
 
 العمل

 فلسفتنا
ّالشركاءّمنّمنتجاتهاّاستخدمتّسواءّ,شركةّألي ةّعنهّغنىّلهذاّنشعرّبأنهّالّ.للعملّأساسيّمبدأهوّّ"ّالتشاركّوالتعاون"ّمبدأّإنّ 

ّوالزمالءأّالزبائنأو ّمضمونةّالمنافعّتكونّعندماّفقطّالحقيقية،ّوالنوعيةّالجدوىّواإلنتاجيةّمنّكلّضمانيمكنّّأنهّحينّفي.

ّ.طّفيّالوقتّذاتهّالنشاّقطاعاتّمنّقطاعّكلّفيّمقبولّبإنجازّ ّوّ,للطرفين

ّ

ّسنواتّكنتيجةو ّّلعدة ّواألعمالّالعقاريةّصناعاتالّفيمنّالخبرة ّالبناء ّّ،التيّتخدم ّاآلنفإننا ّيمكنناّ ّتقديمّبوضع ّتشكيلةّمعه

ّالتحتيةّمنتجاتّمنّواسعة ّإلىووّالطرقّإنشاءّإبتداءّمنّّ–ّالعالملكلّّالبنية ّإلىّ.السكنيةّالعقاراتّصوالً ّأساسا ّيهدفّعملنا

ةّالمصلحةّوفقللعملّّدائماّىنسعونحنّّ،بالمجتمعّالعالميإيجابيةّلتساهمّباستخدامّمنتجاتناّ ّ.العام 

ّ.فيهاالتيّنعملّّاإلجتماعيةّالظروفّأوّالبالدفيّّمحتفظينّباالستقالليةّلمانية،األّالجودةّمراقبةّمعاييرلّمنتجاتناتخضعّ
دةّمنتجاتناجودةّّإنّ  ّ.مؤك 

 

ّوالخاصةّنقومّبتجهيزّمشروعّمفصلّلكلّزبونّوفقّاحتياجاته ّالت طبيقّموضعثمّيوضعّبّ،المحددة ّمفهومّيكمنّهذاّقلبّفي.

النهائيةّبشكلّاستخدامّالنتيجةّّعلىّقادرةّالمرتبطةّاألطرافّجميعّعندماّتكونّاًّناجحّمشروعيكونّالّ،بالنسبةّلنا:ّالقيمةّالمضافة

 .سيكونّرابحاًّالمساهمةّتعنيّبأنّكلّشخصّّ.حقيقي

 تاريخنا
ّالخبرة ّبمهاراتهمّ،إنها ّوواثقة ّقوية ّالزبائنّخطوة ّالذيّيمنح ّالشركة ّلطاقم ّوالعمل ّالمعرفة ّخبرة ّلدمجّفريقّ. ّبجد لذلكّعملنا

ّأوّالتقنيةّالتخطيطهيئاتّّفيّسواءّ.الفعالةّللمساهمةّلخبرةذخيرةّواسعةّالنطاقّومرموقةّمنّامنهّّكلّعضولّيكونالخبراءّبحيثّ

صّناوموظفّ،اتالبنيةّالتحتيةّأواإلنشاءّصناعاتّمنّأوالعمليةّأوالتنظيميةّالنظرية ّقرناستحضارّربعّّعلىّنوقادرّنوالمتخص 

تثبيتّعاماًّفي52ّّّالعمليةّألكثرّمنالخبرةّّمنّستفادةالاّعلىّونقادرالمصممونّوّالفنيونّفإنّ،وبنفسّالوقتّ.الخبرةّالوثيقةّمن

ّ.تبدوّواضحةّمنّخاللّجودةّعملهمّالنتائجبحيثّأنّّ،التربة

الشبكةّالتيّتستمرّوتتوسعّّ،نقومّببناءّشبكةّاتصاالتّقادمةّمنّمختلفّالفروعّومختلفّالبلدانّاآلنمنّّّسنة52ّّمنذّأكثرّمن

ربطّّ،اإلنشاءّ،البنىّالتحتيةّ,اإلداريةّحقولّالسياسةعلىّاالتصاالتّالعالميةّفيّّهذاّيعنيّبأنناّقادرونّاآلنّعلىّاالعتمادو.ّبثبات

