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ABSTRACT 

This study is concerned with setting the protection requirements from fire hazards for approved 

commercial stores in Egypt, especially small ones. Because the Egyptian Code does not cover the 

requirements for shops with an area of less than 200 m2 and because of the multiple types and 

quantities of fire load in these shops, this paper aims to determine the requirements for fire protection 

for the small investors. 

By the inductive and analytical approach, those stores were classified, so identified the requirements 

of protection and control against the danger of fire in them, with a focus on the stores that need the 

least requirements, which are estimated at 76.6% of the stores, which their area < 250 m2 without 

high risk, and these requirements were: one exit and one fire extinguisher not else, as the study 

showed a method for the spatial distribution of fire extinguishers in the shops. 
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 الملخص
لما لذلك من أثر   لدولةبا منظومة القطاع الرسرررميلالقطاع االقتصرررادي  ير الرسرررمي   دمجمنذ عقود تتطلع الدولة المصررررية الي  

  (1)تمهيدا لهذا الدمجصررررنف من المحات التةارية والةدمية المةتل ة   316  عدد الحكومة اعتمدت  2020،وفي عام  جيد اقتصررررادي  

أنواع هذه  تعددنظرا لو الحريق. الحماية من أخطار  اترتراطاتلها وعلي رأسرها  منظمة  ئح لواوتأمل الحكومة وضرع اترتراطات و،

،وبناء علي مةاطبة هذا القرار لعموم أصررحاا المحات   ودرجة خطورة الحريق بها  ومحتوياتها تررالاالتها  االمحات من حيث طبيعة  

ل ئات صررررالار  حماية ومكافحة أخطار الحريق هذه الورقة إلي وضررررع منهج يناسرررر    ،فتهدف  طوائ همبمةتلف  التةارية والةدمية  

 .(2)بشكل عام 2م200عن  مساحتها التي تقل للمحات،والسيما أن الكود المصري للحريق لم يتطرق   المستثمرين

طبقا للةصرائ  المتعلقة بهندسرة الحريق إلي عدة احصرائيا ترالاالت  ومن خالت المنهج االسرتقرائي والتحليلي قد تم تصرنيف هذه اال

التركيز علي ،مع   المحرات  خطر الحريق لةميعمكرافحرة  حمرايرة ومع  تعرامرل    منهجمقترح  ل  ةهر موج أسرررر تم تحرديرد  بنراء عليهرا وأنواع ،
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ال تزيد  التي و من اجمالي نسرررربة المحات  %76.6الي ما يقرا من نسرررربة   الالزمة تررررتراطات ومتطلبات الحماية والمكافحةاتحديد 

التةارية واتررالاالت الحرف والةدمات  ،وقد تررمله هذه النسرربة االتررالاالتوعلى أال تكون عالية الةطورة   2م250مسرراحتها عن  

  دون داعيط اية حريق واحدة تةصري   والي مةرج واحد   التي تسرتلزمتحديد لكل أترالات المسراحات   وقد تم .والمصرانع والور 

كي يرة  مقترح لتم تقرديم  أنواع ط رايرات الحريق المةتل رة    ومن دراسررررة،  أو  يره  أو المكرافحرة برالميراهوالتهويرة  أالردخران  تررررتراطرات  أل

 بسب  قصور الكود المصري في هذا الةان .وذلك المستهدفة االتالاالت  نوع  توزيعها مكانيا في 

 درجة الخطورة.  –نوع الحريق  -تصنيف االشغاالت  – الحماية من خطر الحريق –المحال العامة : المفتاحيةالكلمات 

 
 : المقدمة .1

محل نوع    316في خطوة اسرتباقية لتنظيم العمران المصرري وتح يز االقتصراد بعل الشريء قامه الحكومة المصررية بدعتماد عدد  

وقد تم تقسرريم هذه المحات تقسرريما  (1)لرئي  الوزراء المصررري 2020لسررنة   1698أو أتررالات كمحات عامة من خالت قرار رقم  

والمالب    ،لمةازر ،تربية الحيوانات والطيورهي: مةموعة اال ذية ثم المطاعم والكافتريات ، اوظي يا الي خمسرة عشرر مةموعة 

االثاث والديكور، المواد السريارات والمتوسريكالت ،، والم روترات ،والبناء والتشرطيبات، بيع واصرالح االجهزة، المكات  والةدمات

 يرا مةموعة أخرى متنوعة.الحرفية ، المةازن ،وأخالبترولية والطاقة، ال نادق والمالهي ،الور  واالعمات 

تباين ترررديد في النوعيات   التأمين من أخطار الحريق يتضرررح ل من وجهة نظر   المذكورة  والناظر الي هذه االصرررناف من المحات

، ومما يزيد  مان الالزمة لها ضرد خطر الحريقاالترتراطات ومتطلبات االرع تحديد  مما يصرعب  علي المشر  ات الةطورة بها ،ودرج

  وتنوع محتويات   أحيانا أخرى )والسرريما المحتويات القابلة لتتررتعات أو االن ةار(   منها صررنفكل  مسرراحات  المشرركلة تعقيدا تعدد 

طبقا لما هو  درجات مقاومة عناصرره االنشرائية الرئيسرية  والثانوية لكل أترالات على حدةوباالخ  طرق أنشراءه أيضرا واختالف 

والةدير بالذكر أن اللةنة الدائمة لكود الحريق المصرري في طور وضرع أترتراطات .  (2)محدد بالكود المصرري للحماية من الحريق

 تاملة للوقاية من أخطار الحريق تعتبر كدليل عمل لكل من السلطة المةتصة والمستثمرين.

 
 :االشكالية البحثية .2

ووجوا تطبيق  بالمنشرررات المةتل ة  درجات الحماية واألمن ضرررد خطر الحريق  بوجوا رفعاالخيرة تعاله االصررروات  في االونة

قانون البناء  الالئحة التن يذة ل، والسرررريما ما تم وروده في بها أتررررتراطات ومتتطلبات الكود المصررررري للحماية من أخطار الحريق

مراجعة المشررراريع المتعددة االترررالاالت باللةنة الدائمة المةتصرررة بالكود  مكرر بوجود 124مادة بال  2008لسرررنة    119 الموحد

 .(3)المصري للحريق

وتتلة  المشرركلة البحثية في االختالف الواضررح بين تصررني ات الكود المصررري للحريق لالتررالاالت وطرق التعامل معها وما تم 

كما أن الكود المصرري للحريق يع ي من تطبيق  كل المحالت التةارية والمهنية  وتصرني   للمحات بالقرار الوزاري السرابق،  أعتماده

وال يزيد أرت اع أعلى أرضرية أعلى طابق في  عن    2م  200التي تقل مسراحتها عن  صرناعية خ ي ة الةطورة تةزينية وأو  واالدارية 

وما تراه هندسرررة ووظي يا  االمر الذي يوج  عمل دراسرررة منهةية للتوافق بين ما تم أعتماده من تصرررنيف المحالت اداريا ،  (2)م4

المن واالمان من اخطار الحريق من خالت تطبيق الكود المصرررري للحريق أو التوصرررية بتطويره  المتطلبات الدنيا لالحريق لتوفير 

 . المنتشرة بالقطر المصري تماتى مع القدرة االقتصادية ألصحاا هذه المحالتوي  المعتمدة محالتالبشكل يناس  طبيعة  
 هدف البحث:  .3

مقترح في وضرع  ةالعام   فاهدأركز  تت ،ومما تقدم باتركالية البحثودراسرتها االترالاالت محل الدراسرة على من خالت ألقاء الضروء  

