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Abstract 

The natural lighting represents an important factor for the life of man. It fulfills the needs 

of man and thus raising the efficiency of performance and production, while at the mean 

time reducing the electrical consumption and reducing environmental pollution. 

According to the frameworks of local building codes there are a lot of minimum standard 

requirements for building heights, projections, areas of rooms and area of courts, in 

addition to the ratio of area of fenestrations for each space. The search intends to reach to 

a geometrical relationship between the area of  window and elevation angle constraint 

facing them through the application on a model of housing according to the determinants 

of the law regulating the construction work in Egypt (Act 119 of 2008) ,to achieve the 

universal norm of natural lighting allowed in these spaces were for the use of experimental 

method through the use of the computer model has the flexibility to change as well as to 

identify variables that less can be done to raise the efficiency of lighting in this space 

according to the height of the obstruction in front of the window opening  on the roads, 

came in a number of results is that ratio of the window area from floor area of space 

should increase with increasing obstruction height facing the window up to 10% of floor 

area for projection and 12% for balconies with 56 degree angle of elevation. 
 

 يوخص اهتحد
خؤذر ؿوٓ  اإلغبءث اهػتيـيج خيذل ؿبيال ُبيب  هإلٌشبً ضيد خشبُى فٓ خِيئج اإلػبر اهظضٓ اهيٌبشة هَ، فبإلغبءث اهظضيج

رفؾ نفبءث األداء ّاإلٌخبر ُذا تبإلغبفج إهٓ اهضفبؼ ؿوٓ اهتيئج يً خالل خّفير اهػبكج اهيشخخديج فٓ اإلٌبرث اهظٌبؿيج خالل 
 ّفٓ ؼل كبًٌّ خٌؼيى أؿيبل اهتٌبء فٓ يظر خى ّغؾ اهـديد يً اهيضدداح اهخٓ خؤذر . ّخفع ٌشتج اهخوّدرشبؿبح اهٌِب

ؿوٓ ضدث اإلغبءث يٌِب  ارخفبؿبح اهيتبٌٓ ّؿالكخِب تـرّع اهػرق اهيػوج ؿويِب ّاهترّزاح اهيشيّش تِب يً أترار 
ّتونٌّبح، ّنذهم يشبضج األفٌيج  اهشنٌيج ّأفٌيج اهيرافق ػتلب هِذٍ االرخفبؿبح، ّتبإلغبفج إهٓ ذهم يضدداح اهيشبضبح 

 ّاهّركج اهتضذيج خِدف إهٓ .هوغرف اهشنٌيج ّاهخديبح ّرتػ ٌشتج يشبضج اهفخضبح اهخبظج تبإلغبءث ّاهخِّيج تِذٍ اهيضدداح
 ّزاّيج ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هِب يً خالل اهخػتيق ْ اهضبئػٓ اهرأساهّظّل إهٓ ؿالكج ٌُدشيج تيً يشبضج فخضج اهضتبم

ّهخضليق اهيـدل  (2008 هشٌج 119كبًٌّ )ؿوٓ أضد ؿيٌبح اإلشنبً ػتلب هيضدداح كبًٌّ خٌؼيى أؿيبل اهتٌبء فٓ يظر 
الشخـبٌج تبهيٌِز اهخسريتٓ يً خالل اشخخداى اهضبشة االهٓ ااهـبهيٓ هإلغبءث اهػتيـيج اهيشيّش تَ فٓ ُذٍ اهفراغبح خى  

فٓ اهػتيـيج أكل اهيخغيراح اهخٓ يينً ؿيوِب هرفؾ نفبءث اإلغبءث ؿوٓ ؿوٓ ٌيّذر هَ يً اهيرٌّج فٓ اهخغير ّنذهم هوّكّف 
ُذا اهفراف ػتلب الرخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هفخضبح االغبءث ؿوٓ اهػرق، ّاٌخِٓ اهتضد تـدث ٌخبئز خخيذل فٓ اً ٌشتج يشبضج 

يً يشبضج اهفراف هألترار % 10 ضخٓ اهـبئق اهيّاسَ هوفخضجارخفبؽ يسة اً خخزايد يؾ زيبدث يً يشبضج االرغيج اهضتبم 
 . درسج زاّيج ارخفبؽ56هوتونٌّبح يؾ % 12ّ
 



 يلديج
 اهظضٓ اهيٌبشة هَ، فبإلغبءث اهظضيج هيٌبط فٓ خِيئج اؿدافِٓ خسإلٌشبً ؿٌظرا غرّريب هضيبث ا اإلغبءث اهػتيـيج خـد

 اهخٓ خفٓ تيخػوتبح اإلٌشبً اهيخخوفج خضشً يً ضبهخَ اهظضيج ّاهٌفشيج ّخئّل تبهخبهٓ إهٓ اهزيبدث فٓ األداء ّاإلٌخبسيجاهسيدث 
نيب أً اإلغبءث اهغير ظضيج يً أُى اهـّايل اهخٓ خشتة اهضيخّخج اهيتنرث هإلٌشبً ّخضـرٍ تبإلرُبق ّاهغـف ّخنًّ شتتب 

، تبإلغبفج إهٓ إً اإلغبءث اهػتيـيج هنٌِّب يخغيرث فٓ اهضدث ّأهّاً غرّريج .(Lam, 1992)فٓ إظبتخَ هنذير يً األيراع
هوضفبؼ ؿوٓ ذنبء اإلٌشبً ّخنيفَ يؾ اهينبً اهذْ يـيص فيَ ؿنس اإلغبءث اهظٌبؿيج اهذبتخج اهخٓ خظية اإلٌشبً تبهيول 

نيب إً اشخخداى اإلغبءث اهػتيـيج يشبؿد ؿوٓ خرضيد اهػبكج اهيشخٌفذث فٓ اإلغبءث اهظٌبؿيج خالل فخرث اهٌِبر . ّاهختود
ّفٓ ؼل كبًٌّ خٌؼيى أؿيبل اهتٌبء فٓ يظر خى ّغؾ اهـديد يً اهيضدداح  .ّاٌـنبس ذهم فٓ خلويل ٌشتج اهخوّد اهتيئٓ

