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 :غِ ايبشحأ 

 تأثرل ايططٛب١ ع٢ً املباْٞ ٚ ططٜك١ ععٍ ايططٛب١ ٚ َٛاز ايععٍ املػتدس١َ

 

 

 املٗٓسؽ املسْٞ / اعساز ايبشح 

 غٛؽ قُس ع٢ً مجٌٝ     آ

 1117/ ضقِ اشل١ٜٛ 

 

 

 

2015 



 تأثري الرطوبة على املباني و طريقة عزل الرطوبة و مواد العزل املستخدمة

 

 2 

 :  املكس١َ*

ٚ  ايططٛب١ ٚ املطط ٚ املٝاٙ اؾٛف١ٝ ٚ ايػطش١ٝ َٔ ؼتاز مجٝع املٓؿآت اىل ععٍ َباْٝٗا عع٫ تاَا
٠ ٚ ٜتػًٌ املا٤ يف ايبٓا٤ اىل قبح ضطب١ بعس َس٠ ٚدٝعتانٔ ضطب١ فا٫ب١ٝٓ املؿٝس٠ يف اّ,  ضؾشُٗا

تأثرل  فُٔ َػا٨ٚ. عط١ٜ ايـضض ٚ شيو بٛاغط١ عاٌَ اـاق١ٝ عؿطات ايػٓتُذلات فٛم َػت٣ٛ ا٫
ايططٛب١ َٚٝاٙ ايطؾح ع٢ً املباْٞ اْٗا تػاعس ع٢ً تًف عٓاقط َٛازٖا ا٫ْؿا١ٝ٥ ٚ ايبٓا١ٝ٥ مما 

 .املباْٞ يًُٓتفع ضٚا٥ح ايهط١ٜٗ َٓٗا ٚ قسٚض ٖصٙ املٛاز تعفٔ غ٬فٜ٪زٟ اىل قكط عُط املب٢ٓ 

 :َؿه١ً ايبشح *

  .تٝٗا سا٫ زز ططم اغتدساّ َٛاْع ايططٛب١ َععت

 :فطن١ٝ ايبشح *

 .ا٤ ثٔٚ ا٫ٕنػاط ٜ٪زٟ اغتدساّ بعض َٛاْع ايططٛب١ اىل تكًٌٝ َكا١َٚ اـطغا١ْ ي٬ٕ

 :ٖسف ايبشح *

 .ؼسٜس ايٓٛع املٓاغب يًُٛاْع ايططٛب١ سػب فكطات ايبٓا٤ ٚ خكٛق١ٝ فكط٠ ايبٓا٤ 

 :ٖٝهٌ ايبشح *

 :مت بٓا٤ اشلٝهٌ ايعاّ يًبشح نُٔ اطاضٜٔ ٚ نُا ٜأتٞ 
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احملٛض ا٫ٍٚ ٜتهُٔ ؾططا , تٓكػِ ا٫طاض ايٓعطٟ اىل قٛضٜٔ ض٥ٝػٝني : ا٫طاض ايٓعطٟ  .1
أَا احملٛض ايجاْٞ فٝتعُٔ . اْٛاعٗا ٚ طبٝعتٗا , تعطٜفٗا , ًَدكا عٔ تكٓٝات املٛاز اؾسٜس٠ 

 .أْٛاعٗا ٚ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ عًٝٗا , ْعِ َٓع ايططٛب١ 

ايسضاغ١ٝ ٚ ْعِ املٛاْع ايططٛب١ يف ا٫ب١ٝٓ ايػه١ٝٓ يف املٓاطل ؾطح عٔ ساي١  :ا٫طاض ايعًُٞ  .2
ثِ ؼسٜس َ٪ؾطات ا٫طاض ايٓعطٟ ٚ ؼًٌٝ . املٝاٙ اؾٛف١ٝ قعٛزا ٚ ْع٫ٚ  تأضدح نُٔ َٓػٛب

٠ ايبشح ثِ ٟقش١ فطض َْٔٗا١ٝ٥ يًبشح ٚ ايتأنسٚق٫ٛ اىل اغتٓتادات اٍ,ٚفل َ٪ؾطات احملسز٠ 
 .باسح اٍ قبٌ َٔتكسِٜ ايتٛدٝٗات 
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 :قتٜٛات ايبشح
 

 قفش١         ا٫غِ                                                                                
 1                         عٓٛإ ايبشح                                                             -

 2           املكس١َ                                                                                 -

 2            َؿه١ً ايبشح                                                                         -

 2                                    فطن١ٝ ايبشح                                                 -

 2                                  ٖسف ايبشح                                                     -

 2                                     ٖٝهٌ ايبشح                                                 -

 5-4                                                                    قتٜٛات ايبشح            -

    6                                                                             ا٫طاض ايٓعطٟ: ا٫ٚ  -

 7-6                                                                              َػببات ايططٛب١ -

 7                                                                                    تأثرل ايططٛب١ -

 8                                                                      َكطًشات ايععٍ ايططٛب١ -

 8                                                                          اختٝاض ايععٍ املٓاغب -

 9                                                                        ايطبكات ايعاظي١ يًططٛب١ -

 10                                                                             َٛاز ايععٍ يًططٛب١ -

 12-10                                                                     َٛاز عاظي١ املط١ْ: أ٫ٚ  -

 14-13                                                            َٛاز عاظي١ ْكف قاغ١ٝ: ثاْٝا  -

 17-15                                                                    َٛاز عاظي١ قاغ١ٝ: ثايجا  -

 22-17                                                                         ا٫طاض ايعًُٞ: ثاْٝا  -

 22      محا١ٜ ا٫غؼ اـطغا١ْٝ املػًش١ يف تأثرل املٝاٙ اؾٛف١ٝ با٫غتدساّ َاْع ايططٛب١ -
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 قفش١                                           ا٫غِ                                           

 24-23                                                                                 َكس١َ. 1 -

 25                                                                         ايدلْاَر ايعًُٞ. 2 -

 25                                                            املٛاز ا٫ٚي١ٝ املػتدس١َ 1_2 -

 26                                                    اـًطات اـطغا١ْٝ املػتع١ًُ  2_2 -

 27                                                                       مناشز ايفشل 3_2 -

 28                                                                     ايٓتا٥ر ٚ املٓاقؿ١. 3 -

 29-28                                                                    فشل ايٓفاش١ٜ 1_3 -

 31-30                                                              َكا١َٚ ؾس اـطغا١ْ 2_3 -

 33-31                                                        َكا١َٚ اْهػاط اـطغا١ْ 3_3 -

 35-33                             َكا١َٚ اْجٓا٤ اـطغا١ْ املػًش١ املكا١َٚ ي٬َ٬ح 4_3 -

 36                                                                              ا٫غتٓتادات  -

 37                                                                                 ات ايتٛقٞ -

 38                                                                                    املكازض -
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 /ا٫طاض ايٓعطٟ *
 Causes of Dampness    :َػببات ايططٛب١ *
اؿٛا٥ط اييت ٜكًٗا طططؿ١ املطط ٚ قًٌٝ َٔ أؾع١ ايؿُؼ ػعًٗا أنجط : اػاٙ املب٢ٓ  .1

 .عطن١ يًططٛب١ 
ؽتًف ن١ُٝ غكٛطٗا يف َهإ اىل اخط فعاز٠ َٝاٙ املطط متجٌ خطٛض٠ ع٢ً : َٝاٙ املطط  .2

املباْٞ ايػرل فٗع٠ مبٛاْع يًططٛب١ ْعطا يكسض٠ املٝاٙ ع٢ً ا٫خذلام املباؾط يػكف املب٢ٓ ٚ 
نصيو ميهٔ إ خنذلم ايططٛب١ , ايططٛب١  َٔعٓاقطٙ املدتًف١ ٚ يصيو دنب ععٍ ايػكف ٚ غرلٙ 

 .ا٥ط اـاضد١ٝ املعطن١ يًُطط ايؿسٜس إ مل ٜعٌُ شلا عاظٍ َٓاغب اؿٛ
ففٞ  ايػٍٝٛ اض ٚ ايدلى َته١ْٛ ْتٝذ١ املطط أٚتتهٕٛ َٔ ا٫ْٗاض ٚ ايبح: يػطش١ٝ َٝاٙ ا .3

ايطني املؿبع باملٝاٙ قطب  َٔ بعض ا٫سٝإ ؽتًط ٖصٙ املٝاٙ بايذلب١ ا٫ضن١ٝ ٚ تهٕٛ َٓاطل
ب بعض ٖصٙ املٝاٙ زاخٌ ايذلب١ ٚ تتذُع َع املٝاٙ اؾٛف١ٝ ٚ بصيو اغاغات املب٢ٓ ٚ قس تذلؽ

عط١ٜ ايكطٜب١ َٓٗا عٔ ططٜل اـاق١ٝ ايـ ٜعٜس َٓػٛبٗا ٚ قس تكٌ ٖصٙ املٝاٙ اىل اغاغات املب٢ٓ
 .ا٫فك١ٝ مما ٜٗسز املب٢ٓ إ مل ٜعٌُ ي٘ عاظٍ يف تأثرل ٖصٙ املٝاٙ 

غطح ا٫ضض َٔ خ٬ٍ َػاّ تطبتٗا اىل إ تػتكط ٖٞ َٝاٙ املته١ْٛ ؼت : املٝاٙ اؾٛف١ٝ  .4
ع٢ً َٓػٛب ٜهاز ٜهٕٛ ثابت يهٌ َٓطك١ ٚ ع٢ً شيو فايذلب١ ايكطٜب١ َٔ املٝاٙ اؾٛف١ٝ تهٕٛ 

عاز٠ َؿبع١ باملٝاٙ ٚ ٫ ٜفهٌ إ ؽذلم بسضَٚات املباْٞ ٖصٙ املٓطك١ بسٕٚ عٌُ َٛاْع يًُٝاٙ 
 .ٙ ايبسضَٚات فٝٗا ٚ ا٫ سسخ ايبًٌ اٚ ايفٝهاْات زاخٌ ٖص

تكعس ايططٛب١ َٔ ايذلب١ ايططب١ ؼت املٓؿأ اىل اضن١ٝ ايسٚض  :قعٛز ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ  .5
ا٫ضنٞ أٚ ايبسضَٚات يف املباْٞ عٔ ططٜل اـاق١ٝ ايؿعط١ٜ خ٬ٍ َػاّ ايذلب١ ٚ املٛاز ايبٓا١ٝ٥ 

 .املػتع١ًُ يف املب٢ٓ 
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ذنتٟٛ اشلٛا٤ ايباضز ع٢ً ن١ُٝ ايبداض اقٌ َٔ اشلٛا٤ ايػاخٔ ٚ ع٢ً شيو فايططٛب١  :ايتهجٝف  .6
تذلغب يف اؿٛا٥ط ٚ ا٫غكف ٚ ا٫ضنٝات عٓسَا ٜدلز اشلٛا٤ ايػاخٔ احملٌُ بايططٛب١ ٚ ٖصا َا 