ترتراطات ومتطلبات الحماية من الحدود الدنيا ألالي مةموعات متوافقة يسرهل التعامل معها لتوفير  االترالاالت  هذه منهج لتصرنيف 

تحديد خصرائ  ومعايير االترالاالت التي تسرتوج  تطبيق  كما تهدف الدراسرة الي   .نواعها المتباينة معماريا ووظي ياالطبقا  ق يالحر

 رسرم الةطوط العريضرة الترتراطات االمان لمسرتوى االترالاالت  وجدت ،وأخيرا  الكود كاملة أو جزء منها أو أع ائها إن   أترتراطات

 .وأسلوا توزيعها بالمباني والمنشأتوالثابتة مكافحة المتنقلة تحديد معايير ومواص ات أسالي  المن خالت  التي ال يعنى بها الكود

 
 :البحثيةالمنهجية و الفرضية .4

تأسرسره الدراسرة علي فرضرية وجود تصرنيف ترامل ودقيق ألنواع المحالت المنوطة بها الدراسرة توافقية مع متطلبات وأترتراطات 

للحماية من الحريق والتي من اتررالاالت التي يشررملها الكود المصررري  نطاق ومةات االضررمن  وتكون  الحماية ضررد أخطار الحريق 

 داف الدراسة.تأنها تساعد علي الوصوت الي أه

أولها المنهج االسررتقرائي لتحديد عوامل القيال للمتاليرات الالزمة والمؤثرة في عدة  مناهجوت لهدف البحث فقد تم اسررتةدام للوصرر 

، يلي ذلك المنهج التحليلي حيث  تقييم االترالاالت محل الدراسرة وموق ها بالنسربة الي تصرنيف االترالاالت الموجودة بالكود المصرري

قد تم الوقوف علي عدة تصرانيف مةتل ة طبقا لمحددات الكود المصرري للحريق فضرال عن التحليل الوظي ي لتلك االترالاالت ، ومن 

وجهة ثم تم اسرتةدام تحليل االوزان النسربية البسريطة لهذه االترالاالت لتقسريمها الي مةموعة أصرناف متةانسرة يسرهل التعامل بها من 

 نظر تأمينها من أخطار الحريق.
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 (2)تعاريف ذات الصلةال .5

 .حمل االتالات النوعي هو المساحة المتوقعة للشة  الواحد حس  نوع وطبيعة االتالات حمل اتالات نوعي: •

 ها مقاومة الحريق المطلوبة للمحاتالمبني م صررررولة عن باقي المبني ب واصررررل حريق ل  هو مسررررافة محاطة فى  حيز حريق: •

 المعنية

المبني لالنتقات من أي نقطة في  الي خارج المبني في الهواء الطلق  اهو مسررار االنتقات الذي يسررلك  تررا لو مسررالك الهروا: •

 بالطريق العام أو في مكان آمن توافق علي  السلطة المةتصة.

هو المحتوي القابل لالحتراق فى  رفة ما أو علي مسراحة ما ويشرمل األثاث واالرضريات واألسرقف والقواطيع   :حمل الحريق •

 لشدة الحريق المحتمل. تبر حمل الحريق مؤتراالقابلة لالحتراق و يرها ، ويع

 .مسافة االرتحات هي طوت مسار الوصوت من أي نقطة فى المبني الي مدخل المةرج :مسافة الترحات •

 هي المواد القابلة لالتتعات بال را ات المةتل ة الوقود: •

 
 أسلوب وفلسفة تعامل الكود المصري للحريق بالمنشأت  .6

مل علي الحد  ت( والذي يشر The Descriptive Codeأوال المنهج الوصر ي ): بنى عليهما أكواد الحريق بصر ة عامةهناك منهةان ي  

بشركل مباترر ومحدد ويتم عرضرها باالكواد   ،المباني عند تصرميم  للحماية من الحريق   دنى من المتطلبات واالترتراطات الالزمةاأل

 كامل.معروف و بشكل  المباني التقليدية والمحدد عناصرهاب ةأساسي وعادة ما يستةدم بصورة

( ويستةدم عادة بالمباني  The Performance Based Design)المبنى  التصميم من خالت تقييم أداء  الثاني ما يسمى بأما المنهج 

علي تصررميم نماذج المحاكاة ألثبات صررالح  ةأسرراسرري  بصررورة،ويعتمد   كذلك  ير التقليدية كما يمكن أسررتةدام  بالمباني التقليدية

 .(3)لحماية المبنى والشا لين من أخطار الحريقي رئالتصميم المقدم بالدليل الم

التصررميمات المعتمدة    يتقبلويعتمد الكود المصررري علي النوع الوصرر ي حتى االن لحين أسررتكمات منظومة كودات الحريق، إال أن  

المصرررري  الكود   هدفف  .NFPA  علي منهج تقييم أداء المبنى بشررررط التوافق مع أحد الكودات العالمية وال سررريما الكود االمريكي

قوع  تحقيق سرررالمة االوراح القصررري حد ممكن فى حالة وداف االكواد العالمية حيث يهدف إلي للحماية من الحريق ال ين ك عن أه

، ويعتبر هرذا الكود . كمرا أن تطبيقر  مع براقي كودات الوقرايرة من الحريق يحقق تقليرل الةسررررائر المراديرة الي ادني حردحريق برالمبني

  .(2)إلزاميا فى تصميم المنشات الداخلة فى نطاق 

والهدف من  هو تحديد المتطلبات الدنيا الواج  توافرها فى المنشرررات لتوفير قدر معقوت من األمان ضرررد الحريق. مع التأكيد علي  

هي: أداء المنشرأة وأداء ترا لي  ثالثةأسراسرية   محاورثالث   توافر حد أدني من األمان ضرد الحريق من خالت تحقيق األمان بواسرطة

فهنراك هنراك أربع   Fire Prevention Factors   . مع االخرذ في االعتبرار عوامرل الوقرايرة من الحرائقالمبني وأداء رجرات األط راء

لعوامل التي تةمع الحرارة والمواد ا، أتكات وأنواع المواد القابلة لالتتعات  ة ،مصادر الحرار (5):عوامل رئيسية تتلة  في االتي

 .تؤثر على نةاح الوقايةالممارسات التي يمكن أن ،و  القابلة لالتتعات

يشمل الكود التعامل مع كافة المنشاءات باتالاالتها المةتل ة ويع ي العدد القليل من أهمها المنشأت التي تنتمي الي كل من االتالاالت  

يزيد عن   االدارية والمهنية والتةارية والصرناعية والتةزين ذات الةطورة المنة ضرة إذا كان إرت اع أرضرية أعلي طابق بالمبني ال

متر بحيث ال يسرري هذا االع اء فى حالة    200متر من سرطح األر  وكانه مسراحة أي طابق بما فى ذلك البدروم ال يزيد عن   4

 .(2)انة ا  منسوا البدروم )إن وجد( عن سطح االر  عن ثالثة أمتار

فهي معافاة من تطبيق اتررتراطات   3م  750مها  أما بالنسرربة التررتراطات التهوية والتكيف المتعلقة بالحريق فالمباني التي يقل حة

،وبناءا علي ترررط المسرراحة والحةم المذكورين يمكن   (6)التهوية وسررح  الدخان والتكيف المتوافق مع الحماية من أخطار الحريق

 متر مربع أو أقل. 200متر عندما تكون المساحة  3.75المع اة بالكود بحوالي   تقدير االرت اع المتوسط لالتالاالت

مقصرود عدم تطبيق جميع بنود الكود وأترتراطات ، وعلي  الال يعني االع اء المذكور أعاله أن نتةاهل حماية المكان بالكلية ولكن ما 

نطاق االع اء والتي تعنى بها هذه الورقة البحثية لوضررع   تدخل فيالحماية من أخطار الحريق للمحات التي  وج  تحديد أتررتراطات

 أتتراطات لها، وتحديد المحات التي يطبق عليها الكود بالكلية. 

