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نبذه �صريعة عن �صناعة الأ�صمنت فى م�صر
للبناء  الزمة  فهى  واالأ�سرتاتيجية  االأ�سا�سية  ال�سناعات  من  االأ�سمنت  �سناعة  تعترب 
والت�سييد وهو اأمر ال غنى للإن�سان عنه فى كل االأزمان وال تكاد تخلو دولة االأن من وجود 

هذه ال�سناعة على اأر�سها.
اأر�سها عام  اأول م�سنع على  اأقيم  ال�سناعة حيث  اإقامة هذه  اإىل  �سباقة  ولقد كانت م�سر 
حتى  �سنوات  لعدة  العمل  فى  امل�سنع  وا�ستمر  حلوان  مدينة  قرب  املع�سرة  مبنطقة   1911

اأغلق.
اأ�س�ست  حيث  للأ�سمنت  م�سانع  لت�سييد  م�ساهمة  �سركات  اإن�ساء  يف  ذلك  بعد  م�سر  بداأت 
اأول �سركة وهى �سركة اأ�سمنت بورتلند طرة عام 1927، ثم تلتها �سركة اأ�سمنت بورتلند 
بحلوان عام 1929، ثم االأ�سكندرية للأ�سمنت مبنطقة املك�س عام 1949 ، ثم القومية الإنتاج 
االأ�سمنت عام 1956 وظل احلال على ذلك ملدة ع�سرين عامٌا حيث بداأ تاأ�سي�س �سركة ال�سوي�س 
اإن�ساء �سركات اأخرى، وفيما يتعلق مبلكية  للأ�سمنت فى نهاية عام 1976 ثم تواىل بعدها 

ميدكوم اأ�صوان للأ�صمنت
�صــرح عمـلق يف �صعـيد م�صـر

�آفــــاق

تاأ�ص�صت �صركة ميدكوم اأ�صوان للأ�صمنت ك�صركة م�صاهمة م�صرية 
خا�صعة لأحكام القانون رقم 8 ل�صنة 1997 عام 2006 براأ�س 
متت  ثم  بالكامل  مدفوع  م�صري  جنيه  مليون   130 م�صدر  مال 
اإنتاج  بغر�س  م�صري  جنيه  مليون   220 حوايل  لي�صبح  زيادته 
الأ�صمنت الرمادي باأنواعه وكذلك الأ�صمنت الأبي�س وغريه من 

املنتجات املتفرعة من �صناعة الأ�صمنت اأو املرتبطة بها.
الإنتاج  بداأ  ثم   2009 فرباير  يف  الت�صغيل  جتارب  بداأت  وقد 
الفعلي يف مار�س 2010 حيث تبلغ طاقته الت�صميمية الق�صوى 

من الأ�صمنت حوايل 810 األف طن �صنويا.
ويقع امل�صنع يف الكيلو 110 بطريق اأ�صوان / اأبو �صنبل.
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اأن 20 �سركة منها تابعة للقطاع اخلا�س وثلث �سركات تابعة للقطاع  ال�سركات االأن جند 
العام.

وعندما تبنت احلكومة فى نهاية الت�سعينات وبداية عام 2000 وما بعده �سيا�سة اخل�سخ�سة 
– الفارج – تيتان  متلكت عدد من ال�سركات العاملية عدداً من ال�سركات املحلية )�سيمك�س 
– �سيمبور – اإيتايل �سيمنت – اإلخ(. ومازالت م�سر بحاجة اإىل مزيد من اإنتاج االأ�سمنت 
ملواجهة متطلبات التعمري والت�سييد واإقامة البنية االأ�سا�سية وامل�سروعات الكربى وملواجهة 

الزيادة العالية فى عدد ال�سكان 

مراحل اإنتاج الأ�صمنت مب�صنع ال�صركة
اأول: عملية التحجري  quarrying  وت�صمل:

االأبحاث اجليولوجية للتاأكد من �سلحية اخلامات ، وتقدير االحتياطي املوؤكد لها .
جتهيز املحجر واإعداده للت�سغيل

ا�ستخراج اخلامات من واجهات الت�سغيل وتوريدها باجلودة التي حتقق متطلبات االإنتاج .
ثانيا: عملية جتهيز اخلامات  Raw Materials preparation  وت�صمل: 

Crushing & Grinding  وهو ما يعرف با�سم عمليات  التك�سري والطحن   1- عمليات 
Comminution ” التفتيت

د. م/  ممدوح حممد حممود
رئي�س جمل�س الإدارة والع�صو املنتدب
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Raw Mix design  2-  تكوين وجبة اخلام
RAW MATERIALS STOCK PILE  ثالثا: ت�صوين اخلامات

       بعد انتهاء عملية التك�سري والو�سول باخلامات - �سواء الرئي�سية ) احلجر اجلريي 
املطلوب  احلجم  اإيل   -  ) الخ   ....  ، الرمال   ، احلديد  خام   ( الت�سحيحية  اأو   ) والطفلة 
واملنا�سب لتغذية الطاحونة ، يتم ت�سوين هذه اخلامات يف كومات منف�سلة لكل خامة علي 
حدة مبنطقة خمازن اخلامات ليتم ال�سحب منها طبقا للن�سب املقررة لتكوين وجبة اخلام 
التفاعلت  اإمتام  يف  وت�ساعد  ت�سهل  التي  النعومة  اإيل  بعد طحنها  الفرن  لتغذية  املنا�سبة 

الكيميائية عند درجات احلرارة املختلفة بالفرن.
HOMOGENIZATION  رابعا: جتان�س اخلام يف كومة الت�صوين

جتان�س اخلامات يف كومات الت�سوين يتم علي اأ�سا�س ترتيب ) و�سع ( اخلامات الناجتة من 
التقدم  با�ستمرار  االإ�ستكر  اأو �سفوف طولية عن طريق  �سورة طبقات  التك�سري يف  عملية 
والرجوع لتوزيع اخلامات يف طبقات حتتوي كل منها علي )ΔT( من االأطنان لطبقة معينة 
، وت�ستقطع ) جترف ( اخلامات من الكومة يف االجتاه امل�ستعر�س العمودي مع اجتاه تركيب 

الطبقات با�ستخدام الريكلمر علي هيئة �سرائح ب�سمك معني )ΔQ( من االأطنان ،
RAW MEAL خام�صا: تكوين وجبة اخلام