 .ٜعطف بايتهجٝف 
فٗا ذنسخ ػُٝع ملٝاٙ ايكطف ؼت املب٢ٓ اشا قعب قط :غ٤ٛ ايكطف املٝاٙ يف املٛقع  .7

َٔ أضانٞ املٛقع املٓدفه١ ٚ خكٛقا اشا ناْت ايذلب١ املٛقع غرل َٓفص٠ يًُٝاٙ ٚ ع٢ً شيو 
 .املٓؿأ٠ ع٢ً تًو ا٫ضانٞ ذنسخ ضطٛب١ شلصٙ املباْٞ 

 .اؿٛا٥ط املؿٝس٠ سسٜجا تبك٢ يف ساي١ ضطب١ يفذل٠ َع١ٓٝ  :ايتؿٝٝس اؿسٜح  .8
عٝٛب تكف٬ٝت ٚق٬ت ايػكف ٚ ايطبا١ْ ٚ دًػات ايؿبابٝو ٚ ا٫دٗع٠  :اي١ ايػ١٦ٝ عِاٍ .9

اخل سٝح إ ٖصا ٜ٪زٟ اىل ايػُاح بٓفاش املٝاٙ زاخٌ املب٢ٓ ٚ اسساخ ....ايكش١ٝ ٚ ايتُسٜسات 
 .ٚ َجاٍ ع٢ً شيو اُٖاٍ عٌُ ٍَٝٛ ا٫غطح ٚ تكطٜف ا٫َطاض أٚ عًُٗا بططٜك١ غ١٦ٝ ,ضطٛب١ 

 

  Effect of Dampness:   تأثرل ايططٛب١ *
 .ملػتدسَٞ املب٢ٓ ساي١ غرل قش١ٝ . 1
 .عسّ ايتُاغو ايًٝاغ١ يف املب٢ٓ  .2
 .يًشٛا٥ط ٚ ا٫ضنٝات ٚ ا٫غكف  Efflorescence متًٝح  .3
 .فػاز ا٫خؿاب املػتدس١َ ٚ احنٓا٤ٖا  .4
 .تعطٜض اؿسٜس املػتدسّ يًكسا٤  .5
 .أت٬ف ايسٖإ  .6
 .ضبا١ٝ٥ تًف يًتُسٜسات ايه٘ .7
 .تًف ايتهػٝات ي٬ضنٝات ٚ اؿٛا٥ط ٚ ا٫غكف . 8
 .تهاثط ايفططٜات ٚ ايبهذلٜا يف املب٢ٓ . 9
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 :َكطًشات ايععٍ ايططٛب١ *
َكطًح ٜعدل عٔ َاز٠ شلا زلاس١ٝ َطٚض املٝاٙ ٚ غاضٖا َٔ خ٬ٍ َػاَٗا ٖٚٛ : ْفاش١ٜ املٝاٙ 
 .بسٕٚ ايكطاع 
َاز٠ بٗا ؾكٛم أٚ ثكٛب أندل ق٬ًٝ َٔ َػاّ اـاق١ٝ ٖٚٛ َكطًح ٜعدل عٔ : َٓفص املٝاٙ 

 .ايؿعط١ٜ ٚ اييت تػُح مبطٚض املٝاٙ َٔ خ٬ٍ َػاَٗا ٚ عهػٗا ٖٞ املاز٠ ايػرل َٓفص٠ يًُٝاٙ 
ٖٚٛ َكطًح ٜعدل عٔ َاز٠ بعض أٚ عسّ ٚدٛز ثكٛب أندل َٔ َػاّ اـاق١ٝ : يًُٝاٙ  َكاّٚ

ب١ أٚ َطٚض املٝاٙ أٚ غاضٖا نُا تعدل املاز٠ اييت بٗا ايؿعط١ٜ ٚ ٖصٙ املاز٠ ٫ تػُح بٓفاش ايططٛ
 .ٖصٙ ايكف١ عاظي١ يًططٛب١ 

ٖٚٛ َكطًح ٜعدل عٔ َاز٠ ٫ تبٌ ٚ يهٓٗا ٫ تٓكٌ املٝاٙ خ٬شلا بٛاغط١ اـاق١ٝ :  يًبًٌ َكاّٚ
ٚاملٝاٙ ميهٔ إٔ متط خ٬شلا ؼت نػط ٖٝسضٚيٝهٞ عايٞ ٚ تعدل املاز٠ اييت , ايؿعط١ٜ ٚ سسٖا 

 .ا ٖصٙ ايكف١ عاظي١ يًططٛب١ أٜها ب٘
َٖٚٛكطًح ٜعدل عٔ َاز٠ غرل َػا١َٝ يًُٝاٙ أٚ غاضٖا فٗٞ متٓع َطٚض املٝاٙ أٚ :  عاظٍ املٝاٙ

ؾسٜس٠ غاضٖا خ٬شلا غٛا٤ ناْت بهػط ٖٝسضٚيٝهٞ أٚ بسْٚ٘ ٚ تعتدل املاز٠ اييت شلا ٖصٙ ايكف١ 
 .ايععٍ يًططٛب١ ٚ املٝاٙ 

 :اختٝاض ايععٍ املٓاغب *
 :٫ختٝاض ايععٍ املٓاغب دنب َطاعا٠ ا٫تٞ  

 َاٖٛ ايػطض َٔ ايععٍ ؟؟*
ععٍ ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ أّ ععٍ ايططٛب١ يًكبٛ ٚ َاؼت٘ أّ ععٍ اؿُاَات أّ ععٍ أ٫غطح ٚ 

 !!ا٫غكف ؟؟
 َاٖٞ طبٝع١ ا٫ضض املكاّ عًٝٗا املب٢ٓ ؟؟*

أضض ط١ٝٓٝ أٚ ض١ًَٝ َعطن١ يتػطبات , ط١ٝٓٝ َؿبع١ باملٝاٙ , ط١ٝٓٝ داف١ , قدط١ٜ , ض١ًَٝ 
 !!َٝاٙ َٔ َكازض قٝط١ بٗا ؟؟
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 َاٖٛ ْٛع املٓار ؟؟*
تػاقط , دٛ َعتسٍ ايططٛب١ خفٝف املطط أٚ َعتسٍ املطط أٚ نجرل ا٫َطاض ٚ عايٞ ايططٛب١ 

 !!ايجًٛز ؟؟
  

     Damp proof courseايطبكات ايعاظي١ يًططٛب١ *
٠ ٖٛ َٓع اْتكاٍ َػاضات ايططٛب١ أٚ املٝاٙ َٔ َٓطك١ اىل اخط٣ ايػطض َٔ ايطبكات ايعاظي١ يًططٛب

ٚاز ايبٓا٤ َٔ اْتؿاضٖا ّأٚ املٝاٙ بني ٚ ٜعتدل ععٍ ايططٛب١ ٖٛ ططٜك١ اييت متٓع َطٚض ايططٛب١ , 
زاخٌ املباْٞ غٛا٤ نإ َكسضٖا املباؾط َٔ املٝاٙ اؾٛف١ٝ أٚ املٝاٙ ايطؾح أٚ املطط أٚ نإ 

شيو باْتكاشلا عٔ ططٜل اـاق١ٝ ايؿعط١ٜ املٓسفع١ بايهػط ا٫زلٛظٟ َٔ َكسضٖا غرل َباؾط ٚ
املكازض ايط٥ٝػ١ٝ شلا ٚ تتذ٘ سطن١ َػاضات ايططٛب١ ٚ املٝاٙ بني َٛاز ايبٓا٤ اىل أع٢ً يف سٛا٥ط 

عٔ ططٜك١ ععٍ   Damp proofingا٫غاغات ٚ ايسٚض ا٫ضنٞ ٚ تتُٝع ططٜك١ ععٍ ايططٛب١ 
بٛنع َاز٠ عاظي١ ي٬خرل٠ تكاّٚ ايهػط اشلٝسضٚغتاتٝهٞ   Water proofingاملٝاٙ 

 . Constant Hydrostatic Pressuresاملػتُط 
ٚدنب ٚنع طبك١ أفك١ٝ عاظي١ فٛم ا٫ضض يف اؿٛا٥ط اييت شلا اغاغات ؼت َٓػٛب ا٫ضض 

ٖصٙ ايطبٝع١ٝ ملٓع َػاضات ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ املتذ١ٗ اىل أع٢ً َٔ خ٬ٍ اغاغاتٗا ٫ٕ عسّ َٓع 
ايططٛب١ غٛف تعطض اؿٛا٥ط اييت فٛم ا٫ضض ايطبٝع١ٝ يًذلطٝب ٚ ايعفٔ ٚ ات٬ف تؿطٝبات 

اؿٛا٥ط ايساخ١ًٝ ٚ اـاضد١ٝ يصيو دنب إٔ تٛنع ايطبك١ ايعاظي١ يًططٛب١ فٛم غطح ا٫ضض 
غِ فٛم ايطقٝف ٚ قس دط٣ ايعطف  15َػتُط٠ ع٢ً نٌ اؿٛا٥ط ٚ تهٕٛ ع٢ً اضتفاع سٛايٞ 

أعُاٍ ٖصٙ املباْٞ إٔ تكف عٓس ٖصا ا٫ضتفاع َ٪قتا ست٢ ٜهع ع٢ً دسضإ املباْٞ  عٓس ايتؿٝٝس
ايطبك١ ايعاظي١ شلا ظاْب َطابك١ ٚنع املب٢ٓ بكٛاْني ايتدطٝط ٚ ايتٓعِٝ ايتابع١ يًُٓطك١ املٓؿأ 

 .عًٝٗا 
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 :َٛاز ايععٍ يًططٛب١ *
 Flexible Materials املٛاز عاظي١ املط١ْ : أ٫ٚ 

 Metal Sheetsأيٛاح املعس١ْٝ *

 Bitumenايبٝتَٛني *

 Water Proofing Liquidايػٛا٥ٌ ايعاظي١ *

 َٛاز عاظي١ املطPolyethylene Membrane١ْ ايبٛيٞ اٜجًني *
 :ا٫يٛاح املعس١ْٝ . 1
 

 
 

ٖٚٞ أيٛاح تػتعٌُ يؿس٠ ععشلا يًططٛب١ ٚ املٝاٙ يف ا٫غطح ٚ اؿٛا٥ط ٚ ا٫ضنٝات ٚ قٓازٜل 
 :ايعٖٛض ٚ خ٬ف٘ ٚ ا٫يٛاح املعس١ْٝ شلا أؾهاٍ نجرل٠ َٓٗا 

ٜعتدل  2ّ/ نذِ  19.5ًَِ ٚ ٜعٕ 3دنب إٔ ٜهٕٛ زلو ايًٛح ٫ ٜكٌ عٔ : أيٛاح ايطقام 
َٔ ١َْٛ ايطقام َاْع دٝس يًططٛب١ ٚ املٝاٙ ٚ ٖٛ قابٌ يًكسأ عٓس ٬ََػت٘ أٚ زف٦٘ يف ايطبك١ 