اهخبظج اهخٓ خؤذر خأذير يتبضر ؿوٓ اإلغبءث اهػتيـيج  يٌِب ارخفبؿبح اهيتبٌٓ ّؿالكخِب تـرّع اهػرق اهيػوج ؿويِب 
ّاهترّزاح اهيشيّش تِب يً أترار ّتونٌّبح، ّنذهم يشبضج األفٌيج اهشنٌيج ّأفٌيج اهيرافق ػتلب هِذٍ االرخفبؿبح، ّتبإلغبفج 
. إهٓ ذهم يضدداح اهيشبضبح هوغرف اهشنٌيج ّاهخديبح ّرتػ ٌشتج يشبضج اهفخضبح اهخبظج تبإلغبءث ّاهخِّيج تِذٍ اهيضدداح
ّكد ػرأ اهـديد يً اهيخغيراح ؿوٓ كبًٌّ اهيتبٌٓ فٓ اهضلتج اهزيٌيج اهيبغيج فييب يخط ضدّد االرخفبؿبح ّ يشبضبح األفٌيج 

ّكد هّضؼ يً خالل اهيـبيضج أً ٌُبم اخخالف فٓ ضدث اإلغبءث اهػتيـيج  داخل اهفراغبح اهخٓ خغبء . اهشنٌيج ّاهترّزاح
يتبضرث يً اهػريق خختبيً تّغّش خالل األدّار اهيخخوفج فغال ؿوٓ اشخخداى اإلغبءث اهظٌبؿيج تظفج ؿبيج فٓ األدّار 

 .اهشفويج خالل شبؿبح اهٌِبر
اههدف يً اهتحد 

 اهيّاسَ هفخضج اهضتبم ؿوٓ ضدث اإلغبءث اهػتيـيج داخل اهفراغبح اهشنٌيج  اهرأشٓيلّى اهتضد ؿوٓ دراشج خأذير ارخفبؽ اهـبئق
اهيػوج ؿوٓ اهػرق ػتلب هويضدداح اهـبهييج هإلغبءث اهػتيـيج اهيشيّش تِب فٓ ُذٍ اهفراغبح ّػتلب هيضدداح كّاٌيً اهتٌبء 

اهيـيّل  تِب فٓ يظر هوّكّف ؿوٓ يدْ خّافق يضدداح كّاٌيً اهيتبٌٓ يؾ اهيـدالح اهـبهييج هإلغبءث اهػتيـيج تِدف 
اهّظّل إهٓ ؿالكج تيً يشبضج فخضج اهضتبم ّزاّيج ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هِب ّذهم ػتق هيضدداح اهتٌبء اهيـيّل تِب فٓ 

 هشٌج 119 ًكبٌّ)يظر يً خالل اهخػتيق ؿوٓ أضد ؿيٌبح اإلشنبً ػتلب هيضدداح كبًٌّ خٌؼيى أؿيبل اهتٌبء فٓ يظر 
2008 .)

 يٌهبر اهتحد
 شّتر اليح  ريً خالل ترٌبى (Computer Simulation)اٌخِز اهتضد اهيٌِز اهخسريتٓ اهيلبرً تبشخخداى اهضبشة اآلهٓ

(L.B.L, 1994)  ؿوٓ ٌيّذر ( Model ) داح اهـبهييج يـرفج يدْ دهَ يً اإلينبٌيج هوخغير، ّرتػ اهليى اهيشخٌخسج تبهيص
يػبتلج ٌشة يشبضج اهفخضبح اهيّسّدث تلبًٌّ خٌؼيى ّخّسيَ أؿيبل اهتٌبء يؾ اهيضدد اهـبهٓ هإلغبءث اهػتيـيج ّنذهم هوّكّف 

 .أكل اهيخغيراح اهخٓ يينً ؿيوِب هرفؾ نفبءث اإلغبءث فٓ ُذا اهفراف ػتلب الرخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هفخضبح اإلغبءث
 اهعتيعيج ثيحدداح كبٌوً اهتٌبء في يضر وخأذيرهب عوي اإلظبء

هيب نبً اهِدف يً ُذٍ اهّركج اهتضذيج ُّ خأذير ارخفبؽ اهـّائق اهيّاسِج هويتٌٓ ؿوٓ ضدث اإلغبءث اهػتيـيج داخل اهفراغبح 
اهشنٌيج اهيػوج ؿوٓ اهػرق اهـبيج أّ اهخبظج ّيلبرٌخِب تبهيـدالح اهـبهييج فبً ٌُبم اهـديد يً اهيضدداح اهخٓ اكرُب اهلبًٌّ 

: ّخؤذر خأذير يتبضر ؿوٓ اإلغبءث اهػتيـيج ُّٓ ( ّاهخبط تخٌؼيى ّخّسيَ أؿيبل اهتٌبء2008 هشٌج 119)
 يحدداح اهيسبحج واالرخفبع اهداخوي هوغرف اهسنٌيج

 أيخبر يرتـج ّأكل 7.5ضدد كبًٌّ خٌؼيى ّخّسيَ أؿيبل اهتٌبء تأً أال خلل اهيشبضج اهداخويج هوغرفج اهشنٌيج أّ اهينبخة ؿً 
 يخر، ّال يسّز أً يلل االرخفبؽ اهداخوٓ هوغرفج اهشنٌيج يلبشب تيً اهشػص اهٌِبئٓ هألرغيج ّتػٌيج 2.5ؿرع فيِب ؿً 

.  يخر2,7اهشلف ؿً 



 كػبؽ رأشٓ يتً ٌشة اهيـدل اهـبهيٓ (1)شنل ركى 
ّخنيف اهـيً فٓ ؿيٌج اهدراشج 

يحدداح اإلظبءث واهخهويج 
ٌط فٓ اهلبًٌّ ؿوٓ أٌَ يسة أً ينًّ هنل غرفج شنٌيج فخضج أّؿدث فخضبح هوخِّيج ّاإلغبءث خػل ؿوٓ ػريق أّ فٌبء ال 

يً يشبضج اهغرفج ّتضد أدٌٓ يخرا ّاضدا يرتؾ ّفٓ ضبهج خـدد اهفخضبح أال خلل يشبضج اهفخضج اهّاضدث % 8خلل يشبضخِب ؿً 
. ؿً ٌظف يخر يرتؾ