من  و   )  Bins( الهوابر  ملليء  منها  ال�سحب  يتم   ، اخلام  خمازن  يف  اخلامات  ت�سوين  بعد 
خلل التحليل الكيميائي لهذه اخلامات واملعاملت  LSF & SM & AM  ( ، يتم �سحب 
اخلامات من الهوابر  Bins  بالن�سب املقررة يف خليط اخلامات Raw mix  بعد حتويلها 
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اإيل معدالت ) طن/ �ساعة ( مرتبطة بتغذية طاحونة اخلام.
Raw Meal Grinding ) صاد�صا: طحن خليط اخلامات ) وجبة اخلام�

يعد طحن وجبة اخلام Raw meal من العمليات اجلوهرية يف �سناعة االأ�سمنت ، وذلك 
 ) تفتيت   ( بدون طحن  الأنه  وذلك   . االأ�سا�سية يف مرحلة احلرق  للتفاعلت  املواد  لتهيئة 
بتغري  فيتاأثر  اجل�سيمة  داخل  اأما  للتفاعل  املهياأة  فقط  هي  تكون  اجل�سيمات  اأ�سطح  فاإن 
درجات احلرارة �سعودا وهبوطا دون حدوث التفاعلت املرجوة نظرا لعدم توافر التجان�س  

والنعومة املطلوبة ، 
�صابعا: ت�صغيــل طاحونـــــة اخلـــام

   يتم خلط خليط اخلامات الوارد من الهوابر  Bins  مع االأحجام الكبرية اخلارجة من 
 Mechanical recirculation الطاحونة والتي مت تدويرها يف دائرة الطحن املغلقة
ومنه اإيل الطاحونة مبعدالت حتقق اأعلي كفاءة يف الت�سغيل .   Seal bin  يف هوبر التغذية

وي�ستخدم الهواء اخلارج من برج الت�سخني يف جتفيف اخلامات داخل الطاحونة  

Continuous  ثامنا: التجان�س امل�صتمر
Controlled Flow ، حيث يتم  يعترب االجتاه احلديث يف �سوامع اخلام ويطلق عليه 
التجان�س مع ا�ستمرار دخول اخلامات اإيل ال�سومعة وال�سحب منها و يعتمد نظام ال�سحب 

اأ�سفل ال�سومعة علي اأكرث من خمرج ) حوايل �سبعة خمارج ( ، 
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PRE-HEATER   تا�صعا: برج الت�صخني
 Co-Current ويقوم امل�سخن بوظيفة املبادل احلراري الذي يعمل بنظام التيار املتداخل
، حيث ي�سري فيه خليط اخلامات املطحون الناعم هابطا من اأعلي اإيل اأ�سفل لتختلط مع 
الغازات ال�ساخنة – عادم الفرن -  املتحركة عك�سيا من اأ�سفل اإيل اأعلي ب�سكل يزيد من فاعلية 
انتقال احلرارة ، وهذا يوؤدي اإيل حتويل املركبات اإيل اأكا�سيد والتخل�س من كل ال�سوائب عن 

طريق التطاير .
وعلي ذلك فحرارة عادم الفرن ال تعترب كلها مفقودة الأنها بت�سخينها للخامات توفر قدر 

من الوقود كان �سي�ستهلك يف هذا الغر�س.
ROTARY KILN   عا�صرا: الفرن الدوار

الداخل بالطوب احلراري الأنها تعمل  ال�سلب مبطنه من  ا�سطوانة جوفاء من  عبارة عن 
مبثابة غلف جلحيم يحرق فيه خليط اخلامات عند درجة حرارة ت�سل اإيل 1450 ْ م والتي 

عندها يتكون الكلنكر ، 
Clinker cooling  حادي ع�صر: تربيــــــــــــــــد الكلنـــكر

 ، العادية  احلرارة  درجات  عند  ي�ستقر  ال  هيدروليكيا  الن�سط  للكلنكر  التعديني  الرتكيب 
وعدم اال�ستقرار هذا ي�ستلزم التغلب عليه ب�سرعة تربيد الكلنكر ال�ساخن 

Grate cooler    ثاين ع�صر: مربد احل�صرية
ثابت  يليه  الذي  وال�سف  متحرك  منها  جزء  �سفوفا  متثل  معدنية  بلطات  من  يرتكب 
وبذلك يتم حترك الكلنكر فوق البلطات من �سف اإيل الذي يليه بينما يدفع الهواء البارد 
الناجت من مراوح الطرد املركزي املوجودة اأ�سفل احل�سرية ليتخلل طبقة الكلنكر املوجودة 
الكلنكر  بني  الكفاءة  عايل  حراري  تبادل  فيحدث  بالبلطات  فتحات  خلل  من  اأعلها 

ال�ساخن والهواء البارد ينتج عنه هواء �ساخن ي�ستخدم كهواء حريق باملكل�سن .
ثالث ع�صر: طحن الكلنكر واإ�صافة اجلب�س ) �صلفات الكال�صيوم ( لإنتاج الأ�صمنت
ي�ساف اجلب�س اإيل الكلنكر اأثناء الطحن الإنتاج االأ�سمنت بغر�س تنظيم ال�سك ، واملق�سود 
 C3A بتنظيم ال�سك هو ا�سافة ن�سبة اجلب�س امل�سبوطة التي تعمل علي حتجيم فاعلية  
امل�سئول االأول عن ال�سك ، والأنه بدون ا�سافة اجلب�س يتفاعل C3A مع املاء ويحدث حتجر 

packing رابع ع�صر: التعبئة
تتم عمليه التعبئة با�ستخدام ماكينات التعبئة فى حالة ا�ستخدام ال�سكائر حيث يكون وزن 
ال�سكارة 50 كجم ±  2% ، اأو يتم تعبئة اال�سمنت ال�سائب مبا�سره من ال�سوامع فى ال�سيارات 

ح�سب رغبة العميل من االأماكن املخ�س�سة لذلك.
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م�شروع �لعدد

يعترب م�سروع بيفريل هيلز واحد من اأ�سخم م�ساريع االإ�سكان �سديد التميز والرقي يف م�سر ومن 
اأكرثها تكامًل، وهو يقع يف مكان متميز مبدينة ال�سيخ زايد، وتعد �سركة م�سر للتنمية الهند�سية 
)ميدكوم( من اأبرز �سركات املقاوالت التي اأ�سهمت يف ت�سييد هذا التجمع ال�سكني، اإذ اأنها نفذت و�سلمت 

حتى االآن ثلث مراحل من امل�سروع يف املوعد التعاقدي دون تاأخري وهي: 