 .محا١ٜ فطر ايطقام قبٌ اغتعُاي٘ بسٖإ ٚد١ٝٗ بايبتَٛني اؾرل أٚ ا٫زلٓت ٚ ع٢ً شيو دنب 
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ٜٚعتدل  2ّ/ نذِ  2.28ًَِ ٚ ٜعٕ  0.25دنب إ ٜهٕٛ زلو ايًٛح ٫ ٜكٌ عٔ  :ايٛاح ايٓشاؽ 
دٝس يًططٛب١ ٚ املا٤ ٖٚٛ َاز٠ يس١ْ َٚٔ قفات٘ ق٠ٛ ؼًُ٘ يًؿس ايعايٞ ٚ ا٫ْبعاز ايٓشاؽ َاْع 

عٝٛب ٖصٙ املاز٠ اْٗا تكسأ ٚتتػرل َعامل غطشٝٗا سٝح  ست٢ عٓس ٖبٛط املب٢ٓ اـفٝف َٚٔ
ٜتشٍٛ ايكسأ اىل ايًٕٛ أخهط أَا اغتعُاي٘ يف املباْٞ فٗٛ َجٌ أفطر ايٓشاؽ متاَا ٚ ٜهاف اىل 

 .شيو اَهإ اغتعُاي٘ يتػط١ٝ ايػطح اـاضدٞ يًكباب ٚ ايكبٛات ٚ خ٬ف٘ يػٗٛي١ تؿػًٝ٘ 
بايعٛاٌَ اؾ١ٜٛ بػطع١ ٚميهٔ َعاؾتٗا بع١ًُٝ ا٫ْٛز٠ ٖٚٞ َاز٠ ٫ تكسأ  :أيٛاح أ٫يَّٛٓٝٛ 

ٚنػبٗا أيٛاْا نجرل٠ ٜٚػٌٗ اغتعُاشلا نُاز٠ عاظي١ يهػ٠ٛ ا٫غطح اـاضد١ٝ يًشٛا٥ط ٚ ايكباب 
ٚايكبٛات ْعطا يكٝاْتٗا ايػرل َهًف١ ٚ غٗٛي١ تطنٝبٗا با٫ناف١ اىل ايٛاح ا٫ملّٓٝٛ َٔ انجط 

ايٛقت اؿانط ْعطا ملكاَٚتٗا ايؿسٜس٠ يًططٛب١ املا٤ يف املباْٞ ا٫يٛاح املعس١ْٝ اغتعُا٫ يف 
 .غ٬ف مثٓٗا ٚ خف١ ٚظْٗا باملكاض١ْ اىل ايٛاح املعازٕ ا٫خط٣ 

٫تكسأ ا٫ بعس تًف ايطبك١ اجملًف١ٓ اييت تػطٝٗا ٚ ٜػتعٌُ زا٥ُا يف  :أيٛاح اؿسٜس اجملًفٔ 
 .تػط١ٝ ايٓٗاٜات 

ا١َٚ يًكسأ ٚ تػتعٌُ عاز٠ يف ا٫َانٔ ايعاٖط٠ يًعني َل:أيٛاح سسٜس ا٫غتًٓؼ اغتٌٝ 
 .اجملطز٠ َجٌ تػط١ٝ ايٓٗاٜات يًسضاٟٚ ٚا٫غطح ٚ خ٬ف٘ 

 :ايبتَٛني .  2
ٜكٓع ايبتَٛني َٔ َاتبك٢ َٔ تكطرل ايبذلٍٚ اـاّ سٝح ٜذلاٚح قٛاَ٘ بني ايك٬ب١ ٚ ؾب٘ 

ايك٬ب١ نُا إ يْٛ٘ ٜذلاٚح بني اغٛز ٚ ايبين ٖٚٛ قابٌ يًصٚبإ يف ندلٜتٝٛض ايهطبٕٛ َٚٔ أؾٗط 
 :أْٛاع٘ املػتع١ًُ يف ايععٍ ايططٛبٞ 

اشلٝسضٚدني اىل ايهطبٕٛ يف ايبتَٛني ٜٓتر َٔ خفض ْػب١  (:امل٪نػس ) ايبتَٛني املٓفٛر *
ايعٜٛت ايػا١ً٥ اييت ذنتٜٛٗا بٓفذ اشلٛا٤ فٝ٘ مما ٜعٜس َٔ يْٝٛت٘ ٚ قابًٝت٘ املكٗٛض َع اْكام 

يًؿس ٚ ايجين ايبتَٛني املتكًس ٜٚتهٕٛ بتكطرل ايبتَٛني ؼت نػط تفطٜػٞ يططز ايعٜٛت 
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خسّ يصيو عٓس ٚدٛز أمحاٍ َٝهاْٝه١ٝ ايجك١ًٝ ٚ املدتًط١ ب٘ فٝتشٍٛ اىل ساي١ ايك٬ب١ ٚ ٜػت
عاي١ٝ ٚ زضدات سطاض٠ َٓدفه١ يف ْفؼ ايٛقت ٚ ٜػتبعس شلصا ايػبب اغتدساَ٘ يععٍ املٓؿأت 

 .ايعاي١ٝ 
ٖٚٞ َعًكات يًبتَٛني تٓتر َٔ تفتٝت٘ تفتٝتا ظا٥سا يف املا٤ ٚيف ٚدٛز  :َعًكات بت١َٝٓٝٛ *

ايبٓا٤ ٜٓفكٌ فٝ٘ املا٤ عٔ ايبتَٛني ٜعتدل عٛاٌَ َػاعس٠ ٚعٓس اغتدساّ ٖصا ايٓٛع يف أعُاٍ 
ايبتَٛني َٔ املٛاز املط١ْ اييت تكاّٚ اْبعاز املباْٞ ْتٝذ١ ٖبٛط سٛا٥طٗا ايطفٝف١ بسٕٚ تًف 
نُا ٜعتدل ايبتَٛني َٔ أنجط املٛاز املػتع١ًُ يف ايٛقت اؿانط يف ععٍ ايططٛب١ ْعطا يطخل 

ضْٚت٘ ٚغٗٛي١ اغتعُاي٘ ٚ َكاَٚت٘ يتهاثط ايفططٜات مثٓ٘ عٔ بك١ٝ املٛاز ايعاظي١ ا٫خط٣ غ٬ف ّ
يف يفا٥ف يػطض ٚ ايػٛؽ ٚ ايٌُٓ ٚ خ٬ف٘ أَا ايٛضم أٚ اـٝـ املؿبع بايبتَٛني ٚ املكٓع 

 .غِ ع٢ً ا٫قٌ  10ٚنع٘ يتػط١ٝ زلو اؿٛا٥ط فٝذب إٔ ٜجبت بطنٛب 
 : غا٥ٌ ععٍ املٝاٙ . 3

ايعٜت ايطٝاض سٝح ٜسٖٔ املدًٛط ايػا٥ٌ بايفطؾا٠ ٜكٓع ٖصا ايػا٥ٌ َٔ خًط َاز٠ ايدلافني اىل 
أٚ ٜطف مبانٝٓات ايطف اـاق١ ع٢ً املٓاطل املٓفص٠ يًُٝاٙ أع٢ً َٓػٛب ا٫ضض ٚميهٔ 

سػب ْٛع املاز٠ ٚ نٝف١ٝ تعطنٗا  غٓٛات 5-3ا٫عتُاز ع٢ً ٖصٙ ايططٜك١ ملٓع ايططٛب١ َٔ 
 .يًططٛب١ 

 : َؿُع ايبٛيٞ اٜجًٝني . 4
ًَِ ٚ  0.46ٚ ٫غتعُاي٘ نُاز٠ عاظي١ يًُباْٞ دنب إٔ ٜهٕٛ زله٘ ٫ ٜكٌ عٔ ٖٚٛ اغٛز ايًٕٛ 

ٜٚعتدل ايبٛيٞ اثًٝني َٔ املٛاز املط١ْ اييت تكاّٚ ا٫ْبعاز املذلتب  2ّ/ نذِ  0.48ٚظْ٘ سٛايٞ 
ع٢ً ٖبٛط املباْٞ اـفٝف١ بسٕٚ تًف ٚ ْعطا يطق١ زلو ٖصا املؿُع عٔ َاز٠ ايبتَٛني يصيو 

  .ؿاَات ١َْٛ املباْٞ ٚ نصيو يف ععٍ اؿُاَات ٚ ا٫زؾاف  ٜفهٌ ٚنع٘ يف
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 ( :قًب١ ) َٛاز عاظي١ ْكف قاغ١ٝ : ثاْٝا 
   Asphaltا٫غفًت *
 

 
 

ٖٚٛ عاظٍ دٝس يًططٛب١ َٚٔ عٝٛب٘ عسّ ق٠ٛ ؼًُ٘ يًؿس ايعايٞ ٚايبٓعر ٚخكٛقا عٓس ٖبٛط 
املٝاٙ ٚع٢ً شيو ٫ ٜفهٌ  خٌنٕٛ عطن٘ يتدٌٟاملب٢ٓ اـفٝف ٫ٕ اغفًت ٜٓؿطر ٚ ٜتًف ٚ

ٚي٬غفًت اْٛاع نجرل٠ َٓٗا ا٫غفًت ايطبٝعٞ ٚ ايكٓاعٞ ٚ ٚنع٘ يف ا٫َانٔ ا٫ بعس زضاغ١ خاق١ 
 .املػتٝه١ 
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  Asphalt Rollsيفات اغفًت١ٝ *
 

 
 

تعتدل ٖصٙ ايٓٛع١ٝ شات اَها١ْٝ ايععٍ ٚايٓٗٛ َعا فٗٞ َكٓع١ َٔ َاز٠ اغفًت١ٝ ٚ ًَكل بٗا َاز٠ 
ضقٝك١ دسا َٔ املعسٕ َجٌ ا٫يَّٛٓٝٛ أٚ خ٬ف٘ ٚ تٛنع ٖصٙ املاز٠ عاز٠ يععٍ ايططٛب١ ٚ اؿطاض٠ 

 .اٜها زاخٌ اؿٛا٥ط ٚا٫غكف أٚ ع٢ً ا٫غطح ايٓٗا١ٝ٥ 
 

  َٛاز ْكف قًب١ Asphalt Shinglesضقا٥ل اغفًت١ٝ قػرل٠ *
ٚتٛدس ٖصٙ ايطقا٥ل بأؾهاٍ كتًف١ سٝح تٛنع ع٢ً بعض بطنٛب ٚ ٖصٙ نجرل٠ ا٫غتعُاٍ ع٢ً 

ا٫غطح املا١ً٥ ْعطا يػٗٛي١ تطنٝبٗا ٚ َكاَٚتٗا يًططٛب١ ٚ ا٫َطاض ظاْب مثٓٗا املٓاغب 
 .َعا م باملكاض١ْ يًُٛاز ا٫خط٣ ٚ قس تعتدل ٖصٙ املاز٠ َٔ ايٓٛع١ٝ شات اَها١ْٝ ععٍ ٚشٚ 
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  Rigid Materialsَٛاز عاظي١ قاغ١ٝ : ا ثايح
 

