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َكسَ١
ست ٢عاّ  1908ناْت ايكٛايب اشبؿب ٖٞ ١ٝايت ٢اغتعًُٗا بؿهٌ ٚاغع  ٚيف عاّ  1909مت
اغتدساّ  ٚاْتاز ايكٛايب ايفٛالش. ١ٜ
ٜتِ أغتدساّ ايكٛايب يتؿهٖٝ ٌٝانٌ ايبٓا , ٤ملٓشِٗ االبعاز ايالظَ ١يف ايفها ٖٞ ٚ , ٤زضٚع قَٔ ١ٜٛ
طبتًف ايتهٜٓٛات َكٓٛع َٔ ١اشبؿب  ٚ ,اشبؿب ايطقا٥ك ٞأ ٚاملعسٕ أ ٚايبٛيٝػرتٖٓ , ٜٔاى ْٛعإ َٔ
صبُٛعات نبري. ٠
ذبتاز مجٝع ايكٛايب سبًُٗا  ٚاغٓازٖا اىل ( قٛا , ِ٥غكاالت  ,محاالت )  ٚتعٌُ َٔ َكاطع َٔ اشبؿب اٚ
َٔ اْابٝب قٛالش ١ٜا َٔ ٚاْابٝب َٔ االملٓ ّٛٝشات اطٛاٍ  ٚاقطاض قٝاغ. ١ٝ
ايكٛا -: ِ٥مجٝع قا , ِ٥عباض ٠عٔ زعاَات ؾاقٛي ١ٝذبٌُ ايكايب  ٚتٛظع مبػافات َتػا ١ٜٚتعتُس عً٢
ذبٌُ ايكا ِ٥يالمحاٍ املػًط ١عً.٘ٝ
ايػكاالت  -:ايػكايَٓ ٖٞ ١كَ ١طفٛع ١عً ٢اعُس ٠خؿب ١ٝاَ ٚعسَْ ١ٝطنب ١بططٜك ١خاق ١سبٌُ ٖصٙ
ايػكاي ٚ ١تجبٝتٗا  ,تػتدسّ ٖص ٙايػكاي ١سبٌُ ايعُاٍ املؿتػًني يف عٌُ مبهإ َطتفع  ٚمحٌ ايعُسات
املػتدسَ ٚ ١اشباَات ايالظَ ١يًعٌُ ,تػتعٌُ ايػكاالت سبٌُ ايكٛايب  ٚاغٓازٖا نبس ٌٜعٔ ايكٛاِ٥
االعتٝاز. ١ٜ
اسبُاالت  ٖٞ -:دػٛض (اعتاب )  ٚقت ١ٝتػتعٌُ الغٓاز ايكٛايب باالدبا ٙاالفك ٚ ٞايعُٛز ٟيًفها٤ات
املدتًف ٚ ١تفهٌ اسبُاالت املعسْ ١ٝألْٗا متتاظ بػطع ١ايرتنٝب  ٚاالقتكاز  ٚاملطْ ١يف تػري ايفها٤ات ٚ ,
ظتتٛفط بأْٛاع َٓٗا شات َكاطع قٓسٚق ١ٝأ ٚؾبه ١ٝأَ ٚطنبٖ َٔ ١ص ٙايٓٛاع .
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َهْٛات ايكٛايب اشبطغاْ١ٝ
 -1اشبؿب (بأْٛاعٗا )
أَا مجٝعٗا َٔ اشبؿب أ ٚبعهٗا .
 -2ايبالغتو أ ٚايبالغتو املػًح بأيًٝف ايعداز .
 -3اسبسٜس أ ٚايفٛالش.
َ -4عازٕ خفٝف ١ايٛظٕ (االملٓ.) ّٛٝ

أدعا ٤ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝالغاؽ

2

اْٛاع ايكٛايب َٔ سٝح أغتدساّ
 -1قٛايب َؤقتَٓ ( ١ؿأ بؿهٌ ٚقيت )
املٓؿأ ايٛقيت ٜتطًب إٔ تتٛفط فَ ٘ٝتطًبات ايػالَ ٚ ١االَإ .
ٜتشٌُ ٚظٕ اشبطغاْ ١اىل إٔ تتكًب بؿهٌ نايف .

 -2قٛايب زا ( ١ُٝ٥الٜتِ ضفعٗا بعس عًُ ١ٝايكب )
عازَ ٠ا تػتدسّ يف أغؼ ايطنا٥ع.
قعٛب ١اظايتٗا ,يعسّ تٛفط اجملاٍ ايهايف .