ا�صم املالك: �صركة ال�صاد�س من اأكتوبر للتنمية وال�صتثمار )�صوديك(

ال�صت�صاريون:  ECH ،  ABCG،  العمار ال�صت�صارية

مدير امل�صروع: مهند�س/ بدر �صياء

مدير املكتب الفني:    مهند�س/ حممد دكتور

م�صـروع بيفريل هيلز )�صوديك(
مبدينة ال�صيخ زايد
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اإحدي املراحل حتت االأن�ساء

اإحدي فيلت املراحل امل�سلمة

D امل�صروع -
- التريا

 EVIDA -
 وتقوم حالًيا بتنفيذ املرحلتني: 

- الـ20 عمارة
- الـ 8 عمارات

هذا وقد بلغ حجم االأعمال امل�سندة اإىل ميدكوم 

حتى االآن حوايل 245 مليون جنيه م�سري.
املبتكرة  املعمارية  الت�سميمات  عن  وف�سل 
بيفريل  م�سروع  متيز  فقد  ال�سكنية،  للوحدات 
يف  املماثلة  امل�سروعات  من  غريه  عن  هيلز 
مبا  العام،  املوقع  تخطيط  وجمال  بروعة  م�سر 
�سا�سعة وبحريات  م�ساحات خ�سراء  يحتويه من 

ا�سطناعية ومطاعم وو�سائل ترفيه.
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اأول: املقاول
وعليه  امل�ساريع،  تنفيذ  يف  رئي�س  طرف  املقاول 
بها الإمتام  القيام  التي يجب  املهام  تقوم غالبية 
له،  جناح  امل�سروع  جناح  فاإن  ولهذا  امل�سروع، 
االأحوال جناح  يعني يف كل  املقاول ال  لكن جناح 
يف  �سببا  تكون  قد  التي  الظروف  اإن  اإذ  امل�سروع، 
تعرث امل�ساريع كثرية ومتعددة، وقد ال يكون اللوم 
فيها على املقاول وحده. تعاقدياً، على املقاول اأن 
يقوم بتنفيذ االأعمال حمل العقد، ولهذا فاإنه ال 
التي متكنه  اللزمة  باملوارد  يكون جاهزاً  اأن  بد 
التمويل  ت�سمل  املوارد  العقد.  بنود  تنفيذ  من 
واملعدات  واالإدارية  والفنية  الب�سرية  واملوارد 
االأ�سعب  املهمة  وهي  للتنفيذ،  اللزمة  واملواد 
كرب  مع  خ�سو�سا  توفريها  يف  تعقيدا  واالأكرث 
التنفيذ  وبنود  م�ستويات  وتعدد  امل�ساريع  حجم 
التي  الفنية  واالأنظمة  عملياتها  وتعقيد  فيها 

حتتوي عليها. 
�سناعة  تعانيها  التي  الرئي�سة  امل�سكلت  من 
فيها، حيث  يرغب  دخول من  �سهولة  االإن�ساءات 
باإمكان من يريد اأن يكون مقاوال، اأن يكون كذلك 
االأرباح،  بريق  يجذبهم  و�سحاها،  ع�سية  بني 
وت�ساعدهم �سهولة االأنظمة، وعلى هذا االأ�سا�س 
اأو  اخلربة  تنق�سهم  املقاولني  من  كثريا  فاإن 
املعرفة يف هذا املجال، وهم يتعلمون من التجربة 

�إد�رة م�شروعات

اأ�صباب تعرث امل�صاريع )2(
تتعرث  التي  امل�ساريع  هي  وال�سحية  واخلطاأ؛ 
واخلدمات التي تتاأخر. يف املقابل، فاإن كثريا من 

املقاولني حتى 
االإدارة  اأدوات  تنق�سهم  امل�ساريع،  يف  خربتهم  مع 
االأ�سعار  يف  فاملناف�سة  القطاع،  هذا  حتكم  التي 
دقيق  اأ�سا�س  على  الت�سعري  يكون  ال  وقد  كبرية، 
يهتمون  ال  منهم  وكثري  امل�سروع،  بذلك  فيتاأثر 
منهجيات  يتبعون  وال  الأعمالهم،  بالتخطيط 
اإدارة التنفيذ واملراقبة  امل�ساريع االأخرى يف  اإدارة 
والتحكم. اأما االإدارة املالية فهي ال�سبب الرئي�س 
اإمتام  على  املقاولني  من  كثري  قدرة  تدين  يف 
�سروط  و�سمن  املحدد  الوقت  يف  م�ساريعهم 
الب�سرية  املوارد  فيه  تعد  الذي  الوقت  يف  العقد. 
عن�سر التحدي االأكرب للمقاولني يف بلد ال يوجد 
فيه عمالة فنية حملية تعمل يف هذا القطاع، مع 
مطالبة اجلهات الر�سمية بن�سب �سعبة التحقيق 
الذين  للمقاولني  خ�سو�سا  الوظائف  لتوطني 
اأو  عقودهم،  حجم  لكرب  عمالتهم  اإعداد  تزيد 
مقاويل الت�سغيل وال�سيانة الذين يعتمدون على 
من  فاملطلوب  كبري.  ب�سكل  املحلية  غري  العمالة 
املقاول اأن يقوم بالعمل، يف الوقت الذي ال ميكنه 
فيه احل�سول ب�سهولة على من يقوم بهذا العمل، 

وهي معادلة �سعبة للغاية. 
املقاولني  غالبية  عند  اال�سرتاتيجي  التخطيط 
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نظام  اأن  ومع  موجود.  غري  يكن  مل  اإن  �سعيف 
امل�ساريع  اإ�سناد  اإىل  يهدف  املقاولني  ت�سنيف 
غالبية  اأن  اإال  بها.  القيام  ميكنه  من  اإىل  فقط 
لو  )حتى  كثرية  اأعمال  على  يح�سلون  املقاولني 
حيث  احلجم،  كبرية  اأو  ت�سنيفهم(  �سمن  كانت 
ال ميكنهم تنفيذها لعدم توافر االإدارة اأو اخلربة 
اأو املوارد الكافية لذلك، وي�ستعينون بعمالة غري 
دورهم  ليكون  الباطن  من  مبقاولني  اأو  ماهرة 
مهمة  وهي  بنوده.  تنفيذ  من  بدال  العقد  اإدارة 
فيها كثري من املخاطر، وغالباً ما يكون امل�سروع 
االأدوات  من  عموما  والتخطيط  ال�سحية.  هو 
به  االهتمام  غياب  لكن  امل�ساريع،  لنجاح  املهمة 
للتعرث  عر�سة  امل�ساريع  يجعل  املقاولني  عند 
االأ�سا�س.  من  وجوده  لعدم  واإما  لق�سوره  اإما 
والتخطيط ي�سبق التنفيذ، ويكون االأ�سا�س الذي 
والتحكم فيه، وي�سمل  امل�سروع  تتم عليه مراقبة 
التخطيط  عمليات  جميع  للم�سروع  التخطيط 
وزمنه  وتكلفته  امل�سروع  لنطاق  متكامل  ب�سكل 
املتعلقة  واالت�ساالت  وجودته  الب�سرية  وموارده 
ملا  التخطيط  وكذلك  وخماطره،  وتوريداته  به 
بامل�سروع  اخلا�سة  واملطالبات  بال�سلمة  يتعلق 
اأ�س�س  على  وذلك  املالية،  واإدارته  امل�سروع  وبيئة 
امل�ساريع.  اإدارة  يف  للمخت�سني  ومعروفة  حمددة 

