
تطور الكود العربي السوري 
وإعادة ا�عمار

أحمد سليمان الحسن: الدكتور المھندس
نقابة المھندسين –الھندسة ا�نشائية أستاذ في 



الكودات وأھميتھا -1
ُتـعد الكودات الھندسية خ*صة للعلم •

.والممارسة الھندسية في مجا.تھا

ويتم إعدادھا من قبل مجموعة خبيرة، ثم •
.تناقش على أوسع مدى ممكن

ثل وھكذا يمثل الكود خبرة جماعية، بينما يم•
.الكتاب خبرة فردية ھي خبرة مؤلفه



الكودات وأھميتھا تابع
مات إضافة للمعلو(ويأخذ الكود في الحسبان •

تين النظرية ونتائج ا.ختبارات المخبرية الل
سبة ، الخبرة الھندسية المكت)ثبتت صحتھما

في الممارسة الفعلية، والظروف 
 الموضوعية السائدة في الدولة التي يتم

.إعداد الكود لھا



الكودات وأھميتھا تابع

بذلك توفر الكودات على المھندسين •
طوي*ً  المصممين والمھندسين المنفذين وقتاً 

من البحث والتنقيب عن أنسب الوسائل 
لمعالجة مشكلة ھندسية معينة، وتوجھھم 

. الوجھة الصحيحة للتشييد السليم



الكودات وأھميتھا تابع
ويقصد بالظروف الموضوعية على سبيل •

لياً مواد ا�نشاء المتوفرة مح: المثال . الحصر
واد وخواصھا، وا�مكانيات المالية .ستيراد الم

وم غير المتوفرة، وخبرة اليد العاملة التي تق
ين بأعمال التشييد، وخبرة المھندسين القائم

رة بالتصميم، وبالتنفيذ، واIليات المتوف
.خال.... للتنفيذ، والظروف المناخية السائدة 



الكودات وأھميتھا تابع
 كما توفر الكودات الحماية القانونية للمھندس•

الذي يعمل بموجبھا، وتكون الحكم بين 
)  وكذلك بين المھندسين وغيرھم(المھندسين 

.  حين ا.خت*ف

 وباتباع الكودات الھندسية، يتم ضمان حدوداً •
مھمة دنيا للس*مة ا.نشائية ول*قتصاد وLداء ال

 .المطلوبة من المنشأة



الكودات وأھميتھا تابع
ا.خت*ف في العديد من  الكودات كذلك توفر•

وداً المواضيع التي تضع لھا حدوداً قصوى وحد
.دنيا اعتماداً على الخبرات السابقة

دة تقوم الكودات بإدخال مفاھيم وطرائق جدي كما •
.لرفع مستوى الدراسة والتنفيذ

، تشييدساھم كثيراً با.رتقاء في صناعة الوھذا يُ •
.  كما ُيساھم في تسريع إعادة اLعمار