 
 المتطلبات االساسية للحماية من الحريق  .7

المتطلبات االسرراسررية للحماية من الحريق تتوقف علي المعلومات الةاصررة بالمنشررأ من حيث تصررميم  ونوع إتررالال  ،المسرراحة 

اطات ومتطلبات  تتنوع اترترووكذا الثانوية.    للحريق  درجة مقاومة عناصرره االنشرائية الرئيسريةواالرت اع ،قابليت  لتترتعات وأخيرا 

طبقرا لعردة عوامرل  ير مرا تقردم من تصررررنيف أهمهرا درجرة خطورة المبني أو محتوى المبنى وحمرل   برالكود  الردنيراالحمرايرة بحردودهرا  

والجدول رقم  الحريق الموجود ب  ومسراحت  والمنسروا الذي يتواجد ب  االترالات والةطر التعرضري المحيط بالمبنى ووصرف ذلك ،

 كنة.المتطلبات االساسية للحماية من الحريق وأنواعها المم أهم يوضح  (1)
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 أهم المتطلبات االساسية للحماية من الحريق وأنواعها الممكنة.  (1جدول رقم )

 الوصف  العناصر  المتطلبات 

مسالك 

 الهروا 

مناطق  –منحدرات  –مةارج  –أبوا  –ممرات  –ساللم 

 منافذ صرف المةرج  –آمنة 

مصاعد   –مسافة بينية  –مسافة ميتة  –مسافة ترحات  –عر   - عدد

 حريق أو أنقاذ 

أسلوا  

 المكافحة 

 الرتاتات ) از أو ماء( أو الالمر  تلقائي 

 يدوى 
 مم( 38مم أو 63مكرات األط اء بالماء )

 )بودرة أو ر وية(_العدد والنوع الط ايات 

 االنذار 
 آلي أو يدوي  اتصات بمركز المطافي 

 آلي أو يدوي  جرل

 حريق أو دخان  آلية  الكات ات 

 التهوية 
  طبيعية 

 Ejectأو قاذفات   -  Fansمراوح  اسطناعية 

 وهروا الشا لين  المكافحة االولية والمةاطر  أدارة االزمات االدارة 

 اضاءة طوارئ  - مصدر كهربي احتياطي –عالمات ارتادية  أخرى

 كود الحريق المصري *عمل الباحث بتصريف من أجزاء 

 

 لحريق ل  مع الكود المصري تعارض تصنيف المحال .8

ا   ا تعتبر  نى اإمكانات نمو الحرائق داخل المبوكما أن دراسررة  البناء أو الحريق ، أكوادلمتطلبات  يعتبر تصررنيف المةاطر أسرراسرر  جزء 

ا من تصرميم   والذي يحدد السررعة واالحتمالية النسربية للحريق الذي  . ي عد خطر نمو الحريق المحتمل ،لسرالمة من الحرائقخطة امهم 

التي  االماكن  تحتاج، قد  فمثالوتقييم مشراكل سالمة الحياة.  الح اظيصرل إلى مشراركة المكان بالكامل ، قاعدة م يدة لتصرميم تدخالت  

  على الر م من أنها قد ال تكون مطلوبة من قبل كود لرترراتررات ،بالقائية ثل الحماية التسررريع ا م  االنتشررارتحدث فيها حرائق تررديدة 

 الحريق. 

قابلية حتمالية أربعة عوامل رئيسررية تؤثر على ا  هناكوأسررال تحليل مةاطر نمو الحريق هو إمكانية االحتراق في المكان.  ويعتبر  

ونوع المواد وتوزيعها( ؛التشررطي  الداخلي    ت الوقود )أي كميحمل  :هي  المكان  ليشررمل كاملوالسرررعة التي تحدث بها االتررتعات 

 .(5)حةم وتكل وبناء المكانو نوعو للمكان ؛إمداد الهواء

مسررراحة السرررطح  مقدار ومدة التدفق الحراري ،   فتنحصرررر في كل من  الحريق  وانتشرررار  تؤثر على نموالتي  رئيسرررية العوامل أما ال

 للموادالذاتي   االترتعاتالسرطح ، السرماكة ، خشرونةالوقود ،قابلية اترتعات المواد ،قابلية اترتعات المواد، اسرتمرارية المسرتقبلة للحرارة ،

،التالذية المرتدة للحرارة ،ارت اع  المةزونات )الوقود(ترتي  ،الوقود ،وردود ال عل الحرارية واستمرارية ،التشطيبات من الداخل ،

 وتكييف الهواء. تشاليل التدفئة والتهويةوله  من الةدران ،ارت اع السقف ،عزت الالرفة ،حةم وموقع ال تحات ،قرا الالوقود ،

 
 وأعدادها المعتمدةالمحال  تصنيف 8-1

تنقسررررم المحات المعتمدة الي خمسررررة عشررررر مةموعة مقسررررمة حسرررر  االختالف الوظي ي فقط تبدأ بمةموعة اال ذية ثم المطاعم  

والمالب  والم روتات ،والبناء والتشطيبات، بيع واصالح االجهزة، المكات   والكافتريات ، المةازر ،تربية الحيوانات والطيور ،  

، االثاث والديكور، المواد البترولية والطاقة، ال نادق والمالهي ،الور  واالعمات الحرفية ، والةدمات، السرريارات والمتوسرريكالت  

 .(1)كل مةموعةأعداد المحات ب يوضح  (1الشكل البياني رقم )المةازن ،وأخيرا مةموعة أخرى متنوعة من المحات. و

 
 بالكود المصري للحريق طبقا لالشغاالت التصنيف  8-2

مبانى قابلة لالحتراق ومبانى  ير قابلة  إلى نوعين )من حيث مواد  إنشررائها  ال سرريما المصررري المنشررات  الحريق وتصررنف أكواد 

  تنقسم األفراد وهي   تةمعات)أ( اتالاالت   :أولهاأساسية ستة مةموعات  ومن ثم يتم التصنيف طبقا لطبيعة األتالات الي   لالحتراق(.