االرخفبعبح اهلضوى هألتٌيج 
يضخرػ فييب يلبى يً األتٌيج ؿوٓ سبٌتٓ اهػريق ؿبيب أّ خبظب أال يزيد االرخفبؽ اهنوٓ هوتٌبء ؿً يرث ٌّظف اهتـد تيً ػّل 

 يخرا ّخلبس االرخفبؿبح اهيذنّرث أيبى يٌخظف ّاسِج 36ضدْ اهػريق إذا نبٌب يخّازييً ّتضرػ أال يزيد االرخفبؽ ؿً 
. اهتٌبء هنل ّاسِج يلبشج يً يٌشّة شػص اهرظيف

يحدداح اهتروزاح اهخبضج تبألترار واهتونوٌبح 
يسة فٓ اهيتبٌٓ اهيلبيج ؿوٓ ضد اهػريق أال يلل االرخفبؽ تيً أشفل سزء يً اهتونٌّبح أّ األترار ّأؿوٓ ػرفيج اهػريق ؿً 

يً ؿرع اهػريق ؿوٓ أال % 5ّاألترار ؿً % 10أرتـج أيخبر، ّال يسّز أً يخـدْ أكظٓ ترّز هوتونٌّبح اهينضّفج ؿً 
.   يخر1,25يخسبّز اهترّز فٓ اهضبهخيً 

اهيحدداح اهعبهييج هإلظبءث اهعتيعيج 
 ضدث اإلغبءث اهػتيـيج ٌُْبم اهـديد يً اهـّايل اهخٓ خؤذر ؿل

 اهيـدل اهـبهيٓ يٌِب ؿيق اهفراف قداخل اهفراف هخضلي
(Egan,1993) ضيد خلل ضدث اإلغبءث نويب تـدح اهيشبفج 

ؿً اهضتبم، ّنذهم ّغؾ اهفخضبح فٓ اهيشلػ األفلٓ أّ فٓ 
اهّاسِبح شّاء نبٌح أفليج أّ رأشيج، ّأخيرا ٌِّ ّخضػية 

األشػص ّاهخٓ  خشبُى فٓ زيبدث ضدث اإلغبءث فٓ ؿيق 
ّفٓ إػبر ُذٍ اهيضدداح ّسد , .(Evans, 1981)اهفراغبح 

يً خالل اهخسبرة اهـوييج ّسد أً ؿيً اإلٌشبً خخنيف يؾ 
 ؿٌد 1اإلغبءث اهػتيـيج يً ضيد اهنيف تٌشتج خخدرر يً 

ُّذٍ اهٌشتج ُٓ اهخٓ ال خشتة زغووج أّ إتِبر  (1ضنل) أخر اهفراف 0,10:  اهفراف ػ ؿٌد ّس0,30: اهفخضج 
هضدث   (دهيل اهـيبرث ّاهػبكج)أيب يً ضيد اهنى فٌسد أً ٌُبم اهـديد يً اهيـدالح اهـبهييجّ، (Hopkinson,1966)هوـيً

هيٌبػق اهيـيضج أيب غرف اهٌّى % 1هيٌبػق اهخديبح ّاهيخـددث االشخخداى ذى % 2اإلغبءث داخل اهفراغبح اهشنٌيج يتدأ يً 
. يً اإلغبءث اهخبرسيج% 0,5فخيذل ٌشتج 

 ٌيوذر اهدراسج ثيحدداح اخخيبر اهعيً
 هشٌج 119خى ّغؾ ؿدث يضدداح الخخيبر ٌيّذر اهـيٌج يّغّؽ اهدراشج فٓ غّء االضخراػبح ّاهيضدداح اهخبظج تبهلبًٌّ 

 اهليبى تخضويوِب  ّاهخٓ خغى (Superlite) ّاهخبط تخّسيَ ّخٌؼيى أؿيبل اهتٌبء ّاهخٓ يلّى ترٌبيز اهضبشة اآلهٓ 2008
اهيضدداح اهسغرافيج ّاهيٌبخيج ّيضدداح اهيّكؾ ّاهيشبضج ّاالرخفبؿبح يـبيالح اٌـنبس يّاد اهٌِّ ّاهخضػية هوغّء 

. ّيشخّْ اهـيل أّ اهٌضبػ  ّنذهم يـبيل اهظيبٌج اهدّريج
 :وال اهيحدداح اهيٌبخيج واهسغرافيجأ

 يخر يً 76 ضيبال ّؿوٓ ارخفبؽ 30 ضركب ّخػ ؿرع 30خػ ػّل  خى اخخيبر يّكؾ اهـيٌج ؿوٓ: خعوع اهعول واهعرط
 .شػص اهتضر ُّٓ خيذل يّكؾ فٓ ٌػبق اهلبُرث اهنترْ



 
  ٌيوذر اهغرفج عيٌج اهدراسج (2)شنل ركى 

خى اخخيبر خّسيَ اهضتبم ؿوٓ ضبئػ رأشٓ فٓ اهغوؾ اهيّاسَ الخسبٍ اهضيبل ٌؼرا الً اإلغبءث اهضيبهيج خنًّ : خوسيه اهشتبم
 .ّسّد أضـج يتبضرث هغّء اهضيس ؿبدث ٌؼرا هـدى( Glare)يخسبٌشج ّال يّسد تِب إتِبر غّئٓ 

 ُّٓ اهضبهج (Clear Sky & no Direct Sun)اخذ فٓ االؿختبر أً اهشيبء اهظضّ تدًّ أضـج ضيس يتبضرث: حبهج اهسيبء
 .اهيخّافلج يؾ خّسيَ فخضج اهضتبم فٓ اهـيٌج يّغّؽ اهدراشج

ذبٌيب يحدداح اهيسبحبح واالرخفبع اهداخوي  
 ى ؿرع  3,6 يخر يرتؾ تأتـبد 17,3تيشبضج  (غرفج ٌّى)خى اخخيبر اهغرفج اهشنٌيج ٌيّذر اهدراشج: اهغرفج اهسنٌيجX 

(. 2ضنل  )ى 2,70 األدٌٓ الرخفبؽ اهغرف اهشنٌيج ُّّ االرخفبؽ اهظبفٓ د، ّاالرخفبؽ اهداخوٓ هوغرفج ُّ اهصى4,8
 فخحج اهشتبم : 
 حبهج غرفج اهترر اهسنٌي-1

