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....ترتنب اشبطغاْ َٔ ١ايطناّ ٚاألمسٓت َٚا ٤اشبًط ٚيف بعض األسٝإ تػتدسّ بعض اإلنافات
ايهُٝٝا ١ٝ٥بػطض ذبػني بعض ايكفات املع ١ٓٝيف اشبطغاْٚ . ١يف ٖصا ايبشح غٓتٓا ٍٚببعض
ايتفك ٌٝاإلنافات ايهُٝٝا َٔ ١ٝ٥سٝح أْٛاعٗا ٚٚظا٥فٗا ٚنٝف ١ٝاإلغتفازَٗٓ ٠ا .

تعطٜف :
اإلنافات َٖٛ ٞاز  -غري ايطناّ ٚاألمسٓت ٚاملا - ٤تهاف إي ٞاشبًط ١اشبطغاْ ١ٝأثٓا ٤عًُ١ٝ
اشبًط بهُٝات قػري ٠دسا بػطض إعطا ٤اشبطغاْ ١ايطاظد ١أ ٚاشبطغاْ ١املتكًس ٠خٛام َعَ ١ٓٝجٌ
:
 ذبػني قابً ١ٝايتؿػ. ٌٝ ايتعذ ٌٝأ ٚايتأخري يف ايؿو . تكًَ ٌٝعسٍ فكس اهلبٛط يًدطغاْ. ١ ذبػني ايكسض ٠عً ٞنذ اشبطغاْ. ١ اسبس َٔ سسٚخ اإلْفكاٍ اسببٝيب . ظٜاز ٠املكا ١َٚاملبهط ٠يًدطغاْ. ١ اسبك ٍٛعً ٞخطغاْ ١عاي ١ٝاملكا. ١َٚ ذبػني خٛام اشبطغاْ ١املتكًسَ ٠جٌ َكا ١َٚايرب. ٟ -اسبك ٍٛعً ٞخطغاْ ١غري َٓفص ٠يًُا ٤أ ٚخطغاْ ١خً ١ٜٛأ ٚخطغاْ ١شات قفات خاق. ١
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اإلؾرتاطات ايعاَ ١املطًٛب ١عٓس اغتدساّ اإلنافات :
 -1جيب إٔ ال تؤثط تأثريا ناضا عً ٞاشبطغاْ ١أ ٚسسٜس ايتػًٝح .
 -2إٔ تتٓاغب ايفٛا٥س ايٓادب َٔ ١اغتدساَات اإلنافات َع ايعٜاز ٠يف ايتهايٝف .
 -3جيب عسّ إناف ١نًٛضٜس ايهايػ ّٛٝأ ٚاإلنافات اييت أغاغٗا َٔ ايهًٛضٜسات بتاتا إيٞ
اشبطغاْ ١املػًش ١أ ٚاشبطغاْ ١غابك ١اإلدٗاز أ ٚاشبطغاْ ١اييت بٗا َعازٕ َسف. ١ْٛ
 -4جيب ايتأنس َٔ َسَ ٟالٚ ١ُ٥فاعً ١ٝأ َٔ ٟاإلنافات يف ْفؼ اشبًط ١اشبطغاْ ١ٝفًٝعّ إٔ
تتٛادس َعًَٛات ناف ١ٝيبٝإ َس ٟتساخًُٗا ٚايتأنس َٔ َس ٟتٛافكُٗا .
 -5إشا اغتدسّ ْٛعني أ ٚأنجط َٔ اإلنافات يف ْفؼ اشبًط ١فًٝعّ إٔ تتٛادس َعًَٛات ناف ١ٝيبٝإ
َس ٟتساخًُٗا ٚايتأنس َٔ َس ٟتٛافكُٗا .
ٜ -6طاع ٞإٔ غًٛى اإلنافات َع األمسٓتات املدًٛط ١أ ٚعاي ١ٝاملكا ١َٚيًهربٜتات خيتًف عٓ٘ يف
ساي ١األمسٓت ايبٛضتالْس . ٟيصيو جيب إٔ تتٛافط َعًَٛات ناف ١ٝعٔ َس ٟاألزا ١ٝ٥ايػً١ُٝ
يإلنافات َع األْٛاع املدتًف َٔ ١األمسٓت .
ًٜ -7عّ تٛضٜس اإلنافات َعبأ ٠زاخٌ بطَ ٌٝأ ٚأٚع ١ٝحمهُ ١ايػًل َٚطبٛع عًٗٝا اإلغِ ايتذاضٟ
ٚتاضٜذ اإلْتاز َٚس ٠ايكالسٚ ١ٝنصيًو ؾٗاز ٠خبٛام اإلنافات املٛضزَٚ ٠طابكتٗا يًُٛاقفات
ايكٝاغ ١ٝشات ايكً . ١نُا جيب ربع ٜٔاإلنافات بططٜك ١ذبُٗٝا َٔ ايططٛب َٔٚ ١أؾع ١ايؿُؼ
ٚاسبطاض. ٠
أِٖ األْٛاع ايؿا٥ع َٔ ١اإلنافات :
ٜٛدس ايعسٜس َٔ اإلنافات ايهُٝٝا١ٝ٥اييت تػتدسّ َع اشبطغاْٚ ١ميهٔ تكػُٗٝا إي ٞاجملُٛعات
اآلت: ١ٝ
 -1إنافات ربفٝض املاٚ ٤ايتشهِ يف ايؿو ( غبع أْٛاع )
 -2إنافات اهلٛا ٤احملبٛؽ .
 -3إنافات ملٓع ْفاش املا ٤باشبطغاْ. ١
 -4إنافات ملكا ١َٚإدرتاف األمسٓت بفعٌ املا. ٤
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 -5إنافات يتً ٜٔٛاشبطغاْ. ١
 -6إنافات سكٔ اشبطغاْ. ١
 -7إنافات يًُػاعس ٠يف نذ اشبطغاْ. ١
 -8إنافات ملٓع ته ٕٛايططٛب ١باشبطغاْ. ١
 -9إنافات ملٓع ته ٕٛايفططٜات ٚايبهرتٜا عً ٞاألغطح اشبطغاْ ١ٝيًُٓؿآت املا. ١ٝ٥
 -10إنافات ملٓع ايتآنٌ ٚايكسأ يف سسٜس ايتػًٝح .
 -11إنافات يتكً ٌٝايتفاعٌ ايكً ٟٛبني ايطناّ ٚاألمسٓت .
 -12إنافات يته ٜٔٛايػاظات زاخٌ اشبطغاْ. ١
 -13إنافات يتشػني ايتُاغو بني سسٜس ايتػًٝح ٚاشبطغاْ. ١
ٚإيٝهِ بعض أْٛاع اإلنافات املٛدٛز ٠بايػٛم .