3

ٚظٝف ١ايكٛايب اشبطغاْ١ٝ
 -1تؿه ٌٝاشبطغاْ ١بايؿهٌ  ٚاسبذِ  ٚايٓػل املطًٛب
 -2ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝتعٌُ نٗٝانٌ َؤقت ٚ ١اييت تتشٌُ  ٚتػٓس نٌ َٔ -:
ٚ.ظْٗا
 اشبطغاْ ١ايطط ١ٜاملٛنع ١عًٗٝا
 االمحاٍ االْؿا ١ٝ٥اسب ( ١ٝاملٛاز ,ايعُاٍ ,اشبسَات  ,اهلعاظات )

4

ايكٛايب اشبطغاْٖٝ ٖٞ ١ٝانٌ َؤقت ١هلا اشبكا٥ل اسبطن ١ٝايتاي: ١ٝ
 -1اَهاْْ ١ٝكبٗا  ٚدبُٝعٗا  ٚضبطٗا خالٍ فرت ٠ظَٓ ١ٝقكري. ٠
 -2هلا قابً ١ٝذبُ ٌٝعاي , ١ٝميهٔ ذبًُٗٝا باشبطغاْ ١خال بهع غاعات .
 -3اَهاْ ١ٝفهٗا خالٍ فرت ٠ظَٓ ١ٝقكريٚ , ٠اغتعُاهلا َطات َتهطض ٠يف املػتكبٌ .

ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝازبٝس ٠متتًو املٛاقفات ايتاي-: ١ٝ
 -1عاَا االَإ )

Safety

 -2اقتكاز , ١ٜا ٟقً ٌٝايهًف) ١
 -3شات دٛز ٠عاي) ١ٝ

(
Economical

High Quality

(
(

 اغطح اشبطغاْ ١بعس االْتٗا ٤يف ايعًُ ١ٝايكب شات ْٛع ١ٝدٝس.٠
 يف املٛقع ايكشٝح.
 قازض ٠عً ٢اْتاز ايؿهٌ املطًٛب .

5

تكُ ِٝايكٛايب اشبطغاْ-: ١ٝ
االمحاٍ ايٛادب اعتُازٖا يف تكُ ِٝايكٛايب اشبطغاْ-: ١ٝ
ٚ ظٕ اشبطغاْ ١ايطط)concreteµ =0222 to 0022 kg/m3( ١ٜ
ٚ ظٕ ايتػًٝح ()steelµ =0082 kg/m3
ٚ ظٕ ايكايب اشبؿيب ()woodµ =022 to 022 kg/m3
 امحاٍ ايطٜاح  ٚاالمحاٍ ازباْب١ٝ
 اسبُاٍ اسب ١ٝاشبط-: ٣
 .االمحاٍ االْؿا ١ٝ٥اثٓا ٤ايكب  ٚضبط ايكايب
 .امحاٍ اناف ١ٝاثٓاْ ٤كب  ٚضبط اسبسٜس ايتػًٝح زاخٌ ايكايب .
 .امحاٍ اناف ١ٝاثٓا ٤قب ْٚكٌ اشبطغاْ. ١
 .امحاٍ االٖتعات  ,اثٓا ٤اغتدساّ اهلعاظ يطم اشبطغاْ ٚ ١ططز ايفطاغات .

املٛاز املػتدسَ ١يف اْؿا ٤ايكٛايب اشبطغاْ١ٝ
َٔ بني اِٖ املٛاز املػتدسَ ١يف اْؿا ٤ايكٛايب اشبطغاْ-: ١ٝ
 -1اشبؿب )(Wood
 -2اسبسٜس) ( Steel
 -3ايبالغت املك ٣ٛبايٝاف ايعداز )Plastic Glass Reinforced
 -4ايفًٔ املهػٛط )

Compressed Cork
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(

(

ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝاملكٓٛع َٔ ١اشبؿب
ممٝعات ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝاملكٓٛع َٔ ١اشبؿب
اِٖ ممٝعضات ايكٛايب اشبؿب-: ١ٝ
 -1غًٗ ١االغتعُاٍ  ٚايتعاٌَ َعٗا  ,نْٗٛا خفٝف ١ايٛظٕ .
َ -2طْ ١يف االغتعُاٍ  ,غًٗ ١ايته ٚ ٜٔٛايكطع  ٚايتؿه. ٌٝ
 -3غًٗ ١ايفو  ٚقابً ١يالغتعُاٍ املتهطض يف املػتكبٌ .
 -4االدعا ٤املتٗايه ٚ ١املتهطض ٠ميهٔ اغتبساهلا باخط ٣دسٜس. ٠