ّالشبكاتّوالمبيعات ّهمّأعضاءّفيّّوأكثرهاشركاتّإنشاءّالطرقّأكبرّّفإنّبعضّ،ضافةّإلىّذلكإ. ّعالمياً القويةّّشبكةالنشاطاً

ّ ّالمساهمينلّوالمتماسكة ّبعضهمّ،شركائنا ّمع ّعملنا ّوّوقد ّلعدة ّثابتالوّ،سنواتبكثرة ّاتصال ّعلى ّنزال ّذلك. ّإلى ّ،باإلضافة

ّفيّاألسواقّالعالميةو ّنشيطينّجداً ّنحنّأنفسنا ّأصبحنا ّأعوام ّالّ،ألكثرّمنّعشرة ّ ّبتنفيذ المشاريعّالناجحةّّمنّمئاتحيثّنقوم

ّ.أعمالناليةّالمتنوعةّإلىّنتائجّهذهّالخبرةّالدوألستحضارّواألستفادةّمنّنحنّاآلنّبموقعّّ،وفقاًّلذلكّ.عملياًّفيّكلّقارةو

ّ

 مهاراتنا
كنتيجةّّ،سنةّمنّالخبرةّوالمعرفةّالعمليةّالخاصةّبكلّفرع52ّيستقرئواّأكثرّمنّّأننّاآلنّيبإمكانّزمالؤناّوشركاؤناّالمساهم

ّ.وفرّلزبائنناّمعرفةّتخصصيةّواسعةّومتعددةت

 

 :مجاالت التخصص

 ّتطبيقالوّمبيعاتالّ،تسويقال

 ّتنسيقالوّدارةاإل

 ّالمفهومّتطوير

 ّإنشاءّالبناءّإلىّباإلضافةّ،والبنيةّالتحتيةّتثبيتّالتربةّليحقّفيّعمليةالوّتقنيةالّمعرفةال

 ّووسائلّالتثبيتإنشاءّالطرقّالعصريةّثورةّفيّنحوّالمخبريّّبحثال

 ّالتركيزّعلىّالبنيةّالتحتيةوّ,ناشركاتّشركائّعنّطريقّّنتا اإلوّمنتجالّتطوير

 ّّالدوليةّواالتصالّالمؤازرالربطّبالشبكة

 الشقيقةّشركاتنالّالبنيةّالتحتيةّلمنتجاتّتنسيقالوّدعمال 

  



 
 المنتج

NovoCreteّّّ"النوفوكريت":ّ

ّلتعهداتّالتجمعاتّالعالمية ّتابعة ّالعامةّعلىّأنها ّالبدءّبتعريفّإنشاءّالطرقّوتطويرّالبنىّالتحتية ّحانّاآلنّبعضّالوقتّمنذ

  .األكثرّالطلبذاتّاألكثرّأساسيةّو

نة،ّأسرعّايجعلهبحيثّّ،ثوريةّأكثرربةّالتّتثبيتلجعلّوسائلّ"ّالنوفوكريت"NovoCreteّّّمنتجنايهدفّ ّمبالغةّبدونوّومحس 

ّ.جديدةّوهيئاتّإمكانياتّ,معهاّفرصاًّّّجلبتّالتيّ"ّجديدةّتربة"الحصولّعلى

ّ

 :حول المنتج
معّمعّاالسمنتّوّمزجهعندّ.ّمعّاالسمنتّالبورتلنديّالتقليديّخلطهيتمّهوّعبارةّعنّمسحوقّ"ّالنوفوكريت"NovoCreteّّّإنّ

ّالكمية ّالبنىّذاتّّ,منّالماءّةصحيحالّ ّنسبّمتزايدةّّّ,االسمنتّ"هدرجة"ّخاللّعمليةّترطيبّلوريةلالبّالتراكيبتزداد منتجةّ

ّّ,للتحمل ّالمائيّاًّقيموكذلك ّالضغط ّلعامل ّوPHّّحيادية ّأيضا ّالماء ّصفائح ّالمقاومةتشكيل ّلذلك. بإمكانّّفإنّ,باإلضافة

