
مقدمة عن مشروع استخدام المواد والمنتجات 

بيعية الناتجة من التدوير كبديل مقبول للمواد الط

لتصنيع منتجات البناء

إكرام سعيد حسن / مهندسة 

أمين لجان مواد البناء ، الطرق والكبارى 

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 



باسم هيئة التوحيد القياسى بالقرار 1957فى عام أنشئت الهيئة 

.1957لسنة 29الجمهورى رقم 
انشىىاء مركىىط وىىبط والجىىودة وىىمئ إلىىى الهيئىىة تىىم 1979فىىى عىىام 

دة وجىىووتعىىدا اسىىمها الىىى الهيئىىة المصىىرية العامىىة للتوحيىىد القياسىىى

.1979لسنة 392االنتاج بالقرار الجمهورى رقم 

لجىودة الهيئة المصىرية العامىة للمواصىفات واتم تعديا اسم الهيئة الى 

.2005لسنة 83بالقرار الجمهورى رقم 



اهداف الهيئة 



اهداف الهيئة 

تطوير منظومة ضمان سالمة وجودة المنتجات ❑
ر حماية المستهلك وتوفيالصناعية عن طريق 

.متطلبات السالمة منتج يحقق 

.نقل التكنولوجيا الحديثة وتحفيز االبتكار ❑

ى تطوير الصناعات العشوائية واندماجها ف❑
.  االقتصاد الرسمى



المحاور األساسية لتحقيق 
هذه االهداف 

.المواصفات والتشريعات ❖

.معامل االختبارات والمعايرة ❖

.نظم مراقبة اإلنتاج وعالمة السالمة ❖

.نظم رقابة المنتجات باألسواق ❖



االدارة العامة للمواصفات

رئيس مجلس اإلدارة

اإلدارة املركزية للتوحيد القياس ي

إلدارة العامة للمقاييسا

اإلدارة 

ةامليكانيكي
اإلدارة 

الفيزيقية
اإلدارة 

الكهربية

اإلدارة العامة للمواصفات

إدارة 

املواصفات 

الهندسية

إدارة 

املواصفات 

الغذائية

وحدة الكودكس

إدارة 

مواصفات 

الغزل 

والنسيج

إدارة 

املواصفات 

الكيماوية

TBTنقطة استفسار 



االدارة العامة 

للمواصفات  



اتوالمنتجالسلعمجاالتجميعفىالقياسيةالمواصفاتاصدار•

.القياسوأجهزةوالخدمات،

ابداءوالدوليةالمواصفاتمشروعاتفىالرأىابداءفىالمشاركة•

.والخدمىالصناعىللقطاعالمواصفاتمجالفىالفنيةالمشورة

.الموحدةالعربيـــةالمواصفـاتاعدادفىالمشاركة•

.األجنبيةأوالمصريةالقياسيةالمواصفاتترجمة•

.بالمواصفاتالخاصةالفنيةاألدلةتحديثواعداد•



يةالهدف من المواصفات القياس

لية يتم تطوير المواصفات طبقاً للمنظومة الدو
:ورفع مستويات معايير السالمة وذلك بهدف 

تحقيق األمان والسالمة -
.زيادة ثقة المستهلك -
.ضبط النوعية والجودة -
.زيادة كفاءة العامل واإلنتاجية -
.فتح أسواق وعمالء جدد -
.إنتاج أكثر بسعر أقل -
.وسيلة للتطوير والتجديد -



Standardالمواصفةالقياسية 

 هيئنة مواصنفات معتنرف بهنان وتنن تصدر منن وثيقة
علننى قواعنند  و فننا اسننتهدامها الشننائع والمت ننرر

ليب خصائ  منتجات  و عمليات تصنيعيةوطرق و سنا
ويم نن ناإلنتاج المرتبطة بها وتقييم المطابقنة للمننت 

 ن تشننمم مصننطلحات  و رمننوت  و متطلبننات التعبئننة 
ياننات والتغليف  و متطلبات وضع العالمنات وبطاقنة الب
. التا تطبق على منت   و عملية  و طريقة انتاج



اللجان الفنية

رية تقوم اإلدارة العامىة للمواصىفات بدعىداد المواصىفات القياسىية المصى

مىىن لىىجا لجىىان فنيىىة متلصصىىة والقيىىام ب عمىىاا اهمانىىة الفنيىىة لهىى  

مليىة اللجان وإعداد الدراسات الفنية التى تلطمهىا ومتابعىة التجىارل المع

الجطمىىىىىة لووىىىىىا مشىىىىىروعات المواصىىىىىفات وتشىىىىىكا اللجىىىىىان الفنيىىىىىة 