عٛٝب ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝاملكٓٛع َٔ ١اشبؿب
اِٖ عٛٝب ايكٛايب اشبؿب-: ١ٝ
 -1الميهٔ اغتدساَٗا يفرتات ايط( ١ًٜٛهلا عُط قكري)  ,باالَانٔ اغتعُاهلا ملطات َتهطض ٠ضبسٚز 5 ( ٠اىل
َ 6طات فكط).
 -2اشا ناْت االخؿاب داف ١فًٗا ايكابً ١ٝعً ٢اَتكام َا ٤اشبطغاْ ١ايطط ٚ ١ٜخالٍ فرت ٠ايطف .
 -3هلا قابً ١ٝعً ٢ايتؿ ٙٛاشا مل تػٓس  ٚتجبت بؿهٌ ضبهِ .
 -4الميهٔ اغتدساَٗا يف املهإ فٗٝا َٝا ( ٙاشبطغاْ ١ذبت املا ,٤املهإ َٝا ٙدٛف ١ٝعاي) ١ٝ
 -5اَا ايكٛاب ايفٛالش ١ٜتتفٛم عً ٢ايكٛايب اشبؿب ١ٝفُٝا شنط مجٝعا طعبا عً ٢سػاب ايهًف. ١

7

االخؿاب املٓؿٛض ٠املكطع١
* تػُٗٝا سػب املكاطع ايعطن١ٝ

مبكاطع طبتًف١
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ( ( ) "5 * "3/4مسو * عطض )
 باطٛاٍ طبتًف-: ١
بعٜاز 2 ٠قسّ يهٌ صبُٛع....... ,14 , 12, 10, 8 ( ١اخل )
 تكٓٝف سػب ايٓٛع  ٚايسضد-: ١
 ايٓٛع ٚ -:ضز , ٟبًٛط ْ ,اضٟ
 ايسضد A -: ١زضد B , 1 ١زضد.... 2 ١
افهٌ ايسضدات  ٚ Aازْٗٚا D
 ايهًفٜ - :١عتُس عً ٢ايٓٛع  ٚايسضد ٚ ١ايكٝاؽ  ٚايطْٛ ٚ ٍٛع ١ٝايككٌ  ٚايهُ ١ٝاملطًٛبٚ ١
اغًٛب ايؿشٔ  ٚايٓكٌ.

8

أاليٛاح ايطقا٥كَ ١ٝهػٛط١
عطنٗا  4اقساّ  ,تكطٜبا ( ( ) ّ 1.22قٝاغ) ٞ
بأطٛاٍ طبتًف-: ١
بعٜاز 2 ٠قسّ يهٌ صبٛع 12,10,8( ١قسّ )
تتٛفط بامساى طبتًف) "1/4, "1/2, "5/8, "3/4( ١

ايكٛايب اشبؿب١ٝ

9

ايكٛايب فٛالش١ٜ

ايكٛايب ايفٛالش-: ١ٜ
 ٖٞ ايكٛايب َٔ قفا٥ح َعسْ َٔ ١ٝاسبسٜس ا ٚاالملٓ ّٛٝتػتعٌُ ألعطا ٤اٚد٘ قك ١ًٝال ذبتاز اىل
اْٗا , ٤تعٌُ َٔ َعازٕ  ٚغبا٥و أُٖٗا ايفٛالش  ٚاالملٓ ّٛٝأ ٚتطنٝب َٔ االثٓني .
 متتاظ باملتاْ ٚ ١االقتكاز ١ٜالْٗا تػتعٌُ َطات عسٜس. ٠
 تكٓع بابعاز  ٚقٝاغات منط ١ٝتتال َٔ ّ٤ابعاز ايتكاَ ِٝاالْؿا. ١ٝ٥
 تتٛفط بأبعاز  ٚاْٛاع َ ٚكاغات عسٜس. ٠
 تسٖٔ ايكٛايب املعسْ ١ٝيتػٗ ٌٝفهٗا  ,تٓعف بعس ايفو  ٚربعٕ برتتٝب َعني يته ٕٛداٖع ٠الغتعُاٍ
أخط ٚ ,تػتعٌُ َها ٔ٥خاق ١الظاي ١بكاٜا اشبطغاْ ١ايالقك ١عً ٢ايكايب املعسْ ٚ ٞايتٓعٝف بٗصٙ
املها ٔ٥غطٜع  ٚاقتكاز ٚ ٟتػتدسّ ايكٛايب املعسْ ١ٝنايٛاح َهًع ١ا ٚخً ١ٜٛيكب االضنٝات ٚ
ايػكٛف  ٖٞ ٚخفٝف ١ايٛظٕ

11
11

اغتعُاٍ ايكٛايب ايفٛالش





تػتعٌُ يالعُاٍ اشبطغاْ ١ايػك. ١ًٝ
َع ايعٓا ١ٜاملٓاغب ١ميهٔ اغتعُاهلا اىل أدٌ غري َػُ. ٢
نف ١أٚي ١ٝعاي ٚ ١ٝنًف ١تؿػ ١ًٝٝعاي.١ٝ
اَهاْ ١ٝضم اشبطغاْ ١بؿهٌ افهٌ .