سيكامنت
ايٛقف:
ٜػتعٌُ نػاًَ ٌ٥سٕ عاىل ي٘ تأثري َعزٚز الْتاز خطغاْ ١شات غٛٝيٚ ١اْػٝاب ١ٝعاي ٚ ١ٝنعاٌَ
أغاغ ٢شبفض املا ٤يتشػني االدٗازات املبهط ٚ ٠ايٓٗا. ١ٝ٥
االغتعُاٍ:
*ٜػتعٌُ نًُسٕ ق ٣ٛف ٢اْتاز اشبطغاْ ١شات ايػٛٝي ٚ ١االْػٝاب ١ٝايعايَ ١ٝجٌ :
 ايبالطات  ٚاالغاغات . اسبٛا٥ط  ٚاالعُسٚ ٠ايسعاَات يًهباض ( ٣ايبػاٍ ) . -أغطح ْٗا ١ٝ٥خؿٓ. ١
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 ايعٓاقط اشبطغاْ ١ٝايٓشٝف ٚ ١شات ايتػًٝح ايهجٝف.*ٜ ٚػتعٌُ نعاٌَ خمفض يهُ ١ٝاملا ٤سٝح ٜهَ ٕٛطًٛب اسبك ٍٛعً ٢خطغاْ ١شات ادٗازات َبهط٠
ْٗٚا ١ٝ٥عايَ ١ٝجٌ :
 عٓاقط اشبطغاْ ١غابك ١االدٗاز. َٓؿأت ايهباض ٚ ٣ايهٛاب.ٌٝ االعُاٍ اشبطغاْ ١ٝسٝح ٜتطًب اظاي ١ايػكاالت  ٚايفٛضّ بػطع ١أ ٚايتعطض يالمحاٍ َبهطا .املُٝعات:
ٜتُٝع غٝهآَت بأْ٘ خاىل َٔ ايهًٛضٜسات .
• ف ٢ساي ١أغتعُاي٘ نعاٌَ ًَسٕ ق: ٣ٛ
 تتشػٔ قابً ١ٝايتؿػ ٌٝبؿس ٚ ٠تعٜس قابً ١ٝايكب ف ٢ايعٓاقط االْؿا ١ٝ٥ايٓشٝفَ ١ع ٚدٛزسسٜس ايتػًٝح ايهجٝف .
 غٗٛي ١ايكب – اغتدساّ أقٌ يًٗعاظ – ظَٔ ؾو عاز ٣ز ٕٚتأخري . اخنفاض ًَشٛظ ملداطط االْفكاٍ اسببٝب. ٢• ف ٢ساي ١اغتعُاي٘ نعاٌَ خمفض يًُا: ٤
 تكٌ ْػب ١خفض املا ٤اىل . % 20 تعٜس َكا ١َٚايهػط بٓػب %100 ١بعس 16غاع. ١ تتشػٔ االدٗازات بٓػب %40 ١بعس . ّٜٛ 28ايبٝاْات ايفٓ: ١ٝ
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ايٓٛع :
ْفجايني فٛضَايسٖٝس غًفْٛات .
ايً: ٕٛ
بٓ ٢زانٔ .
ايهجاف: ١
 1.18نذِ  /يرت .
ق ١ُٝاالؽ اهلٝسضٚد: ٢ٓٝ
10 - 8
ايتدع: ٜٔ
خيعٕ بعٝسا عٔ ايربٚزٚ ٠ف ٢ايعٌ .
ايكالس: ١ٝ
 12ؾٗطا َٔ تاضٜذ اإلْتاز اشا مت ايتدع ٜٔبايططٜك ١ايكشٝشٚ ١ف ٢عبٛت ١االقً ١ٝايػري َفتٛس. ١