ة المتلصصىىىة بمشىىىاركة المتلصصىىىين فىىىى شىىىتى اهنشىىىطة الصىىىناعي

.والعلمية والرقابية وبمشاركة المستهلكين



مخطط مراحل إعداد المواصفة  القياسية 



اءقسم مواد البن: من أقسام إدارة المواصفات الكيماوية 

يوم قسم مواد البناء العديد من اللجان الفنية          

:على سبيا المثاا

لجنة مواد البناء وهى تناظر اللجان الدولية رقم❑
ISO /TC71,TC77,TC74,TC 79,TC 59 

ملجنة الطرق والكبارى وهى تناظر اللجنة الدولية رق❑
ISO TC 241



يفسنويًاوالهدمالبناءنفاياتمنطنمليون 900إنتاجفى وقتنا الحالى يتم❑

تلكويرتداعادةفىالتفكيراالفوافمنل اواليابانالمتحدةوالوالياتأوروبا

دويرتإعادةفوائدوتشماالبيئةعلىسلبىت ثيرمنلهالمانظراالمللفات

ياتقلالىسيؤدىماوهوالنفاياتمدافناستلداممنللحدالمهدمةاللرسانة

الطبيعيةالموارداستبداافانآلرصعيدوعلىالنفاياتدفنسيتمالتىالمواقا

.البيئيةالتكلفةلفضالىسيؤدىبمللفات

اد وألهمية وسرعة اصدار المواصفات القياسية المصرية في مجال استخدام المو❑

ي منتجات والمنتجات الناتجة من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع ف

.البناء 

عيتتة استتتخدام المتتواد والمنتجتتات الناتجتتة متتن التتتدوير كبتتديل مقبتتول للمتتواد الطبي

للتصنيع في منتجات البناء



عيتتة استتتخدام المتتواد والمنتجتتات الناتجتتة متتن التتتدوير كبتتديل مقبتتول للمتتواد الطبي

للتصنيع في منتجات البناء

لتت ا بصتتبض مواتتوع الركتتام المعتتاد تتتدوير  بكصتتر بهميتتة فتتي صتتناعة 

لمتوارد البناء في جميع بنحاء العالم للحد متن اسستتنفاا التتدريجي ل

زيتاد  الطبيعية  والوعي المتفايد لتددار  المتتتدامة للنفايتات يعطتي

بنتاء متتمر  ذات الصلة باستخدام الركام المعتاد تتدوير  فتي عطتاع ال

فايتات ومن المتوعع بن تأتي المواد من بنواع مختلفة من ستصبض الن

جفًءا بساسيًا من سوق مواد البناء في المدى القريب



أهمية اصدار تلك المواصفات

تطتتوير مجموعتتة متتن المعتتايير لدنتتتا  واستتتخدام الركتتام المعتتاد تتتدوير  التت  ➢

يتمض من ناحية باسستغالل الكامل إلمكانات إعاد  التدوير المخلفات

اختيتار امان متتوى مقبول من الجود   لتلك المخلفتات واياتا الشتفافية فت ➢

واختبتتتار ذلتتتك النتتتوع متتتن المخلفاتتحديتتتد جميتتتع بنتتتواع الركتتتام المتتتتتخدم فتتتي

المنتجات الخرسانية المختلفة 

.تحديد متطلبات التوريد الفنية للركام ف  مختلف اعمال بناء➢

تبتار تقليل استهالك المتوارد الطبيعيتة بشتكل علمت  متدروا متع اسخت  فت  اسع➢

جميع اسحتياطات 

المتتتاهمة فتت  انشتتاء صتتناعات تعتمتتد علتت  اعتتاد  تتتدوير المخلفتتات كتتانوع متتن➢

بتلتك انواع اسعتصاد اسخار متع الحترع علت  تقليتل اسحمتال البيليتة الخاصتة

المخلفات



تم ووا مقترح للمشاريا مواصفات مواد البناء والطرق والكبارى❑

ووا لطة عما ❑

تشكيا مجموعة عما لدراسة مواصفات مواد البناء ومجموعة عما ❑

الرى لدراسة مواصفات الطرق والكبارى 

ووا ملطط طمنى لجنتهاء من كافة اجراءات المشروع ❑

اتباع كافة اللطوات بشكا مكثف وومان االنتهاء من كافة االجراءات❑

فى الفترة الطمنية المحددة 

المرحلة اسول  خطوات تنفي  

من مشروع استتخدام المواد والمنتجات الناتجة من التدوير كبديل

مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء



اعواء اللجنة الرئيسية + مجموعات العما 

ات القائمين على دراسة ومناقشة مجحظات مشاريا المواصف

الطرق وال بارى مواد البناء 
المركف القوم  لبحوث اسسكانزينب صالح الدين. د. بالمركف القوم  لبحوث اسسكانحتام زكريا القرموط   . د. ب

المركف القوم  لبحوث اسسكاندينا محمود صادق . د. بالمركف القوم  لبحوث اسسكانحنان عبد العفيف فهم  . د. ب

المركف القوم  لبحوث اسسكانايرين  عبد الرورا. د.م.بالمركف القوم  لبحوث اسسكانفاطمة الفهراء عبد اللطيف. د

الهيلة العامة للطرق والكبارى م حتام بدر الدين ابراهي. دالمركف القوم  لبحوث اسسكانوفاء محمد احمد عرند . د

الكلية الفنية -وزار  الدفاع محمد عل  التيد / د.مقدم 

العتكرية

الشركة القاباة للطرق هان  ليون زك  . د

والكبارى 

شركة المقاولون العرب محمود محمد عدوى . مجامعة المعرفة الدولية  محمد اسماعيل الصعيدى  . د