NovoCreteّّ"إلىّجانبّالجودةّوالمتانةّمماّيسمحّبتوفيراتّحقيقيةّبالكلفةّّ,%07بحدودّّالتنفيذّتخفيضّزمنّ"ّالنوفوكريت

ّ.أكثرّبكثيرّمماّوجدّفيّأغلبّالطرقّالمنشأةّبالشكلّالتقليدي

 

منّأجلّأيةّّعموماًّوّ,حقالّعادياسواءّكانّرملياًّأوّّ,علىّأيّسطحّ,وعملياًّّ"ّالنوفوكريت"NovoCreteّّيمكنّاستخدامّّ,كذلك

تمتلكّهذهّالمادةّّ,اتمنحدرالأوإنشاءّّسياراتالّركنّمرافققفّالسياراتّواموّ,قالطرّتنفيذّوإنشاءسواءّفيّّ,لتثبيتّالتربةّوسيلةّ

  .المضافةّتطبيقاتّمتعددةّالوظائفّومتعددةّالفوائدّمنّأجلّاالستخدام

باإلضافةّإلىّ.ّمكانّاسترجاعّسطوحناّإلىّحالتهاّاألصليةّعنّطريقّالطحناإلمعلماًّإضافياًّفيّتثبيتّالتربةّحيثّأنّبّأنجزنالقدّ

متمنينّمنّخاللّهذاّالمساهمةّبحمايةّ.ّمرجعةّإياهاّللطبيعةّ,أثناءّالعمليةّأنهّمنّالممكنّأنّتعيدّاستقرارّوتثبيتّاألتربةّالملوثة

  .وحفظّعنصرّالبيئة
 

 
 



 
 أين يمكن استخدام منتجنا؟

 
 إنشاءّالطرقّوالطرقّالسريعة 

 ،ّالزراعيةّوالطرقّالغاباتّمساراتّالدراجات،ّطرقّالممرات

 ّّوالخشبّالغازّالنفط،ّصناعاتّمعابر

 ّالسفلىّالداخليةّللسطوحّاألساسيةّالطبقةّتركيب

 ّالحديدّسككّومسالكّالمدر ّأرضّإنشاء

 ّالتصريفّمونظّاألنفاقّإنشاء

 ّالعامةّاألساسات

 ّالتموينّومراكزّالحاوياتّركنّمناطقّالسيارات،ّمواقف

 ّالميناءّوموقعّالرصيف

 الخ...ّّدناالمعّ,باخشاألّتخزينّأماكن.ّ

 ّالحيويةّالغازّمصانع

 ّالعلفّتخزينّأماكن

 ّالقشّمخازن

 ّاتالمنحدرّتثبيت

 ّالرواسبّ,اتالمنحدرّتعزيز

 ّالجانبيّالرصيفّتثبيت

 ّالحاف ةّتثبيت

 ّالنفاياتّدفنّموقعفيّّمشاهد

 العميقّاألساسّاستبدال 

 :استخدام المنتج
NovoCreteّّيمكنّمعّفإنهّبخالفّطرقّتثبيتّالتربةّالتقليدية، ّالتربةّ"ّالنوفوكريت"ّ ّفيّالموضعيةّّاستخدام الموجودة

المتانةّوّمقاومةّالمياهّ,ّتؤديّإلىّاالستقرارّلكنهاأرضّاإلنشاءّوفيّتنفيذّّطبقاتّتربةّأقللذلكّتستخدمّّموقعهاّاألصلي،

ّإلىّتوفيرّأساسيّّّمباشرةيؤديّّالتربةّطبقاتكمياتّّتخفيضفإنّّّلذلك،ّإضافةّ.األخرىّوسائلبالّيمكنّبلوغهاالتيّالّ

ّ!شعارناّهوّالنوعيةّوليسّالكميةّ,هيّّمنخفضةّباألصلّ,جديدةّعلىّرأسّتكاليفّتخفيضاتّيّالىّيؤدالذيّّ،لعاملّالزمن



 

 



 
 :كيفية االستخدام

 تجهيز السطح: 1الخطوة 
 تأكد من أن السطح مناسب للمركبات 

 أمن الكمية القصوى من الماء للتربة 

 الدمج المسبق للتربة التي سيتم اإلنشاء فوقها/تسوية خشنة 

  افحص الكابالت الموجودة واألنابيب عند الضرورة ,السطوح بعالمةعلّم 

 