نبذة تاريخية عن كود  -2
الخرسانة المسلحة

حسب خبرة المھندس، و.  1969قبل عام 
.ملزمة كوداتتوجد 

تعليمات مبسطة من نقابة مھندسي  1969
.المنطقة الجنوبية

ق تعليمات من فروع النقابة في دمش 1974
.وحلب



الكود العربي لتصميم و تنفيذ  1977
ود الك(المنشآت بالخرسانة المسلحة 

.)اLساس
الطبعة اLولى من الكود العربي   1992

.السوري

الطبعة الثانية من الكود العربي   1995
.السوري

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



.الملحق  اLول للكود  1996•

.الملحق الثاني للكود  1997•

.دالملحق الثالث للكو  2000•

وقد تم دمج ھذه الم*حق الث*ثة في •
.الطبعات ال*حقة للكود وم*حقه

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



.الطبعة الثالثة للكود اLساس  2004

للكود الخاص بالز.زل  2الملحق رقم   2005
).بداية العام(

الخاص باLحمال بما فيھا  1الملحق رقم   2005
).نھاية العام(أحمال الرياح 

الخاص بالتفاصيل   3رقم الملحق   2006
.والرسومات

.باLساساتالخاص   5الملحق رقم    2011

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



سللكود اLسا الرابعةالطبعة    2012

ا�رشادي للكشف والمراقبة على الدليل   2012
المباني والمنشآت الھندسية لضمان 

ا�نشائيةس*متھا 

 2لملحق رقم الطبعة الثانية المطورة ل  2013
للكود الخاص بالز.زل

بتدعيم المباني الخاص  4الملحق رقم   2016
 .والمنشآت القائمة وتأھيلھا لمقاومة الز.زل

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع

:الم*حق الجاھزة للطباعة  

الخاص بالتفاصيل والرسومات  3الملحق رقم 

)طبعة ثانية منقحة(



:الم*حق قيد ا.عداد

يةا.ٮستنادللكود الخاص بالجدران  6الملحق رقم  -

.للكود الخاص بالخزانات 7الملحق رقم  -

للكود الخاص بالجسور  10الملحق رقم  -
.والعبارات

.للكود الخاص بالمباني العالية 16الملحق رقم  -

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



  

:قيد ا.عداد الكودات

.كود المنشآت المعدنية -

تحديث كود الجدران الحاملة غير المسلحة في  -
)1994اLولى عام الطبعة (المباني 

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



تم إعداد وإصدار جميع طبعات الكود وم*حقه   
ود بمبادرة مشكورة من نقابة المھندسين، لعدم وج

 ويقوم بإعداد.  ھيئة خاصة تھتم بھذا الموضوع
الكود وم*حقه وتطويرھما في النقابة، بعض 

راغ المھندسين بما يشبه التبرع، وفي أوقات الف
كود المتيسرة لھم، وھذا يفسر البطء في إصدار ال

وم*حقه، وعدم وجود تعدي*ت دورية منتظمة، 
.وعدم وجود كتب شارحة للكود وم*حقه

لحةنبذة تاريخية عن كود الخرسانة المس تابع



عتين التعدي*ت اLساسية بين الطب -7
)2004(والثالثة ) 2012(الرابعة 

تصحيح اLخطاء التي كانت موجودة في الطبعة •
تي الثالثة، وتمت ا�شارة لھا في الكودات الملحقة ال

.صدرت بعد صدور تلك الطبعة

*ل تصحيح اLخطاء الطباعية التي تمت م*حظتھا خ•
المراجعة، وتوضيح بعض الرموز التي لم تكن 

.  واضحة

:مكن تلخيص التعدي*ت الشكلية بالتعدي*ت اIتيةيُ 



انيالتعدي*ت على البابين اLول والث

. تعدي*ت ُتذكر

المجال والغاية -1
المصطلحات -2



:التعدي*ت على
الوحدات والرموز –الباب الثالث  

جرى توضيح بعض الرموز  -

وتحديث بعضھا اIخر   

وإضافة بعض الرموز اLخرى  



:التعدي*ت على
خواص المواد -الباب الرابع  

تعديل رمز الفو.ذ المعالج على البارد  -

، لمنع ا.لتباس مع الفو.ذ Yإلى  Tمن 

عالي المقاومة المعالج على الساخن، 

.Tالذي تم تأكيد تخصيصه بالرمز 



ادالتعدي*ت على باب خواص المو: تابع

الخواص):1-4(الجدول "لــ  3إضافة الم*حظة  -

:وھي" الميكانيكية Lنواع الفو.ذ اLكثر استعما.ً  

يتم في مناطق الز.زل، اختيار فو.ذ تسليح"