         
 
قس تعٌُ ٖصٙ املاز٠ يتهٕٛ َٛاز ععٍ فكط أٚ َٛاز ْٗٛ ٚ ععٍ َعا ٚع٢ً  :بٝاض ازلٓيت  .1

عٌُ غايبا بعٜاز٠ ن١ُٝ ا٫زلٓت يف املدًٛط ا٫زلٓت ٚ ايطٌَ ٚ ٜٛنع ٟشيو فبٝاض ا٫زلٓت 
ٚغايبا ٜٛنع ٖصا ايبٝاض ع٢ً اؿٛا٥ط ا٫غاغات ٚ ايبسضَٚات املعطن١ يًططٛب١ ا٫ضن١ٝ 

غِ َٚٔ َػا٨ٚ ٖصٙ  0.6ع٢ً اغاغات املباْٞ يف ايذلب١ ايعاز١ٜ َٔ طبكتني زلو نٌ َُٓٗا 
ق١ فكس ذنسخ ايؿطٚر ميهٔ إ تط٣ بايعني اجملطز٠ ٚ يصيو ايططٜك١ اْ٘ ْعطا يتكًب ٖصٙ ايطب

ساي١ ايذلب١ املب١ًً دٝسا دنب زٖإ ايبتَٛني ع٢ً ٕ تكًح ٚ تطَِ باغتُطاض أَا يف دنب ا
 .طبك١ بٝاض ا٫زلٓيت 

خًط َٛاز اناف١ٝ أٚ غٛا٥ٌ َاْع١ يًُٝاٙ يًدطغا١ْ يٛقف ْفاش١ٜ  :انافات يععٍ املٝاٙ  .2
شيو مبأل ايفطاغات بني اؿبٝبات اـطغا١ْ بٗصٙ املهْٛات يتُٓع ْفاش١ٜ  املا٤ فٝٗا ٚ ٜتِ عٌُ

املٝاٙ فٝٗا نُا تػطع َٔ ع١ًُٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ يٓؿاط ا٫زلٓت َٚٔ بني ٖصٙ املٛاز ايسا١ُ٥ 
َٛاز ايػٝها ٚ ايػُٓتٕٛ ٚ , بٛزض٠ اؿسٜس ,ايسٖٔ اؿاَهٞ , ا٫غتعُاٍ  اؾرل املاْٞ 

 .املسغا ٚ ايبسيٛ 
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اغتعًُت ٖصٙ ايٛاح نجرلا عدل ايتأضٜذ يععٍ ايططٛب١ قبٌ انتؿاف َاز٠  :٫ضزٚاظ ايٛاح ا .3
ايبتَٛني ٚ ا٫غفًت ٚ قس اغتعًُت بٛنع َسَانني َٔ أيٛاح ا٫ضتٛاظ زاخٌ عطاَٝؼ امل١ْٛ 

املباْٞ نُاز٠ عاظي١ ٚ تعتدل ٖصٙ ايططٜك١ غرل َػتع١ًُ يف ايٛقت اؿانط ْعطا ٣ ا٫فك١ٝ ف
ن١ ظاْب َعٗطٖا ايػ٧ٝ ْٚعطا يك٬بتٗا فػايبا ذنسخ فٝٗا نػط عٓسَا تٗبط يتهايٝفٗا ايباٙ

 .املباْٞ 

ٖٚٞ اغبػتٛؽ قػرل٠ شلا اؾهاٍ نجرل٠ تطنب ع٢ً  :ايٛاح ا٫غبػتٛؽ ايكػرل٠  .4
 .ا٫غكف بطنٛب َٓاغب فٛم بعهٗا ٚتعتدل ٖصٙ ايٛاح شات اَها١ْٝ ععٍ ْٚٗٛ َعا 

ز ؾا٥ع١ ا٫غتعُاٍ يف اغطح املا١ً٥ ٚ اؿٛا٥ط ٖٚصٙ املٛا :ايٛاح ٚؾطف خؿب١ٝ قػرل٠  .5
ٚ تػتعٌُ بهجط٠ يف ايب٬ز ايباضز٠ ٫ٕ َعاؾ١ ملكا١َٚ ايططٛب١ ٚ املٝاٙ ٚ ٜػاعس ٚدٛزٖا ع٢ً 

اغطح املا١ً٥ ططز املٝاٙ َٔ عًٝٗا بػطع١ ٚ ايعٝب ايٛسٝس فٝٗا اْٗا غطٜع١ ا٫سذلام ٚ ع٢ً 
 .ٚ ايٓٗٛ َعا فتعتدل َٔ املٛاز شات اَها١ْٝ ايععٍ شيو 

ٖٚٞ َٛاز شات اَها١ْٝ ععٍ ٚ ْٗٛ َعا ٚ تكٓع َٔ خًط  :ايٛاح ا٫غبػتٛؽ ا٫زلٓيت  .6
ع ايٝاف ا٫غبػتٛؽ اييت تهٕٛ َب١ًً ثِ تؿهٌ ٚ تهػط اىل ايٛاح ٚ ّا٫زلٓت ايبٛضت٬ْسٟ 

اْتاز ٖصا ايٓٛع ٜهٕٛ قٟٛ ٚ َعُط ٚ َكاّٚ يًشطٜل ٚ املٝاٙ ٚ ا٫محاض ٚ ايعفٔ ٚ ايفططٜات 
ٚ اؿؿطات ٚ تػتعٌُ ٖصٙ ايٛاح اسٝاْا يف تهػ١ٝ ا٫غطح املا١ً٥ ٚ متتاظ غف١ ايٛظٕ ٚ ايععٍ 

 :ٜٔ اؿطاضٟ ٚ ٜكٓع َٓٗا ْٛع

 6ًََِذل ٚ زلو  1.5 _ 1.2غِ ٚ بطٍٛ  95ايٛاح ممٛد١ ٚ تكٓع بعطض *
 ًَِ  8 _6َذل ٚ زلو  1.22*  1.20ايٛاح َػطش١ ٚ تكٓع مبكاؽ *
ٖٚٞ َٛاز شات اَها١ْٝ ععٍ ٚ ْٗٛ َعا ٚ يعٌُ طبك١ ايب٬غتٝو ي٬يٛاح  :طبك١ ايب٬غتٝو . 7

ٍٚ ثِ ٜٛنح فٛم نٌ شيو يٛح َٔ سلع ايسٜهٛض١ٜ ٜػُؼ ٚضم ايهطافت يف قًٍٛ سلع ايفٝت
امل٬َٝني ٚ يعٌُ ايفٛضَاٜها ٜٛنح يٛح ضقٝل َٔ ا٫يَّٛٓٝٛ ؼت ايًٛح ايػابل عًُ٘ سٝح 
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غٝعٌٜ اؿطاض٠ بػطع١ ٚ ٜعٌُ طبك١ ضقٝك١ دسا ملكا١َٚ ايًٗب ٚ ٖصٙ ايطبك١ عاظي١ يًُٝاٙ ٚ 
 .اؿطاض٠ َعا 

ظٍ ٚ ْٗٛ َعا ٚ ٜكٓع ايكطَٝس َٔ َاز٠ ٚ ٖٞ َٛاز شات اَها١ْٝ ع :ايكطَٝس املعدر . 8
فداض١ٜ دٝس٠ ٚ تػتعٌُ يتهػ١ٝ ا٫غطح املا١ً٥ ٚ ٖٛ دٝس يععٍ ايططٛب١ ٚ املٝاٙ ٚ ٜػاعس 
ٚدٛزٙ ع٢ً اغطح َا١ً٥ يططز املٝاٙ َٔ عًٝٗا بػطع١ ٚ ٜعتدل ايكطَٝس َٔ املٛاز املعُط٠ 

ٚ ميهٔ ط٩٬ٙ بب١ٜٛ ا٫ْاٌَ  ؿُا١ٜ ا٫غكف املا١ً٥ َٔ املٝاٙ املطط ظاْب َٓعطٙ اؾٌُٝ
 :با٫يٛإ املطًٛب١ نُا ٜٛدس اْٛاع نجرل٠ َٓ٘ اُٖٗا 

 ايكطَٝس ايْٝٛاْٞ *
 ايكطَٝس ايطَٚاْٞ *
 ايكطَٝس ا٫غباْٞ*
  ايكطَٝس ايػاز٠*

 
 /ا٫طاض ايعًُٞ *
 :ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ  َٔططٜك١ ع١ًُٝ قافع١ ايبٓا٤ *

ع َػت٣ٛ مايططٛب١ ا٫ضن١ٝ ٫بس إ ْعطف ٚنع١ٝ ايبٓا١ٜ ايساخ١ًٝ ٚ َٛا َٔ حملافع١ اٟ بٓا١ٜ
يًطابل ا٫ٍٚ ٚ ٬ٜسغ يف ٖصٙ املػتٜٛات إ ٖٓاى استُاٍ ( ايهاؾٞ ) ا٫ضض ٚ َػت٣ٛ ايتطبٝل 

 .ع املػتٜٛات املصنٛض٠ ما قافع١ كتًف١ نٌ سػب َٛاي٘ث٬خ سا٫ت َتبا١ْٝ دنب إ تعٌُ 
 :اؿاي١ ا٫ٚىل *

َا ٜهٕٛ َػت٣ٛ ايتطبٝل يًطابل ا٫ضنٞ اٚطأ يف َػت٣ٛ ا٫ضض نُا يف غطازٜب ٚ املداظٕ عٓس
 ؼت َػت٣ٛ ا٫ضض ٚ دنب بٗصٙ ايٛنع١ٝ احملافع١ ا٫فك١ٝ يف َػت٣ٛ ايتطبٝل ٚ ايعُٛز١ٜ

 .اؾساض امل٬قل يًذلب١ ٚ اىل َػت٣ٛ ا٫ضض ٚ بؿهٌ أفكٞ عٓس َػت٣ٛ ا٫ضض  مبشاشا٠
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 ايتطبٝل اٚطأ َٔ َػت٣ٛ ا٫ضضَػت٣ٛ ( 1)ؾهٌ 
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 :اؿاي١ ايجا١ْٝ *
عٓسَا ٜهٕٛ َػت٣ٛ ايتطبٝل يًطابل ا٫ضنٞ مبػت٣ٛ ا٫ضض ٚ دنب يف ٖصٙ اؿاي١ إ ذنافغ 

 .اؾساض افكٝا فكط 
 

 
  

 َػت٣ٛ ايتطبٝل َع َػت٣ٛ ا٫ضض( 2)ؾهٌ 
 

 :اؿاي١ ايجايج١ *
َٔ َػت٣ٛ ا٫ضض ٚ عٓس٥ص دنب إ ذنافغ عٓسَا ٜهٕٛ َػت٣ٛ ايتطبٝل يًطابل ا٫ضنٞ أع٢ً 

