس  لضفأ  .ةفلكتلا  ثيح  نم  ادج  لاعف  قلعملا  فقسلا  لاكشأ  نم  جذومنلا  اذهب  ذخألا  نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .ةيلاع  رارقتسا  اهيدل  ةبطر  ةئيب  يف  ةبذاك   knauf. مادختساب  knauf ءاوضأ يف  جمدملا  عم   LED فقسلل نكمي  .كل  بلجي  .ءاخرتسالا  تقولا  سفن  يفو  ادج ، ةليمج  ةفرغلا  ةحاسم  لعجيس 

ةذفانو موينمولألا  ةذفان  نيب  قرفلا  وه  ام  .لابقتسالا   نم  ةليمجو  ةرخاف  رظن  ةهجو  ءاطعإو  ربكأ  ةحاسم  لعج  ةبسانملا ، ةءاضإلا  عم  بنج  ىلإ  ابنج  فوانك ، نم  قلعملا   UPVC نيزخت ةقطنم  ةرارح  ةجرد  نوكت  نأ  بجي  حضف tyrill  ؟ .ةيوئم  ةجرد  ىلإ 21  نم 16   tylls تيبثت لبق  ديج  لكشب  كيدي  لسغ  .تيبثتلا  لبق  ةعاس  قلطلا 24  ءاوهلا  يف   thyla ىلع لمعلا  عقب  كرتت  نأ ال  دعب  ثيحب   tylls. مجح ناك  اذإ 
قش مادختسا  كيلع  بجي  مس ، طبضلاب 60  سيل  تيبثتلا  عقوم   tyle. عقوم طبتري  .قيقد  بيكرتل  ةاذاحملا  مادختسا  متي  تاوطخلا  هذه  عيمج  يف  رادجلا ، ىلع  ةيوازلا  عطاقت  ةمالع  عضو  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا  .ةيوازلا  عافترا  مث  نمو  فقسلا  عافترا  نم  ققحتلا  الوأ  كيلع  بجي  اياوزلا ، طبضل  .ةمعاد  لكايهك  اياوزلا  لمعت  ةفئازلا ، فوقسلا  يف  .ةقلعم  فقس  تيبثت  ديرت  ثيح  يلحملا  رادجلا  لوح  اياوزلا  نييعت 

ةلومح لمحت  رود  عقاولا  يف  بعلت  تاءاشنالا  تحت  هذه  .اياوزلا  ىلع  يدومع  ةيضاملا  لكايهلا  نييعتل  ىلوألا  ةوطخلا  يف  اهفيرعت  مت  يتلاو  حطسلا ، ىلع  طالبلا  عضو  ةيفيك  يف  رظنلا  .سليت  نم  عقوم  عم  ةيضاملا  لكايهلا   tylls. فقسلا داومل  اقفو  تيبثتلا  تارتف  باسح  متي  .مس  ينمز 120  لصاف  ىلع  هراركتو  ةلباقملا  ةيوازلا  ىلإ  ةدحاو  ةيواز  نم  لبحلا  ليصوت  لضفألا  نم  قيقدلا ،  هاجتالا  ىلع  روثعلل 
فقس مادختسا  متي  ةفئازلا ،  فوقسلا  نيب  نم  .قلعملا  فقسلا  نزو  ىلع  ةرطيسلا  وه  قيلعتلل  يسيئرلا  رودلا  نإف  عقاولا ،  يف  .قيلعت  نييعت  ةيسيئرلا ، مايألا  عقوم  ىلع  ادامتعا  مث ، .ةءاضإلل  قيقدلا  عقوملا  ديدحت  بجي  اياوزلا ،  نييعت  درجمب  .بولطملا  يف  ةءاضإلا  ةيمك  كلذكو  ةقلعملا ،   knauf 50،000 ىلإ نم 20  فلتخي  ةفئازلا  فوقسلا  رعس  .ًايبسن  صخرأو  رثكأ   tomen عون ىلع  ادامتعا  عبرم  رتم  لكل 
قالطإ ةفلكت  تاثيدحت  جتنملا  جتنملا  فصو  .ةقلعملا  فقسلا  رعس  نم  ةنيب  ىلع  نوكيل  صخش  يف  ةرايز  وأ  لاصتالا  كنكمي  يتلا  ةقلعملا  فوقسلا  فلتخم  بيكرتو  ءارشل  دالبلا  ءاحنأ  عيمج  يف  راجتلا  نم  ديدعلا  كانه  .جذومنو   knauf 100 بذاك فقسو  ءالدبلا  دعاقم  تسالب  بشخلا  لاير 2020/09/03   500,000 نارهط يف  ةقلعم  فقس   x 5035000 نارهط يف  ةبكرم  ةقرو  مم  لاير 1399/09/02 3 
.ةفئاز فوقس  ءارشل  ناهفصأ  يف  ردصلا  الملاو  اريف  عراشو  دابع  تادعسو  مشاه  ينب  دجوتو  ةياكحلا ، يف  نارهط  يف  قوستلا  زكارم  دالبلا  ءاحنأ  عيمج  يف  ةفئاز  فوقس  بيكرتو  قوستلا  زكارم   1399/09/02/2020 دابآ , تادعس  مشاه ، ينب  ةياكحلا ، يف  نارهط  يف  قوستلا  زكارم  دالبلا  ءاحنأ  عيمج  يف  ةفئاز  فوقس  بيكرتو  قوست  زكارم  لاير 2020/09/02/02  امماد 950,000   2020/09/02 لاير  1,200,000
فوانك جذامن  يه  ام  .ةقاطلا  نادقف  عنمو  لزعلاو  توصلاو  لامجلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ربتعت  فوقسلا  هذه  نأ  وه  جذامنلا  هذه  عيمج  يف  عئاش  وه  ام  .ةيلخادلاو  كب  صاخلا  فقسلا  ىلإ  لامجلا  بلجيو  فقسلا  تحت  ةيطغتل  قلعملا  فقسلا  مادختسا  متي  انلق ، امك  .رايرهش  داتسوأ  يف  شيبورلا  ناكرأ  نم  نكر  لوأ  ةزمح ، ريمأ  كيتتافوم ، عراش  ةيادب  يف  روهال  عراش  يئاهب ، خيشلا  عراش  يعانصلا ، دابآ  تالود  عراش 

ديج لجر  هنإ  .تظحال  يسيئرلا  فقسلا  عم  ةنراقم  ةوقلا  ضافخناو  تقولا  رورم  عم  بوحش  فقسلا ، لصف  ضافخنا  كلمع ؟ ناكم  وأ  كتماقإ  ناكم  يف  اهمدختست  يتلا 
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