ايتعب: ١٦
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دطانٔ عب5 ٠ٛنذِ –  20نذِ .
بطاَ ٌٝعب 220 ٠ٛنذِ .
ايتطبٝل ٚاالغتدساّ
ازبطع: ١
 %2.5 -0.06بايٛظٕ َٔ االمسٓت تبعا يًفاعًٚ ١ٝايك ٠ٛاملطًٛب. ١
ٜٚتٛافل غٝهآَت َع مجٝع أْٛاع االمسٓت ايبٛضتالْس ٣املتسا ٍٚف ٢االغٛام .
ايتطبٝل :
ٜهاف اىل َٝا ٠اشبًط قبٌ انافت ١يًطناّ أ ٚشبًٝط اشبطغاْ ١ايطاظد ( ١سٝح ٜعٗط تأثري املًسٕ
أنجط )
ٚف ٢ساي ١اشبطغاْ ١ازباٖعٜ ٠هاف غٝهآَت يًدطغاَْ ١باؾط ٠قبٌ ايتفطٜؼ ٚبعس إٔ ٜه ٕٛمت
خًطٗا ملس 3 ٠م اناف. ١ٝ

اشبٛام االجياب: ١ٝ
ٜتُٝع غٝهآَت بأْ٘ خاىل َٔ ايهًٛضٜسات .
• ف ٢ساي ١أغتعُاي٘ نعاٌَ ًَسٕ ق: ٣ٛ
 تتشػٔ قابً ١ٝايتؿػ ٌٝبؿس ٚ ٠تعٜس قابً ١ٝايكب ف ٢ايعٓاقط االْؿا ١ٝ٥ايٓشٝفَ ١ع ٚدٛزسسٜس ايتػًٝح ايهجٝف
 غٗٛي ١ايكب – اغتدساّ أقٌ يًٗعاظ ظَٔ ؾو عاز ٣ز ٕٚتأخري . اخنفاض ًَشٛظ ملداطط االْفكاٍ اسببٝب. ٢• ف ٢ساي ١اغتعُاي٘ نعاٌَ خمفض يًُا: ٤
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 تكٌ ْػب ١خفض املا ٤اىل . % 20 تعٜس َكا ١َٚايهػط بٓػب %100 ١بعس 16غاع. ١تتشػٔ االدٗازات بٓػب %40 ١بعس ّٜٛ 28