إ , ( ناؾٞ ) ٜا يذلاب ايسفٔ ثِ افكٝا يف َػت٣ٛ ٫ضض ثِ عُٛزٜا قاش اؾساض افكٝا مبػت٣ٛ ا
نطٚض٠ نبرل٠ ٖصٙ ايططٜك١ قس ؽتعٍ باحملافع١ ا٫فك١ٝ مبػت٣ٛ ايتطبٝل فكط ْعطا يعسّ ٚدٛز 

ايكش١ٝ ٚ ٖصٙ  ٫ ٜٛدس نطضا ْٗا٥ٝا َٔ ايٓاس١ٝاؾساض ٚ  يف تأثرل ايططٛب١ غ٢ً ايكػِ اـاضدٞ يف
ايططٜك١ َتبع١ يف أنجط املٓؿآت ايػه١ٝٓ ٚ اييت ٜعٌُ اؾساض اـاضدٞ فٝٗا عاز٠ بػُو أعطض يف 
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 ايتبًٛض اٚ ايتأنٌ ٚ بصا غِ استٝاطا يف سسٚخ أٟ خًٌ بػبب 12اؾساض اؿاٌَ  يًجكٌ مبكساض 
 .تهٕٛ ايططٜك١ املجاي١ٝ 

 

 
 

 ت٣ٛ ايتطبٝل اع٢ً َٔ َػت٣ٛ ا٫ضضَؼ( 3)ؾهٌ 
 

مجٝع اؿا٫ت شنطٖا حملافعتٗا يف ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ ايكاعس٠ يف ايذلب١ ٚ مب٬سع١ املٛاز  _
 :ايػابل شنطٖا بايؿهٌ ايتايٞ 

زلٓيت بػُو ٫تكٌ عٔ  َػشٛم إٔ تػتعٌُ طبك١ َٔ َاْع ايططٛب١ اـطغاْٞ َع َٛاز غا١ً٥ اٚ
ٚ ٜهٕٛ َػت٣ٛ غِ تٛنع ٖصٙ ايكب١ عٝح ٜهٕٛ َػتٛاٖا ٜطتفع عٔ َػت٣ٛ ا٫ضض 8

َع  ايطٌَ بطبك١ َٔ ايػُٓت ٚمتًر ٚ تككٌ ايتطبٝل ايساخًٞ يًُٓؿأ يف َٓتكف ٖصٙ ايطبك١ ثِ 
شيو ٫ٕ َاْع ضطٛب١ بٛنع فٛقٗا طبك١ َٔ ا٫غفًت بعطض اؾساض ٚ بصيو تهٕٛ احملافع١ نا١ًَ ٚ 

ٚنع َاْع ايططٛب١ خطغاْٞ ٫ ٜهفٞ غايبا اش اْ٘ نجرلا َا ذنسخ فٝ٘ نػٛض ٚ ؾكٛم بػبب 
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دًٛؽ ايبٓا١ٜ ٚ تهٕٛ ٖصٙ ايهػٛض َٓافص يكعٛز ايططٛب١ فبٛنع اطٛاٍ ا٫غفًت تهٕٛ ٖصٙ 
 يًْٝٛت٘ ٚ ؿُٝ٘ اـط ايجاْٞ ملٓع ايططٛب١ ع٠ٚ٬ ع٢ً خاق١ٝ ا٫غفًت يف عسّ تأثطٙ باؾًٛؽ

ٜكح أٜها اش ذنسخ  ٚسسٖا ف٬ أَا ٚنع اطٛاٍ ا٫غفًت, ٙ ايهػٛض عٓس سسٚثٗا يف اـطغا١ْ ٖص
 3غايبا إ ايهاؾٞ ٜهٕٛ دػطا يٓكٌ ايططٛب١ يف ايذلب١ اىل اؾساض ٫ٕ زلو ا٫غفًت ٫ ٜعٜس عٔ 

 .ايفا٥س٠ يف ايٛنع َاْع ايططٛب١ ًَِ ٚ بصيو تهٝع 
 :ضن١ٝ ٖٞ أَا ايططٜك١ اؿسٜج١ ملٓع ايططٛب١ ا٫*

غِ َٔ فٛم  15يععٍ ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ يًشٛا٥ط تٛنع ايطبك١ ايعاظي١ ؿٛا٥ط املب٢ٓ ع٢ً اضتفاع 
 2 _ 1.5ضقٝف املب٢ٓ اـاضدٞ َه١ْٛ َٔ كًٛط ا٫غفًت ايػاخٔ ٚ ايطٌَ بػُو ٜذلاٚح بني 

ب٢ٓ غِ يته١ًُ َباْٞ سا٥ط امل 1غِ ثِ ٜٛنع فٛقٗا طبك١ َٔ ١َْٛ ا٫زلٓت ٚ ايطٌَ بػُو 
نُا ميهٔ ععٍ ٖصٙ اؿٛا٥ط بٛنع طبكات َٔ اـٝـ املكططٕ ٚ زٖاْٗا بايبٛتَٛني بس٫ َٔ 

ايذلب١ نا٫تٞ يف املٓاطل اييت تهٕٛ فٝٗا طبك١ كًٛط ا٫زلٓت ٚ ايطٌَ ذنسز شيو تبعا يًططٛب١ 
ساي١ ايذلب١ داف١ تعٌُ ايطبك١ ايعاظي١ َٔ طبك١ ٚاسس٠ َٔ اـٝـ املكططٕ ٚ ٚدٗني بتَٛني يف 

ايذلب١ شات ايططٛب١ ايبػٝط١ تعٌُ ايطبك١ ايعاظي١ َٔ طبكتني َٔ اـٝـ املكططٕ ٚ ث٬ث١ اٚد٘ 
طبكات َٔ اـٝـ  3بتَٛني بِٝٓٗ يف ساي١ ايذلب١ شات ايططٛب١ ايعاي١ٝ تعٌُ ايطبك١ ايعاظي١ َٔ 

نٞ ٚ املكططٕ َع اضبع١ اٚد٘ بتَٛني بِٝٓٗ ٚ يععٍ ايططٛب١ ا٫ضن١ٝ ٫ضنٝات ايسٚض ا٫ض
ايبسضَٚات ٚ اؿُاَات ٚ َاؾاب٘ شيو تٛنع ايطبكات ايعاظي١ بعس قب اـطغا١ْ ايعاز١ٜ اٚ 

غِ ٚ شيو  3 _ 2املػًش١ يعّٚ اعُاٍ ا٫ضنٝات سٝح ٜفطف فٛقٗا ١َْٛ ا٫زلٓت ٚ ايطٌَ بػُو 
يهبط افكٝتٗا ٚ تٓعِٝ غطشٗا يٝهٕٛ اًَؼ ثِ ٜفطف فٛقٗا بعس دفافٗا طبك١ َٔ كًٛط 

غِ 2غِ ثِ امل١ْٛ 3غِ ثِ ٜٛنع عًٝٗا طبك١ ايطٌَ زلو  2ٚ ايطٌَ بػُو ٫ ٜكٌ عٔ ا٫غفًت 
غِ فٛم ايطبك١ ايعاظي١ َباؾط٠ 5غِ ٚ قس تكب طبك١ َٔ اـطغا١ْ ايفٝٓٛ زلو 2ثِ ايب٬ط 

ؿفعٗا ثِ ٜٛنع ع٢ً ا٫ضن١ٝ ايتؿطٝبات اي٬ظ١َ ٚ ميهٔ ععٍ ٖصٙ ا٫ضنٝات اٜها باغتعُاٍ 
 .يبتَٛني ع٢ً إ تٛنع يفات اـٝـ املكططٕ خًف خ٬ف اـٝـ املكططٕ ٚ ا
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 :َٓع ايططٛب١ يف ايٓفاش يف ا٫ع٢ً *
 ٖٓاى عس٠ ططم فُٝا ًٜٞ ْؿطح اسػٔ ايططٜك١ 

 :ططٜك١ قب١ اـطغا١ْٝ *
قسضٖا  ٜعازٍ ٖٞ أسػٔ ططٜك١ ٚ أنجط نًف١ اش تكب َطبعات ٫ ٜعٜس َػاستٗا عٔ املذل املطبع

 5خام ٚ تهٕٛ ايكبات بػُو ٫ ٜكٌ عٔ  بكرل ايبٚ آخط مي٬ ع٢ً ايل اسسا بني َطبعغٓتُٝذلا ٚ
غِ مبفاقٌ َٓهػط٠ ٚ َعاؾ١  80*  80غِ ٚ قس ٜػًل بكبات داٖع٠ يف اـطغا١ْ مبػاس١ 

زلٓت اٚ مبٛاز اغفًت١ٝ بك١ُٝ ٍ اؾاف ٚ تسضظ املفاقٌ ايطّ َٔ ْع ايططٛب١ تٛنع ع٢ً طبك١مبا
 .خاق١ 

 
 :ؽساّ َاْع ايططٛب١ ؾٛف١ٝ با٫ؽ٠ املػًش١ يف تأثرل املٝاٙ امحا١ٜ ا٫غؼ اـطغاْٞ*

 :اـ٬ق١ 
أؾاضت ايسضاغات ايػابك١ اىل إ اناف١ املٛاز املاْع١ يًططٛب١ اىل اـًط١ اـطغا١ْٝ ٜعٜس َٔ 
قاب١ًٝ اـطغا١ْ املتكًب١ ع٢ً َٓع ْفاش املٝاٙ يساخًٗا ٚ يهٔ يف ْفؼ ايٛقت ٜكًٌ َٔ قاب١ًٝ 

 .ي٬دٗازات ؼًُٗا 
ملعطف١ َكساض اخنفاض َكا١َٚ اـطغا١ْ ي٬دٗازات ٚ َكساض تكًٌٝ ْفاشٜتٗا ٚ يػطض محا١ٜ ا٫غؼ 
اـطغا١ْٝ املػًش١ َٔ َٗامج١ املٝاٙ اؾٛف١ٝ شات تأثرل ايػًيب ع٢ً زمي١َٛ خطغا١ْ ا٫غؼ ٚ 

ٚب١ ايؿا٥ع١ مت اناف١ َاز٠ ايػٝها ٚ ٖٞ اسس٣ املٛاز املاْع١ يًطط, تأنٌ سسٜس تػًٝشٗا 
َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت  4.6 – 2%ا٫غتدساّ اىل مناشز َٔ اـطغا١ْ املػًش١ ٚ غرل املػًش١ بٓػب 

, ا٫ْؿطاض , املػتعٌُ يف اـًط١ اـطغا١ْٝ  ٚ مت ت١٦ٝٗ مناشز ٫دطا٤ فشٛقات ا٫ْهػاط 
 .ا٫ْجٓا٤ ٚ ايٓفاش١ٜ 
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فاش١ٜ اـطغا١ْ بعٜاز٠ ْػب١ املاز٠ بٝٓت ايٓتا٥ر َكساض ا٫خنفاض ايهبرل يف ْفاش١ٜ ايهبرل يف ٕ
نُا بٝٓت َكساض ايهعف اؿاقٌ يف نٌ َٔ َكاَٚيت اْهػاط ٚ اْؿطاض اـطغا١ْ ٚ , املهاف١ 