ممٝعات ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝاملكٓٛع َٔ ١ايفٛالش
اِٖ ممٝعات ايكٛايب ايفٛالش-:١ٜ
 قًب ١دسا ٚهلا ايكابً ١ٝعً ٢محٌ اٚظإ نبري.٠ غًٗ ١ايٓكب  ٚايرتنٝب. ميهٔ اغتدساَٗا يفرتات ط ( ١ًٜٛهلا عُط ط ٚ ) ٌٜٛغري ضبسز.٠ اشبطغاْ ١ايٓادب ١تهَٓ ٕٛتعُ ١ايكٝاغات  ٚاالغتح. قابً ١ٝايتؿ ٚ ٙٛقًٚ ١ًٝالذبتاز اىل اغٓازات نجري.٠ -ميهٔ اغتدساَٗا يف اشبطغاْات ذبت املا.٤

11
11

عٛٝب ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝاملكٓٛع َٔ ١ايفٛالش
اِٖ َػا ٤ٚايكٛايب ايفٛالش-:١ٜ
 oته ٕٛباؾهاٍ  ٚاسذاّ ضبسٚز.٠
 oتتاثط بسضدات اسبطاض ٠املطتفع.١
 oاالغطح ًَػا ٤دسا قعب ١ايبذ  ٚيٝػت غًٗ ١ايتؿطٝب.

قٛايب ايبالغتٝه١ٝ

12
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ايكٛايب ايبالغتٝه١ٝ
َ از ٠ايبالغتو تػتعٌُ بٓطام ٚاغع النػا ٤ايكٛايب اشبؿب ٚ ١ٝنصايو يكٓع قٛايب باؾهاٍ خاق١
َٓٗا ايػكٛف املهًع , ١ا ٚالنٗاض ايٛد٘ اشبطغاْ ١ٝبطابع َعُاضَ ٟعني اْ ٚكٛف خاق. ١
 متتاظ ايكٛايب ايبالغتٝه ١ٝخبفٚ ١ظْٗا  ٚغٗٛي ١تٓعٝفٗا  ٚاقتكازٜتٗا َكاضَْ ١ع ايكٛايب االخط٣
 باالَهإ اغتعُاهلا ملطات َتهطض ٠نجري. ٠

قٛايب بالغتٝه١ٝ
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قٛايب االملّٓٛٝ
 االملٓ ّٛٝايٓكٜ ٞتاثط نُٝٝاٝ٥ا باشبطغاْ ١ايططب.١
ٚ ظٕ ايكٛايب ته ٕٛخفٝف ١مما ٜتٝح قب ادعا ٤نبري.٠
 باالَهإ اغتعُاهلا ملطات َتهطض ٠نجري.٠

قٛايب االملّٓٛٝ
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أْٛاع خاق َٔ ١ايكايب
اٚال /ايكايب املٓعيل ٜ -:ػتدسّ يف املٓؿات ايعُٛز ٚ ١ٜاالفك ١ٝاٜها ٜ ٚتُٝع بإ ايكايب الٜطفع
بعس ايكب اشبطغاْ ١بٌ ٜتشطى اثٓا ٤ايكب بعس ايػُاح يًدطغاْ ١بايتكًب ٜ ٚػتدسّ يصيو ايػُٓت غطٜع
ايتكًب  ٚاملهافات ايهْٛهطٜت ١ٝاييت تػُح بعٜاز ٠ايكابً ١ٝايتؿػٜ ٚ ١ًٝٝعتُس شيو عً-: ٢
 زضد ١سطاض ٠ازب. ٛ
 نفا ٠٤ايكايب .
إ ايعٌُ ايكايب َػتُط يٝال ْٗ ٚاضا الٜتٛقف االبعس انتُاٍ املٓؿا ٤مما ٜتٝح ايػطع ١باالْؿاٚ ٤
ايتدًل َٔ املفاقٌ االْؿا ١ٝ٥يصيًو ٜػتدسّ يف اشبعاْات املٝا ٙايهدُ ٚ ١نصيو يف االبطاز ٚ
ايكٛاَع اشباق ١باسببٛب ا ٣ايػاًٜٛات .
َٔ خكا٥ل ايكٛايب املٓعيك-: ١
 التٛدس فٗٝا َفاقٌ اْؿاٖٚ ١ٝ٥صا َِٗ بعض املٓؿأت نًكٛاَع  ٚاشبعاْات املا ١ٝ٥أ ٚاملٓؿأت املا.١ٝ٥
 الذبتاز الٜس ٟعاًَ ١نجريَ ٠ع اَهاْ ١ٝتهطاض اغتدساَٗا .
 غطع ١ايتٓفٝص َع اغتُطاض ايكب يٝال اْٗ ٚاضا.