اشبٛام ايػًب: ١ٝ
ٜتطًب ايعٓا ١ٜباشبًطٚ ١اغتدساَٗا بػطع ١بعس اناف ١غٝهآَت

أديكريت بى 2
اناف ١خاي َٔ ١ٝايهًٛضٜسات يعٜاز ٠غطع ١ؾو ٚتكًب اشبطغاْ١
ٚقف املٓتر :
اناف ١خاي ١ٝايهًٛضٜسات تػتعٌُ َع اشبطغاْٚ ١امل َٔ ١ْٛاالمسٓت ايبٛتالْس ٣يعٜاز ٠غطع ١ايؿو
َٚعسٍ ايٛق ٍٛاىل َكاَ ١َٚبهط ٠يًدطغاَْٚ ١كا ١َٚيتأثريايجًٛز ٚاالدٛا ٤ايباضز.. ٠
املُٝعات :
• ٜعٜس َٔ غٛٝي ١اشبطغاْٜٚ ١كًٌ ْػب ١املا ٤اىل االمسٓت ٚبايتاىل ٜعٜس َٔ املكا ١َٚايٓٗا١ٝ٥
يًدطغاْ. ١
• ميهٔ اغتعُايَ ١ع مجٝع خًطات اشبطغاْٚ ١امل َٔ ١ْٛاالمسٓت ايبٛضتالْسٚ ٣ميهٔ اغتعُايَ ١ع
االمسٓت ايبٛضتالْس ٣ايعاز ٣نبس ٌٜيالمسٓت االي ٢َٓٝٛف ٢ايٛسسات ازباٖع. ٠
• خاىل َٔ مجٝع أْٛاع ايهًٛضٜسات ٚيصا فَٗٓ ٛاغب أٜها يًدطغاْ ١املػًشٚ ١غابك ١االدٗاز ..
اشبٛام ايفٓ: ١ٝ
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ايؿهٌ  :غاٌ٥
ايٛظٕ ايٓٛع 1.12 : ٢دِ  /غِ3عٓس زضد ١سطاضّ 20 ٠
زضد ١ايتذُٝس ّ 16- :
حمت ٣ٛايهًٛضٜسات  :أقٌ َٔ %1
فرت ٠ايتدع : ٜٔغري حمسٚز ٠ف ٢أٚعٝتٗا املػًك١

ططٜك ١ايتؿػ: ٌٝ
ٜهاف االزٜهطٜت بَ 2 ٢باؾط ٠أثٓا ٤عًُ ١ٝاشبًط ٜٚػتشػٔ انافٖ ١ص ٙايهُ ١ٝفْ ٢فؼ ٚقت
انافَٝ ١ا ٠اشبًط
َعسٍ االغتٗالى :
• َعسٍ االغتٗالى ايعاز ٣سٛاىل 1نذِ  50 /نذِ أمسٓت .
• تػبب ايعٜاز ٠ف ٢ازبطعات املهاف ١ظٜاز ٠طفٝف ١فَ ٢كا ١َٚاشبطغاْ ١املبهطٚ ٠ال تؤثط ٖصٙ
ايعٜاز ٠عً ٢املكا ١َٚايٓٗا ١ٝ٥يًدطغاْ. ١
ْتا٥ر اضؾاز: ١ٜ
بازبس ٍٚايتاىل ْتا٥ر اضؾاز ١ٜملكا ١َٚاشبطغاْ ١ايكٝاغ ١ٝايت ٢ذبت ٣ٛعً 300 ٢نذِ امسٓت ّ /
ٚيهٔ جيب عٌُ تكُ ِٝيًدًط ١باملٛقع ٜػتعٌُ فْ ٢فؼ ايطناّ ٚاالمسٓت ٚذبت تأثري ايعطٚف
ازب ١ٜٛاحملٝط ١يتشسٜس ازبطعْٚ ١ػب اشبًط املٓاغب١
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إصالح العيوب اإلنشائية
 -1اسبكٔ باالٜبٛنػ:٢
ٜػتعٌُ اسبكٔ باإلٜبٛنػ ٢إلقالح ؾطٚر اشبطغاْ ١املػًش ١إقالسا إْؿاٝ٥ا ،سٝح ٜػتعٌُ
اإلٜبٛنػ ٢نُاز ٠ق ١ٜٛتتُتع مبكا ١َٚعاي ١ٝيًهػط ٚق ٠ٛمتاغهٗا َع اشبطغاْ ١عاي. ١ٝ
 َٔٚممٝعات ١اْ٘ عٓسَا ٜتِ سكٓ٘ بططٜك٘ غً ١ُٝفاْٜ ١عُط َس ٠ط ١ًٜٛألْ٘ ٜه ٕٛحمُٝا
زاخٌ ايهتً ١اشبطغاْ َٔ ١ٝاإلنا ٠٤ايؿسٜس ٠أ ٚزٚضات ايتذُس ٚايصٚبإ أ ٚايهُٝاٜٚات أٚ
ايربٚ ٣املؤثطات األخط ٣ايت ٢تكًٌ ايعُط ايتؿػ ٢ًٝيإلٜبٛنػ ٢فَ ٢عازب ١األغطح عٓس
اغتدساَ٘ ف ٢غس ايؿطٚر ايػطش ١ٝأ ٚزٖإ األغطح