 .نصيو َكساض اخنفاض َكا١َٚ اْجٓا٤ اـطغا١ْ املػًش١ 
أخرلا مت ؼسٜس ايٓػب١ ا٫فهٌ ايٛادب انافتٗا َٔ َاْع ايططٛب١ اىل خطغا١ْ ا٫غؼ ؿُاٜتٗا 

عٓس ايتكُِٝ نُا مت تٛقٝ٘ بتدفٝض قاب١ًٝ ؼٌُ اـطغا١ْ , َٗامج١ املٝاٙ اؾٛف١ٝ َٔ 
 .ا٫غؼ اـطغا١ْٝ ايٛاقع١ نُٔ تأضدح َٓػٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ 

 :املكس١َ  .1

شات ا٫غؼ اـطغا١ْٝ املػًش١ ايٛاقع١ نُٔ َٓػٛب ,يٛسغ خ٬ٍ اعُاٍ ٖسّ املباْٞ ايكسمي١ 
. ٚدٛز أنطاض نبرل٠ يف خطغا١ْ ا٫غؼ ٚ سسٜس تػًٝشٗا ,ْع٫ٚ تأضدح املٝاٙ اؾٛف١ٝ قعٛزا ٚ 

ٚغٗٛي١ تٗؿُٝٗا اناف١ اىل فكساْٗا يت٬قكٗا َع  ٚتػرل يْٛٗاتؿٌُ ٖصٙ ا٫نطاض تؿكل اـطغا١ْ 
ايكسأ ايصٟ ٜبسأ , ا٫نطاض املًشٛظ١ ع٢ً سسٜس ايتػًٝح اَا,سسٜس ايتػًٝح ٚ اخن٬عٗا عٓ٘ 

٠ مما ٜ٪زٟ ٨تتؿكل ايطبك١ املتكسبػبب زٚضات ايذلطٝب ٚ اؾفاف ٚ, بايطبك١ اـاضد١ٝ يًشسٜس 
 سسٜساىل ْفاش ايططٛب١ ٚبٛدٛز ا٫ٚنػذني تتكسأ طبك١ اخط٣ ٖٚهصا تتهطض ايع١ًُٝ َػبب١ تأنٌ 

إ ايطبك١ اٚ  .سٝح ؾٖٛست قهبإ تػًٝح فكست َا ٜكاضب ْكف قططٖا ايتكُُٝٞ ,ايتػًٝح 
ايطبكات املتأنػس٠ َٔ اؿسٜس اناف١ اىل عسّ متتعٗا بكاب١ًٝ ايػشب ٚ َكا١َٚ ايؿس ايصٟ ميتاظ 
بٗا اؿسٜس فاْٗا تأخص سذِ اندل َٔ سذِ اؿسٜس غرل املتأنػس ٚ بصيو تػًط ادٗازات زاخ١ًٝ 

اـطغا١ْ  ْتٝذ١ يهعف َكا١َٚ. نبرل٠ زاخٌ اـطغا١ْ املػًش١ تفهٞ اىل تؿكل اـطغا١ْ
املتؿكك١ ٚ نُٛض َػاسات اؿسٜس ايتك١ُُٝٝ ٚ نعف ايت٬قل بني اـطغا١ْ ٚ اؿسٜس ٚ 
تعذع , يفكسإ اؿسٜس َطْٚت٘ ٚ قابًٝت٘ يتشٌُ قٟٛ ايؿس ٚ اقذلاب٘ َٔ اؿاي١ اشلؿ١ ايكاب١ً يًهػط 

 .اـطغا١ْ املػًش١ املػتدس١َ يتٓفٝص ا٫غؼ عٔ ايكٝاّ بسٚضٖا ايتكُُٝٞ 
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ؾاع اغتدساّ اـطغا١ْ املكا١َٚ ,خطغا١ْ ا٫غؼ املػًش١ َٔ ا٫نطاض املصنٛض٠ اع٬ٙ ؿُا١ٜ 
ي٬َ٬ح ايهدلٜت١ٝ يف تٓفٝص اعُاٍ ا٫غؼ ايٛاقع١ نُٔ َػت٣ٛ املٝاٙ اؾٛف١ٝ ٚ يف املٛاقع اييت 

نُا ؾاع اغتدساّ املٛاز , تؿرل فشٛقات تطبتٗا اىل ٚدٛز ْػب١ نبرل٠ َٔ ا٬َ٫ح ايهدلٜت١ٝ 
أ٬َ يف ٚقاٜتٗا َٔ ايططٛب١ ٚ ا٬َ٫ح ايصا٥ب١ , ٜط١ٜ يط٤٬ ايػطٛح اـاضد١ٝ ي٬غؼ قبٌ زفٓٗا ايل

َٔ ايٓاًٜٕٛ ؼت ا٫غؼ يتكًٌٝ ايتُاؽ بني  ايهاض٠ ٚيف بعض ا٫سٝإ ٜتِ فطف طبكات
ا٫ إ ٖصٙ املعاؾات مل تٓذح يف ٚقا١ٜ خطغا١ْ ا٫غؼ املػًش١ َٔ تعطنٗا . اـطغا١ْ ٚ ايذلب١ 

اـاق١ٝ ايؿعط١ٜ َٔ ايتػًل عدل سٝح إ املٝاٙ اؾٛف١ٝ تٓذح بططٜك١ ,يًططٛب١ ٚ انطاضٖا 
طبكات ايٓاًٜٕٛ اييت ٫بس إ ؼسخ فٝٗا ثكٛب خ٬ٍ ايتٓفٝص اٚ بعس ْفاش عُط اغتدساَٗا ٚ تٗادِ 

 .ا٫غاؽ َٔ ا٫غفٌ ٚ بايتايٞ ٫ تهٕٛ يطبكات ايٓاًٜٕٛ اٚ طبك١ ايط٤٬ ايكرلٟ اٟ تأثرل 

إٔ اؿكٍٛ ع٢ً خطغا١ْ شات ْفاش١ٜ ٚاط٦٘ اٚ َعس١َٚ ملطٚض ايططٛب١ ٚ اشلٛا٤ ٜعتدل َٔ ايعٛاٌَ 
سٝح إ ايطبٝع١ ايك١ًٜٛ ,ظٞ اشلا١َ يٛقا١ٜ سسٜس ايتػًٝح َٔ ايتأنٌ ٚ اـطغا١ْ َٔ ايتـ

ز يًدطغا١ْ ت٪زٟ اىل تهٜٛٔ طبك١ ٚاق١ٝ غرل فعاي١ نُٝٝا٥ٝا ع٢ً ايػطح ايبٝين يًدطغا١ْ ٚ سسٟ
ٖصا احملٝط ايكًٟٛ ْاؾ٧ عٔ ٖٝسضٚنػٝسات ايهايػّٝٛ ٚ ايكٛزّٜٛ ٚ ايبٛتاغّٝٛ اييت ,ايتػًٝح 

ٚ إ ,تتفاعٌ يف قٝط ضطب خ٬ٍ فذل٠ َٔ ايعَٔ َع ثاْٞ اٚنػٝس ايهاضبٕٛ يتهٜٛٔ ايهاضبْٛات 
ض اٟ تؿكل يف ايطبك١ ايٛاق١ٝ ٜػبب ظٜاز٠ استُاي١ٝ تأنٌ سسٜس ايتػًٝح بػبب تفاعً٘ َع ساّ

 :ايهاضبْٛٝو ٚ تهٜٛٔ ناضبْٛات اؿسٜسٚظ ٚفل املعازي١ ايتاي١ٝ 

Fe + H2Co3                     FeCo3 +  H2        

 :ايططٛب١ يٛسسٖا ت٪زٟ اىل تأنػس اؿسٜس ٚفل املعازي١      نُا إ

Fe + H2o                FeO +    H2 
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ايهت١ً اـطغا١ْٝ ٚ دنب ع٢ً ايعاٌَ املٗادِ إ  إ ٖذّٛ ايهاضبْٛات ٚ ايهًٛضٜسات ذنسخ زاخٌ
ٜهٕٛ قازضا ع٢ً ايتػًػٌ نُشًٍٛ خ٬ٍ اـطغا١ْ اييت دنب إ تهٕٛ َٓفصٙ يًُا٤ مما ٜٛفط 

َٔ خ٬ٍ شيو ٬ْسغ ,ٚغطا ٥٬َُا شلصٙ ايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت تػبب تًف سسٜس ايتػًٝح 
بايتايٞ اؿكٍٛ ع٢ً اغؼ خطغا١ْٝ َػًش١ شات  أ١ُٖٝ ايػٝطط٠ ع٢ً ْفاش١ٜ اـطغا١ْ يٛقاٜتٗا ٚ

زمي١َٛ افهٌ عٝح ؼافغ ع٢ً َتاْتٗا ايتك١ُُٝٝ ٚ بصيو ميهٔ ت٬يف نجرل َٔ ا٫نطاض املتٛقع 
 .اخل ....سسٚثٗا يف ا٫ب١ٝٓ نايتؿكل ٚ اشلبٛط ٚ ايتكسع 

٠ َاز٠ َاْع اعتُست فهط٠ ايبشح ملعاؾ١ َٗامج١ ايططٛب١ ي٬غؼ اـطغا١ْٝ املػًش١ ع٢ً اناف
اىل اـًط١ اـطغا١ْٝ املػتدس١َ يتٓفٝص ا٫غؼ ٚ زضاغ١ ا٫دنابٝات ٚ ( ايػٝها ) ايططٛب١ 

ايػًبٝات َٔ خ٬ٍ ادطا٤ غًػ١ً َٔ ايفشٛم املدتدل١ٜ تهُٓت فشل َعاٌَ ْفاش١ٜ اـطغا١ْ 
ْاَر املكا١َٚ ي٬َ٬ح ايهدلٜت١ٝ ٚ فشل َكا١َٚ اْهػاطٗا ٚ فشل َكا١َٚ ؾسٖا نُا تهُٔ ايدل

ايعًُٞ فشل عتبات خطغا١ْ َػًش١ قٝاغ١ٝ َكا١َٚ ي٬َ٬ح ٚ َكا١َٚ يًططٛب١ نٌ ٖصٙ 
 .ايفشٛقات مت تهطاضٖا باناف١ ْػب كتًف١ َٔ َاْع ايططٛب١ اىل خًط١ اـطغا١ْٝ 

 
 :ايدلْاَر ايعًُٞ  .2

 :املٛاز ا٫ٚي١ٝ املػتدس١َ  1_2

 :مناشز ايفشٛقات املدتدل١ٜ ٚنُا ًٜٞ مت اغتدساّ املٛاز ا٫ٚي١ٝ املصنٛض٠ ازْاٙ ٫عساز 

ٚقس , 1984يػ١ٓ ( 5)ا٫زلٓت ايبٛضت٬ْسٟ املكاّٚ ي٬َ٬ح املطابل يًُٛاقف١ ايعطاق١ٝ ضقِ .أ 
 .زقٝك١  345زقٝك١ ٚ ظَٔ ػُسٙ ايٓٗا٥ٞ  80نإ ظَٔ ػُسٙ ا٫بتسا٥ٞ 