شركة النصر للمقاوست احمد ابراهيم عبد المغن . مالمركف القوم  لبحوث اسسكانشادى محمد نبيل حلم  . د

مصلحة الرعابة الصناعية لبن  محمد احمد . م شركة جولدال لمواد البناءعبد الفتاح محمود غريب . د

شركة المقاولون العرب محمد عبدهللا محمد عل . م

هيلة الرعابة عل  الصادراتفكرى عبد الشكور. م

مصلحة الكيمياء  امان  التيد عبد القوى. م

مصلحة الرعابة الصناعية كريمة شبل عل  . م



المرجع المتتخدماسم المواصفة المرجع المتتخدم اسم المواصفة 
مينيتة الركام المتتخدم في الخلطات البيتو

ومعالجتتتتتات التتتتتتطض للطتتتتترق وممتتتتترات 

المطارات ومناطق التير األخرى

EN 13043 الرصتتتتتتتتتف الخرستتتتتتتتتاني–

المواد-الجفء األول 

EN 13877-1

ة الركام للمواد غير المربوطة بو المربوط

ندستة هيدروليكياً لالستخدام ف  اعمال اله

المدنية وانشاء الطريق

EN 13242 الرصتتتتتتتتتف الخرستتتتتتتتتاني–

متطلبتتتات –الصتتتاني الجتتتفء 

ي بشاير الربط المتتخدمة فت

الرصف الخرساني

EN 13877-2

–الرصتتتتتتتتتف الخرستتتتتتتتتاني ASTM C 825.الحواجف الخرسانية سابقة الصب

متطلبتتتات –الجتتتفء الصالتتت  

ي بشاير الربط المتتخدمة فت

الرصف الخرساني

EN 13877-3

اإلشتتراطات-وحدات الرصف الخرسان  

(اسنترلوك)وطرق اإلختبار 

EN 1338

مقترح مشاريع المرحلة اسول  من مشروع استتخدام المواد 

لتصنيع والمنتجات الناتجة من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية ل

(الطرق والكبارى)في منتجات البناء 



المرجع المتتخدماسم المواصفة المرجع المتتخدماسم المواصفة 

ENالركام المتتخدم في الخرسانة ASTM C 144مون المبان رمل 12620

البناء المصنعة من وحدات 

ات اشتراط:الصان الجفء-الخرسانة 

وحدات البناء غير الحاملة 

ASTM C129طوب سليكات الكالتيوم

-(الطوب الرمل  الجيرى )

اسشتراطات 

ASTM C73

–وحتتتتتدات البتتتتتردورات الخرستتتتتانية 

المتطلبات وطرق اسختبار

EN 1340 البلوكات الخرسانية

-المتامية باسوتوكالا   

اسشتراطات

ASTM C1693 

: التتتتتتبالط اسستتتتتتمنت  الجتتتتتتفء األول 

ليالبالط اسسمنت  لالستخدام الداخ

EN 13748-1 الترابيع الخرسانية

لالرايات

ASTM C 1731

لبالط ا: البالط األسمنت  الجفء الصاني

األسمنت  لالستخدام الخارجي

EN 13748-2

تابع مقترح مشاريع المرحلة اسول  من مشروع استتخدام المواد

لتصنيع والمنتجات الناتجة من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية ل

(  مواد البناء)في منتجات البناء 



مشروع 

المواصفة
المرجع

مقترح 

التنفي 

2020-

2021

مراحل المشاريع 

إل من

مجموعة 

العمل 

سعداد 

مقترح 

المشروع 

كتابة

عرض 

المشروع  

عل  

اللجنة 

رئيتية

تصحيض

المالحظات

لجنة 

صياغة

لجنة 

عامة 
توزيع

مناعشة 

مالحظات

من خالل

مجموعة 

العمل 

اللجنة +

ة الرئيتي

الجهات +

الت  تم 

توزيع 

المشروع 

عليها 

اعداد 

مجلس 

اسعتماد 

مراحا تنفي  المشروع 



ةالمواصف،االنتاججودةتحسي   و االنتاجيةالقدرةزيادة❖
المصنعي   و الموردينبي   للتفاهمالفنيةاللغةىهالقياسية

والمستهلكي   
السالمةو االمناعتباراتتحقيقمعالتكاليفخفض❖
واقاألسمتطلباتوتحقيقوالمواد الموارد عىلالمحافظة❖
والصحةالبيئةنظممتطلباتتطبيق❖
  ا عليهالمنصوصو لالختبار القياسيةالطرقاستخدام❖

 
ف

بمستوىالسلعالنتاجقويا ضمانا يشكلالقياسيةالمواصفات
.المنشودةالجودة

و يلالتحالاجهزةاقتناءعىل  يشجعالمتكرر الكىماالنتاج❖
  عليها المنصوصالفحص

 
ذا هو القياسيةالمواصفاتف

.واهامسترفعثممنو الجودةضبطاحكاماىليؤدىبدوره