. تتجاوز) حد الخضوع للشد(مقاومة مميزة  يذ

 
)حد الخضوع ا.صط*حي(في حال زادت قيمة حد المرونة 

:،  فيتم قبوله شريطة400MPaللفو.ذ المختبر على  

MPa400f y =MPa240f y = و� تقل عن  



ادالتعدي*ت على باب خواص المو: تابع

لكل عينة عن suf نقطاعأن . يقل إجھاد ا.-
مرة حد المرونة للعينة ذاتھا  1.25

). ا.صط*حي أو حد الضمان حد الخضوع(
. تزيد نسبة العينات التي يزيد حد مرونتھا  -

من  %5على  460MPa لىع   
عندما  ختبرةالمُ  مجموع العينات   

.عينة 30يزيد عدد العينات على    



التعدي*ت على باب خواص المواد -4

في حال اختبار عينتين فقط، فُيـسمح للتبسيط  -

أن يكون حد مرونة إحدى العينتين فقطب  

. 460MPaفوق    

إذا تعدى حد المرونة للعينتين، القيمة -

   460MPa،  ،يتم اختبار أربع عينات أخرى

  460MPaو. ُيـسمح بأن يزيد حد المرونة على   

.ى لعينة واحدة من العينات اLربعسو  

  



التعدي*ت على باب خواص المواد -4

في جميع الحا.ت، يجب أن . تقل-

أو عن  %12ا.ستطالة النسبية عن     

).1-4(ما ورد في الجدول      
للفو.ذ الُمـعالج )1-4(تعديل الشكلين -

الُمـعالج للفو.ذ ) 2-4(و  على الساخن   

.ليصبحا بالشكلين المبينين أدناهعلى البارد    

  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

بينـيُ الذي ) أ-2-4(الشكل إضافة -

الطبيعيجاوس للتوزع منحني      

وذلك لتوضيح المفھوم ا�حصائي      

وكذلك المفھوم( للمقاومة المميزة

 ).ا�حصائي للحمل المميز 

  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

فوالذ الخاص بمواصفات ) 6-1-4(البند إضافة -

  .التسليح

الخاص بدرجات جودة الخرسانة ) 9-4(الجدول تعديل  -

.C45-C40درجتي الجودة بإضافة    

الضغط الخاص بمقاومات ) 10-4(الجدول تعديل -

:المحتملة، بإضافة درجات الجودةالمميزة     

 C45-C40-C35-C30.

  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

الخاص) 11-4(تعديل الجدول  -
المميزة المحتملة،  بمقاومات الضغط 

C25 . بإضافة درجة الجودة   



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

الخاص ) 12-4(تعديل الجدول   -

الشد المميزة المحتملة، ت بمقاوما   

:بإضافة درجات الجودة   

•C45-C40-C35-C30
  



وادالتعدي*ت على باب خواص الم: تابع

في معادلة ) 8-2-4(تعديل في البند -

معامل المرونة،  حساب قيمة    

:حيث تم تعديل الرقمين     

 2215و   6645

   1900و   5700:  إلى

  



:التعدي*ت على
تقييم اLفعال –الباب الخامس  

الخاص بأحمال الز.زل،) 6-5(تعديل شامل للفصل  -

المكافئة اLولى،  ا.ستاتيكيةحيث جرى حذف الطريقة 

المكافئة ا.ستاتيكيةالطريقة "وجرى تعديل تسمية 

فقط، Lنه " المكافئة ا.ستاتيكيةالطريقة "إلى " الثانية 

مكافئة واحدة فقط، وتفصيل  ستاتيكيةلم يبق إ. طريقة 

.الخاص بالز.زل) 2(ذلك ھو في الملحق رقم 



:التعدي*ت على
تحديد اLمان –الباب السادس  

 

جرى تعديل معام*ت التصعيد لnحمال -

:فأصبحت ))2-3-6(في البند (   

.لnحمال الحية 1.7لnحمال الميتة و  1.4   
 لبقية المعام*ت ھذه تعديل جرى كما-
 مع منسجمة أصبحت بحيث ،اLحمال  
 في لألحمال األمان عوامل  
.األمريكية الكودات   