ٚنإ شٚ , ٠1980 يػٔ( 45)ايطناّ اـؿٔ ايٓٗطٟ شٚ ايتسضز املطابل يًُٛاقف١ ايعطاق١ٝ .ب 
 . 0.2ٚ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ٬َ٫ح ايهدلٜتات  2.6ًَِ ٚ شٚ ٚظٕ ْٛعٞ  10َكاؽ اقك٢ َكساضٙ 
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ٚنُٔ َٓطك١ , 1980يػ١ٓ ( 45)ايطناّ ايٓاعِ شٚ ايتسضز املطابل يًٛاقف١ ايعطاق١ٝ ضقِ .ز 
ٚقس نإ  0.2ت ْٚػب١ امل١ٜٛ٦ ٬َ٫ح ايهدلٜتا,  2.65ٚنإ ٚظْ٘ ايٓٛعٞ ٜػاٟٚ ,ايتسضز ايجا١ْٝ 

 .نٌ َٔ ايطناّ ايٓاعِ ٚ اـؿٔ ْعٝفا ٚ خايٝا َٔ ايؿٛا٥ب ٚ املٛاز ايعه١ٜٛ 

ٚناْت َكا١َٚ خهٛع٘ َكساضٖا ,ًَِ يتػًٝح ايعتبات اـطغا١ْٝ  6.25سسٜس تػًٝح بكطط .ز 
 . 2ًَِ / ْٝٛتٔ  414

 .ٚ َعاؾتٗا َا٤ ايؿطب ـًط اـطغا١ْ .ٙ 

 .قٓاع١ فطْػا , ( .Interaplast Z)شٚ ايتػ١ُٝ ايتذاض١ٜ ( ايػٝها)َػشٛم َاْع ايططٛب١ .ٚ 

 اـًطات اـطغا١ْٝ املػتع١ًُ  2_2

 4: ضٌَ  2: ا٫زلٓت  1)ٖٚٞ اـًط١ ايؿا٥ع١ ا٫غتدساّ بٓػب١ خًط  :اـًط١ ا٫ٚىل .أ 
مل ٜهاف شلا َاْع ايططٛب١ ؾعًٗا َطدع قٝاغٞ يًُكاض١ْ َع  50%َع ْػب١ َا٤ خًط ( سك٢

 .اـًطات ايج٬ث١ اي٬سك١ 

َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت ٚ قس متت اناف١  2%ٚؼتٟٛ ع٢ً َاْع ضطٛب١ بٓػب١  :اـًط١ ايجا١ْٝ .ب 
َػشٛم َاْع ايططٛب١ بعس ٚظٕ ايه١ُٝ املطًٛب١ اىل ا٫زلٓت ٚ بعس َعدٗا بكٛض٠ َتذاْػ١ مت 

 .اـًط خًط ايطناّ ايٓاعِ ٚ اـؿٔ بايططٜك١ ا٫عتٝاز١ٜ ٚ َٔ ثِ انٝف َا٤ 

 .َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت  4%ٚؼتٟٛ ع٢ً َاْع ايططٛب١ بٓػب١  :اـًط١ ايجايج١ .ز 

 . َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت  6%ٚؼتٟٛ ع٢ً َاْع ايططٛب١ بٓػب١  :اـًط١ ايطابع١ .ز 
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 مناشز ايفشل  3_2

اشز يسضاغ١ تأثرل اناف١ َاْع ايططٛب١ ع٢ً َعاٌَ ْفاش١ٜ اـطغا١ْ املكا١َٚ ي٬َ٬ح مت ت١٦ٝٗ من. أ 
ًَِ ٚ مت فشكٗا بعس تكًبٗا ٫ظ١َٓ َع١ٓٝ ابتسا٤ا َٔ 27ًَِ ٚ اضتفاع  36قٝاغ١ٝ اغطٛا١ْٝ قطط 

 .ٚمت تػذٌٝ َعسٍ َعاٌَ ايٓفاش١ٜ ,غاع١  144غاع١ ٚ  120, غاع١ 96, غاع١  48, غاع١  24

١٦ٜ اثٓا يسضاغ١ تأثرل اناف١ َاْع ايططٛب١ ع٢ً َكا١َٚ ؾس اـطغا١ْ املكا١َٚ ي٬َ٬ح مت ت٘. ب 
ز ,ب ,أ )ث٬ث١ اغطٛاْات يهٌ ْٛع َٔ اـًطات ,ًَِ ( 300*  150)عؿط اغطٛا١ْ قٝاغ١ٝ بأبعاز 

 .ٚقس مت تػذٌٝ َكساض ا٫دٗاز امل٪زٟ اىل ايفؿٌ با٫ْؿطاض ,اع٬ٙ ( 2_2)املصنٛض٠ يف ( ز,

٫ح مت ت١٦ٝٗ يسضاغ١ تأثرل اناف١ َاْع ايططٛب١ ع٢ً َكا١َٚ اْهػاط اـطغا١ْ املكا١َٚ ي٬ّ .ز 
أ )ث٬ث١ َهعبات يهٌ ْٛع َٔ اـًطات  ,ًَِ ( 150*  150*  150)اثٓا عؿط َهعب قٝاغٞ بأبعاز 

ٚقس مت تػذٌٝ َكساض ا٫دٗاز امل٪زٟ اىل ايفؿٌ ,اع٬ٙ ( 2_2)املصنٛض٠ يف ( ز,ز ,ب ,
 .با٫ْهػاط

مت ,ؿ١ املكا١َٚ ي٬َ٬ح يسضاغ١ تأثرل اناف١ َاْع ايططٛب١ ع٢ً َكا١َٚ اْجٓا٤ اـطغا١ْ املؼ. ز 
ث٬ث١ عتبات يهٌ ْٛع َٔ ,ًَِ ( 750*  150*  150)ب٘ قٝاغ١ٝ بأبعاز تت١٦ٝٗ اثٓا عؿط ع

مت تػًٝشٗا بأقٌ ْػب١ سسٜس تػُح بٗا ,اع٬ٙ ( 2_2)املصنٛض٠ يف ( ز,ز ,ب ,أ )اـًطات  
ض ا٫عتباض تكُُٝٗا ٚقس مت ا٫خص بٓغ.ًَِ  6.25بٛاقع قهٝيب تػًٝح بكطط ,املٛاقف١ ا٫َطٜه١ٝ 

أدطٟ ايفشل يهاف١ ايعتبات ٚ ٖٞ .عٝح تفؿٌ با٫ْجٓا٤ زٕٚ ايكل خ٬ٍ َطاسٌ ايفشل 
ًَِ ٚ بتػًٝط محًني َطنعٜٔ ٜ٪ثطإ يف ثًجٞ 600تطتهع ع٢ً َػٓسٜٔ بػٝطني بفها٤ َكساضٙ 

 .ٚقس مت تػذٌٝ اؿٌُ امل٪زٟ اىل ايفؿٌ با٫ْجٓا٤ ٚ متت املكاض١ْ ع٢ً اغاغ٘ .ايفها٤ 
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 ايٓتا٥ر ٚ املٓاقؿ١  .3

(  2%,  4%,  6) %إ ْتا٥ر اناف١ َاْع ايططٛب١ اىل اـًط١ اـطغا١ْٝ املكا١َٚ ي٬َ٬ح بٓػب 
َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت ٚ َكاضْتٗا َع ْتا٥ر فشٛم اـًط١ اـطغا١ْٝ ايكٝاغ١ٝ ٚ بٝإ تأثرل شيو ع٢ً 

 :مناشز ٚ نُا ًٜٞ مت با٫عتُاز ع٢ً َعسٍ ْتا٥ر فشل نٌ ث٬ث١ ,خٛام اـطغا١ْ 

  فشل ايٓفاش١ٜ 1_3

يٛسغ اخنفاض َعسٍ َعاٌَ ايٓفاش١ٜ نًُا ظازت ن١ُٝ َاْع ايططٛب١ املهاف١ سٝح ٚقٌ اخنفاض 
ْػب١  95.5%غٝها َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت يف اـًط١ اىل  6%َعاٌَ ايٓفاش١ٜ يًُٓٛشز ايصٟ ذنتٟٛ ع٢ً 

ميجٌ ( 1)ؾهٌ ( . 1)َا يف اؾسٍٚ ى,ـطغا١ْ اييت ٫ ؼتٟٛ ع٢ً غٝها اىل َعاٌَ ْفاش١ٜ ا
يف سني ,اخنفاض َعسٍ ْفاش١ٜ اـطغا١ْ يًُا٤ َع ايعَٔ بعٜاز٠ ْػب١ املاز٠ املاْع١ يًططٛب١ 

غٝها َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت يف اـًط١ اىل  4%اخنفض َعاٌَ ايٓفاش١ٜ يًُٓٛشز ايصٟ ذنتٟٛ ع٢ً 
%85.5 . 

 ا٫زلٓت / تًف١ َٔ َاْع ايططٛب١ َعسٍ اخنفاض َعاٌَ ايٓفاش١ٜ باناف١ ْػب َذ( 1)دسٍٚ 

 ْػب١ اخنفاض ثا١ْٝ/غ10  10ِ( *k)َعسٍ َعاٌَ ايٓفاش١ٜ  ْػب١ اناف١ املاز٠ املاْع١
َعاٌَ ايٓفاش١ٜ يف ساي١  (غاع١)ظَٔ ايفشل  %ا٫زلٓت /يًططٛب١ 

 144 120 96 72 48 24 %ا٫غتكطاض 
0 54.8 36.4 30.2 29.1 29  0 
2 20.4 13.5 10.8 10.4 10.1  65.1 
4 10.5 7.1 5.4 4.5 4.1  85.8 
6 5.5 2.5 1.5 1.5 1.3  95.5 
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اخنفاض َعسٍ َعاٌَ ْفاش١ٜ اـطغا١ْ يًُا٤ َع ايعَٔ بعٜاز٠ ْػب١ اناف١ َاْع ( 1)ايؿهٌ 
 (ٚظْا)ا٫زلٓت /ايططٛب١ 
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 َكا١َٚ ؾس اـطغا١ْ 2_3

َاْع ايططٛب١ َٔ ٚظٕ  4%يًُٓٛشز اؿاٟٚ ع٢ً  9.1%يٛسغ اخنفاض يف َكا١َٚ ايؿس مبكساض 
ايؿهٌ ( . 2)ا٫زلٓت َكاض١ْ َع ايُٓٛشز ايصٟ ٫ ذنتٟٛ ع٢ً َاْع ضطٛب١ ٚنُا َٛنح يف اؾسٍٚ 

ٜٛنح ْػب١ اخنفاض َعسٍ َكا١َٚ ايؿس ي٬غطٛاْات َع ظٜاز٠ ْػب١ اناف١ املاز٠ املاْع١ ( 2)
 .يًططٛب١ 