ططٜك ١ايتٓفٝص:
 -1دبٗٝع ايػطح ٜ :تِ فٗٝا إظاي ١اشبطغاْٚ ١املٛاز ايػا٥ب ١س ٍٛايؿطٚر ٚإظاي ١املٛاز ايت٢
تطغبت عً ٢ايػطح ٜٚتِ شيو بتٓعٝف غطح اشبطغاْ ١بإغتدساّ ايطَاي٘ .

 -2سكٔ املٝاٙ
سكٔ املٝا ٙذبت نػط ٜػاعس عً ٢األت: ٢
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أ -تعكب ايتسفل َٚػاضت٘
ب -قٝاؽ نُٝات ايتسفل َٚعسالت٘ ز -تكسٜط َس ٣ايتسٖٛض ٚاْتؿاض ايؿطٚر ز -تٓعٝف
ايؿكٛم املتػع َٔ ١املٛاز ايػا٥ب١

 -3غس ايؿطٚر ايػطش٘ٝ
 :جيب غس األغطح اشباضد ١ٝايت ٢بٗا ؾطٚر ٚي ٛناْت ؾطٚخا ؾعطٚ ٜ٘تػاعس عًُ ١ٝسكٔ
املٝا ٙف ٢إظٗاض نٌ األَانٔ احملتاد ١اىل غس غطشٚ ٢جيب إ تتشٌُ املاز ٠املػتدسَ ١ف٢
غس ايهػط املكاسب يعًُ ١ٝاسبكٔ ٚال حيسخ تػطب يإلٜبٛنػ ٢اىل اشباضز ٜٚػتشػٔ إٔ
ته ٕٛاملٛاز املػتدسَ ١ف ٢ايػس ايػطش ٢شات َط ١ْٚناف، ١ٝحبٝح ال حيسخ بٗا ؾطٚر ذبت
تاثري ايهػط املكاسب يًشكٔ