 ئ ٜػتعٌُ يًُٓؿأت ايهػري. ٠
َ هًفَ ١كاضْتا َع اْٛاع اخط َٔ ٣ايكٛايب .
 الجيٛظ ايتٛقف يف اعُاٍ ايكايب املٓعي ٚ ١اشا سسخ عاضض  ٚتٛقف ايعٌُ ٜ ,طفع ايكايب (
َػاف 80 ١غِ ) ٜ ٚعٌُ َفكٌ اْؿا ٞ٥يهُإ االغتُطاض يف ايعٌُ ايكايب املٓعيل.
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 تتعأَ َع َطسً ١ايكب ٚضفع ايكايب املٓعيك ١يالعً ٢اعُاٍ ضبط اسبسٜس َ ٚعز اشبطغاْٚ ١
غريٖا َٔ ايتفاق ٌٝمما ٜتطًب االَط عُاٍ َاٖط ٚ ٜٔخالطات خطغاَْ ٚ ١ا ٔ٥نذ
اشبطغاْ ٚ ١غريٖا.
 قهبإ ايطافع ١ايفٛالش ١ٜبكطط ( ) ًَِ 25تتػًل عًٗٝا ايطافع ٚ ١ذبػب محًٗا َٔ ايكايب
املٓعيل اىل االعً , ٢ذباط ايكهبإ باْابٝب َعسَْ ١ٝجب ١يف اغفٌ عتب ايطافع ١يععهلا عٔ
اشبطغاْ ١احملٝط ١بٗا اثٓا ٤ايكب .

ايكٛايب املٓعيك١
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ثاْٝا  /ايكايب املتشطى -:
 ٖٛ قايب ٜبين عًٖٝ ٢هٌ ش ٟقٛا ٚ ِ٥عذالت تػري َع اغتُطاض ١ٜايكب عً ٢غه ١خاق ١ا ٚميهٔ
ععي٘ عٔ املٓؿا ٤بعس اْتفا ٤اسباد ١اي. ٘ٝ
ٜ تشطى ايكايب عً ٢غه ١اىل املٛقع دسٜس سٝح تجبت ايكٛا ِ٥عً ٢قٛاعس خاق ١داٖع ٠الغتعُاٍ أخط
ٖ ٚهصا.
 تػتعٌُ ايكٛايب املتشطن ١يتبطني ايكٓٛات ايٛاغع ٚ ١قب ايػكٛف املهًع ٚ ١املكٛغ ٚ ١االضنٝات شات
ايٛاغع. ١
 متتاظ ٖص ٙايكٛايب بػطع ١ايتٓفٝص  ٚاالقتكازٜا الَهاْ ١ٝاغتعُاي٘ َطات عسٜس.٠

ايكايب املتشطى
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أغايٝب ٚنع اشبطغاْ ١يف ايكٛايب
يهُإ اغتكاَ ١االغتح  ٚعسّ تؿ ٙٛايكٛايب ٜػتعٌُ يف ايػايب -:
 قفا٥ح تٛتط فٛالش ١ٜنػري ( ٠ؾطٜط ايػفٝف )١زاخٌ اشبطغاْ , ١أ ٚقهبإ ٜتِ
سكطٖا َٔ ايططفني  ,نُا َٛنح يف ايؿهٌ .
 قب اشبطغاْ ١مبطاسٌ زاخٌ ايكايب  ,قب  80غِ َٔ اشبطغاْ ١تطنٗا  ٚاالْتكاٍ
يكب ادعا ٤اخط ٣ثِ بعس إ تتكًب بؿهٌ اٚىل ٜتِ اغتهُاٍ  80غِ اخطٖ ٚ ٣هصاٚ ,
ٜتذٓب قبٗا زفعٚ ١اسس.٠



ٜتذٔ قب اشبطغاْ َٔ ١االضتفاع اعً.ّ 2 َٔ ٢
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فو ايكٛايب
فو ايكٛايب  -:إ ذبسٜس بني ايكب اشبطغاْ ٚ ١فو ايكايب ٜتٛقف عً ٢عٛاٌَ اُٖٗا-:
زضد ١سطاض ٠ازب ٚ ٛايططٛب ١سٝح ٜتأخط تكًس اشبطغاْ ١ذبت زضد.)ّ100( ١
َػاف ١ايفها ٚ ٤االمحاٍ املٝت ٚ ١اسب.١ٝ
ْٛع االمسٓت املػتعٌُ ٚ ٚقت ايتُاغو  ٚايتكًب يالمسٓت املػتعٌُ ْ ٚػب ١يف املعٜر.
طبٝع ١االمحاٍ اييت تتعطض هلا االعها ٤ايبٓا ١ٜاملكبٛب.١