 الرابط رش:2الخطوة 
 تحقق من أن نسب الخلط صحيحة 
 وّزع الرابط عبر المجال 
 مع اإلشراف ,وّزع باستخدام آلية توزيع مناسبة 

 

 تقديم اإلضافة: 3الخطوة 
  في التربة ,المطلوبة باستخدام وحدات قطع كبيرة أوعرضية المضافة للوصول للقساوة المادة/االسمنتطحن مزيج 

  تمزج مع الرابط ويعاد  ,وتخزن مؤقتاً على الجانب ,التربة األصلية سوف تزال بالحفر ,سم 05< عند عمق القطع المطلوب

 تزويدها

 سقاية السطح: 4الخطوة 
  باستخدام وحدة السقاية( حماية ضد التبخير)اسق المسلك األساسي 

 ن تدفق الماء المستمر خالل عملية التقطيعاضم 

 (الشفط) الفاكيوم عملية إعادة الملء باستخدام اسطوانة 

 

 دمج السطح: 5الخطوة 
 اإلعداد الموضعي من التسوية األنعم 
 055و الستاتيكي عند /نفذ الدمج الديناميكي أو %DPR  ًباستخدام أداة مناسبة ,وسطيا 

 محرك االنحدار عند ( تحكم ليزري)أعد حفر الثلم باستخدام  ,إذا كان قابالً للتطبيقDPR 055 % ًبأداة مناسبة ,وسطيا 

 

 واألمان الجودة ضبط: 6 الخطوة
 بموجب ة ستاتيكيةلوحمب اللوح ضغط ختبارا استخدام: األراضي-دعم تقنية DIN 18 134، الديناميكي اللوح ضغط ختباروا .

 هبوط الوزن جهاز استخدم كذلك

 ختبارالل الرئيسية العينات على حصلا 

 اختبارات قوة تحمل االنضغاط. مثالً  ,عمليات ضبط معيارية ونوعية مختلفة نفّذ 

 

 :"النوفوكريت" NovoCreteمقارنة بين تثبيت التربة التقليدي مع 

 
ّ:سريعةّبلمحةّهنا،ّالتقليديةّالتربةّتثبيتّطرقّمعّالمقارنةّعندّللمستخدم"ّالنوفوكريت"NovoCreteّّّيقدمهاّالتيّالفوائد

 

 :تثبيت االسمنت التقليدي

 
 ّّكميةكونّتتصدعّكبيرّعندماّوأتشققّّلالسمنتّيمكنّأنّيؤديّإلىّّ(اإلنكماش)سلوكّالتقلص:ّيوم52ّعمليةّالترطيب

ّعاليةالرابطّ

 ّبحيثّالّتسمحّبقوىّارتكازّعاليةّ,أثناءّعمليةّالترطيبّتتشكلّفقطّإبرّبلوريةّقصيرة

 ّ5م/ميغاّنيوتن527ّيمكنّتحقيقّقيمّأعظميةّمنّأجلّّ,%2ّو3ّّمنّالرابطّبينّبمحتوى 

 تظهرّالطبقاتّالمستقرةّقوةّانحناءّشادةّمنخفضة 

 ّ ّبالتسرب ّللماء ّالمثبتة ّالطبقات ّالمنتزعة)تسمح ّالخشنة ّواألتربة ّالشقوق ّفي ّصعوباتّفيّّ,(خصوصاً ّتظهر وهكذا

 الشروطّالباردةّ

 ّإضافةّلمصاريفّّ,كوجوبّإزالةّالترابّوالتخلصّمنهّ,خطرّالتسرباتّالمرتبطةّبالحوادثتكاليفّباهظةّمنّمسائل

 إعادةّالبناء



 
 ّتأثرهّبالماءّأوالسوائلّاألخرىّعمرّقصيرّكنتيجةّلسهولة 

 يمكنّإطالةّالعمرّفقطّبوضعّطبقةّخرسانيةّأوّطبقةّثخينةّمنّاإلسفلت 

 يّتحتويّعلىّمستوياتّعاليةّمنّالكبريتّالمرتبطّبمحتوىّعاليّمنّمشاكلّبالتجمدّمعّاألتربةّالطينيةّأوالطفيليةّالت