-4تطنٝب َٓافص اسبكٔ
ٜتِ سفط ايجكٛب يرتنٝب َٓافص اسبكٔ فٗٝا عً ٢ايؿطٚر ايتٜ ٢ػُح اتػاعٗا سبكٓٗا
ٚايتٜ ٢عٗطَٔ فشكٗا أْٗا عُٝك٘ َٚتكً٘ بػريٖا َٔ ايؿطٚر ٚتهٖ ٕٛص ٙايجكٛب عً٢
َػافات َٔ(  50-25غِ) سػب عطض ايؿطر ٚايعٛاٌَ األخط ٣ايت ٢تؤثط عً ٢تسفل
اإلٜبٛنػٚ ٞنًُا نإ ايؿطر أقٌ إتػاعا نًُا أقبح َٔ ايهطٚض ٣ظٜازَٓ ٠افص اسبكٌ ٚتهٕٛ
ٖص ٙايجكٛب أعُل نًُا ظاز عُل ايؿطٚر ستٜ ٢كٌ اإلٜبٛنػ ٢إىل ايتػًػٌ ف ٢عُل ايؿطر
نً٘ ٚف ٢ساي ١ايؿطٚر غري ايعُٝك ١ميهٔ إغتدساّ ططٜك ١سباّ سًُات عً ٢غطح ايؿطر
بسال َٔ عٌُ ثكٛب بٗا ٚف ٢ساي ١ايؿطٚر ايعُٝك ١تطنب سًُات اسبكٔ عٔ ططٜل دًب١
حبٝح ٜتٝح إتػاع ف ٙٛازبًب ١غطع ١انرب يتسفل اإلٜبٛنػ ٢ف ٢ايجكٛب
 -5نذ اإلٜبٛنػٜ :٢بسأ نذ اإلٜبٛنػ َٔ ٢أغفٌ ْكط ١ف ٢ايعهٜٚٛتكسّ ايعٌُ ألعًٚ ٢ف٢
بعض اسباالت ٜفهٌ ايبس ٤ف ٢أنجط ايؿطٚر إتػاعا ٚ،ف ٢ساي ١ايؿطٚر املًُؤ ٠باملا ٤فإٕ
خطٚز املٝا َٔ ٙاملٓافص املفتٛس ١زي ٌٝعً ٢إسالٍ اإلٜبٛنػ ٢حمٌ املاٜٚ ٤تبع خطٚز املا٤
خطٚز غا ٌ٥ابٝض ٖ ٛايطاتٓر املصاب ف ٢املاٜٚ ٤ػتُط خطٚز ٖصا ايػا ٌ٥ستٜ ٢تش ٍٛيْ٘ٛ
إىل ي ٕٛاإلٜبٛنػ ٢فٝتِ غًل ٖص ٙاملٓافص ايٛاسس ٠تً ٛاألخط ٣بس ٕٚإٜكاف عًُ ١ٝايهذ .
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ٚايهػط االظّ يهذ اإلٜبٛنػٜ ٢تٓاغب عهػٝا َع إتػاع ايؿطر ٚعُك٘ ٜٚرتاٚح ايهػط بني
(3إىل10نذِ/غِٚ )2ايهػط املعتسٍ أ ٚاملتػري قس ٜه ٕٛأنجط نفا َٔ ٠٤ايهػط ايعاىل،
ٚايهػط ايعا٥س عٔ اسبس قس ٜتػبب ف ٢إتػاع ايؿطٚر ٚظٜاز ٠ايتسٖٛض أ ٚمتعم ايطبك١
ايت ٢تػس ايؿطٚر ايػطش١ٝ
-2إغتبساٍ اشبطغاْ ١املعٝب ١أ ٚظٜاز ٠ايكطاع اشبطغاْ:٢

ايططم املػتدسَ١
-1-2قب اشبطغاْ١
 -2-2ضف اشبطغاْ١
-1-2قب اشبطغاْ١
عاز ٠تػتعٌُ ٖص ٙايططٜك ١ف ٢ساي ١ايتسٖٛض ْتٝذ ١اشبطغاْ ١املعٝب ١أ ٚتػًٝح غري َالِ٥
ٚإقالح األعها ٤ايت ٢أقابٗا قسأ اسبسٜس ٚإعاز ٠تؿه ٌٝأٚد٘ ايهُطات ٚاألعُس٠
ططٜك ١ايتٓفٝص:

أ -إظاي ١اشبطغاْ ١املعٝب: ١
ٜتِ إظاي ١نٌ اشبطغاْ ١املعٝبَ ١ع دبٓب ايططم ايعٓٝف ١يكطع ٚإظاي ١اشبطغاْٜٚ ١ػتشٔ إ
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ته ٕٛاملٓطك ١املعايَ ١كطٛع ١باملٓؿاض يًشك ٍٛعً ٢دٛاف قا ١ُ٥ايعٚاٜا ٚأال ٜكٌ عُل
ايكطع عٔ انرب َكاؽ يًطناّ املػتدسّ ف ٢اشبطغاْ ١ازبسٜس. ٠