تحديد اLمان –الباب السادس : التعدي*ت على

كما جرى تخفيض معام*ت خفض المقاومة للمواد   -

، ))3-3-6(في البند (وفقاً لoجھاد المطبق   

: حيث أصبحت مث*ً    

0.65  =Ω    في حالة الضغط المحوري

0.75  =Ω   حالة القص والفتل أو أحدھما في

.أي أنھا أصبحت أيضاً منسجمة مع الكودات اLمريكية   



تحديد اLمان –الباب السادس : التعدي*ت على

 Ωكما جرى تعديل الُعـ*قة التي ُتعطي قيمة -

في حالة المقاطع المعرضة     

:إلى ضغط . مركزي إلى

0.9 >=  0.9 – 0.5 (Nu/Nc)  ˃= 0.65    



:التعدي*ت على

اشتراطات عامة في  –الباب السابع  
تصميم العناصر ا�نشائية

جرى زيادة نسبة التسليح العظمى في اLعضاء -

إذا كانت المقاومة  0.035المضغوطة محورياً إلى   

، MPa 30المميزة للخرسانة . تقل عن   

إذا جرى استعمال وص*ت ميكانيكية 0.04وإلى  -

. لقضبان التسليح    



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

جرى زيادة نسبة التسليح في منطقة وصل القضبان -

إذا كانت المقاومة المميزة للخرسانة  0.07إلى     

MPa 30. تقل عن      

Lساور) أأ-2-7(جرى إضافة شكل توضيحي برقم -

 mm 400كبر من اLاLعمدة الدائرية ذات اLقطار  

  