المؤسررسررات العالجية وتنقسررم الي  االتررالاالت المؤسررسررية  ( اوهي تعني بوجود العديد من الشررا لين ،) الى أربعة أقسررام بدورها

قيدي الحركة  العقابيةالمؤسرسرات  و اإلترالاالت السركنية    ة وتنقسرم الي  قسرميننياالترالاالت السركرررررر( ج، ثم )وهي تعني الشرا لين مق

،يليها    االترالاالت االدارية والمهنية (دهي تة  بشرا لين نيام في بعل االوقات، ثم )واترالاالت ال نادق وما فى حكمها والةاصرة  

 .(2)وتنقسم إلي ثالثة أقسام طبقا لدرجة الةطورة االتالاالت الصناعية والتةزين (و، وأخيرا ) االتالاالت التةارية  (ه)

من اجمرالي نسرررربرة المحرات وهو جميعرا يرأخرذ درجرة خطورة    %51.3ان االتررررالرات التةراري يمثرل حوالي   ومن خالت التحليرل تبين

ثم  %8.2يليها الحرف والةدمات بنسبة  %17.1متوسطة طبقا لالكواد العالمية والكود المصري ، وتراتي المصانع والور  بنسبة 

لمحرات ميع اةيوضررررح التوزيع التكراري ل(  2الشككككككل رقم )و  %5.4التةمعرات    وكرل منهم متنوعرة الةطورة ثم    %6.3المةرازن

 موضوع الدراسة لهذا التصنيف.
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( يوضح مةموعات التصنيف للمحالت المةتل ة واعداد  1تكل )

 ((1)المحات بكل منها طبقا للقرار الوزاري *)بتصرف من
( أعداد ونس  مةموعات التصنيف للمحالت المةتل ة واعداد المحات  2تكل )

 ( (2( )1)بكل منها طبقا للكود المصري *)بتصرف من
 

 التصنيف طبقا لدرجة الخطورة:  8-3

يتم تصرررنيف درجات الحريق على عوامل عدة وهو باا معتبر في تقيم المةاطر ال تتعر  هذه الورقة لبحث  ، أما عن التصرررنيف 

الرتررراترررات   وتركي  طبقا لتصرررميم درجات الحريق الي ثالثة مةموعات رئيسررريةيصرررنف   NFPA13الكود االمريكي  أن   فنةد

وقرد توافق الكود المصررررري تمرامرا مع ذلك  ،  (7)م بردورهرا الي خمسررررة مةموعرات فرعيرةوتنقسرررر   ومتطلبرات أمردادات الميراه التلقرائيرة  

  درجات الةطورة الي تصرررنفالةاص بالط ايات اليدوية وأترررتراطاتها   NFPA10 كود في حين أن،  (6)التصرررنيف بالةزء الرابع

وإلفتقار الكود  ثالثة فقط طبقا لنوع الط ايات المسرررتةدمة وهو ما تركز علي  الدراسرررة لكثرة أنتشرررار المحات الصررراليرة بمصرررر

 (8)المصري لها

ذات الةطورة الة ي ة )المنة ضرة( على أنها مواقع تكون فيها كمية وقابلية احتراق المواد    تتصرنيف اإلترالاال  المةاطر الة ي ة: •

منة ضة ويتوقع حدوث حرائق بمعدالت منة ضة نسبي ا من  Bوالمواد القابلة لالتتعات من ال ئة  Aالقابلة لالحتراق من الصنف  

تي تحتوي عرادة  على كميرات متوقعرة من األثراث القرابرل  إطالق الحرارة. وتتكون أمراكن اإلتررررالرات هرذه من مةراطر الحريق ال

 1و/أو إجمرالي الكميرة المتوقعرة من المواد القرابلرة لالتررررتعرات من ال ئرة ا ، ومن المتوقع أن تكون أقرل من  (أ)لالحتراق من ال ئرة 

 لتر( في أي  رفة أو منطقة. 3.8جالون )

طورة العرادية )المعتردلة( على أنهرا مواقع تكون فيهرا كميرة وقابليرة يةر  تصررررنيف المهن ذات الة  المةراطر العرادية )المتوسررررطرة(. •

احتراق المواد القابلة لالترررتعات من ال ئة )أ( والمواد القابلة لالترررتعات من ال ئة )ا( معتدلة ويتوقع حدوث حرائق ذات معدالت  

ا فقط على مواد قابلة لالحتراق من ال ئة إطالق حرارة معتدلة. تتكون أماكن اإلتررالات هذه من مةاطر الحريق التي تحتوي أحيان  

جالون   1أ تتةاوز األثاث الطبيعي المتوقع و / أو الكمية اإلجمالية للمواد القابلة لالتتعات من ال ئة ا والمتوقع وجودها عادة  من  

 لتر( في أي  رفة أو المنطقة. 18.9لتر إلى  3.8جالون ) 5إلى 

يةر  تصررررنيف المهن ذات الةطورة الزائردة )العراليرة( على أنهرا مواقع تكون فيهرا كميرة المواد القرابلرة    إضررررافيرة )عراليرة(.  مةراطر •

لالحتراق من ال ئرة أ وقرابليرة احتراقهرا عراليرة أو حيرث توجرد كميرات عراليرة من المواد القرابلرة لالتررررتعرات من ال ئرة ا ويتوقع حردوث 

لية من إطالق الحرارة. تتكون هذه الوظائف من مةاطر الحريق المتضررررمنة في تةزين حرائق سررررريعة التطور مع معدالت عا

ا  المواد القابلة لالحتراق من ال ئة أ أو تعبئتها أو مناولتها أو تصررنيعها و / أو الكمية اإلجمالية للمواد القابلة لالتررتعات من ال ئة

 ة أو منطقة.لتر( في أي  رف 18.9جالون ) 5المتوقع وجودها في أكثر من 

وقد أظهر التحليل   المتوافقة مع الكود المصرري خطورة الحريق  اتيوضرح أعداد المحالت المعتمدة طبقا لدرج  (3الشككل رقم )و •

أن عدد المحات ذات الةطورة المتوسرررطة يقدر  ،  %23.7أي بنسررربة    محل75أن عدد المحات ذات الةطورة العالية يقدر بحوالي 

 .%9.5أي بنسبة  محل 30، أن عدد المحات ذات الةطورة المنة ضة يقدر بحوالي  %66.8أي بنسبة محل  287بحوالي 
 التصنيف طبقا لحمل الحريق  8-4

 (2)يصنف الةزء االوت من كود الحريق االتالاالت من حيث محتواها الحراري الي ثالثة أصناف •

مليون كيلو جوت لكرل متر مربع من   2كةم أو    100وهي االتررررالراالت التي يزيرد حمرل الحريق فيهرا عن    الحريق العرالي:حمرل   •

سرطح الطابق أو االترالاالت المحتوية علي مواد سرريعة االحتراق أو االترتعات أو قابلة لالن ةار بكميات كافية النها تشركل خطرا 

  .قدير السلطة المةتصةخاصا ناجما عن طبيعة هذه المواد طبقا لت

 2كةم أو من مليون كيلو جوت الي    100كةم الي    50االترررالاالت التي يتراوح حمل الحريق فيها من   حمل الحريق المتوسرررط: •

 .مليون كيلو جوت لكل متر مربع من سطح الطابق

وت لكل متر مربع من مسررطح كةم او مليون كيلو ج  50االتررالاالت التي ال يزيد حمل الحريق فيها عن   حمل الحريق المنة ل: •
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 ومن أمثلتها المعامل ، محطات القوي ، الةراجات ، المةازن ، والور . الطابق

بسرررربر  تنوع المنتةرات والمحتويات التي يحتمرل وجودها بأ لر  المحالت محرل الدراسررررة فمن الصررررعر  جدا تحرديد حمل الحريق 

مصررر، وقد تمه عدة مناقشررات  التةارية والور  ب محالتمتوقع للوتصررني   لكل هذه االتررالاالت والسرريما مع تنوع األرت اعات ال

وجلسررات للةنة الدائمة لكود الحماية من الحريق المصررري كور  عمل لتحديد هذا التصررنيف من واقع الةبرات المتعددة العضرراء 

 .يوضح ملة  التصنيف التى توصله الي  اللةنة المذكورة  (3) الشكل رقمو (9)هذه اللةنة

 
 بالكود المصري الشغال النوعي حمل االتصنيف طبقا ل  8-5

ويرجع ذلك الي معدت يشررركل أهمية قصررروى في تحديد اترررتراطات االمان ضرررد اخطار الحريق   بالمبنىالشرررا لين وأنواع  اعداد  