فهل كل املقاولني يقومون بهذا؟
ثانًيا: ااملالك  

يعد املالك هو امل�ستفيد االأول من اإجناز امل�سروع 
عقًل  املقبول  من  فهل  له،  طط  خمخُ هو  ح�سبما 
تعرث  اأ�سباب  من  �سببا  نف�سه  املالك  يكون  اأن 

�سببا  يكون  قد  املالك  اأن  واحلقيقة  م�سروعه؟ 
من اأ�سباب تعرث امل�سروع عندما يكون غري وا�سح 
دد  االأهداف، وبذلك يكون نطاق امل�سروع غري حمخُ
باقي  مع  بالتن�سيق  يقوم  ال  وعندما  بو�سوح، 
به،  م�ساحلهم  تتاأثر  الذين  بامل�سروع  املعنيني 
التعاقدية  امل�سروع  وثائق  تكون  عندما  وكذلك 
غري مكتملة اأو غام�سة اأو غري وا�سحة، اأو عندما 
اأو  منظمة  غري  بطريقة  للم�سروع  اإدارته  تكون 
باقي  مع  يتعاون  ال  عندما  اأو  احرتافية،  غري 
اأطراف امل�سروع بال�سكل املطلوب وال يتفهم اأهمية 
يهتم  ال  وعندما  للم�سروع،  النقدية  التدفقات 

باإغلق امل�سروع ومتعلقاته التعاقدية. 
يف  االأطراف  جلميع  الرئي�س  املحرك  هو  املالك 
ولذلك  مل�سلحته،  يعملون  فاجلميع  امل�سروع، 
على  واالأقدر  االأقوى  هو  امل�سروع  يف  نفوذه  فاإن 
ال�سحيح عندما يكون  امل�سار  اإىل  امل�سروع  توجيه 
غري كذلك، وهو االأكرث قدرة على اإدارة العلقات 
يف امل�سروع بال�سكل الذي يخدم م�سلحة امل�سروع 
وي�سمن اإنهاءه على اأكمل وجه. لذلك وجب عليه 
اأهدافه من امل�سروع وا�سحة بدقة،  اأن تكون  اأوال 
كان منها  ما  اإال  التغيريات،  تفادي  ي�سمن  حيث 
وثائق  اكتمال  ي�سمن  اأن  عليه  اأن  كما  �سروريا. 
امل�سروع االأ�سا�سية ح�سب نوعية التعاقد، الأن عدم 
اكتمالها اأو عدم و�سوحها اأو تعار�سها قد يت�سبب 
�سواء  والتعديل  التو�سيح  انتظار  يف  التعطيل  يف 
للوثائق اأو للأعمال التي يتم تنفيذها عليها قبل 
اأن اختيار املالك نوعية  التعديل والتو�سيح. كما 
التعاقد قد يكون لها كبري االأثر يف اإجناح امل�سروع 
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التف�سيل  م�ستوى  مع  متوافقة  تكون  بحيث 
املتوافر لدى املالك، ومع طبيعة امل�سروع وحجم 
التعقيد يف عملياته، وكذلك مع التمويل املتوافر 

له. 
جناحه؛  يف  اأ�سا�س  للم�سروع  املالك  اإدارة  طريقة 
اأن  كما  االأطراف.  لبقية  املحرك  باعتباره  وذلك 
هي  ودعمه  وتعاونه  ومتابعته  اإ�سرافه  طريقة 
االأ�سا�س يف اإجناح يف امل�سروع باعتبارها الطريقة 
يتعر�س  م�ساكل  اأي  على  التغلب  بها  التي ميكن 
لها امل�ساريع يف العادة. وتتاأثر امل�ساريع �سلباً عندما 
تكون اإدارة املالك للم�سروع غري مكرتثة اأو غري 
احرتافية فيما يتعلق بالعمليات االأ�سا�سية الإدارة 
اأطراف  بني  واالت�سال  العلقة  اإدارة  اأو  امل�ساريع 
امل�سروع واملعنيني به. اإذ اإن املطلوب من املالك اأن 
يوؤكد لبقية اأطراف العقد اأن الهدف الرئي�س اأن 
من  االأ�سا�سي  الهدف  لتحقيق  جميعا  يتعاونوا 
اأن  وميكن  له،  خمطط  هو  كما  واإنهائه  امل�سروع 
من  م�ساحله  طرف  كل  يخُحقق  عندما  ذلك  يتم 
يكون  اأن  يجب  والتي  امل�سروع  يف  م�ساركته  وراء 
على  حر�سه  عليها  وحري�سا  �سامنها  املالك 

حتقيق م�ساحله من اإجناز امل�سروع. 
واإجناز  توفري  ت�سمن  التي  النقدية  التدفقات 
يهتم  وعندما  جناحه،  ع�سب  هي  امل�سروع  بنود 
االأوقات  ويف  التعاقدية  بها �سمن احلدود  املالك 
ا�ستخدام هذه  التي ت�سمن  املنا�سبة وبال�سوابط 
يف  النجاح  فاإن  فقط،  امل�سروع  مل�سلحة  التدفقات 
لي�س من م�سلحة  امل�سروع.  يكون حليف  الغالب 
املقاول اأن يخ�سر يف امل�سروع، كما هو الهدف نف�سه 

عند اال�ست�ساري، والربح املادي هو امل�سلحة االأوىل 
اإىل  اإ�سافة  حتقيقها  يف  طرف  كل  يرغب  التي 
والقيام  بالتوريدات  املتعلقة  امل�سروفات  تغطية 
ذلك  العقد  اأطراف  يتفهم  اأن  ويجب  باالأعمال، 
حتى يتمكن كل منهم من العمل بكل جدية على 
اإجناز اأعمال امل�سروع يف اأوقاته املحددة وباجلودة 
املطلوبة. كما اأن اإغلق امل�سروع واإنهاء متعلقاته 
يرتبط  امل�سروع  جناح  يف  رئي�سا  عن�سرا  تعترب 

مبا�سرة باملالك وبطريقة اإدارته للم�سروع. 

