
September 5, 2020

ةیدوعسلاب تاسسؤملاو  تاكرشلل  تارایس  فقاوم  تالظم  عیراشم  ذیفنت  ةكرش 
/mazlatswater.com

تارایسلا فقاوم  تالظم  امها  نمو  تالظملا  عاونا  عیمج  ذیفنتل  هدمتعم  ةكرش  ضایرلا  رایتخا  ةكرش 
ةیدوعسلا  ةیبرعلا  ةكلمملا  ندم  عیمجو  ضایرلا  يف  تاسسؤملاو  تاكرشلل 

Watch Video At: https://youtu.be/LS1E8ygPN-E

ضایرلا  رایتخا  ةكرش  ذیفنت 
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: تارایسلا فقاوم  ةلظم  بیكرتل  كرطضت  يتلا  بابسألا 

ةطساوب ةیامح  لضفأ  میدقتب  موقت  ضایرلا  رایتخا  ةكرش  تارایسل  تالظم  بیكرتل  تاكرشلا  ءاجلت  يتلا  بابسألا  نم  دیدعلا  كانه 
: يه بابسألا  هذهو  تارایسلا  تالظم 

كلذل ةرایسلا  ندعم  رضت  نأ  نكمی  يتلا  ءایشألا  رثكأ  نم  سمشلا  يف  ةرایسلا  كرت  نأ  ثیح  سمشلا ، بابسألا  هذه  مهأ   
.قالطإلا ىلع  دیج  ئش  سیل  ةلیوط  تارتفل  سمشلا  يف  ةرایسلا  كرتو  ةیسیئرلا  بابسألا  نم  سمشلا 

كلذ يدؤیف  ةفیظن  ریغ  اههایم  نوكت  ام  ةداع  راطمألا  نأ  ثیح  كترایسب  رضت  دق  يتلا  ءایشألا  مهأ  نم  ًاضیا  اذهو  راطمألا 
ندعم يف  لكاشملا  نم  ریثكلا  ببسی  نأ  نكمملا  نم  ةرایسلا  ىلع  ةفیظن  ریغلا  هایملا  طقاست  ةرثك  ًاضیاو  ةرایسلا  خاستا  ىلإ 

.صرحلا بجی  كلذل  ةرایسلا 
ىتح ةبوطرلل  ةرایسلا  ضیرعت  بجی  كلذل ال  اهندعمو  تارایسلا  تاراطإ  رضت  نكمی  يتلا  بابسألا  مهأ  نم  يهو  ةبوطرلا 

.اهنع ةجتانلا  لكاشملا  ىدافتت 
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: تارایس فقاوم  تالظم  ةكرش  لضفأ  راتخت  نأ  اهساسأ  ىلع  نكمی  يتلا  رییاعملاو  سسألا  يه  ام 

نأ سسألا  هذه  لوأو  تارایسلا  فقاوم  تالظم  بیكرتو  ذیفنت  ةكرش  لضفأ  نوكن  نأ  نم  انكمت  يتلا  رییاعملا  نم  دیدعلا  كانه 
اهمدختست يتلا  داوملا  لمحت  ةوق  كل  نمضی  نامضلا  اذهو  تاونس  رشع  ةدمل  يقیقح  نامض  تالظملا  ىلع  حنمت  ةكرشلا 

رفوتی ًاضیاو  تارایسلا ، فقاوم  تالظمل  تاماخلا  عاونأ  لضفأ  نم  فلتخمو  ریبك  ددع  اهب  رفوتی  ةكرشلا  نأ  ثیح  ةكرشلا 
هذه لك  رخآ ، ناكم  يأ  يف  اهدجت  نأ  كنكمی  ةیسفانت ال  راعسأ  ةكرشلا  مدقتو  ىوتسم  ىلعأ  ىلع  ةبردم  ةلامع  ةكرشلاب 

.تارایس تالظم  تاكرش  لضفأو  مهأ  نم  ةكرشلا  لعجت  رثكأو  تاموقملا 

ضایرلا رایتخا  ةكرش  اهمدختست  يتلا  تاماخلا 

لك لمحتل  ةلباق  داوملا  هذه  نوكت  نأ  بجیو  تارایسلا  فقاوم  تالظم  لمع  يف  مدختسُت  يتلا  تاماخلاو  داوملا  نم  دیدعلا  كانه  عبطلاب 
ةكرشلا نأل  كلذو  كترایس  ىلع  فوخلا  وأ  قلقلل  يعاد  كلذل ال  تارایسلا  تالظمل  تاماخ  لضفأ  ةكرشلا  مدختستو  ةیوجلا  لكاشملا 

: لثم اهمادختساب  ةكرشلا  موقت  يتلا  تاماخلا  مهأ  نمو  اهیلع  ظفاحت  فوس 
نیلیثیا   يلوبلا  نم  عونصم  شامق 

فا   يد  يف  يب  نم  عونصم  شامق 
نولفتلا   نم  عونصم  شامق 

مارج  يلاوح 1100  هنزو  نوكیو  يروكلا  يس  يف  يبلا  نم  عونصم  شامق 
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مارج  يلاوح 1050  نوكی  هنزو  نكلو  يناملألا  يس  يف  يبلا  نم  عونصم  شامق 
يلارتسالا  يس  يف  يبلا  نم  عونصم  شامق 

