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تمهيـذ:
ٚغت أٌ رحً ٙانضٛبة انٕالٛخ انغؽى ٔاألعطاف يٍ األذغبض كبنؽٕائم ٔاألثرطح
انكًٛبٔٚخ ٔانحطاضح ٔانجطٔزح انشسٚسح ٔانكٓطثبء ٔاإلطغسايبد ٔاإلشؼبع انًزؤٍٚ
ٔظطٔف انغمػ .رشًم انضٛبة انٕالٛخ :يئعض /صٕة انؼًم ،انًطٕٚل ،كؽبء انؽبق
ٔاألكًبو ٔانمجؼبد ..إندٚ .غت أٌ رغًغ ْصِ انًالثػ أػهٗ زضعبد انطاحخ ٔأفضم
يؽزٕٚبد انحًبٚخ ،كًب ٚغت أٌ ٚؤذص ثؼ ٍٛاإلػزجبض َٕع انرغط ػُس إذزٛبض ٔإؼزرساو
انًالثػ انٕالٛخ يٍ أعم رٕفٛط حًبٚخ كبفٛخ نهغؽى .ػهٗ كم طبحت ػًم رٕفٛط انُٕع
انظحٛح يٍ انضٛبة انٕالٛخ انًُبؼجخ نهؼًم انًغهٕة ٔػهٗ كم ػبيم إؼزرساو يؼساد
انٕلبٚخ انشرظٛخ انزُٚ ٙـٕفطْب طبحت انؼًم.
 )61نؽُخ  1991انظبزض ف ٙإيبضح زث ٙػهٗ رٕفٛط يؼساد
ُٚض األيط انًحه ٙضلى (
انحًبٚخ ثٕاؼغخ طبحت انؼًم ٔػهٗ إؼزرساو ْصِ انًؼساد يٍ لجم انؼبيه.ٍٛ
إرشادات:
ٚ -1غت رٕفٛط انضٛبة انٕالٛخ انًُبؼجخ نكم األشربص انؼبيه ٍٛف ٙانظُبػخ أٔ انصٚ ٍٚزؼبيهٌٕ يغ
يٕاز ذغطح.
 -2رٕفط األلًشخ انًغهفخ ثًبزح "ث ٙف ٙؼ PVC "ٙحًبٚخ يًزبظح ضس يغًٕػخ كجٛطح عسًا يٍ
انًُزغبد انكًٛبٔٚخ انز ٙرشًم حًض انُزطٚك األكبل أٔ حًض انكجطٚزٛك أٔ حًض
انٓٛسضٔكهٕضٚك أٔ حًض انكطٔيٛكٔ ،ضس انًٕاز انمهٕٚخ ٔانؼضٕٚخ.
 PVCغٛط يُبؼجخ نًمبٔيخ يصٚجبد
 -3ػُسيب ركٌٕ انضٛبة انًظُٕػخ يٍ يبزح "ث ٙف ٙؼ"ٙ
ػضٕٚخ يؼُٛخ ٚغت إذزٛبض صٛبة ٔالٛخ يظُٕػخ يٍ لًبؾ يغهف ثبنجٕنٕٚ ٙضٚض ٍٛأٔ
انُٕٛثط.ٍٚ
 -4رؽزرسو األلًشخ انمغُٛخ أٔ انظُبػٛخ ف ٙثسالد انؼًم ٔانًآظض انز ٙرم ٙانضٛبة يٍ اإلرؽبخ
ٔيؼبعف انًرزجطاد  ..إند حٛش ٕٚعس ذغط رُبصط كًٛبٔٚبد غٛط يؤشٚخ أٔ رُبصط حٕايض
ٔلهٕٚبد يرففّ عسا.
ٚ -5غت أٌ ٚزى اذزٛبض انًطٕٚل انًظُّغ يٍ انًغبط أٔ "ث ٙف ٙؼ PVC "ٙأٔ انُبٚهٌٕ انًغغٗ
ثبنُٕٛثط ٍٚأٔ انجٕنٕٚ ٙضٚض ٍٛأٔ انغهس حؽت انًمبٔيخ انًغهٕثخ ذبطّ ف ٙػًهٛبد انرغط
انجؽٛظ .
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 PVCأٔ انُٕٛثط ٍٚانكبيهخ يغ حًبٚخ نهطأغ يضم
ٚ -6غت إؼزرساو ثسالد انــ "ث ٙف ٙؼ"ٙ
انمجؼبد انًعٔزح ثؤغغٛخ نهؼُك ٔاألكزبفٔ ،لُبع انٕعّ نهحًبٚخ يٍ انكًٛبٔٚبد انرغطح
ٔاألكبنخ عسًا ( انرغط انشسٚس انُبرظ يٍ رُبصط انكًٛبٔٚبد ،انزُظٛف ثبنًٕاز انحبكـّخ ،رُظٛف
األٔػٛخ  ...إند ).
ٚ -7غت زائًب غؽم انًالثػ انًهٕصخ فٕضا ف ٙيكبٌ انؼًم ٔشنك نًُغ إَزشبض انزهٕس أليبكٍ
أذــطٖ ذبضط يكبٌ انؼًم.
ٚ -8ؼزجط صٕة انؼًم /انًئعض انًظُٕع يٍ األؼجؽزٕغ انًؼبنظ ثبألنًُٕٛو يُبؼجب نهحًبٚخ يٍ
اإلشؼبع انحطاض٘.
 -9رؼزجط يالثػ زضعبد انحطاضح انجبضزح انزٚ ٙطرسٓٚب انؼبيهٌٕ ف ٙأيبكٍ انزرع ٍٚانجبضزح يُبؼجخ
إشا كبَذ يظُٕػخ يٍ انُبٚهٌٕ انًغغٗ ثبنجٕنٕٚ ٙضٚضٔ ٍٛانًطفمخ ثحشٕح رٛطٚه ٍٛيرٛغخ.
ٚ -10غت إذزٛبض انًالثػ انًالئًخ يغ األذص ف ٙاإلػزجبض األذغبض انًحزًهخ انُبرغخ يٍ رٕنٛس
انشحُبد انؽبكُخ ػُس انؼًم ف ٙيحٛظ ثّ أثرطح /يعٚظ ْٕاء لبثم نإلشزؼبل .ال رؼزجط انًٕاز
انظُبػٛخ يُبؼجخ نإلؼزرساو ف ٙاألعٕاء انمبثهخ نإلشزؼبل.
ٚ -11ؽزرسو انغسٔل (  )1كسنٛم إلذزٛبض انًالثػ انٕالٛخ نؼًهٛبد يؼُٛخ.
 -12يطاعغ إضبفٛخ:
انًٕاطفبد انمٛبؼٛخ انجطٚغبَٛخ:
 - 2653انًالثػ انٕالٛخ نهؼبيه ٍٛفٗ انهحبو.
 - 3791صٛبة انحًبٚخ يٍ انحطاضح انشسٚسح.
 - 4170يالثػ انحًبٚخ ضس انًبء.
 - 4679ثسالد انحًبٚخ نؼًبل انجُبء.
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