قٛاعس عاَ ١يف فو ايكايب
اٚال  /ازبٛاْب َٜٛ :إ يًذػٛض (  ٚ )Beamايطٚافس  ٚايكايب نػالف .
ثاْٝا  /اعُس ٠بس ٕٚأمحاٍ ( ) ّٜٛ 3 -2
ثايجا  /قايب االعتاب ( ازبػٛض ا ٚايطباطات  ٚايػكٛف سػب ايفها: ) ٤
(  * 2ايفها ٤ايكػري َٜٛ +إ )
ضابعا  /أعتاب ْات ( ١٦بطٚظات – طاضَ) ١
( َ *4كساض ايبعٚض َٜٛ +إ )
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َكاضْ ١بني ايكٛايب اشبؿب ٚ ١ٝايكٛايب املعسْ١ٝ
خؿب١ٝ
اقٌ
اقٌ
اقٌ
اقٌ
انجط
نجري٠
انجط
اقٌ
اقٌ
قعب
ٜتاثط نجريا
َتٛغط١
غ٧
اغٌٗ
اغٌٗ
بعٝس عٔ ايؿُؼ
َهًف١
 5غٓني
غٌٗ
خطري
اقٌ
خططَ ٚ ٙهًف١

ايفطم يف
ايتهًف١
االَإ
ايػطع١
ايسق١
اسباد ١اىل اشبرب٠
ايعُاي١
ْػب ١اهلايو
ايطقٝس
ايعا٥س املازٟ
ايفو  ٚايرتنٝب
ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ
ازبس ٣ٚاالقتكاز١ٜ
ايؿهٌ ايعاّ
ايٓعاف١
ايٓكٌ
ايتدعٜٔ
اَهاْ ١ٝايتأدري
ايعُط االفرتانٞ
غعط بٝعٗا
ايتدعٜٔ
ايتعطض يًشطا٥ل
االضتفاعات
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َعسْ١ٝ
اعً٢
اعً٢
اعً٢
اعً٢
اقٌ
قً١ًٝ
اقٌ
انجط
انجط
غٌٗ
الٜتأغط
عاي١ٝ
دٝس
انجط
اقعب
يف اَ ٟهإ
َطحب١
 25غٓ١
َطتفع
غٌٗ
أَ
آَ ٚ ١اقٌ تهًف١

فؿٌ ايكٛايب اشبطغاْ١ٝ
فؿٌ ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝتػبب ايهجري َٔ اسبٛازخ  ٚغايبا َا ذبسخ اثٓاٚ ٤نع اشبطغاْ, ١يف
ايػايب بعض االسساخ تػبب فؿٌ غري َتٛقع السس االعها ٤مما ٜتػبب بعٜاز ٠االمحاٍ عً ٢االدعا٤
االخطٜ , ٣ؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل ايفؿٌ نً ٞأ ٚدع ٞ٥يًكايب

اغباب فؿٌ ايكٛايب اشبطغاْ١ٝ
االغباب ايطٝ٥ػ ١ٝيفؿٌ ايكٛايب اشبطغاْ-: ١ٝ
 .Iفو ايكايب بؿهٌ خاط ٚ ٧بس ٕٚتطى زعاَات َٓاغب-: ١
فو ايكايب بؿهٌ خاط ٧ميهٔ إ ٜتػبب يف اْٗٝاضات ناضث , ١ٝسػب اسكا ١ٝ٥سبٛازخ يف عاّ
 1972مت فو ايكايب بٛقت َبهط  ٚقبٌ تكًب اشبطغاْ ١يف ( Bailys crossroad in
 ) Virginiaنإ َٔ املفرتض فو ايكايب يف اي ّٛٝايػابع بعس ايكب  ,مت فو ايكايب اشبؿيب
يًطابل  24عٓسَا نإ ايعُط ايكب  5اٜاّ اْٗاض ايطابل  َٔ ٚ 24ثِ ايطابل  ٚ 23اغفًٗا  ,عًُا بإ
ايبٓاٜ ٤ته 26 َٔ ٕٛطابل  ,رب ٌٝسذِ ايتأخري  ٚاالنطاض بػبب َٜٛني .