ب -ضف اشبطغاْ ١ايكسمي ١باملا: ٤
جيب إ ٜه ٕٛغطح اشبطغاْ ١ايكسميْ ١عٝفا متاَا ست ٢تتُاغو اشبطغاْ ١ازبسٜسَ ٠ع٘
ٚإ ٜهَ ٕٛؿبعا باملا ٤زاخًٝا ٚداف خاضدٝا ٚايتؿبع باملا ٤نطٚض ٣يعُل ناف ست ٢ال
متتل اشبطغاْ ١ايكسمي ١املا َٔ ٤ازبسٜسٚ ٠يًتانس َٔ تؿبع اشبطغاْ ١ايكسمي ١باملا٤
يعُل ناف ضؾٗا بطؾاؾات املا ٤ملس24 ٠غاع ١قبٌ ايكب .
ز -ايسٖإ باملٛاز ايالمح٘ :
تػتعٌُ َ ١ْٛأمسٓت ١ٝال دبف بػطع ١ظَٔ ؾهٗا َٔ(60-45زقٝكٜٚ)١تِ خًط َ١ْٛ
ايسٖإ ف ٢خالطات غطٜع ١يتكً ٌٝاهلٛا ٤اسببٛؽ إىل أزْ ٢ممهٓ١
ٚتػعٌُ ضاتٓذات اإلٜبٛنػ ٢املتٛافكَ ١ع املا ٤نُاز ٠المح ٢ٖٚ ١ايطاتٓذات ايت ٢ميهٔ
زٖاْٗا عً ٢االغطح ايططبٚ ١تتُٝع بـ :
 ميهٔ تػري تطنٝبٗا حبٝح ال تتكًس بػطعٚ ١بايتاىل تهَٓ ٕٛاغب ١ف ٢األدٛا ٤اسباض٠ٚف ٢ساي ١عٌُ ايؿس ٠اشبؿٝب١
 متٓع تػًػٌ ايهًٛضٜسات َٔ اشبطغاْ ١ايكسمي ١اىل ازبسٜس ٠بهفا ٠٤عاي١ٝز -إعساز ايؿس: ٠
جيب إٔ ته ٕٛايؿس ٠املػتدسَ ١ف ٢قب اشبطغاْ ١قٚ ١ٜٛداغ ١٦ملٓع اشبطغاْ ١ازبسٜس٠
َٔ ايتشسب بعٝسا عٔ اشبطغاْ ١ايكسمي ١ذبت تأثري ٚظْٗا ٚذبٌُ ق ٣ٛايهذ ف ٢ساي ١قب
اشبطغاْ ١بايطًُبٚ ١ذبٌُ ٖعاظات ايؿس٠
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ٚتعتربايؿس ٠اسبسٜس ١ٜايجك ٢ٖ ١ًٝايؿس ٠املجاي ١ٝألعُاٍ اإلقالح

 -ٙتكُ ِٝاشبًط ١اشبطغاْ: ١ٝ
دٝب إ اشبًط ١اشبطغاْ ١املػتعًُٜ ١ػٌٗ قبٗا ٚزَهٗا ف ٢ظطٚف قعبٚ ١إٔ تهٕٛ
ْفاشٜتٗا قًٚ ١ًٝذبًُٗا َع ايعَٔ نبري

 -ٚزَو اشبطغاْ ١ازبسٜس: ٠
يًشك ٍٛعً ٢زَو دٝس يًدطغاْ ١ازبسٜسٜ ٠تِ قب اشبطغاْ ١بهُٝات قػريٚ ٠زَهٗا
باغتُطاض َع تكسّ ايعٌُ

ضف اشبطغاْ١
ٜتِ ضف اشبطغاْ ١بإغتعُاٍ َسفع اشبطغاْٚ ١شيو بططٜكتني :
 -1ايططٜك ١ازباف :١سٝح ٜتِ خًط األمسٓت ٚايطناّ عً ٢ايٓاؾف ثِ ٜسفع باشبًٝط خالٍ
اشبطط ّٛسٝح ٜكابٌ ضؾًـ َٔ املا ٤قبٌ خطٚد َٔ ١ف ٙٛايتكطٜف
 -2ايططٜك ١ايططب : ١سٝح ٜتِ خًط ايطناّ ٚاألمسٓت ٚاملا ٤ثِ ٜٛنع اشبًٝط ف ٢طًُب١
اشبطغاْ ١ايعاز ١ٜايت ٢تسفع٘ ف ٢خطط ّٛست ٢ف ٙٛايتكطٜف َع اناف٘ َكسض يًٗٛا٤
املهػٛط عٓس ف ٖ٘ٛايتجبٝت يعٜاز ٙغطع٘ اشبًٝط ست ٢ذبسخ االيتكام باألغطح املطؾٛؾ٘
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* ٚايططٜك٘ ازباف٘ ٖ ٢األنجط اغتدساَا ف ٢اقالح املٓؿأت اشبطغاْ ٘ٝسٝح إ َكاَ٘ٚ
طبك ١اشبطغاْ٘ ته ٕٛنعف َكا َ٘ٚطبك ١اشبطغاْ٘ باغتعُاٍ ايططٜك٘ ايططب٘