يشبضج أرغيج اهغرفج % 8خيذل فخضج اهضتبم 
 ُّّ اهضد األدٌٓ هيشبضج 2ى1,4تيشبضج 

اهضتبم ػتلب هيشبضج اهغرفج ػتلب هولبًٌّ، 
 ى ّارخفبؽ 1,10ّيلبس اهضتبم ُّ ؿرع 

ى، ّخلؾ فخضج 0,90ى ّسوشج تبرخفبؽ 1,30
اهضتبم فٓ يٌخظف اهضبئػ  اهخبرسٓ فٓ 

. اهيشلػ األفلٓ هوغرفج
 حبهج غرفج اهشرفج اهسنٌيج-2

يشبضج أرغيج % 8خيذل فخضج تبة اهتونٌّج 
 ُّّ اهضد األدٌٓ 2ى1,4اهغرفج تيشبضج 

هيشبضج تبة اهتونٌّج ػتلب هيشبضج اهغرفج ػتلب 
 ى ؿرع 0,70هولبًٌّ، ّيلبس اهتبة ُّ  

. ى ، ّخلؾ فخضج تبة اهتونٌّج فٓ يٌخظف اهضبئػ  اهخبرسٓ فٓ اهيشلػ األفلٓ هوغرفج2,20ّارخفبؽ 
ٌوعيج اهٌشبع ويسخوى اهعيل   : اهذبد
 يخر يً يٌشّة األرغيج ّذهم ٌؼرا هيالئيج 0,80ى اخخيبر ٌّؿيج ٌضبػ اهغرفج غرفج ٌّى شنٌيج تيشخّْ هوـيل تبرخفبؽ ح
هفراف ّاهيػوّة خضليق يـدل  ااهيٌشّة هيـؼى األٌضػج اهخٓ خخى داخل فراف اهغرفج، ّاخخير ٌلػج اهليبس فٓ يٌخظف ُذا

 (.2ضنل ). اإلغبءث اهـبهيٓ ؿٌدُب
اهخشعيتبح  : راتعب

ؤذر أهّاً يّاد اهخضػية ّاهٌِّ خأذيرا يتبضرا فٓ زيبدث ٌشتج اإلغبءث داخل اهفراف فبألهّاً اهفبخضج خزيد يً إٌـبس اهغّء ح
 فٓ ؿيق اهفراف ّاهذْ يؤذر ؿوٓ اهرؤيج اهسيدث، ّكد خى  اخخيبر أهّاً يّاد اهخضػية (Glare)ّخلول يً ٌشتج اإلتِبر 

 :اهداخويج هفراف اهغرفج ّنذهم اهّاسِبح اهخبرسيج ّضّائػ اهفٌبء يً اهٌّؿيبح اهدارر اشخخدايِب فٓ خضػيتبح اإلشنبً ُّٓ
% . 75 يـبيل اٌـنبشَ هوغّء  أتيع ٌبظؾ   (أّ زيح)دُبً تالشخيم  :  ألشلفا
% . 65  يـبيل اٌـنبشَ هوغّء  أتيع ؿبسٓ (أّ زيح)دُبً تالشخيم : هضّائػ اهداخويج  ا
% . 40ايل اٌـنبشَ هوغّء ؽ  ى  تيز (فػيشج)تيبع ػرػضج : هضّائػ اهخبرسيج   ا
% . 45  يـبيل اٌـنبشَ هوغّء    تالػ شيراييم تٌٓ  ألرغيج اهداخويجا
 %20  يـبيل اٌـنبشَ هوغّء    تالػ أشيٌخٓ ريبدْ ألرغيج اهخبرسيجا

% 75اهظيبٌج اهدّريج        يـبيل اهظيبٌج اهدّريج 



 عالكج فخحج اهشتبم تأرخفبع وعرط اهعبئق اهيواسه : خبيسب
خى اخخيبر ّغـبً  هـالكج فخضج اهضتبم تبرخفبؽ ّؿرع اهـبئق اهيّاسَ، األّل فٓ ضبهج ؿدى ّسّد ؿبئق أيبى فخضج اهضتبم 

هوخأند يً اً ٌشتج يشبضج اهفخضج هيشػص  ( يخر36اكظٓ ارخفبؽ يشيّش تَ ) يً ؿرع اهػريق 1.5ّتبرخفبؽ هويتٌٓ ييذل 
االرغيج نبفيج هخضليق اهيـدل اهـبهيٓ اهيػوّة هضدث االغبءث فٓ يٌخظف فراف اهغرفج، ايب اهّغؾ اهذبٌٓ ُّ ّسّد ؿبئق 

: ّتبرخفبؿبح يخخوفج هخضليق اهـالكج تيً ارخفبؽ اهـبئق ّيشبضج اهفخضج نبالخٓ (يشخير)يّاسَ هوفخضج تـرع اهـبئق الٌِبئٓ 
  درسج33 ؿرع اهػريق تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ 0,75ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هويتٌٓ  .1

  درسج43 ؿرع اهػريق تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ 1,00ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هويتٌٓ  .2

  درسج50 ؿرع اهػريق تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ 1,25ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هويتٌٓ  .3

  درسج56 ؿرع اهػريق تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ 1,50ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هويتٌٓ  .4

: يوضّؼج
 ًٌّارخفبؽ اهدراّْ ّاضد يخر ؿالّث ؿوٓ االرخفبؽ اهيشيّش ػتلب هولب 

 ًٌّيشيص تزيبدث االرخفبؽ ّاضد يخر فٓ ضبهج اشخنيبل دّر ػتلب هولب 

 

 
عالكج وظع اهغرفج تبرخفبع اهعبئق اهيواسه هفخحج اهشتبم  (3)                            شنل ركى 

 
يحدداح اهخسرتج 

 :خى اخخيبر ؿدث يضدداح إلسراء اهخسرتج يً خالل اشخخداى اهضبشة اآلهٓ ّخخيذل فٓ
 وكح إسراء اهخسرتج- 1
خى اخخيبر اهشبؿج اهذبٌيج ؿضر ؼِرا يّى اهضبدْ ّاهـضرًّ يً ضِر ديشيتر يً نل ؿبى ضيد خيذل ُذٍ اهشبؿج يٌخظف  