 اـطغا١ْٝ َكا١َٚ ايؿس ي٬غطٛاْات ( :2)دسٍٚ 

ْػب١ اناف١ َاْع  ضَع ايُٓٛشز
 %ا٫زلٓت /ايططٛب١

َكا١َٚ ايؿس 
 2ًَِ/ْت

َعسٍ َكا١َٚ ايؿس 
 2ًَِ/ْت

ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 
 %ي٬خنفاض 

1-a 

2-a 

3-a 

0 

0 

0 

2.75 

2.85 

2.92 

 

2.84     

 

0      

1-b 

2-b 

3-b 

2 

2 

2 

2.74 

2.72 

2.76 

 

2.75    

 

3.1     

1-c 

2-c 

3-c 

4 

4 

4 

2.57 

2.59 

2.58 

 

2.58   

 

9.1     

1-d 

2-d 

3-d 

6 

6 

6 

2.4 

2.44 

2.36 

   

  2.4   

 

 15.4  
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اخنفاض َعسٍ َكا١َٚ ايؿس يًدطغا١ْ عٓس ظٜاز٠ ْػب١ اناف١ املاز٠ املاْع١ (2)ايؿهٌ 
 (ٚظْا)ا٫زلٓت /يًططٛب١

  َكا١َٚ اْهػاط اـطغا١ْ 3_3

 11.9%ظٜاز٠ ْػب١ اناف١ َاْع ايططٛب١ ٚ قس بًؼ يٛسغ اخنفاض يف َكا١َٚ اْهػاط اـطغا١ْ َع 
ازلٓت َكاض١ْ َع ايُٓٛشز ايصٟ ٫ ذنتٟٛ ع٢ً َاْع /َاْع ضطٛب١ 4%يًُٓٛشز شٚ ْػب١ اناف١ 

ٜٛنح ْػب١ اخنفاض َعسٍ َكا١َٚ اـطغا١ْ َع ( 3)ايؿهٌ ( .3)ضطٛب١ ٚ نُا َٛنح يف اؾسٍٚ 
 .ظٜاز٠ ْػب١ اناف١ املاز٠ املاْع١ يًططٛب١ 
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 َكا١َٚ اْهػاط املهعبات اـطغا١ْٝ ( 3)دسٍٚ 

ْػب١ اناف١ َاْع  ضَع ايُٓٛشز
 %ا٫زلٓت /ايططٛب١

َكا١َٚ ايؿس 
 2ًَِ/ْت

َعسٍ َكا١َٚ ا٫ْهػاط 
 2ًَِ/ْت

ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 
 %ي٬خنفاض 

1-a 

2-a 

3-a 

0 

0 

0 

24.2 

26.3 

25.2 

 

25.2     

 

0      

1-b 

2-b 

3-b 

2 

2 

2 

24.6 

24.0 

23.4 

 

24    

 

4     

1-c 

2-c 

3-c 

4 

4 

4 

22.7 

22.3 

21.6 

 

22.2   

 

11.9     

1-d 

2-d 

3-d 

6 

6 

6 

19.8 

19.4 

19.0 

   

  19.4   
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اخنفاض َعسٍ َكا١َٚ ا٫ْهػاط يًدطغا١ْ َع ظٜاز٠ ْػب١ اناف١ َاْع ( 3)ايؿهٌ 
 ( ٚظْا)ا٫زلٓت /ايططٛب١

 َكا١َٚ اْجٓا٤ اـطغا١ْ املػًش١ املكا١َٚ ي٬َ٬ح  4_3

َٔ خ٬ٍ ادطا٤ فشل ا٫ْجٓا٤ ع٢ً ايعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١ املكا١َٚ ي٬َ٬ح يٛسغ فؿٌ 
ٚ َٔ ثِ اظزازت سٝح سسثت تؿككات يف ايجًح ايٛغطٞ َٔ اؾ١ٗ ايػفًٞ ,ناف١ ايُٓاشز با٫ْجٓا٤ 

ٜٔ سسٚخ تٗؿِ يف املٓطك١ ايٛغط١ٝ َٔ اؾ١ٗ ايعًٝا ايتؿككات اتػاعا َع ايعٜاز٠ ايتشٌُٝ حل
ٖصا ٚ قس مت اعتُاز ا٫محاٍ امل٪ز١ٜ يًفؿٌ . املعطن١ ي٬ْهػاط ت٬ شيو سسٚخ ايفؿٌ ايٓٗا٥ٞ

. با٫ْجٓا٤ نأغاؽ ٫دطا٤ املكاض١ْ بني اجملاَٝع ا٫ضبع١ بس٫ َٔ سػاب َكا١َٚ اْجٓا٤ ايعتبات 
يًعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١ احملت١ٜٛ  7.2%اىل ايفؿٌ ا٫ْجٓا٤ ٚقس بًؼ اخنفاض ا٫محاٍ امل٪ز١ٜ 

َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت َكاض١ْ َع مناشز ايعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١  4%ع٢ً َاْع ضطٛب١ بٓػب١ 
( . 4)املكا١َٚ ي٬َ٬ح ايكٝاغ١ٝ اييت ٫ ؼتٟٛ ع٢ً َاْع ايططٛب١ ٚ نُا َٛنح يف اؾسٍٚ ضقِ 
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اْجٓا٤ ايعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١ نًُا ظازت ْػب١ اناف١ َاْع دع َكا١َٚ امما ٜؿرل اىل تط
ميجٌ ْػب١ اخنفاض َعسٍ اؿٌُ امل٪زٟ اىل فؿٌ ( 4)ايؿهٌ . ايططٛب١ اىل اـًط١ اـطغا١ْٝ 
 .ايعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١ 

 اؿٌُ امل٪زٟ اىل فؿٌ ايعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١ با٫ْجٓا٤ ( 4)دسٍٚ 

ناف١ َاْع ْػب١ ا ضَع ايُٓٛشز
 %ا٫زلٓت /ايططٛب١

اؿٌُ امل٪زٟ اىل 
 ايفؿٌ با٫ْجٓا٤

 نٓت 

َعسٍ اؿٌُ امل٪زٟ اىل 
 ايفؿٌ با٫ْجٓا٤

 نٓت 

ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 
 %ي٬خنفاض 

1-a 

2-a 

3-a 

0 

0 

0 

33.5 

33.9 

33.7 

 

33.7     

 

0      

1-b 

2-b 

3-b 

2 

2 

2 

32.5 

32.7 

32.3 

 

32.5    

 

3.5    

1-c 

2-c 

3-c 

4 

4 

4 

31.3 

31.5 

30.95 

 

31.25   

 

7.2     

1-d 

2-d 

3-d 

6 

6 

6 

30.5 

30.1 

29.4 

   

  30   

 

 10.9  
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اخنفاض َعسٍ اؿٌُ امل٪زٟ يفؿٌ ايعتبات اـطغا١ْٝ املػًش١ با٫ْجٓا٤ عٓس ظٜاز٠ ( 4)ايؿهٌ 
 (ٚظْا)ا٫زلٓت /ْػب١ اناف١ َاْع ايططٛب١

تأثرلات اناف١ َاز٠ َاْع ايططٛب١ ع٢ً خٛام اـطغا١ْ ٚبعس َطاعا٠ ,اعتُازا ع٢ً َا ٚضز اع٬ٙ 
ميهٔ اعاز٠ ايٓعط بتكُِٝ ا٫غؼ اـطغا١ْٝ املػًش١ املعطن١ ملٗامج١ ايططٛب١ اٚ ايٛاقع١ ,

نُٔ َػت٣ٛ تأضدح املٝاٙ اؾٛف١ٝ ٚ شيو بايتهش١ٝ ظع٤ َٔ َكا١َٚ اْهػاط ٚ اْؿطاض اْجٓا٤ 
 .١ْ ٚاط١٦ ايٓفاش١ٜ ؿُاٜتٗا َٔ ايتأنٌ ايتؿعٞ اـطغا١ْ املػًش١ َكابٌ اؿكٍٛ ع٢ً خطغا
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 : ا٫غتٓتادات *

 :َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايدلْاَر ايعًُٞ مت اغتٓتاز َا ًٜٞ 

سني اناف١ َاْع ايططٛب١ اىل اـًط١ ( 12)%اخنفاض يف َكا١َٚ اْهػاط اـطغا١ْ مبكساض  .1
 .اـطغا١ْٝ 

اناف١ َاْع ايططٛب١ اىل اـًط١ سني ( 7)%اخنفاض يف َكا١َٚ اْجٓا٤ اـطغا١ْ مبكساض  .2
 .اـطغا١ْٝ 

سني اناف١ َاْع ايططٛب١ اىل اـًط١ ( 86)%اخنفاض يف َعاٌَ ْفاش١ٜ اـطغا١ْ مبكساض  .3
 .اٟ بعباض٠ اخط٣ ظٜاز٠ َكا١َٚ اـطغا١ْ يٓفاش املا٤ .اـطغا١ْٝ 

 .ضغا١ْٝ َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت يف اـًط١ اخل( 4)%افهٌ ْػب١ اناف١ ملاز٠ َاْع ايططٛب١ تبًؼ  .4

يػطض ٚقا١ٜ ا٫غؼ اـطغا١ْٝ املػًش١ ايٛاقع١ نُٔ َٓطك١ تأضدح َٓػٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ  .5
 :َٔ اخطاض ايتفتت بػبب 

 .تبًٛض ا٬َ٫ح املصاب١ باملا٤ عٓس دفاف ا٫غؼ .أ 

 .قسأ سسٜس ايتػًٝح بػبب زٚضات ايذلطٝب ٚ اؾفاف .ب 

 :ٚيػطض ظٜاز٠ زمي١َٛ ا٫غؼ ميهٔ ادطا٤ ا٫تٞ

 .َٔ ٚظٕ ا٫زلٓت ( 4)%اف١ َاْع ايططٛب١ اىل اـًط١ اـطغا١ْٝ بٓػب١ اض .1

سني اعساز تكاَِٝ ا٫غؼ ايٛاقع١ نُٔ ( 12)%ؽفٝض َكا١َٚ اْهػاط اـطغا١ْ بٓػب١  .2
  .َٓطك١ تأضدح َٓػٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ 
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 :ايتٛقٝات *

 . دنب تٛفرل املٛاقفات اشلٓسغ١ٝ اؾٝس٠ عٓس اغتدساّ املٛاْع ايططٛب١.1
 .قاٚي١ يًشكٍٛ ع٢ً اٜس٣ عا١ًَ َاٖطٜٔ يف ٖصٙ اجملاٍ . 2
 .احملًٞ قاٚي١ اغتدساّ ايتكٓٝات اؾسٜس٠ يتععٜع ايفهط . 3
 .قاٚي١ تٛفرل املٛاز ا٫ٚي١ٝ يًٓعاّ ٚ اغتدساّ املٛاز احمل١ًٝ . 4
 .دنب إ ٜهٕٛ ايٓعاّ املػتدسّ ًَبٝا ملتطًبات ايٛظٝف١ٝ ٚ اؾُاي١ٝ . 5
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