ظٜازَ ٠ػاس ١قًب ايتػًٝح
ٚتعٌُ ف ٢ساي ١قًَ ١ػاس ١قًب ايتػًٝح عٔ  َٔ %20املػاس ١االقًْ ١ٝتٝذ ١ايكسأ
ٜٚتتطًب األَط فٖ ٢ص ٙاسباي٘ اىل ظٜازَ ٠ػاس ١قًب ايتػًٝح بٛنع اغٝار َػتك ١ُٝأٚ
َهػش ١أ ٚإناف ١ايٛاح َٔ ايكًب الغتعان ١املػاس ١املفكٛز٠

إناف ١اغٝار أ ٚناْات :
اغٝار ايتػًٝح املهاف ١إَا إ ته ٕٛف ٢زاخٌ ايكطاع االقً ، ٢سٝح ٜتِ ٚنعٗا بعس إظاي١
اشبطغاْ ١املعٝبٚ ١تٓعٝف اسبسٜس َٔ ايكسأ – أ ٚتٛنع ف ٢خاضز ايكطاع االقً ٢زاخٌ
ايكُٝل ف ٢ساي ١االعُسٚ ٠ايهُطات –أ ٚطبك٘ دسٜس َٔ ٠اشبطغاْ ١ف ٢ساي ١ايبالطات
ٚاسبٛا٥ط

ٚتجبت اغٝار ايتػًٝح املهاف ١بايططم االت: ١ٝ
أ-ايطنٛب ٢ٖٚ :اغٌٗ ططم ْكٌ ايك َٔ ٣ٛاغٝار ايتػًٝح االقًٚ ١ٝاملهافٚ ١ال تكٌ َػاف١
ايطنٛب عٔ َ 40ط ٠قطط ايػٝذ
ب-ايٛقالتٚ :تتِ بٛقٌ ْٗا ١ٜايػٝذ االقً ٢ببسا ١ٜايػٝذ االناف ٢نذًب ١أ ٚابع ِٜزٚاض
ز -ايًشاّ ٜ :طاع ٢عسّ سباّ ايكًب عاىل املكا ١َٚإال فْ ٢كاط حمسز ، ٠الٕ اسبطاض٠
ايعاي ١ٝتفكس ٙخٛاق٘ ٜٚتش ٍٛاىل قًب عاىل
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ز -ايتجبٝت :سٝح تجبت االغٝار املهاف ١ف ٢اشبطغاْ ١مبػاَري تجبٝت َٔ ايكًب ف ٢اَانٔ

حيسزٖا املٗٓسؽ االغتؿاض٣
-ٙإناف ١ايٛاح ايكًبٚ :تػدسّ نبس ٌٜعٔ إناف ١اغٝار أ ٚناْات ٜٚتِ إنافتٗا بتجبٝتٗا
عً ٢ايػطح اشباضد ٢يًدطغاْٚ ١تجبت ٖص ٙاأليٛاح مبػاَري َٔ ايكًب تسفٔ ف ٢فذٛات ف٢
اشبطغاْ ١ثِ مت أ ايفذٛات مباز ٠المح ١ق ١ٜٛأٜ ٚتِ سباّ ٖص ٙاأليٛاح ف ٢قًب ايتػًٝح
األقً ٢بعس إظاي ١ايػطا ٤اشبطغاْ٢

ططٜك ١يكل األيٛاح
 -1جيب إ ٜه ٕٛغطح اشبطغاْْ ١عٝفا ٚدافا ٚشا دٛز ٙعاي٘ٝ
ٜ -2تِ تجبٝت املػاَري ايكًب ف ٢ايفذٛات املدكك٘ هلا
ٜ -3سٖٔ غطح اشبطغاْ٘ بطبك٘ ضفٝع َٔ ١ضاتٓذات اإلٜبٛنػ٢
 -4تسٖٔ األيٛاح ايكًب أ ٚتعاجل حبٝح تهَ ٕٛكا ١َٚيًكسأ ٚتٛنع األيٛاح ف ٢االَانٔ
احملسزٚ، ٠تجبت فَ ٢ػاَري ايكًب بكالٚظ خام حبٝح تهػط عً ٢غطح اشبطغاْ١
 -5بعس متاّ تكًس طبك ١ايتُاغو ٜتِ إدطا ٤إختباض غالَ ١أْ ٚكل ق ٠ٛاإليتكام يًتانس
َٔ إيتكام نٌ َػاس ١ايتُاغو
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