اهٌِبر، ّأيب اهضِر فِّ يرسؾ إهٓ اٌخفبع زاّيج ييل اهضيس ييب يزيد يً ٌشتج اإلؼالل ّيٌـنس ؿوٓ اٌخفبع ٌشتج يرنتج 
. يبء اهيتبضرث هوشيبء ّأيغب يٌـنس ؿوٓ كييج ٌشتج اإلغبءث اهيٌـنشجسال
 ظع اهغرفج تبهٌستج هوعريق و- 2

خخيبر  ضبهخبً ألّغبؽ اهغرفج ّؿالكخِب تبهفراف اهخبرسٓ يظدر اهغّء اهػتيـٓ ػتلب هيضدداح كبًٌّ خٌؼيى ّخّسيَ اى  ح
ترر شنٌٓ ؿوٓ ػريق ؿبى، ّاهّغؾ اهذبٌٓ فيَ ترّز أؿيبل اهتٌبء فبهّغؾ األّل فيَ يغبء فراف اهغرفج اهشنٌيج يً خالل 

(. 3ضنل )يغبء فراف اهغرفج يً خالل ترّز تونٌّج ؿوٓ ػريق ؿبى



 
رسى نوٌخورى هخوزيع شدث ( 4)شكل رقم 

 اإلظبءث في عدى وسود عبئق
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 رسى تيبٌي يوظح يسخوى شدث اإلظبءث في حبهج عدى وسود عبئق (5)شنل ركى 

 

 وظع اهشتبم تبهٌستج هالرخفبع واهعبئق اهيواسه- 3
كج فٓ االرخفبؿبح اهيخخوفج  اهيشيّش تِب تدءا يً ةخى اخخيبر أّغبؽ اهضتبم فٓ اهغرفج اهـيٌج اهيخخبرث ػتلب هألّغبؽ اهشب

اهدّر األّل فّق األرغٓ ّضخٓ أكظٓ ارخفبؽ يشيّش تَ ػتلب هفرغيج ؿرّع اهػرق يؾ يراؿبث خػتيق كبًٌّ اهيتبٌٓ 
 يخر ّخنًّ زاّيج ارخفبؽ اهـبئق يً 24فييب يخط ارخفبؽ اهّاسِبح ؿويب تبً كد خى اخخيبر اهيتٌٓ ؿوٓ ػريق ؿبى تـرع 

(. 3ضنل )يٌخظف يضّر اهفخضج ضخٓ أخر ارخفبؽ درّث اهـبئق اهيّاسَ 
 خحويل يخرسبح ترٌبيز اهحبسة اآلهي

إغبءث غرفج )فٓ إػبر يضدداح اإلغبءث اهػتيـيج ػتلب هونّد اهيظرْ ّنذهم اخخيبر اهـيٌج ّاهخسرتج يّغّؽ اهتضد 
فلد خى دراشج يـدل ٌشتج يشبضج اهضتبم ّؿالكخِب تضدث اإلغبءث فٓ ضبهخبً، االّهٓ ؿدى ّسّد ؿبئق يّاسَ هوفخضج،  . (شنٌيج

يً يشبضج أرغيج ُذٍ اهغرفج، ّاهضبهج اهذبٌيج ّسّد ؿبئق فٓ ؿدث اّغبؽ الرخفبؿَ ذى زيبدث ٌشتج % 8ّخيذل يشبضخِب 
يشبضج اهفخضج خدريسيب ضخٓ اهّظّل إهٓ اهٌشة اهخٓ خفٓ تيـدالح اإلغبءث اهـبهييج داخل فراف اهغرفج اهشنٌيج هوضبالح 

. اهيخخوفج ػتلب الرخفبؽ اهـبئق ّؿالكخَ تفخضج اهضتبم
عدى وسود عبئق يواسه هوفخحج : اهحبهج االوهي
 إظبءث اهغرفج يً خالل ترر عوي عريق 

هلد هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر شنٌٓ فٓ اهـيٌج يّغؾ 
ؿٌد خػتيق  ( يخر36ارخفبؽ اهيتٌٓ)اهدراشج فٓ سييؾ األدّار اهيخنررث 
( 5-4ضنل )ّؿدى ّسّد ؿبئق  (%8)ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ 
هضدث اإلغبءث يً اإلغبءث  (%0,50)خضلق انتر يً اهيـدل اهيػوّة 

 %(. 4,48)اهخبرسيج أذٌبء اهٌِبر فٓ سييؾ االدّار اهيخنررث 
 إظبءث اهغرفج يً خالل تونوٌج عوي عريق 

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج فٓ اهـيٌج يّغؾ اهدراشج فٓ 
ؿٌد خػتيق ٌشة اهيشبضج  ( يخر36ارخفبؽ اهيتٌٓ)سييؾ االدّار اهيخنررث 

خضلق انتر يً  (5-4ضنل)ّؿدى ّسّد ؿبئق   (%8)اهيلررث فٓ اهلبًٌّ 
هضدث اإلغبءث يً اإلغبءث اهخبرسيج أذٌبء  (%0,50)اهيـدل اهيػوّة 

%(. 3,41)اهٌِبر فٓ سييؾ االدّار اهيخنررث 
 
 



 
 

رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث ( 6)شكل رقم 
  عرط اهعريق0,75في وسود عبئق يسبوى 

وسود عبئق يواسه هوفخحج : اهحبهج اهذبٌيج
 عرط اهعريق 0,75اظبءث اهغرفج اهسنٌيج في حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى : أوال

 يً يسبحج ارظيج اهغرفج% 8حبهج يسبحج اهفخحج خيذل -أ

 إظبءث اهغرفج يً خالل ترر عوي عريق 

هلد هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر شنٌٓ فٓ اهـيٌج يّغؾ 
%( 8)اهدراشج ؿٌد خػتيق ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ 

يً اإلغبءث  (%0,50)خضلق انتر يً اهيـدل اهيػوّة  (7-6ضنل)
%( 0,63)اهخبرسيج أذٌبء اهٌِبر ضدث اإلغبءث فٓ اهدّر األّل 

،  ذى تدا يرخفؾ خدريسيب ضخٓ  درسج33ّزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ  
%(. 4,14)اهدّر اهخبيس 

 إظبءث اهغرفج يً خالل تونوٌج عوي عريق 

%( 0,50)خضلق اهيـدل اهيػوّة  (7-6ضنل)هّضؼ فٓ ُذا اهّغؾ 
يً اإلغبءث اهخبرسيج أذٌبء اهٌِبر ضدث اإلغبءث فٓ اهدّر األّل 