ثالًثا: التدفقات النقدية وتعرث امل�صاريع
يف  التوازن  على  م�سروع  اأي  اإدارة  جناح  يعتمد 
اإدارة  وح�سن  به  اخلا�سة  النقدية  التدفقات 
ال�سيولة. وعندما يحتاج املالك اإىل امل�سروع فاإنه 
تقدم  ح�سب  العقد  قيمة  تنفيذه  �سبيل  يف  يدفع 
لي�س  املخُنفذ  واملقاول  امل�سرف.  واعتماد  االإجنار 
ولذلك  امل�سروع،  بتمويل  يقوم  اأن  منه  مطلوباً 
يجب اأن يح�سل على م�ستحقاته ب�سرعة وبانتظام 
حتى يتمكن من متويل عمليات امل�سروع. ويعترب 
وبذلك  املقاولني،  م�ستحقات  �سرف  يف  التاأخر 
رئي�سا يف  �سبباً  الواردة،  النقدية  التدفقات  نق�س 
التدفقات  اأن  امل�ساريع ورمبا تعرثها، كما  تاأخري 
فيها  يكن  اإذا مل  املقاول  ترهق  ال�سادرة  النقدية 
وتوافر  الواردة،  النقدية  التدفقات  مع  توازن 
قرارات  التخاذ  امل�سروع  مدير  يدعم  ال�سيولة 
جريئة تركز على تفادي املخاطر، وال�سرف املبكر 
املحدد.  وقته  يف  امل�سروع  لت�سليم  االأعمال  على 
امل�سروع،  تكاليف  تخفي�س  يف  عامًل  تعترب  كما 
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كن التدفقات النقدية  وبذلك زيادة ربحيته، ومتخُ
امل�سكلت  تغطية  من  امل�سروع  مدير  االإيجابية 
تاأثريها يف  والتاأكد من عدم  العار�سة لتجاوزها 
جدول اأعمال امل�سروع. يف الوقت الذي توؤثر فيه 
امل�سروع  يف  بال�سلب  ال�سالبة  النقدية  التدفقات 
بداية من تاأخره عن اجلدول الزمني لعدم قدرة 
امل�سروع،  واأعمال  بنود  على  ال�سرف  على  املقاول 
وت�ساعف  بامل�سروع،  املتعلقة  التكاليف  وزيادة 
الذي  االإحباط  اإىل  اإ�سافة  به،  املتعلقة  امل�سكلت 
يخُ�سيب العاملني فيه، وبالتايل عدم ر�سا اأطراف 

العقد وتاأثر اأ�سحاب امل�سالح بكل هذا. 
يف  التوازن  عدم  من  ال�سيولة  نق�س  ينتج 
امل�سروفات واالإيرادات اخلا�سة بامل�سروع، اأي زيادة 
امل�سروف على امل�سروع عن املتحقق من اإيراداته، 
وبالتايل ي�سطر املقاول اإىل ال�سرف على امل�سروع 
تتاأثر  وبذلك  اأخرى،  م�ساريع  اإيرادات  من  اإما 
باال�ستدانة  واإما  لديه،  التي  امل�ساريع  جميع 
من  اأو  التمويلية  املوؤ�س�سات  من  امل�سروع  لتمويل 
املالية  االإدارة  �سعف  اأن  كما  اأخرى.  جهات  اأي 
التدفقات  اإدارة  املقاولني وعدم متكنهم من  عند 
ي�سعهم  لديهم  التي  امل�ساريع  ملجموعة  النقدية 
مع  حتى  اأو  العقد  اأطراف  مع  العلقة  حرج  يف 
يتم  ال  تدعمهم، حيث  التي  التمويلية  املوؤ�س�سات 
بكل  اخلا�سة  امل�ستخل�سات  رفع  بطلب  التقدم 
التدفقات  وتخُ�ستخدم  منتظم،  ب�سكل  امل�ساريع 
النقدية الواردة من م�سروع اأو م�سروعني اأو حتى 
امل�ساريع  كل  م�ساريف  تغطية  يف  م�ساريع  عدة 
وم�ساريف ال�سركة االإدارية االأخرى، وهي معادلة 

الوقت. ورمبا  الف�سل مع  غري موزونة م�سريها 
النواحي  يف  امل�ساريع  مديري  تاأهيل  عدم  يكون 
املالية �سببا يف �سعف االإدارة املالية لدى املقاولني 
بالعقود  تتعلق  اأ�سبابا  هناك  اأن  كما  عام.  ب�سكل 
فال�سيغة  امل�ستخل�سات،  و�سرف  واالإ�سراف 
حترتم  ال  العامة  االأ�سغال  لعقد  حاليا  املعتمدة 
فما  التطبيقية،  الناحية  من  النقدية  التدفقات 
واحد  م�ستخل�س  تقدمي  من  العقود  اإليه  تدعو 
االإ�سراف  يوافقه  ال  �سهري  ب�سكل  االأقل  على 
به  تاأخذ  ال  االإ�سراف  يعتمده  وما  يعتمده،  وال 
االإجراءات املالية طويلة املدى التي يتعر�س لها 
يوؤكد على وجود خلل كبري  امل�ستخل�س، والواقع 
يف كيفية اعتماد و�سرف امل�ستخل�سات مما يوؤدي 
اإىل تاأخريها باالأ�سهر. يف الوقت الذي تو�سد فيه 
اإىل من  املقاولني عندما يحتاجون  اأمام  االأبواب 
�سرف  تاأخر  ويوؤدي  م�ساريعهم،  بتمويل  يقوم 
اإىل  التمويلية  امل�سادر  وق�سور  امل�ستخل�سات 
وبالتايل  توازنها،  وعدم  النقدية  التدفقات  خلل 
تاأثريها ال�سلبي يف امل�سروع. واحلل رمبا يكون يف 
تاأخر  من  باحلد  يتعلق  فيما  االإجراءات  �سرامة 
�سرف م�ستحقات املقاولني، ورفع م�ستوى ثقافة 
باالإدارة  بالذات  امل�ساريع  العقد ومديري  اأطراف 
بتقدير  يتعلق  فيما  �سواء  للم�ساريع  املالية 
التكاليف اأو بالتدفقات النقدية اأو بكيفية التحكم 

املايل
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ركن �لهند�شة

ال�صروط والإحتياطات العامة مراعاتها 
عند تنفيذ اأعمال العزل :

امل�سروع  وم�ستندات  الر�سومات  قراءة  يجب   -1
قراءة جيدة قبل البدء يف اأعمال العزل.