 االسمنت

 الّيمكنّدعمّالرمالّالحبيبيةّأوالمعادنّالعضوية 

 ّمعّمستوياتّعاليةّمنّالملحّاألتربةالّتوجدّإمكانيةّلتثبيت 

 الّتوجدّإمكانيةّلتثبيتّاألتربةّالملوثة 

 ّسيالنّوتغيراتّبالشروطّخاللّّ,قدّتظهرّالسطوحّالمثبتةّبشكلّتقليديّعالماتّالتلفّمنّتجمدّ,التلبيسبدونّسلوك

 سنةّواحدة

 ّممكنّغيرّالمحددةّالتربةّلشروطّالتكي ف

 ّالوقتّمنّقصيرةّفتراتّبعدّحتىّمعقدّإصالحّعملّالضروريّمن

 ّاألصليةّلحالتهاّالسطوحّإعادةّالممكنّغيرّمن

 :"النوفوكريت" NovoCrete تثبيت اسمنت

 
 ّ51بعدهاّالّتصدعّمعّالرابطّمنّالمستوىّ:ّيوم07ّعمليةّالترطيب% 

 بحيثّتسمحّبقوىّارتكازّعاليةّجداًّّ,أثناءّعمليةّالترطيبّتتشكلّإبرّبلوريةّطويلة 

 ّّنيوتن527ّبعدّيومّأوّيومينّيمكنّتحقيقّقيمّّ,%57<ّمعّمحتوىّمنّالرابط ويمكنّاالستمرارّّ,علىّاألقل5ّم/ميغا

 اًّيوم07ّللزيادةّحتىّ

 يمكنّتركيبّالدعاماتّالخرسانيةّ,تظهرّالطبقاتّالمستقرةّقوةّانحناءّشادةّمنخفضة 

 يضمنّالسالمةّمنّالصقيعّ,إلىّالطبقاتّالمثبتةّ,والّأيّسائلّآخرّ,عدمّتسربّالماء 

 (.امتصاصّبال)ّالسطحّعلىّالسوائلّكبقاءّضرراً،ّأقلّمسألةّتقتضيّالحوادثّفيّالمنخفضةّالتنظيفّتكاليف 

 والحمضّللملحّومقاومةّللماء،ّمقاومةّألنهاّأطولّعمر 

 رقيقةّتلبيسّطبقةّبوضعّسنوات57ّّلفترةّالعمرّإطالةّيمكن 

 ّالّتوجدّمشاكلّمعّاألتربةّالطينيةّأوالطفيليةّالتيّتحتويّعلىّمستوياتّعاليةّمنّالكبريتّالمرتبطّبمحتوىّعاليّمن

 االسمنت

 يةّأوالمعادنّالعضويةيمكنّدعمّالرمالّالحبيب 

 يمكنّتثبيتّاألتربةّمعّمستوياتّعاليةّمنّالملح 

 يمكنّتثبيتّاألتربةّالملوثة 

 كونّمنشأةّحتىّمنّاألتربةّألنّالطبقاتّالقاعديةّالمقاومةّللماءّقدّتّ,أوّتغيراتّالظروفّ,السيالنّ,الّمشاكلّمنّالتجمد

 األصلية

 ّالتربةّالخاصةيمكنّتخصيصّمقاييسّالتثبيتّوتكييفهاّلشروط 

 يمكنّتخفيضّعملّاإلصالحّبشكلّملحوظ 

 ّاألصليّلوضعهايمكنّاستعادةّالسطوح 

  



 
 :الخبرة الدولية

 ألمانيا 

 سويسرا 

 النمسا 

 البرتغال 

 اسبانيا 

 الهند 

 البرازيل 

 بنما 

 السعودية 

 أوكرانيا 

 بلغاريا 

 اندونيسيا 

 ماليزيا 

 البحرين 

 عمان 

 غانا 

 كوريا 

 روسيا 

 الصين 

 أنغوال 

 رومانيا 

 كندا 

 الواليات المتحدة األمريكية 

 الغابون 

 المكسيك 

 كرواتيا 

 أوستراليا 

 :تفاصيل االتصال

 اسمك 

 شركتك 

 رقم هاتفك 

 عنوان بريدك االلكتروني 

 رسالتك 

 ارسال رسالة 

 الرجاء تأكد من أنك تقوم بتزويد اسمك وعنوان بريدك االلكتروني 

 