،  ذى تدا يرخفؾ  درسج33ّزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ   (0,50%)
%( . 3,06)يـدل ضدث االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر اهخبيس 

خعلية 
ال خضخبر ُذٍ اهغرفج إهٓ زيبدث فٓ ٌشتج يشبضج اهضتبم ضيد ّظوح 

إهٓ اهيـدل اهيػوّة خضليلَ فٓ سييؾ األدّار تٌشتج يشبضج اهفخضج 
يً يشبضج األرغيج ّذهم فٓ سييؾ األدّار فٓ % 8اهخٓ خيذل 

.   درسج33ضبهخٓ اهترر ّاهتونٌّج تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ 
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  عرط اهعريق  0,75ٌستج شدث اإلظبءث في األدوار اهيخخوفج في حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى  (7)شنل ركى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



اظبءث اهغرفج اهسنٌيج حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى عرط اهعريق : ذبٌيب
يً يسبحج ارظيج اهغرفج % 8حبهج يسبحج اهفخحج خيذل -أ

 إظبءث اهغرفج يً خالل ترر عوي عريق   

خضلق اهيـدل اهيػوّة يً اإلغبءث اهخبرسيج أذٌبء اهٌِبر هضدث  (9-8ضنل )هلد هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر شنٌٓ 
، ذى تدا يرخفؾ خدريسيب ضخٓ اهدّر اهشبتؾ  درسج 43ّزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ   (%0,52)اإلغبءث فٓ اهدّر األّل 

(. 9ضنل )%   7,16
 إظبءث اهغرفج يً خالل تونوٌج عوي عريق 

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج شنٌٓ فٓ اهـيٌج يّغؾ 
ؿدى  (%8)اهدراشج ؿٌد خػتيق ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ 

ّزاّيج  (%0.42 – 0.40)خضلق اهيـدل فٓ اهدّريً االّل ّاهذبٌٓ 
تيٌيب خضلق يـدل ضدث االغبءث  (9-8ضنل ) درسج 43 ارخفبؽ اهـبئق

 ذى تدا  درسج33تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق  (%0,50)فٓ اهدّر اهذبهد 
%   3,06يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر اهشبتؾ 

(. 9ضنل )
خعلية 

خضخبر ُذٍ اهغرفج إهٓ زيبدث فٓ ٌشتج يشبضج اهضتبم ضيد ّظل 
يـدل ضدث االغبءث إهٓ اهيـدل اهيػوّة خضليلَ فٓ سييؾ األدّار 

يً يشبضج األرغيج فٓ ضبهج % 8تٌشتج يشبضج اهفخضج اهخٓ خيذل 
اهترر اهشنٌٓ فٓ سييؾ األدّار فلػ،  ّهى يخضلق فٓ سييؾ األدّار 

. فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج
 
 
 

يً يسبحج أرظيج اهغرفج % 10حبهج يسبحج اهفخحج خيذل -ة

 اهيظبءث يً خالل اهتونوٌج

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج شنٌٓ فٓ اهـيٌج 
يّغؾ اهدراشج ؿٌد زيبدث ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ 

فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج خضلق % 10إهٓ  
 43 تزاّيج ارخفبؽ اهـبئق (%0,50)اهيـدل فٓ اهدّراالّل 

ذى تدا يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث خدريسيب   (10-9ضنل)درسج 
(. 10ضنل )% 3,75ضخٓ اهدّر اهشبتؾ 

 
 
 
 

 
 

رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث ( 8)شكل رقم 
 في وسود عبئق يسبوى عرط اهعريق

 

 

 
 

رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث في ( 9)شكل رقم 
 %(10)وسود عبئق يسبوى عرط اهعريق 



 

 
 عرط اهعريق 1,25اظبءث اهغرفج اهسنٌيج حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى : ذبهذب

يً يسبحج ارظيج اهغرفج % 8حبهج يسبحج اهفخحج خيذل - أ
  إظبءث اهغرفج يً خالل ترر عوي عريق 

هى  (12-11ضنل)هلد هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر شنٌٓ
يخضلق اهيـدل اهيػوّة يً اإلغبءث اهخبرسيج أذٌبء اهٌِبر هضدث 

ّزاّيج  (%0,47 – 0,45)اإلغبءث فٓ اهدّريً األّل ّاهذبٌٓ 
،  ذى تدا يرخفؾ خدريسيب ضخٓ  درسج50ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ  

(. 12ضنل )% 4,12اهدّر اهخبشؾ 
 إظبءث اهغرفج يً خالل تونوٌج عوي عريق 

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج شنٌٓ فٓ اهـيٌج يّغؾ 
ؿدى  (%8)اهدراشج ؿٌد خػتيق ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ 

%( 0,44 – 0,33)خضلق اهيـدل فٓ االدّار يً االّل إهٓ اهراتؾ 
 تيٌيب خضلق يـدل ضدث االغبءث فٓ  درسج50 ّزاّيج ارخفبؽ اهـبئق

 ذى تدا  درسج42تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق  (%0,50)اهدّر اهخبيس 
% 3,06يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر اهخبشؾ 

(. 12ضنل )
خعلية 

خضخبر ُذٍ اهغرفج إهٓ زيبدث فٓ ٌشتج يشبضج اهضتبم ضيد هى يظل 
يـدل ضدث االغبءث إهٓ اهيـدل اهيػوّة خضليلَ فٓ سييؾ األدّار 

يً يشبضج األرغيج فٓ % 8تٌشتج يشبضج اهفخضج اهخٓ خيذل 
األدّار االّل ّاهذبٌٓ يً خالل اهترر اهشنٌٓ، ّنذهم ّهى يخضلق 

. فٓ األدّار يً االّل إهٓ اهراتؾ  فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج
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 ٌستج شدث االظبءث في االدوار اهيخخوفج في حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى عرط اهعريق  (10)شنل ركى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث ( 11)شكل رقم 
  عرط اهعريق1,25في وسود عبئق يسبوى 