 .IIسكط غري نايف يًكايب ا ٚتسع ِٝنعٝف يًػكاالت -:
َٔ انجط اغباب افؿٌ ايكٛايب سسٚثاٜ ,تٓر تؿ ٙٛايكٛا ِ٥ا ٚايػكاالت بػبب عسّ تٛفط املػاْس
ايكططٖ , ١ٜص ٙايتؿٖٛات تٛيس امحاٍ داْب ١ٝنبريٖ ,٠ص ٙاالمحاٍ ازباْب ١ٝتؤز ٟاىل اْٗٝاض
دع ٞ٥ا ٚنً ٞيًكايب اشبطغاْ.ٞ
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يف عاّ  1955اْٗاض ايكايب اشبطغاْ ٞالغٓاز ْٛٝضى (ٚ , )NEW YORK COLISEUMدٛز
ْكل يف ايسعاَات ايكطط , ١ٜتٛيس ٖٓاى ق ٠ٛافك ١ٝنبري ,٠اْٗاض ايكايب اشبطغاْ ٞاثٓاٚ ٤نع
اشبطغاْ , ١تٛيف عاٌَ ٚاسس  ٚدطح انجط َٔ  50عاٌَ.
عٓس سك ٍٛفؿٌ يف َٓطكَ ١عَ ١ٓٝع ٚدٛز ايٓكل يف ايسعاَات ايكططٜ ١ٜػُح باْتؿاض ٚ ٙاتػاع٘
اىل ادعا ٤نبري َٔ ٠ايكايب ٜؤز ٟبايٓتٝذ ١اىل سسٚخ فؿٌ َطنب  ,يف ساي ١ربًدٌ اسس ا ٚعسز
قً َٔ ٌٝايسعاَات ايؿاقٛي ١ٝاثٓاْ ٤كٌ اشبطغاْ ١ا ٚبؿهٌ غري َككٛز َٔ اسس ايعُاٍ ميهٔ ٜؤزٟ
اىل غًػً َٔ ١االْٗٝاضات املتتاي ٚ ١ٝاييت تؤز ٟبايٓتٝذ ١اىل اْٗٝاض نً ٞيًػكف بانًُ٘ ١َُٗ ,
اسبكط ازبٝس  ٚايسعاَات ايكطط ٖٞ ١ٜإ متٓع َجٌ تًو اسبٛازخ قبٌ إ تتش ٍٛاىل نٛاضخ نبري٠
.

 .IIIاالٖتعاظات -:
ميهٔ إ ٜٗٓاض ايكايب اشبطغاْ ٞاسٝاْا عٓس ربًدٌ ايسعاَات بػبب االٖتعاظ ايٓادِ عٔ -:
 -1اسبطن ١املطٚض( ١ٜسطن ١ايػٝاضات ا ٚاملطنبات ايهبري ٚ ٠ايباقات ا ٚايكطاض ....اخل ).
 -2سطن ١ايعُاٍ ا ٚاملعسات ا ٚايطافعات .
ٖ -3عاظ ٠اشبطغاْ ١ايطط ١ٜاييت تػتعٌُ يف ايعاز ٠يطم اشبطغاْ ١اثٓا ٤ايكب  ٚاسبك ٍٛعً٢
خطغاْ ١شات ْٛع ١ٝدٝس ٚ ٠خاي َٔ ١ٝايتذاٜٚف .
ايسعاَات ايكطط ٚ ١ٜاسبكط ازبٝس يالعُس ٠تػاعس يف تكً ٌٝطباطط االْٗٝاض بػبب ٖصٙ
االٖتعاظات .
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 .IVايرتب ١ا ٚاملػاْس اغفٌ ايسعاَات غري املػتكط-: ٠
جيب إ ته ٕٛايكٛايب أَٓ ١يتشكٝل َتطًبات اسبكط ازبٝس يًسعاَات ايؿاقٛي ١ٝجيب تٛفط
اضن ١ٝقًب ١شات قاعسٚ ٠اغع ١قسض املػتطاع يٓكٌ االمحاٍ اىل االضن ١ٝبس ٕٚا ٟاْٗٝاضات
يًرتب ١ايػاْس , ٠تكطٜف دٝس يًُٝاَٝ ٚ ٙا ٙاالَطاض  ٚجيب إ المتط بكطب ا ٚخالٍ اضن١ٝ
ايسعاَات بأ ٟؾهٌ َٔ االؾهاٍ.