عند تقدير  الشرررا لين مؤترررر قوي  وأنواع  اعداد    االصرررابات والوفيات المحتملة والناجمة في حالة نشررروا الحرائق، وعلي  تعتبر

بين حمل االترررالات النوعي للمبنى وبين  ،وبذلك تكون العالقة   (Fire Risk Assessment) لمبنياالناجمة من حريق   االضررررار

طبقا   لكل اترالات يتالئم وطبيعة اسرتةدام قد تم تحديد اترالات نوعي و،درجة االضررار الناجمة من الحريق المتوقعة عالقة طردية 

 االتالات النوعي لكل اتالات طبقا لما هو معموت ب  بالكود المصري للحريقحمل يوضح قيم   (2والجدول رقم )،عداد مريدي  ال

 

 ( 2)يوضح قيم االتالات النوعي لكل اتالات طبقا لما هو معموت ب  بالكود المصري للحريق (2جدول رقم )

 االتالات النوعي  اتالات نوعي  االتالات النوعي  نوع االتالات 

 5.0 والور  المصانع  0.4 مساحات وقوف األفراد 

 10.0 قاعات االلعاا الرياضية  – رف األتالات ال نية  0.6 المدرجات المكشوفة والمسقوفة 

 50.0 الةراجات وهناجر الطائرات  10.0 المكات  االدارية والمهنية 

 5.0 أماكن تنظيف واصالح المالب  أو البضائع  1.0 مساحات ذات مقاعد ومناضد  ير مثبتة 

 50 التةزين الثانوي الملحق بدتالات رئيسي أخر 1.2 الكافتريات  -المقاهي  –المطاعم 

 10 المطابخ  0.8 مساحات ذات مقاعد  ير مثبتة 

 30.0 المةازن 0.8 مساحات ذات مقاعد  ير مثبتة 

المحالت الحرفية ومحالت الةدمة  

 وإصالح والتنظيف 

 باألرضي والبدروم المحالت واالسواق وقاعات العر   5.0

 فوق الدور األرضي 

3.0 

6.0 

 

المةتل ة بالةدوت السابق وأنواع المحالت المستهدفة بالدراسة   التالات النوعي لالتالاالتحمل امن خالت مةموعة القيم الموضحة ل

نسررتطيع الوصرروت الي تصررنيف اخر يةدم موضرروع الدراسررة ويتم من خالل  تصررنيف هذه المحالت طبقا لحمل اتررالات كال منها  

 هذا التصنيف.خالصة يوضح   (4الشكل رقم )و

 

  
يوضح أعداد المحالت المعتمدة طبقا لدرجات خطورة الحريق  (3الشكل )

 ( (2( )1)المتوافقة مع الكود المصري *)بتصرف من

يوضح التوزيع التكراري للمحات طبقا لحمل االتالات النوعي  (4الشكل )

 ((2( )1)*)بتصرف من

 

يمكن تقسريم المحالت محل الدراسرة   (Natural Breaks Classificationمن خالت االسرلوا االحصرائي لنقاط القطع الطبيعية )

 كما يلي: النوعي الي خمسة أنواع طبقا لحمل اتالالها

 .من إجمالي المحات %5.7وتمثل نسبة  /الشة 2م 1.25=>  قدرهعالي جدا نوعي اتالات ذات حمل   اتالاالت .أ

 .من إجمالي المحات %46.1وتمثل نسبة /الشة 2م 1.25 الي 5 يتراوح بينعالي نوعي ذات حمل اتالات   اتالاالت .ا

 .من إجمالي المحات %34.2وتمثل نسبة  /الشة 2م 5=<  الي 10 يتراوح بينمتوسط  نوعي ذات حمل اتالات   اتالاالت .ج

 .من إجمالي المحات %8.9وتمثل نسبة  /الشة 2م 10=<  الي 30 يتراوح بين نوعي قليلذات حمل اتالات   اتالاالت .د

 .من إجمالي المحات %4.5وتمثل نسبة  /الشة 2م 30=<  قدره نوعي قليل جداذات حمل اتالات   اتالاالت .ه

 

ويقدر عدد هذه المحات بحوالي  لكل تررة   2متر  3أن  البية المحات تحتل حمل اتررالات  (4رقم )الشككككل البياني  كما نالحظ من 
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محل وبنسبة    241أي باجمالي  محل  108كان عددهم  لكل تة    2متر  5محل في حين أن عدد المحات ذات حمل االتالات     146

( لحمل االتررالات لالتررالاالت  Histogramمن خالت تحليل التوزيع التكراري ) .من نسرربة المحات االجمالية  %76.25تقدر بحوالي 

، نسرتطيع  ةمن رد بصرورةوبعد الحذف المؤقه لالترالاالت التةزينية التي سروف نلقي الضروء عليها  (5بالشككل رقم )محل الدراسرة  

 .المذكور تقليل التصنيف الي أربعة مةموعات كما هو موضح بالشكل

 
 الترحال التصنيف طبقا لمسافات  8-6

يلع  دورا مهما للالاية في مسرألة الحماية من خطر الحريق ،حيث أن  العامل االوت في اسرلوا  مسرافات الترحات بالنسربة لالترالاالت

، وهي مؤترر   هروا الشرا لين من المحالت ويؤثر كذلك في تركل ومسراحة االترالات والذي نعتمد عليها في تحديد أعداد الشرا لين

يوضرررح تصرررنيف المحات المسرررتهدفة  (6الشككككل رقم )و  ،(2)قوي لدرجة خطورة المبني حيث أنها كلما قله زادة درجة الةطورة

 بالدراسة طبقا لمسافات الترحات وهي مقدر بالمتر الطولي. 

 

 
 

يوضح التوزيع التكراري للمحات طبقا لحمل   (5الشكل رقم )

 ((2( )1))بتصرف من  االتالات النوعي ألهم للنسبة الالالبة بها

يوضح تصنيف المحات المستهدفة بالدراسة طبقا لمسافات   (6شكل رقم )ال

 ( عمل الباحث)الترحات 

 

 

انواع محددة طبقا لمسررافات الترحات )دون ترررط توفير رترراتررات تلقائية(   أن المحالت تنقسررم الي اربع  (6)  الشكككلوالمالحظ من 

 بيانها كما يلي:

 %5.4محل بنسبة  17متر تقدر بحوالي  25عن  تزيدعدد المحالت التي مسافة ترحالها ال  •

 %62.0محل بنسبة  196متر تقدر بحوالي  30عن  تزيدعدد المحالت التي مسافة ترحالها ال  •

 %10.1محل بنسبة 32متر تقدر بحوالي  35عن  تزيدعدد المحالت التي مسافة ترحالها ال  •

 %22.5محل بنسبة 71متر تقدر بحوالي  40عن  تزيدعدد المحالت التي مسافة ترحالها ال  •

 

 
 التصنيف طبقا لنوع الحريق  8-7

 :(8)(3رقم )بالجدول  يصنف علماء الحريق أنواع الحرائق الي خمسة أنواع كما هو موضح  

 
 

 ( 8)طبقا للتصنيف العالمي  يوضح أنواع الحرائق (3)جدول رقم 

 النوع  الوصف الحريق 

بواسطة الماء أو العزت بواسطة عامل  يتم إخماد هذا النوع من النار ومواد عادية قابلة لالحتراق مثل الورق والةش  واألقمشة والمطاط. 