2- يراعي اأن يكون ال�سطح املطلوب عزله �سطحا 
واالأجزاء  والنقر  التموجات  من  خاليا  م�ستويا 

املفككة وتام اجلفاف وخايل من الرطوبة.
البدء  قبل  املعزولة  االأ�سطح  نظافة  �سمان   -3
العالقة  وال�سوائب  االأتربة  من  العزل  عملية  يف 
و�ساقط املونة والزيوت وال�سحوم و�سداأ احلديد 
يف حالة االأ�سطح املعدنية ثم ملأ عرامي�س املباين 
توؤثر  ال  حتى  وذلك  عزلها  املطلوب  االأماكن  يف 
الطبقة  بني  االإلت�ساق  قوة  على  ال�سوائب  هذه 
العازلة وبني ال�سطح االأ�سلي املراد عزله وايل قد 

يوؤدي اإىل ت�سرب املياه اأ�سفل الطبقات العازلة.
4- اإزالة االأجزاء املفككة والتع�سي�س من االأ�سطح 
اخلر�سانية / املباين املراد عزلها.. ويتم بعد ذلك 
ت�سويتها باملونة االأ�سمنتية حتى يتم تفيذ العزل 
الطبقة  تنهار  ال  حتى  �سلدة  قوية  اأ�سطح  على 

العازلة.
5- تعزل املن�ساآت اخلر�سانية / املباين.. التي يقع 
من�سوبها اأ�سفل من�سوب االأر�س على اخلر�سانة اأو 

املباين بعد ت�سديد العرامي�س مبا�سرة.
ال�سب  وفوا�سل  والتع�سي�سات  ال�سروخ  علج   -6
قبل  باال�سطح  وكافةالعيوب  الزراجني  واأماكن 

تنفيذ العزل.

الطبقات العازله للرطوبة ومياه الر�صح
7- علج نقط تقابلت االأ�سطح الراأ�سية واالأفقية 
العزل  �سعف  نقط  من  تعترب  النقاط  هذه  الأن 
العلج  ويكون  منه  املياه  تت�سرب  اأن  ميكن  الذي 

كاالآتي :
• لف التقابلت بعمل وزره مثلثه باأبعاد حوايل 

80: 100مم من مونه اأ�سمنتيه منا�سبة.
مع  الراأ�سية  للأ�سطح  االلتقاء  نفقط  ربط   •

االأفقية جيدا.
8- اإختبار املواد املنا�سبة للعزل لتنا�سب مع ظروف 

املن�ساأ ونوع املياه اأو ال�سوائل املعر�س لها العزل.
من  للمياه  العازلة  الطبقات  حماية  يراعى   -9
العوامل اجلوية عن طريق توفري طبقة 

حتميها كالآتي:
العازلة  الطبقة  حماية  يتم  االأ�سطح  حالة  • يف 
الفوق  االأ�سعة  من  حلمايتها  فوقها  ليا�سة  بعمل 

بنف�سجية التي تقلل من العمر االفرتا�سي لها.
الطبقة  حماية  يتم  احلوائط  عزل  حالة  يف   •
حالة  يف  طوبة   1/2 حائط  ببناء  اإما  العازلة.. 

العزل اخلارجي اأو حائط خر�ساين.
على اأن يراعي االآتي:

اأن تكون املواد امل�ستعملة يف اأعمال العزل من اأجود 
الفنية املذكورة يف  االأنواع واملطابقة للموا�سفات 

م�ستندات امل�سروع.
تقدمي عينات من املواد املختلفة للعزل للأعتماد 

من املهند�س االإ�ست�ساري اأو املالك قبل التوريد.
توريد املواد املختلفة اإىل موقع العملية / امل�سروع 
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االأعمال  لتنفيذ  واللزمة  الكافية  بالكميات 
املطلوبة يف كل مرحله من مراحل العمل ح�سب 
بالتنفيذ  ت�سمح  وبكميات  التنفيذي  الربنامج 

امل�ستمر دون تعطيل تنفيذ االأعمال االآخرى.
تخزين املواد اللزمة بطريقة متنعها من التلف 
تخزين  ويكون  اجلوية..  العوامل  اإىل  والتعرف 
لفات القما�س العازل داخل خمزن جاف ذو تهوية 
املبا�سر  ال�سم�س  الأ�سعة  معر�سة  وغري  م�ستمره 
وتو�سع اللفات راأ�سيا على نهايتها حلمايتها من 

التلف والتقطيع.
عبواته  يف  توريده  يتم  للبيتومني..  بالن�سبة 
واأ�سم  البيتومني  نوع  عليها  واملبني  االأ�سلية 
ال�سركة ال�سانعه له.. ويتم ر�س وتخزين العبوات 
تعر�سها  عدم  ي�سم  وب�سكل  ال�سليمة  بالطريقة 
التعر�س  اأو  التخزين  طريقة  ب�سبب  للتلف 

للعوامل اجلوية.

�صروط التنفيذ للعزل حتت من�صوب املياه 
اجلوفية :

املياه  من�سوب  حتت  العزل  اأعمال  تنفيذ  عند 
اجلوفية يراعي االآتي:

اإىل  �سم   30 عن  يقل  ال  بعد  على  احلفر  جوانب 
60�سم من مباين احلوائط ال�سانده لهذه االأجزاء 
طوال  اأمكن  ما  جافه  املباين  تكون  حتى  وذلك 
املاده  لنوع  اأي�سا  وطبقا  االأعمال..  تنفيذ  مدة 

امل�ستعملة.
لهذا   ) اخلر�سانية  )البلطة  االأر�سية  تكون  اأن 
ذات  عليها  العازلة  الطبقة  �سيتم  والتي  املبنى 
�سطرح م�ستوى خايل التموجات والنقر واالأجزاء 

املفككه وتام اجلفاف.
بكامل  الراأ�سية  اخلارجية  احلوائط  بناء  يتم  اأن 

تنفيذ  �سيتم  التي  االإن�سائية  وبالتخانة  ارتفاعها 
عرامي�س  ملء  ويتم  عليها  العازلة  الطبقات 
الباين لل�سطح اخلارجي جيدا باملونه االأ�سمنتية 
وتفريغ عرامي�س املباين لل�سطوح الداخلية بعمق 