يً يسبحج ارظيج اهغرفج % 9حبهج يسبحج اهفخحج خيذل - ة
اهيظبءث يً خالل ترر  

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر فٓ اهـيٌج يّغؾ اهدراشج 
فٓ ضبهج % 9ؿٌد زيبدث ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ إهٓ  

اهغرفج اهيغبءث يً خالل ترر شنٌٓ خضلق اهيـدل فٓ اهدّراالّل 
 ذى تدا يرخفؾ يـدل ضدث  درسج50 تزاّيج ارخفبؽ اهـبئق (0,50%)

(. 13ضنل )% 4.46االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر اهخبشؾ 
 
يً يسبحج أرظيج اهغرفج % 12حبهج يسبحج اهفخحج خيذل -ر

 اهيظبءث يً خالل اهتونوٌج

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج شنٌٓ فٓ اهـيٌج يّغؾ 
% 12اهدراشج ؿٌد زيبدث ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ إهٓ  

فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج خضلق اهيـدل فٓ 
( 12ضنل ) درسج 50 تزاّيج ارخفبؽ اهـبئق (%0.50)اهدّراالّل 

ذى تدا يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر اهخبشؾ 
 (.13ضنل )% 4,39

 
 
 

 

 
 

رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث ( 12)شكل رقم 
  عرط اهعريق1,25في وسود عبئق يسبوى 
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 عرط اهعريق1,25حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى  شدث اإلظبءث في األدوار اهيخخوفج في (13)شنل ركى 



 عرط اهعرق 1.50راتعب اظبءث اهغرفج اهسنٌيج حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى 
يً يسبحج ارظيج اهغرفج % 8حبهج يسبحج اهفخحج خيذل - أ

  إظبءث اهغرفج يً خالل ترر عوي عريق 
هى  (14ضنل )هلد هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر شنٌٓ 

يخضلق اهيـدل اهيػوّة يً اإلغبءث اهخبرسيج أذٌبء اهٌِبر هضدث 
%( 0,47 – 0,42)اإلغبءث فٓ االدّار يً االّل إهٓ اهراتؾ 

،  ذى تدأ يرخفؾ خدريسيب  درسج56ّزاّيج ارخفبؽ هوـبئق اهيّاسَ  
(. 16ضنل  )% 4.11ّيضلق اهيـدل ضخٓ اهدّر اهخبشؾ  

 إظبءث اهغرفج يً خالل تونوٌج عوي عريق 

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج شنٌٓ فٓ اهـيٌج 
ؿٌد خػتيق ٌشة اهيشبضج اهيلررث  (14ضنل )يّغؾ اهدراشج 

ؿدى خضلق اهيـدل فٓ األدّار يً األّل إهٓ  (%8)فٓ اهلبًٌّ 
  درسج56 ّزاّيج ارخفبؽ اهـبئق (%0.44 – 0.33)اهشبدس 

%( 0.50)تيٌيب خضلق يـدل ضدث االغبءث فٓ اهدّر اهشبتؾ 
 ذى تدا يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث  درسج56تزاّيج ارخفبؽ هوـبئق 

(. 16ضنل )% 3.05خدريسيب ضخٓ اهدّر اهضبدْ ؿضر 
اهخعلية 

خضخبر ُذٍ اهغرفج إهٓ زيبدث فٓ ٌشتج يشبضج اهضتبم ضيد هى 
يظل يـدل ضدث االغبءث إهٓ اهيـدل اهيػوّة خضليلَ فٓ سييؾ 

يً يشبضج األرغيج % 8األدّار تٌشتج يشبضج اهفخضج اهخٓ خيذل 
فٓ االدّار يً األّل إهٓ اهراتؾ فٓ ضبهج اإلغبءث يً خالل 

ترر شنٌٓ، ّنذهم ّهى يخضلق فٓ األدّار يً األّل إهٓ 
. اهشبدس فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج

يً يسبحج ارظيج اهغرفج % 10حبهج يسبحج اهفخحج خيذل - ة
اهيظبءث يً خالل ترر  

هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل ترر فٓ اهـيٌج يّغؾ 
ؿٌد زيبدث ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ  (15ضنل )اهدراشج 

فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج خضلق % 10إهٓ  
 56 تزاّيج ارخفبؽ اهـبئق (%0.53)اهيـدل فٓ اهدّراالّل 

 ذى تدا يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر درسج
 (.16ضنل )% 4.94اهخبشؾ 

 
 
 
يً يسبحج أرظيج اهغرفج % 12حبهج يسبحج اهفخحج خيذل - ر

 اهيظبءث يً خالل اهتونوٌج

 
رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث ( 14)شكل رقم 

  عرط اهعريق1,50في وسود عبئق يسبوى 

 
 

رسى نوٌخورى هخوزيع شدث اإلظبءث ( 15)شكل رقم 
  عرط اهعريق1,50في وسود عبئق يسبوى 



هّضؼ فٓ إغبءث اهغرفج يً خالل تونٌّج شنٌٓ فٓ اهـيٌج يّغؾ اهدراشج ؿٌد زيبدث ٌشة اهيشبضج اهيلررث فٓ اهلبًٌّ إهٓ  
 ذى  درسج 56 تزاّيج ارخفبؽ اهـبئق (%0,50)فٓ ضبهج اهغرفج اهيغبءث يً خالل اهتونٌّج خضلق اهيـدل فٓ اهدّراالّل % 10

 (.16ضنل )% 4,38تدا يرخفؾ يـدل ضدث االغبءث خدريسيب ضخٓ اهدّر اهخبشؾ 

ٌخبئز خحويل يخرسبح اهترٌبيز 
خخخوف كيى ضدث االغبءث فٓ ضبهخٓ ّسّد ؿبئق يً ؿديَ ّنذهم ػتلب هزاّيج ارخفبؽ اهـبئق اهيّاسَ هوغرفج ؿيٌج اهدراشج ُّٓ 

: نبالخٓ
عدم وجود عائق مواجه للفتحة : الحالة االولى

  يً يشبضج % 8اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل أترار أّ تونٌّبح خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم
األرغيج خضليق اهيـدل هٌشة ضدث اإلغبءث اهػتيـيج اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ؿدى ّسّد ؿبئق يّاسَ هِذٍ 

 (.5ضنل )اهفخضبح 

 وجود عائق مواجه للفتحة: الحالة الثانية

 