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

جرى تعديل تسليح وص*ت اLعمدة والجوائز -

بحيث أصبحت تنسجم مع اشتراطات تسليح  

القص لoطارات متوسطة المقاومة للعزوم، كما   

أن اLشكال وا.شتراطات لoطارات الخاصة   

المقاومة للعزوم جرى وضعھا في الملحق  

.الخاص بالز.زل) 2(رقم   



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

تم السماح بتوقيف ما . يتعدى نصف التسليح  -

.في الجوائز التي تزيد مجازاتھا على عشرة أمتار

)  L/?minh =(جرى تحديد العمق اLدنى -

، Lة من المجاز بكنس المستطيل للجائز   

. L/hبينما كانت ُتـحدد النسبة العظمى لـ   



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

)  L/?mint =(جرى تحديد السمك اLدنى  -

، Lة من المجاز بكنسب*طة المصمتة لل   

. L/tبينما كانت ُتـحدد النسبة العظمى لـ    



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

على أن فقرة فرعية تنص إضافة جرى -

مقاومة العزوم السالبة بزوايا الب*طات تتم    

العلوي با.تجاھين وذلك في حالة بالتسليح    

.إضافة تسليح خاص عند الزواياعدم    



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

على فقرة فرعية تنص إضافة جرى -

اLعصابسمك طبقة تغطية تسليح زيادة    

طينةفي حالة عدم استعمال  25mmإلى    

. إسمنتية أسفل اLعصاب   



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

 )L / ?mint =(تحديد السمك اLدنى جرى -

، Lمن المجاز كنسبة  المفرغةللب*طات

. L/tالنسبة العظمى لـ ُتـحدد كانت بينما  



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

جرى زيادة تسليح ب*طة التغطية فوق البلوك  -

 φφφφ6 mmالھوردي بين العصبين من   

.بين كل عصبين 2φφφφ6mmإلى   



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

ل*شتراطات) 4-7(تعديل الجدول جرى -

بحيث يشمل الب*طات الُبـعدية للب*طات،   

التي يقل تباعد أعصابھا عن متر واحد    

.يزيد تباعد أعصابھا على المتر الواحدوالتي   



ائيةاشتراطات عامة في تصميم العناصر ا�نش: تابع

جرت إضافة فقرات فرعية حول كذلك -

الجوائز المتصالبة، الب*طة ذات    

وحول ا.شتراطات التي    

.على الب*طات المفرغةتنطبق    



:التعدي*ت على

ية ا.فتراضات اLساس –الباب الثامن  
في تحليل المنشآت

الخاص باLظفار القصيرة ) 8-8(في الفصل -

، )ح(واLكتاف، جرت ا�حالة إلى الملحق    

.بينما كانت ا�حالة إلى المراجع المختصة   



منشآتا.فتراضات اLساسية في تحليل ال: تابع

) 22-8(جرى تبادل الترقيم بين الفصل -

، )12-8(الذي جرى إعطاؤه الرقم     

، )21-8(حتى ) 12-8(والفصول من     

حيث تم دمجھا معاً وإعطاؤھا رقماُ واحداً     

).13-8(ھو     



:التعدي*ت على

وىحا.ت الحدود القص –الباب التاسع  

. تعدي*ت ُتذكر-



:التعدي*ت على

ارحا.ت حدود ا.ستثم –الباب العاشر  

جرى تعديل الجدول الوارد في  -

.yfالذي ُيـخفض قيم ) 1-10(الفصل   



:التعدي*ت على

 التماسك وا�رساء –الباب الحادي عشر  
وتفاصيل التسليح

: بالنسبة لموضوع وصل القضبان-

جرت ا�شارة إلى ضرورة ا.نسجام مع    

) ز(ما ورد حول الموضوع ذاته في الملحق      

.للكود اLساس   



ليحالتماسك وا�رساء وتفاصيل التس :تابع

عن ) 10-11(جرى إضافة الفصل -

وصل قضبان اLعمدة     

.ارتفاعات اLعمدة بمنتصفات    



:التعدي*ت على

إعداد الرسومات –الباب الثاني عشر  

تعدي*ت ُتذكر .-



:التعدي*ت على

فيذ القوالب والتن –الباب الثالث عشر  
وا.ختبار

جرت ا�شارة إلى ضرورة ا.نسجام مع  -

ما ورد حول موضوع وصل القضبان   

.للكود اLساس) ز(في الملحق   



:التعدي*ت على

و + ھـ + د + ج + ب + أ (الم*حق  
)ز+ 

كام*ً، السابق ) و(حذف الُمـلحق تم -

. جديدلُمـلحق ) و(إعطاء ا.سم وتم    



)ز+ و + ھـ + د + ج + ب + أ (الم*حق : تابع

الخاص بقيم) ز(تم نقل الُمـلحق -

، إلى kالمعامل ا�حصائي    

وأصبح جزءاً منه ) أ(الملحق    

، وتم إعطاء)4-أ(باسم    

.لُمـلحق جديد) ز(ا.سم    



الم*حق الجديدة 

إضافة ُمـلحق جديد كام*ً تمت -

:وعنوانه، )و( با�سم   

طريقة مطورة لدراسة العناصر "   

".المضغوطة مع أخذ تأثير النحافة   
ھذا الملحق تماماً ينسجم     

.الكود اLمريكيمع      



الم*حق الجديدة : تابع

، )ز( با�سمآخر إضافة ُمـلحق جديد تمت -

دراسة مطورة لoطارات " وعنوانه   

ولجدران القص في  للعزومالمقاومة   

 " المقاومة للز.زلالمباني والمنشآت   

.ينسجم ھذا الملحق تماماً مع الكود اLمريكي -



الم*حق الجديدة : تابع

، )ح( با�سمثالث إضافة ُمـلحق جديد تمت -

 :وعنوانه   

"القصيرة واLكتافلnظفار دراسة مطورة "

) 7-7(ھذا الملحق مع الفصل يتكامل -

حيث ُيـعطي طريقة  السابع،الباب من    

.العناصر ا�نشائيةالحساب لھذه    



نھاية المحاضرة

شكراً �صغائكم