ةكرشلا كل  مدقت  عبطلابو  تارایس  فقاوم  تالظم  ةشمقأ  لضفأ  يهو  ةكرشلا  اهمدختست  يتلا  ةشمقألا  عاونأ  نم  دیدعلا  كانه  كلذل 
بیكرت طورش  نع  ءارقا  .تالظملا  لمحت  ةوق  انئالمعل  نمضن  نحنف  قلقلل  يعاد  الف  تالظملا  هذه  ىلع  تاونس  رشع  ةدمل  نامض 

تارایسلل ةیجراخ  تالظم 
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: تارایسلا فقاوم  تالظم  لاكشا 

ام رایتخا  كنكمیو  تارایسلا  فقاومل  ةیجراخ  تالظم  لاكشأ  لضفأ  ةكرشلا  كل  مدقتو  تالظملل  ةدوجوملا  لاكشألا  نم  دیدعلا  كانه 
: يلاتلاك تالظملا  لاكشأ  كل  فنصن  فوسو  كقوذ  بسح  ىلعو  ءاشت 

سكا  فرح  لكش  ذخأتو  تارایسلل  فقاوم  تالظم  كانه   .1
ًابیرقت  ةرئاد  فصن  وأ  سوقم  لكش  ذخأت  ىرخأو   .2
لكشلا  ةیطورخم  نوكت  تارایسلل  تالظم  كانه   .3

مرهلا   لكش  ذخأت  تارایسلل  ىرخا  تالظم  كانهو   .4
رئاط  يحانج  لكش  ذخأی  تالظملل  لیمج  لكش  كانهو   .5

يس   يف  يبلا  تالظم  ةیطغت  كانه  ًاضیاو   .6
تارایسلل  ةیبشخ  تالظم  بیكرت  كانهو   .7
يلوباكلا  تارایسلل  تالظم  كانه  ًاضیاو   .8

شامقلا  نم  ةعونصملا  تالظملا  لك  بیكرت   .9
يئاشنإلا   دشلا  قیرط  نع  تالظملل  ةیطغت  ًاضیاو   .10
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عاونا عیمجو.تارایسلا  تالظمل  ةددعتم  تاماخو  لاكشأ  لضفأ  ةكرشلا  كل  مدقت  ثیح  لكشلاو  ةماخلا  نم  ءاشت  ام  رایتخا  كنكمیو 
تالظملا

: تارایس فقاوم  تالظم  راعسأ 

يف راعسألاو  تارایس  تالظم  رعس  لضفأ  كل  مدقن  انتكرش  يف  نكلو  اهیف  ىلاغم  راعسأ  نومدقیو  راعسألا  ءالغ  نولغتسی  ریثكلا 
ءالغ براحتو  ریثكلا  اهئالمع  ىلع  رفوتو  تاضیفختلاو  ضورعلا  نم  ریثكلا  ةكرشلا  كل  رفوتو  ةیاغلل  ةبسانمو  ةیسفانت  ةكرشلا 

رعس لضفأ  ىلع  لوصحلل  ةصرفلا  لغتساو  لصتاو  نآلا  عراسو  نآلا  دعب  راعسألا  نأشب  قلقلل  يعاد  كلذل ال  ًایلاح  رشتنملا  راعسألا 
.تارایسلا تالظمل 
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ضایرلا رایتخا  ةكرش  يف  ةبردملا  ةلامعلا 

نأ ثیح  تالظملا  بیكرت  نأشب  قلقلل  يعاد  كلذل ال  ىوتسم  ىلعأ  ىلع  تارایس  تالظم  بیكرتل  ةبردم  ةلامع  لضفا  ةكرشلا  كل  مدقت 
، اهنازتا دقفت  وأ  زتهت  نأ  نود  ةیوجلا  لكاشملا  لك  ةمواقمل  اهتئیهتو  تالظملا  بیكرت  ىلع  ةلامعلا  نم  ةعتم  قرف  بیردتب  موقت  ةكرشلا 

ةلامع موقت  كلذ  دعبو  هدیرت  يذلا  لكشلا  رایتخا  كنكمی  كلذل  تارایسلا ، تالظم  بیكرت  لاجم  يف  ةصصختم  ةلامعلا  هذه  نأ  ثیح 
.نكمم تقو  لقأ  يفو  ةلوهس  لكب  هبیكرتب  ةكرشلا 

تارایسلل ةكرحتم  تالظم  بیكرت  يف  انلمعا  دهاش  تارایس ,  فقاوم  تالظم  بیكرت  ضایرلا  رایتخا  ةكرش  اهمدقت  يتلا  تامدخلا 
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: تامدخلا هذه  مهأ  نمو  تارایسلا  فقاوم  تالظم  عیراشم  ذیفنت  تامدخ  لضفأ  ةكرشلا  مدقت 