 .Vعسّ ٚدٛز ضقاب ١ناف ١ٝاثٓا ٤ايكب اشبطغاْ ٚ ١تهسٜؼ اشبطغاْ ١يف َهإ ٚاسس -:
غايبا َا تٓٗاض ايكٛايب بػبب خطأ اثٓاٚ ٤نع اشبطغاْ ١ايطط ١ٜعً ٢ايكايب يال غطح
االفك ١ٝا ٚيالغطح املكٛغ ١فٝتِ ذبُ ٌٝدع ٚ ٤تطى ادعا ٤اخط ٣مما ٜتٓر عٓٗا ذبُ ٌٝزعاَات
ز ٕٚاخط , ٣مما ٜٛيس امحاٍ داْب ١ٝنبري ٠تؤز ٟاىل اْٗاض َٛقع َٔ ٚ ٞثِ اْٗٝاضات َتتاي١ٝ
يًكايب  ,يتذٓب ٖص ٙاملؿهً ١جيب تٛظٜع اشبطغاْ ١عً ٢ادعا ٤ايكايب اشبؿيب بؿهٌ َتػاٟٚ
تكطٜبا  ,ايكٛايب اشبطغاْ ١ٝيًذسضإ اشبطغاْ ٚ ١ٝاالعُس ٠ميهٔ إ تٓٗاض ا ٚتفتح َٔ االغفٌ
ٖص ٙازبسضإ ا ٚاالعُس ٠اثٓا ٤قب اشبطغاْ ١عٓسَا ته ٕٛباضتفاعات نبري ٚ , ٠ايػبب يف ٖصا
إ ايهدط املتٛيس يف االغفٌ نبري دسا  ,يًتػًب عًٖ ٢ص ٙاملؿهً ١تكب اشبطغاْ ١مبطاسٌ ٚ
تطنٗا تتكًب قً ٌٝثِ انُاهلا .
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 .VIقكٛض يف تفاق ٌٝايكايب اشبؿيب ْفػ٘ -:
ست ٢عٓسَا ٜه ٕٛايتكُ ِٝاالغاغ ٞيًكٛايب اشبطغاْ ١ٝعً ٢حن ٛغًَ , ِٝع ٚدٛز اختالفات
بػٝط ١يف تفاق ٌٝايطبط قس ٜػبب نعف ضبً ٞمما ٜؤز ٟيتشُ ٌٝانايف الدطا ٤ز ٕٚاخط ٣مما
ٜٓذِ عٓ٘ فؿٌ ناضث ٞيًكايب اشبطغاْ, ٞقس ٜه ٕٛايػبب بػٝط عسّ تػُري دٝس ياليٛاح اٚ
ْكل يف قطع قػري َٔ ٠ايكايب اْ ٚكل يف تجبٝت بػٝط يف َهإ َا  ,تفاق ٌٝاخط ٣قس تػبب
ايفؿٌ -:
ْ -1كل يف تجبٝت بػٝط اغفٌ االعُس ٠ايػاْس ٠اشا ناْت غري َتػ ١ٜٛاملكطع قس تؤز ٟاىل زٚضإ
ايعُٛز داْبا ٜٓ ٚتر عٓ٘ اْٗٝاض يٛح ا ٚايٛاح .
 -2سكط  ٚضبط غري نايف يًكٛايب املا ١ً٥يتتشٌُ ق ٠ٛايسفع املعانػ. ١
ٚ -3دٛز ْكل يف املػاْس ايكطط ١ٜاييت تػاعس عً ٢ضبط ظٚاٜا ا ٚغريٖا َٔ االَانٔ اييت ٜٛدس
فٗٝا نػط غري َتهاف, ١٦
ٚ -4دٛز ْكل يف بعض اسبٛادع .

فؿٌ يف ايكٛايب اثٓا ٤ايكب
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ايتٛقٝات
َٔ خالٍ ايبشح عٔ ْٛع ١ٝايكٛايب اشبطغاْ ٚ ١ٝاغباب ايفؿٌ يف ايكٛايب جيب إ ٜٓبػٞ
اتباع َتطًبات املٛاقفات ايعامل ٚ ١ٝاحملً ١ٝنالت-: ٞ
 .1ايطقاب ٚ ١ايتفتٝـ قبٌ  ٚبعس اغتعُاٍ ايكٛايب.
 .2تٛفط املٓكات َع اسبٛادع املٓاغب ٚ ١غٗٛي ١سطن ١ايعُاٍ .
 .3ذبػني قابً ١ذبٌُ ايرتب ٚ ١املػاْس ايكطط.١ٜ
 .4تجبٝت دٝس يالعُس ٠ايػاْس ٚ ٠ايتانس َٓٗا اثٓا ٚ ٤بعس ايكب  ٚسكطٖا بكع خؿب١ٝ
نػري ٠اشا تطًب االَط.
 .5نُإ عالق ١دٝس ٠بني املٗٓسؽ  ٚاملكا. ٍٚ
 .6قٝاْ ٚ ١االتفام عً ٢االخطأ املػُٛح  ٚغري املػُٛح بٗٝا .
 .7اعساز  ٚربع ٚ ٜٔقٝاْ ١ايكايب مبٛدب املٛاقفات .
 .8اٖتُاّ دٝس  ٚذبهري طبطط سػب ايتكُ ِٝيًكٛايب
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