 كيميائي آخر مناس  )رمزه مثلث أخضر( 

(A)  )أ( 

ائية سوائل قابلة لالتتعات )مثل البنزين والزيوت والشحوم والقطران والدهانات و يرها( والالازات القابلة لالتتعات. وتستةدم المواد الكيمي

 مر( مربع أح هذه الحرائق )رمز هاإلط اء CO2 مثل الةافة

(B) )ا( 

و  معدات كهربائية تعمل مثل المحركات والمولدات و يرها من األجهزة. تستةدم مواد اإلط اء  ير الموصلية مثل المواد الكيميائية الةافة أ

CO2 دائرة زرقاء( هذه الحرائق رمز) هاإلخماد 

(C)  )ج( 

المواد الكيميائية القائمة على الملح  ألط اء هذه الحرائق ستةدم يق الصوديوم ، البوتاسيوم الليثيوم إلخ.   معادن قابلة لالتتعات مثل المالنيسيوم ، 

 نةمة ص راء(  هذه الحرائق رمزكربونات الصوديوم ، الةرافيه ، البيكربونات ، كلوريد الصوديوم ، ) مثل

(D)  )د( 

حرائق في أجهزة الطهي التي تتضمن وسائط طهي قابلة لالحتراق )نباتات أو زيوت أو دهون حيوانية(  تستةدم مواد اإلط اء  ير  

 (K حرف  هذه الحرائق رمز) .الموصلية مثل المواد الكيميائية الةافة أو الر وية أو ثاني أكسيد الكربون إلخماد هذه النار

(K) )هر( 
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أنواع الحريق الي أربعة أنواع بدال من التقسريمة الةماسرية السرابقة حيث يتم ضرم النوع االخير   المعايير واالترتراطات االوربية  تقسرم

(K( الي النوع الثاني )Bلشردة التشراب  أو التطابق بين الحالتين )   والتعامل من الصرنف حيث الشرحوم والدهون الموجودة في كليهما،

D وهو من منظور اخر ال يظهر في أنواع المحالت المنوطة  ا يتطل  مواد وأسرررالي  خاصرررة للتعامل مع علي أن  نوع خاص جد

 -بها هذه الدراسة ،وعلي  فسوم يتم توزيع المحالت المستهدفة الي ثالثة أصناف طبقا لنوع الحريق كما يلي:

االوت  الحرائق تصرنيفاالترالاالت تقع في  كل،نالحظ أن  تقدم من أنواع الحرائق    مقارنة أنواع االترالاالت محل الدراسرة  بماعند 

(A  )  نوع الحرائق اف ويضررر محل   266وعددها(K  في حالة المطاعم )(  بةانA  ) اترررالات ،   15وهي عددها في حدود للمطاعم

، وأخيرا نوع  اترالاالت 4وعددها   لية ( فيوجد في اترالاالت صريانة وتالير زيه السريارات واالترالاالت البتروBأما نوع الحرائق )

  ( يتركز في اتررالاالت تةزين اال ذية والةضررروات والصررناعات التي تضررم أجهزة ومولدات كهربية تحه التشرراليل Cالحرائق )

 .اتالات 46وعددها 

، مع مالحظة أن هناك عدد من   محل الدراسررة طبقا لنوع الحريق المتوقع يوضررح التصررنيف العددي لالتررالاالت (7والشكككل رقم )

االترررالاالت يحتمل بها أكثر من نوع من الحرائق مثل المطاعم تحتوي علي النوع االوت بصررراالت الطعام والنوع الثاني بالمطابخ  

التي تضرم عدد الشرا لين األكبر مع التأكيد علي  وأماكن اعداد الطعام ،وعلي  تم أختيار نوع الحريق طبقا للمسراحة االكبر لالترالات و

 عمل فواصل الحريق بين العناصر المةتل ة.

 
 تحديد درجات االرتباط بين العوامل المحددة لالشغاالت محل الدراسة  .9

 :  (Numeric Dataالعددية ) لعواملبين ا االرتباطدرجات  9-1
 

األسرالي  االحصرائية ،التي تهدف إلي تة يل عدد المتاليرات   يتبع  هو و Factor Analysisالتحليل العاملي يتم اسرتةدام اسرلوا  

في تحليل البيانات أو مصررر وفات  . فهي طريقة إحصرررائية متعددة المتاليرات تسرررتةدمماظاهرة ل Reduction Data أو البيانات

قات بين تلك المتاليرات ، وينتج  الح العأو مصرر وفات التباينات للمتاليرات وحواصررل ضررربها. ويكون الهدف هو توضرريرتباط ،اال

عنهرا عردد من المتاليرات الةرديردة أو الم ترضررررة تسررررمى برالعوامرل. ويهردف إلي تحليرل مةموعرة من معرامالت االرتبراط بين عردة 

أقل    أي يسراعد على فهم تركي  مصر وفة االرتباط أو التباين المشرترك من خالت عددتزالها إلي عدد أقل من العوامل ،متاليرات واخ

 .(10)لتحليل العاملي االستطالعيبدرجة االرتباط التمهيدية ل الةاصة تبين طريقة الحساا  (1رقم )المعادلة  من العوامل

 

 

 
لتحليل العاملي  التمهيدي ل لتحديد درجة االرتباط ( 1المعادلة رقم )

Factor Analysis (11 ) 

     (x    &  y ) اتقيم المتالير 

( y͞ & x͞  )         اتمتوسطات قيم المتالير 

 التصنيف العددي التالاالت الدراسة طبقا لنوع الحريق المتوقع  (7)رقم شكل 
 ** عمل الباحث بت صريف من  )1(& )8(

 

( في اكتشرراف العوامل التي EFA)  Analysis  factor Exploratory عي أو االسررتكشررافيالالتحليل العاملي االسررتطيسررتةدم 

 KMO and Bartletts test of)  وذلك يتطل   .يمكن أن تصررنف إليها المتاليرات باعتبار هذه العوامل فئات من هذه المتاليرات

sphericityلحسرررراا ك رايرة العينرة واختبرار مرا إذا كرانره االرتبراطرات الةزئيرة بين المتاليرات    (أولكن –مراير    –كرايزر  )  اختبرار  ( أو

( إلى ك اية العينة أو أنها مناسررربة ،  1( حيث تشرررير القيم القريبة من ) 1بار من  )صررر ر إلي  صررراليرة ،وتتراوح قيمة هذا االخت

بمصررر وفة    يوضرررح قوة االرتباط بين بيانات االترررالاالت  (4والجدول رقم ) .العينة  ( تشرررير إلى عدم ك اية 5.0+والقيم األقل من )

 .correlation analysisمن خالت تحليل االرتباط   البيانات الةاصة بتصنيف هذه االتالاالت

مما يعني عدم   %50حيث لم تصررل أي قيمة إلي    جميعها  من خالت قراءة الةدوت السررابق نالحظ الضررعف الشررديد في قيم االرتباط 

توافق أسررلوا التحليل العاملي مع أنواع التصررنيف الةوهرية بالدراسررة ،كما يدت علي تشررته قيم  مصرر وفة البيانات، االمر الذي  

 يدعوا الي التصنيف الةزئي لالتالاالت مع التركيز علي العناصر االعلى تأثير أوال ثم ما يليها.
 يبين قوة االرتباط بين أنواع التصني ات لالتالاالت محل الدراسة (4جدول رقم )

درجة  التصنيف نوع 

 الةطورة 
 نوعي  حمل اتالات

 نوع الحريق  مسافة الترحات 

 %10.12- %13.90 %2.24 1 درجة الةطورة 
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 %1.92- %8.56 1 %2.24 حمل االتالات 