  عرط اهعريق0,75اظبءث اهغرفج اهسنٌيج في حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى : أوال
  يً يشبضج % 8اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل أترار أّ تونٌّبح خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم

األرغيج خضليق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ يشبّْ 
(. 7ضنل ) درسج 33 ؿرع اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّارخفبؽ هوـبئق 0.75

اظبءث اهغرفج اهسنٌيج حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى عرط اهعريق : ذبٌيب
  يً يشبضج األرغيج % 8اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل أترار خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم

خضليق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ يشبّْ ؿرع 
(. 10ضنل ) درسج 43اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّاؿوٓ ارخفبؽ هوـبئق 
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  عرط اهعريق1,50حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى  شدث اإلظبءث في األدوار اهيخخوفج في (16)شنل ركى 



  يً يشبضج % 10اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل تونٌّبح خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم
األرغيج خضليق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ يشبّْ 

(. 10ضنل ) درسج 43ؿرع اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّأؿوٓ ارخفبؽ هوـبئق 
 عرط اهعريق 1,25اظبءث اهغرفج اهسنٌيج حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى : ذبهذب

  يً يشبضج األرغيج % 9اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل أترار خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم
خضليق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ يشبّْ 

(. 13ضنل ) درسج 50ؿرع اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّاؿوٓ ارخفبؽ هوـبئق 1.25
  يً يشبضج % 12اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل تونٌّبح خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم

األرغيج خضليق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ   هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ 
 (.13ضنل ) درسج 50ؿرع اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّاؿوٓ ارخفبؽ هوـبئق 1,25يشبّْ 

 عرط اهعريق 1,50راتعب اظبءث اهغرفج اهسنٌيج حبهج ارخفبع اهعبئق يسبوى 
  يً يشبضج األرغيج % 10اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل أترار خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم

خضلق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ يشبّْ 
(. 16ضنل ) درسج 56ؿرع اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّاؿوٓ ارخفبؽ هوـبئق 1.5

  يً يشبضج % 12اهغرفج اهيغبءث إغبءث يتبضرث يً خالل تونٌّبح خػل ؿوٓ ػريق ؿبى ٌّشتج يشبضج اهضتبم
األرغيج خضليق اهيـدل هٌشة اإلغبءث اهسيدث داخل ُذا اهفراف فٓ ضبهج ّسّد ؿبئق يّاسَ   هِذٍ اهفخضبح تبرخفبؽ 

 (.16ضنل ) درسج 56ؿرع اهػريق ّتزاّيج ارخفبؽ تيً فخضج اهضتبم تبهدّر االّل ّاؿوٓ ارخفبؽ هوـبئق 1.5يشبّْ 

 اهٌخبئز واهخوضيبح 

 ّاهخٓ خيذل فيَ ٌشتج يشبضج اهضتبم ال خلل رٌشة اإلغبءث اهػتيـيج فٓ إػبر يضدداح كبًٌّ خٌؼيى أؿيبل اهتٌبء فٓ يط 
يً يشبضج األرغيج ال خخضلق يؾ نل األدّار اهشنٌيج ٌؼرا هـدى خّافق ضدث االغبءث اهيػوّتج يؾ اهيـدل % 8ؿً 

 .اهـبهيٓ هإلغبءث اهػتيـيج فٓ غّء ؿيٌج اهدراشج

  فٓ اػبر كبًٌّ خٌؼيى ّخّسيَ اؿيبل  (هوـيٌج يّغؾ اهدراشج)خخضلق ٌشتج ضدث االغبءث اهػتيـيج داخل اهفراغبح اهشنٌيج
ّاهذْ ؿويَ يخى  (17ضنل )اهتٌبء ّيضدداخَ يؾ زاّيبٍ ييل هوـبئق اهيّاسَ ّاهذْ يضشة كيبشَ يً يٌخظف يضّر اهفخضج 

 :خضديد اهضد االدٌٓ هفخضج اهضتبم ػتلب هالخٓ

 إظبءث اهغرفج يً خالل ترر  .1
 . درسج أّ أكل43يً يشبضج ارغيج اهغرفج يؾ زاّيج ييل اهـبئق اهيّاسَ % 8ٌشتج يشبضج اهفخضج -       أ

 . درسج أّ أكل50يً يشبضج ارغيج اهغرفج يؾ زاّيج ييل اهـبئق اهيّاسَ % 9ٌشتج يشبضج اهفخضج -      ة

 . درسج أّ أكل56يً يشبضج ارغيج اهغرفج يؾ زاّيج ييل اهـبئق اهيّاسَ % 10ٌشتج يشبضج اهفخضج -      ر

 إظبءث اهغرفج يً خالل تونوٌج  .2
 . درسج أّ أكل33يً يشبضج ارغيج اهغرفج يؾ زاّيج ييل اهـبئق اهيّاسَ % 8ٌشتج يشبضج اهفخضج -      أ

 . درسج أّ أكل43يً يشبضج ارغيج اهغرفج يؾ زاّيج ييل اهـبئق اهيّاسَ % 10ٌشتج يشبضج اهفخضج -     ة

  درسج أّ أكل56يً يشبضج ارغيج اهغرفج يؾ زاّيج ييل اهـبئق اهيّاسَ % 12ٌشتج يشبضج اهفخضج -     ر

  ٌّظٓ تـيل دراشج ييبذوج هخضديد ٌشتج يشبضج فخضج اهضتبم ّاهـبئق اهيّاسَ هَ ػتلب هالشخخدايبح االخرْ اهيخخوفج
 .شّءا نبٌح شنٌيج أّ اداريج أّ خسبرْ



  ٌّظٓ تـيل دراشج هٌشة اتـبد اهفخضبح ّاهخضنيل اهيـيبرْ هوّاسِبح ّخأذيرٍ ؿوٓ ضدث اإلغبءث اهػتيـيج داخل
 .اهفراغبح ّنذهم خأذير يـبيالح اٌـنبس يّاد اهٌِّ ّاهخضػية ؿوٓ ُذٍ اهٌشة

 

 

 عالكج زاويج ارخفبع اهعبئق اهيواسه تٌستج يسبحج فخحج اهشتبم عتلب هلبٌوً اهتٌبء (17 )شنل ركى
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