5مم قبل تنفيذ طبقة البيا�س االأ�سمنتي.
املحافظة على احلفر املحيط بحائط املباين جافا 
نظيفا طوال مدة التنفيذ لكل اأعمال العزل وكذا 

االأعمال االإن�سائية.
مبجرد االإنتهاء من تنفيذ الطبقات العازلة على 
عمل  يتم  املحيطه  الراأ�سية  واحلوائط  الر�سية 

ليا�سة اأو حائط لوقايتها من التلف.
باملباين  املحيط  املوقع  يبقى  اأن  ال�سروري  من 
اأعمال  تنفيذ  مدة  خلل  متاما  جافة  حالة  يف 
حتت  االإن�سائية  واالأعمال  العازلة  الطبقات 
املياه  �سخ  ويجب  املوقع..  اأر�سية  من�سوب 
اجلوفية التي قد تظهر باملوقع با�ستعمال العدد 
والتي  الكافية  القوة  ذات  الطلمبات  من  الكايف 
ت�سمن ا�ستمرار جفاف املوقع من املياه اجلوفية 
اال�ست�ساري  من  اعتمادها  يتم  التي  وبالطريقة 

قبل تنفيذ هذه االأعمال.

قطاع تو�سيحى
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الق�سة  كتاب  ابرز  من  م�سري،  واأديب  مفكر، 
احلديث،  الع�سر  يف  العربي  االدب  يف  الق�سرية 
بالدقة  قلمه  يتميز  فنونها،  يف  املجددين  وا�سهر 
والرتكيز والتعبري املميز، قدم للأدب العربى اكرث 
روايات،  وخم�س  ق�س�سية،  جمموعة  ع�سرين  من 
العديد  اإىل  اأعماله  وترجمت  م�سرحيات،  وع�سر 
من اللغات العاملية، ما اهله الن يكون اأمري الق�سة 

الق�سرية بل منازع.
ولد يو�سف اإدري�س يف 19 مايو من عام 1927م يف قرية 
اإدري�س  يو�سف  بداأ  ال�سرقية  "البريوم" مبحافظة 
كتابة الق�سة الق�سرية منذ وقت مبكر بعد التحاقه 
بكلية الطب، وجذبت ق�س�سه االأوىل االنتباه اإىل اأن 
اللمعة  االأ�سماء  من  �سي�سبح  اإدري�س  يو�سف  ا�سم 
بعد  خا�سة  بالفعل  حدث  ما  وهو  وجيزة  فرتة  يف 
واأ�سدر يو�سف اإدري�س جمموعته الق�س�سية االأوىل 
"اأرخ�س ليايل" عام 1954، وقد القت ترحيبا كبريا 

من النقاد والقراء.
الق�سة  اقدام  تثبيت  ادري�س  يو�سف  وا�ستطاع 
الق�سرية ونقلها من املحلّية اإىل العاملّية، وقد �سهد 
ا  ة الق�سرية تغرّيً نهج يو�سف اإدري�س يف كتابة الق�سّ
ال�ستينيات،  واوائل  اخلم�سينيات  نهاية  يف  جذرًيا، 
يف  هي  كما  للحياة  الب�سيط،  الواقعي،  فالت�سوير 
حواري  ويف  الريفي،  املجتمع  من  الدنيا  الطبقات 
املبدع  بقلمه  اإدري�س  يو�سف  الدكتور  القاهرة، خط 
اأدبية مكونة من ع�سرين جمموعة ق�س�سية،  ثروة 

وخم�س روايات، وع�سر م�سرحيات، ومن ا�سهر اعماله 
الق�س�سية  "اأرخ�س ليايل"، و"جمهورية فرحات"، 
�سرف"،  و"حادثة  و"البطل"،  كذلك"،  والي�س 
و"  املدينة"،  و"قاع  حلم"،  من  و"بيت  و"النداهة"، 

لغة االآي اآي"، و"م�سوار".
اأما رواياته فكان اأ�سهرها: "ق�سة حّب"، و"احلرام"، 
و"البي�ساء"  االأ�سود"،  و"الع�سكري  "العيب"، 
"اللحظة  القطن"،  "ملك  م�سرحياته:  ومن 
احلرجة"، و"املهزلة االأر�سية"، و"اجلن�س الثالث"، 

و"الفرافري"، و"املخططني"، و"البهلوان".
العديد  على  ادري�س  يو�سف  الكبري  االديب  وح�سل 
يف  النا�سر  عبد  جائزة  ا�سهرها  كان  اجلوائز  من 
االآداب عام 1969م ، وجائزة �سدام ح�سني للآداب عام 
وقد  عام1990م  التقديرية  الدولة  وجائزة  1988م 
تويف يو�سف ادري�س يف االول من �سهر اغ�سط�س عام 

1991م.

يو�صف اإدري�س

دي�صتوفي�صكي العرب

فكر وثقافة
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نظــرة
ق�سة  لـ   يو�سف ادري�س

كان غريبا اأن ت�ساأل طفلة �سغرية مثلها اإن�سانا كبريا مثلي ال تعرفه، يف ب�ساطة وبراءة اأن يعدل من و�سع ما حتمله، وكان 
ما حتمله معقًدا حقاً ففوق راأ�سها ت�ستقر "�سينية بطاط�س بالفرن". وفوق هذه ال�سينية ال�سغرية ي�ستوي حو�س، قد 

انزلق رغم قب�ستها الدقيقة التي ا�ستماتت عليه حتى اأ�سبح ما حتمله كله مهددا بال�سقوط.
اأ�سوي  واأنا  كثرية،  �سبل  وتلم�ست  احلمل  الإنقاذ  واأ�سرعت  احلريى،  ال�سغرية  الطفلة  يف  اأحدق  واأنا  ده�ستي  تطل  ومل 
ال�سينية فيميل احلو�س، واأعدل من و�سع ال�ساج فتميل ال�سينية، ثم اأ�سبطهما معا فيميل راأ�سها هي. ولكنني جنحت 
اأخرياً يف تثبيت احلمل، وزيادة يف االطمئنان ن�سحتها اأن تعود اإىل الفرن، وكان قريبا حيث ترتك ال�ساج وتعود فتاأخذه . 
ل�ست اأدري ما دار يف راأ�سها فما كنت اأرى لها راأ�سا وقد حجبه احلمل . كل ما حدث اأنها انتظرت قليل لتتاأكد من قب�ستها 

ثم م�ست وهي تغمغم بكلم كثري مل تلتقط اأذين منه اإال كلمة "�ستي".
ومل اأحول عيني عنها وهي تخرتق ال�سارع العري�س املزدحم بال�سيارات، وال عن ثوبها القدمي الوا�سع املهلهل الذي ي�سبه 