 %9.95- 1 %8.56 %13.90 مسافة الترحات 

 1 %9.95- %1.92- %10.12- نوع الحريق 

 *عمل الباحث 

 

 : (Descriptive Dataالعوامل األسمية )درجة االرتباط بين  9-2

( لتحرديرد قيمرة معرامرل االرتبراط عنردمرا يكون المتاليران المراد قيرال Coefficient of contingencyيسررررتةردم معرامرل التوافق )

( خاليا دون خاليا المةموع ونسرتةدم  4العالقة بينهم يزيد عدد خالياه عن )االرتباط بيانات وصر ية، والةدوت المزدوج الذي يمثل  

 .(11)لحساا قيمة معامل التوافق  (3&2) يبالمعادلتان رقمالواضحان  انالقانون

 
 طريقة حساا معامل التوافق  (3&2) ي رقم  معادلتين

 
 (11) (n,x)رقم العمود والصف  –( r)معامل التوافق 

 

بين نوع االتررالات ونوع الحريق علي انهما بيانات وصرر ية، فقد تم تلةي    االرتباطلقيال درجة   ئيبأسررتةدام االسررلوا االحصررا

( ويعرف علمراء 0.41بواقع )وقرد أظهر التحليرل وجود درجرة توافقيرة    (5بكالجكدول رقم )جردوت العالقرة بينهمرا كمرا هو موضررررح  

 ،وهو بدورة يعتبر اقوي دراجات االرتباط حتى خطوة البحث الحالية.  متوسطاالحصاء هذه القيمة بأنها أرتباط  

 

 
 يوضح تصنيف المحات طبقا لنوع الحريق  (5جدول رقم )

 االتالات   االجمالي 

 االجمالي 

 نوع الحريق 

 C B A C B A االتالات 

 اداري  11 0 0 11 فندقية  1 0 0 1

 تةاري  125 3 8 136 مةازن 18 0 2 20

 تةمعات  17 0 0 17 مراكز تةارية 1 0 0 1

 تربية حيوانات وطيور  5 0 0 5 مصانع وور   42 0 26 68

 جراجات ومعار  سيارات  5 0 0 5 مطاعم وكافتريات  14 0 1 15

 وخدمات حرف  28 0 9 37 االجمالي  267 3 46 316

 *عمل الباحث  

بةصرروص نوع الحريق سرريتم التركيز في المالحظات والتوصرريات والنتائج للدراسررة علي نوع مادة االط اء المناسرربة فقط بةدوت 

د مسرألة نوع الحريق من التحليل المرك  للعناصرر، أما عن مسرافات الترحات فسروف يتم فصرلها كذلك عن  يمن صرل وبذلك سريتم تحي

أما عن قيم درجة الةطورة وحمل االترالات النوعي سريتم تحليل جزئي م صرل لهما للضروابط الالزمة لها ، مقترح   التحليل مع وضرع

 كمل يلي:
 المنهج المقترح لحماية المحال المستهدفة .10

 لحماية المحال المستهدفة من أخطار الحريق وأساليب وأشتراطات حمايتها المنهج المقترح موجهات  10-1

،ودون التعدي علي ما أماله    اترالاالت محل الدراسرةطبيعة  مما تقدم من تحليل للعوامل والةصرائ  المرتبطة بمسرببات الحريق و 

 مالمح االستراتيةية المستهدفة في النقاط التالية: تتضحكود الحريق المصري 

وأرت راع    2م  200من تطبيق الكود اذا كانه مسرررراحة أي طابق بالمبنى ال تزيد عن   (أو المحرل )ولي  االتررررالراتع ى المبنى ي   -أ

لي  ال وع .خ يف الةطورة (صررناعي)تةزيني أو وكان أتررالال  تةاري أومهني أواداري أو م 4أعلى أرضررية ب  ال تزيد عن 

 ا ما وجدت في مباني  ير المذكورة ، وهذا يتمشي مع اتتراطات االكواد العالميةت ع ى االتالاالت التي أقل من هذه المساحة اذ

 في عدم االع اء.  )االمريكي والبريطاني( المأخوذ بها

 .ال صل بين متطلبات تأمين المبنى ككل ومتطلبات تأمين النشاط أو المحل كل علي حدة -ا

 .للحماية ضد الحريق موحدةاتتراطات لوضع علي    االعتماديمكن لهذه التولي ة من االتالاالت  ال يوجد تصنيف مةمع   -ت

لما لها من خصررائ  مشررتركة تتوافق وهذه  لتحديد المتطلبات الالزمة للحماية ضررد الحريق  ال بد من تبنى تقسرريم االتررالاالت -ث
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 .)حمل أِتالات ومسافات ترحات(  المتطلبات

لكل اترالات ،وعلي  تتناوت هذه الورقة    التركيز علي تحديد نوع الط ايات اليدوية وحةمها طبقا لنوع الحريق ودرجة الةطورة -ج

االمريكي بناءا علي توصررية الكود المصررري بالرجوع   NFPA 10اليدوية مع االتررارة الي كود  القاء الضرروء علي الط ايات 

 الي  في مثل هذه الحاالت.

ة طبقا  متنوع  لكل منهاوضرع اترتراطات  وفي خصرائصر   يتوافق كل قسرم  تقسريم االترالاالت محل الدراسرة الي أقسرام قطاعية  -ح

 :ومقترح بيان وصف ذلك التقسيم كما يلي، اتتراطات عامة بدايةباالضافة الي وضع  ألختالفها الةزئي

نوع  162)  %51.3  حوالي  العالية في اترالاالت محل الدراسرة  ابسرب  نسربته  ة من ردةتةاريترالاالت الد اترتراطات لاليحدت -1

 . وحمل االتالات ودرجة الةطورة ومةتل ة جزئيا في نوع الحريق الترحاتوهي متوافقة في مسافات   محل(  316من جملة 

لتوافق عامل حمل االتررالات ومسررافة الترحات في كل من اتررالات الحرف والةدمات والمصررانع والور  يتم وضررعها في   -2

  %25.3تمثل نسررربة االترررالاالت  مةموعة واحدة مع تقسررريمها الي مةموعات فرعية علي حسررر  درجة الةطورة وهذه 

(8.2% 17.1%). 

االداري والمهني في مةموعة من ردة بسرب  توافقها في كال من درجة الةطورة وحمل االترالات ومسرافات  االترالات  وضرع  -3

 الترحات ونوع الحريق.

 الةراجات لها كود خاص يتعامل مع كل مستوياتها فية  تطبيق بنوده علي ذلك االتالات لتعقيد أتتراطات . -4

المعموت بها وذلك للتةصررصررية   ومصررلحة الحماية المدنيةمحطات تموين السرريارات يطبق عليها نشرررات وزارة البتروت  -5

 ودرجة خطورتها العالية.

تربية الحيوانات والطيور ،يتم االسرتعانة بأحد االكواد العالمية  بسرب  عدم تعر  الكود المصرري لوضرع اترتراطات لمباني   -6

 لذلك.