 :معلومات الشركة

 المعلومات القانونية وبيان الخصوصية

يقومون  OPiS AGاألشخاص الذين يدخلون الموقع االلكتروني . قراءة الشروط التالية بعناية قبل استخدام هذا الموقع االلكتروني رجاءال

 . باإلعالن عن نفسهم متفقين بالشروط التالية

 .جميع المعلومات والخدمات المعروضة بهذا الموقع االلكتروني غير ملزمة وقابلة للتغيير

 .وبدون إشعار ,تغيير أو إضافة العروض على هذا الموقع االلكتروني بأي وقت ،حذف بحق  OPiS AG حتفظت



 
يمكن التأكيد على أن جميع المعلومات الحالية  ال حال، أية على. وصحيحةالتي تكون آنية  المعلومات لتقديمباستمرار   OPiS AG ىسعت

  .محدثة أو صحيحة ,كاملة

بصرف النظر عن التحقق . مزودة فقط  من أجل اسئناس المستخدم( طرف ثالث)االلكتروني لمواقع الكتروني الروابط من هذا الموقع 

  .استجابة المزودونتبقى محتويات المواقع المرتبطة لمجرد . يمكن أال تستجيب لمحتوى هذه الروابط OPiS AGفإن  ,الوقائي

نلتزم بقانون االتصاالت  ,لدى معالجة البيانات الشخصية. هي من المهام العليا بالنسبة لنا ,وخصوصاً حماية البيانات ,حماية الخصوصية

  .وعمل حماية البيانات السويسري

 .من قبل المستخدم على أساس طوعي بشكل تام OPiS AG مع عملياً شخصياً أو بالبيانات المرتبطة  تصالاالو دخولال

 

 :Googleاستخدام تحليل 

 Google تحليليستخدم . عبر االنترنيت المحدودة Google من تحليل خدمة ،Google تحليل االلكتروني موقعال هذا يستخدم

المزودة عن طريق  المعلوماتتكون . االلكتروني موقعال الستخدام تحليلبال تسمح جهازك على محفوظة يةنصّ  ملفات -" الكوكيز"

 في Googleسوف تتصل مع مخدم ( الخاص بك" "IPمتضمنة عنوان اآلي بي ) االلكتروني موقعال هذال استخدامك حول الكوكيز

استخدامك  تقييمعلى حد سواء من أجل  المعلومات ذهباستخدام ه Googleستقوم . حيث سيتم حفظها األمريكية، المتحدة الواليات

وإلحداث خدمات إضافية  ,ومن أجل وضع تقارير حول نشاط الموقع الالكتروني لمزودي الموقع االلكتروني ,للموقع االلكتروني

بتمرير هذه  ,عند الضرورة ,Googleكذلك ستقوم . بحيث تكون مرتبطة باستخدام الموقع االلكتروني وباستخدام االنترنيت

. Googleشرط أن هذه األطراف الثالثة تعالج هذه البيانات وفق رعاية وب ,بقدر ما يسمح به القانون ,ةف ثالثاطرأالمعلومات إلى 

مهما كانت  Googleبأية بيانات أخرى تابعة إلى  Googleالخاص بك مرتبطاً عن طريق " IP"سيكون عنوان اآلي بي 

نتمنى ك؛ على أية حال ببرنامج المتصفح الخاص ب من الممكن أن يتوقف تنصيب الكوكيز بتغيير اإلعدادات ذات الصلة. الظروف

باستخدام هذا الموقع . اإلشارة عند القيام بذلك أنك لن تستطيع الدخول تماماً إلى الوظائف الكاملة لهذا الموقع االلكتروني

والمسّجلة  ,فإنك تعلن بنفسك عن موافقتك بالتعامل مع البيانات المتولدة عن طريق استخدامك لهذا الموقع االلكترونيااللكتروني 

 .المحددة في األعلىومن أجل األهداف  ,كما هو مبّين أعاله Googleعن طريق 
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