قطعة القما�س التي ينظف بها الفرن، اأو حتى عن رجليها اللتني كانتا تطلن من ذيله املمزق كم�سمارين رفيعني.
وراقبتها يف عجب وهي تن�سب قدميها العاريتني كمخالب الكتكوت يف االأر�س، وتهتز وهي تتحرك ثم تنظر هنا وهناك 
بالفتحات ال�سغرية الداكنة ال�سوداء يف وجهها وتخطو خطوات ثابتة قليلة وقد تتمايل بع�س ال�سيء ولكنها �سرعان ما 

ت�ستاأنف امل�سي . راقبتها طويل حتى امت�ستني كل دقيقة من حركاتها فقد كنت اأتوقع يف كل ثانية اأن حتدث الكارثة.
اأخريا ا�ستطاعت اخلادمة الطفلة اأن تخرتق ال�سارع املزدحم، يف بطء كحكمة الكبار . وا�ستاأنفت �سريها على اجلانب االآخر 
وقبل اأن تختفي �ساهدتها تتوقف وال تتحرك . وكادت عربة تدهمني، واأنا اأ�سرع الإنقاذها، وحني و�سلت كان كل �سيء على 
ما يرام واحلو�س وال�سينية يف اأمت اعتدال اأما هي فكانت واقفة يف ثبات تتفرج، ووجهها املنكم�س االأ�سمر يتابع كرة املطاط 

يتقاذفها اأطفال يف مثل حجمها واأكرب منها، وهم يهللون وي�سرخون وي�سحكون.
ا�ستدارت على مهل  اأن تنحرف  بها وقبل  الدقيقة مت�سي  تتوقف كثريا فمن جديد راحت خمالبها  ومل تلحظني، ومل 

وا�ستدار احلمل معها، واألقت على الكرة واالأطفال نظرة طويلة ثم ابتلعتها احلارة.

- اأن ال�سينيون هم الذين اإخرتعوا البو�سلة ، ونقلوها 
بعد ذلك اإىل البحارة العرب ،

اإىل 850 ق م و  العامل يعود تاريخه  -اأن اقدم ج�سر يف 
نهر  فوق  حجري  ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع 

ملي�س يف تركيا     
-اأن - الدلفني - هو اأذكى احليوانات الثديية

الفرن�سي  با�سكال  بليز  هو  احلا�سبة  االآلة  خمرتع  -اأن 
�سنة 1785 م     

- اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�سداأ متاما ي�سبح 
ثلثة اأطنان     

-اأن اللغة املالطية هي اأكرث اللغات تاأثراً باللغة العربية    

هــل تعلم
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�أ�شرة ميدكوم

تهنئة

اأعلن  املوؤ�س�سي  التطوير  خطط  اإطار  يف 
بالدور  العلمية  ميدكوم  مكتبة  تاأ�سي�س  عن 
لل�سركة  الرئي�سي  املقر  من  اخلام�س 
العلمية  املراجع  توفري  اإىل  تهدف  والتي 
حتتاجها  التي  املجاالت  لكافة  ال�سرورية 
مثل  بال�سركة  املختلفة  واالأق�سام  االإدارات 
والكميات  واملحلية  الدولية  العقود  جماالت 
واملهارات  االأداء  ومعدالت  واملوا�سفات 

تاأ�صي�س مكتبة ميدكوم العلمية

نظام حتفيز جديد للعاملني

االإدارية والت�سميمات الهند�سية وغريها، باالإ�سافة اإىل الدوريات الهامة التي مت�س جمال 
ن�ساط ال�سركة .. هذا و�سوف يتم االإعلن عن كل مقتنيات جديدة باملكتبة اأوال باأول لتعظيم 
اال�ستفادة من هذا امل�سروع، واملكتبة ترحب باأي اقرتاحات وتقبل اأي اإهداءات من ال�سادة الزملء.

تعكف جلنة التطوير املوؤ�س�سي بال�سركة بتكليف من ال�سيد الدكتور رئي�س جمل�س االدارة علي 
مراجعة هيكل اأجور العاملني ودرا�سة نظام جديد للحوافز يعتمد على معدالت االنتاج واجلودة 

و�سغط التكاليف لرفع م�ستوي االداء العام، ومن املتوقع ان تنتهي من عملها خلل اأ�سابيع.

- فى اأوائل هذا ال�سهر مت عقد قران اأخت الزميل اأ�سرف ال�سغري املحا�سب 
يف عملية �سوديك على االأ�ستاذ عمرو ال�سغري ..وال�سركة تهنئ العرو�سني

مبولودتة  توفيق  �سيد  كرمي  املهند�س  الزميل  رزق  املا�سي  اأكتوبر  -فى 
الثانية رمي وال�سركة تتمني للمولودة متام ال�سحة .

- يف اأكتوبر املا�سي اأحتفل الزميل برعى ابراهيم ح�سن بعيد ميالد جنليه 
مروان ويو�سف حفظهما اهلل
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البقاء للـه

رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�صت�صار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�صود

اأخبار 

- تويف ايل رحمة اهلل حفيد املهند�س م�سطفى ابو هندية وابن اخ املهند�سة 
هويدا ابو هندية فى دي�سمرب املا�سي وال�سركة تتقدم بخال�س العزاء لهما 
ق�سم  رئي�س  فرج  ابراهيم  املهند�س  زوجة  والدة  اهلل  رحمة  ايل  -توفيت 

�سيانة املعدات للفقيد الرحمة ولل�سرة خال�س العزاء .
العميد  �سقيق  الباقى  عبد  ابراهيم  حممد  اللواء  اهلل  رحمة  اىل  -تويف 
ممدوح ابراهيم مدير االأمن بال�سركة  للفقيد الرحمة وللأ�سرة خال�س 

العزاء .
- توفيت ايل رحمة اهلل والدة الزميل بلل حممد �سعيد للفقيدة الرحمة 

وله خال�س العزاء .
-توفيت ايل رحمة اهلل جدة الزميل عمرو علم مبدكوم اأ�سوان  للفقيدة 

الرحمة .
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املركز الرئي�صي:
17 �س جنيب ب�صيوين - م�صر اجلديدة - القاهرة

تليفون : 27744791  -      26359968  - 27744094    فاك�س   : 27745431

�صركة م�صر للتنمية الهند�صية
MISR ENGINEERINGDEVELOPENT CO. 

35 عامًا
من اخلربة
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