سمشلا ةعشأ  نم  كترایس  يمحت  ىتح  يلاوح 85 % ةبسنب  لظلا  اهل  رفوتو  سمشلا  نم  كترایس  ةیامحب  ةكرشلا  موقت   .1
.ةراضلا 

.تالظملا  بیكرت  يف  ةصصختمو  ةدوجوم  ةلامع  لضفأ  دی  ىلع  تالظملا  بیكرتل  ةمدخ  مدقت   .2
وأ ةیموكحلا  ءاوس  تارایسلا  فقاومل  ةددعتملاو  ةریبكلا  تالظملا  بیكرتب  موقت  اهنأ  ةكرشلا  اهمدقت  يتلا  تامدخلا  لضفأ  نم   .3

.ةصاخلا 
موقت فوس  ةكرشلاو  دیرت  يذلا  ةماخلاو  نوللاو  لكشلا  لیخت  كنكمی  كلذل  لاكشألاو  تاماخلاو  ناولألا  نم  دیدعلا  ةكرشلا  مدقت   .4

.تنأ  هانمتت  ام  قیقحتب 
.ةكرشلا  اهمدختست  يتلا  داوملاو  تاماخلا  هذه  ىلع  نامضو  تاماخلا  نم  دیدعلا  ةكرشلا  كل  مدقت   .5

ىوتسم ىلعأو  ةمدخ  ىوتسم  ىلعأب  كلذ  لكو  يحاونلا  لك  نم  كل  ریفوتو  ةقوبسم  ریغ  ضورعو  ةیاغلل  ةزیمم  راعسا   .6
.تاماخلل 

بناوجلاو تاهاجتالا  لك  نم  ةرایسلا  يطغت  اهنأ  ثیح  كترایسل  لماك  لزع  ةیلمعب  موقت  كل  اهبیكرتب  ةكرشلا  موقت  يتلا  ةلظملا   .7
.رخآ  يوج  لماع  ىأ  وأ  سمشلل  ضرعم  ةرایسلل  بناج  يأ  كانه  نوكی  الف 

الف وجلا  يف  ةدوجوملا  ةبرتألا  وأ  راطمألا  هایم  برست  وأ  ةرارحلا  نم  كترایس  ىلع  لماكلا  ظافحلل  ةمدخ  ةكرشلا  كل  رفوت   .8
.نآلا  دعب  كترایس  ىلع  قلقلل  يعاد 
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ةصاخلا ةلظملا  بیكرت  دعب  اهنأ  ىرخالا  نكامالا  نم  ریثك  يف  اهدجت  نل  يتلاو  ةكرشلا  اهمدقت  يتلا  ةزیمملا  تامدخلا  مهأ  نم   .9
نأ نكمی  يتلا  ةراضلا  لماوعلا  ةفاك  نم  كترایس  يمحت  ىتح  كلذو  ةلزاع  تاناهدو  داومب  ةلظملا  ناهدب  ةكرشلا  موقت  كترایسب 

.كترایس  رضت 
.تارایس  تالظم  ةكرش  كل  اهمدقت  رثكأو  تامدخلا  هذه  لك   .10
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 : ضایرلا رایتخا  ةكرش  عم  لصاوتلا  قرط 

نم صصختم  قیرف  موقی  فوسو  ةحاتملا  ماقرالا  ىلع  لاصتالا  كنكمی  اهتامدخ  لكب  عتمتلاو  ةكرشلا  عم  لصاوتلا  دیرت  تنك  اذإ 
مالعتسالاو مكل  راعسألا  لضفأ  میدقت  ًاضیاو  نوللاو  ةماخلاو  لكشلا  نم  هنودیرت  ئش  لك  ىلع  مكعم  قافتالل  مكعم  لصاوتلاب  ةكرشلا 

.تقولا اذهب  مازتلالا  متی  فوسو  كل  بسانملا  تقولا  ىلع  قافتالا  ًاریخاو  تارایس  تالظم  بیكرت  صخی  ئش  لك  نع 

نم دیزملا  نادقفل  يعاد  ال  ةكرشلا ، كل  اهمدقت  يتلا  تامدخلاو  ضایرلا  يف  تارایسلا  تالظم  ةكرش  لضفا  تازیمم  لك  ةفرعم  دعبو 
لك نم  كترایس  ىلع  ظفاحو  نآلا  كتلظم  زجحب  مقو  ةدوجوملا  ماقرألا  لالخ  نم  ةكرشلا  ىلع  لاصتإلاب  مقو  نآلا  عراس  اذل  تقولا 

.ةكرشلل ةزیمملا  راعسألاو  ةزیمملا  ضورعلاب  دیفتساو  تاونس  رشعل  نامضلاب  عتمتو  ةراضلا  راثآلا 
مقر 1010896134 يراجت  لجس 

لاوحالا 1019795432 ةقاطب  / يندملا لجسلا  مقر 
يصصختلا عراش  يسیئرلا /  زكرملا 

تالواقملل لوالا  رایتخالا  تالظم  ةسسؤم  / عرفلل يراجتلا  مسالا 
يسیئرلا 1010316735 زكرملا  لجس  مقر 

ةیلاتلا ماقرالا  ىلع  انعم  لصاوت  راسفتسألل 
0114996351
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