 والكافتريات المطاعمالمراكز التةارية ،وال ندقية ،وعلي جميع اتررالاالت  ةقطعي بصررورةكود المصررري  يتم تطبيق بنود ال -7

 واالتالاالت عالية الةطورة.،والتةمعات  ،

  بالقرارات الوزاريةبالنسرربة لالتررالاالت ال ندقية أو المطاعم والكافتريات القائمة يتم تطبيق أتررتراطات التأمين الصررادرة  -8

 والمنشورة كأحد أجزاء كود الحريق المصري. 2021&  2020لعامي 

 

  المساحة صغيرة محالت للمن اإلشغاالت محل الدراسة  %76.60لنسبة   مسالك الهروب متطلبات 10-2

من اجمالي   %76.6الحرف والةدمات والمصررانع والور  نةد أنها تمثل نسرربة  بالنظر الي نسرربة االتررالاالت التةارية واتررالاالت

وذات   2م200االتررالاالت محل الدراسررة ، وبالنظر الي التة يف الذي يتعامل مع  الكود لهذه االتررالاالت ذات المسرراحة االقل من 

توفير مةرج واحد في يشرترط  كود الحريق المصرري  ،وكما أن البةميع درجات خطورتها  (  هيدروكربونية A نوع الحريق االوت )

 كل فرد وبناءا علي ما تقدم من حمل اترالات نوعي وحسر  مسرافات ترحات كل أترالات 60حالة ما لم يزيد عدد ترا لي ال را  عن  

)مع االخذ في االعتبار أن  ية  توفير  واحد  هروا  المقبولة لتوفير مسررلك  المسرراحات  (6رقم )الجدول  يت  الميتة يوضررح  ونها  منها

 .(12) (3م750زاد حةم ال را  عن يف وسح  الدخان إذا يأتتراطات التهوية والتك

 

 
 ( يوضح المساحات المقبولة لتوفير مسلك هروا واحد 6جدول رقم )

عدم  و لمةرج واحدالمساحة أقل 

 معا سح  الدخان

أقل مساحة ال تتطل  سح   

 م( 3)االرت اع المتوسط  دخان

تتطل    المساحةأقل 

 واحدمةرج 

 االتالات 

 اداري  600 250 250

تةاري أرضي   180 250 180

 وبدروم

 تةاري علوي  360 250 250

 حرف وخدمات  300 250 250

 مصانع وور   300 250 250

 ( *يقراعى تاليير المساحة عند تالير االرت اع المحدد بالةدوت) عمل الباحث

  30ال تزيد عن ها  مسرافة ترحال  تتوافق جميعها في أنمن اجمالي االترالاالت    %76.6نسربة تمثل  (  6جدول رقم )االترالاالت المذكورة 

  الةروج من خالل  أو بين  لتوجي  ة المحددومسررافات  البينية بما في ذلك االثاث    متر  6ال تزيد عن   المطلوبة لها ميتةالنهايات  الو  متر

تشرير الي أقصرى مسراحة مع اة من  بالةدوت  مسرلك الهروا، والمسراحات الموضرحة  اتعدم وجود مواد خطرة في مسرار شررطب،

 .التي سيأتي توضيحها بشئ من الت صيلاالمداد بالمياه والرتاتات دون الط ايات اليدوية ومتطلبات المكافحة 

 

 وسائل المكافحة المتنقلة )طفايات الحريق(  10-3
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الضروء علي اترتراطات اسرتةدام   يلي إلقاء  سريتم فيماط ايات الحريق ،ترتراطات ومتطلبات  الكود المصرري البسرب  عدم تعر   

بسررب  صررالر مسرراحات المحالت واالتررالاالت محل الدراسررة  ،و الط ايات اليدوية مكانيا بسررب  ترردة مالئمتها في مكافحة الحريق

ية ى علي أحد وكما تقدم باتكالية البحث أن الكود المصري ال يالطي هذا والسيما المنتشرة بالمناطق الشعبية ووسط البلد والذي ال 

النوع من االترالاالت فسروف يلةأ الباحث الي اسرتةدام وتشراليل ط ايات الحريق بأنواعها المةتل ة طبقا للتةارا السرابقة وال سريما  

والمعروف أن    الط ايات   ةص  الستةدامكود مت  ( العالمية حيث أنهم قد صنف كل منهمOSHAومنظمة )االمريكية  المواص ات 

وفيما يلي ملة  ألنواع   قد تررمل هذه االتررتراطات(  NFPA-10)  الةزء رقم كود الرابطة الوطنية االمريكية للحماية من الحريق

 .(8)ط ايات الحريق الرئيسية

ط ايات الماء وهي نوعان )ط ايات الماء (  1تنقسرررم الط ايات اليدوية حسررر  نوع وسررريط اإلط اء إلى األنواع الرئيسرررية التالية: )

( ط ايات الر وة وهي نوعان )ط ايات الر وة الكيمائية ،ط ايات الر وة  2باسرررطوانة الالازوط ايات الماء بالضرررالط المةزون( ،)

الط  ( ط رايات المسررررحوق الكيميرائي الةراف وهي نوعان ط رايات تعمرل بضرررر 4أكسرررريرد الكربون ، )( ط رايات ثاني  3الميكرانيكيرة(، )

( ط ايات الوسرائط النظي ة. ويتم تحديد 6( ط ايات الالازات الةاملة ،وأخيرا )5الالاز&ط ايات تعمل بواسرطة الضرالط المةزون( ،)

  :(8)  من خالت متطلبات العوامل متعددة اختيار ط ايات الحريق لحالة معينة

المةراطر في المنطقرة التي يرجح حردوث الحريق ،  حردوثر رجح  يق يقحتمرل و  الحريق الرذيوحةم  نوع    أهم هرذه االنواع يتلة  في:  

 الجكدول رقم و  .عوامرل أخرى،و  ظروف درجرة الحرارة المحيطرة،  وجود أجهزة كهربرائيرة مزودة برالطراقرة في محيط الحريق،  فيهرا

)أنظر التصرنيف طبقا لنوع    محل الدراسرة  باالترالاالت  بانواع الحرائق المةتل ة  اط اية السرتةدامهاليوضرح درجة تناسر  نوع    (7)

 وحةم  يراعى توافر الط ايات المتحركة علي عةالت عند مناطق ترررديدة الةطورة والتي تزداد بها مسررربباتو. (7-8الحريق ببند  

 .(31)ويقل بها عاملين المكافحة وتدة وقدرة عوامل االتتعات المحتمل الحريق

 
 ( 14)يوضح درجة تناس  نوع الط اية الستةدامها بانواع الحرائق المةتل ة (7جدول رقم )

 الر وة  Co2 المسحوق  الماء  النوع 

 اسطح صاليرة  اسطح صاليرة  اسطح صاليرة  مناس  جدا  كربونية  Aحريق 

 مناس  جدا  مناس  جدا  مناس  جدا   ير مناس   سوائل ملتهبة  Bحريق 

 خطر مناس  جدا  مناس   خطر اجهزة كهربية  Cحريق 

 

 – A1ويرمز لها بالرموز )  مياه( ط ايات  Aفيتم تصرنيف ط ايات الحريق الي نوعين االوت ) NFPA 10وطبقا للكود االمريكي  

A2 – A3 - ….    مراء بمعني أن رقم لتر(    4.73)جرالون  1.25( وكرل رقم يعني ك راءة الط رايرة لمرا يوازي حةمA4   5  يكرافئ 

 جالون مياه في االط اء.

 ,B5 …., B30( ط ايات بودرة وتةتلف بتركيباتها الكيميائية حس  نوع الحريق المحتمل ويرمز لها بالرموز )Bوالنوع الثاني )

B40 ….)   واالرقام تعني المساحة المالطاه بالقدم المربع فمثالB40  (2م 3.74قدم مربع ) 40تالطي مساحة. 

( ولكن مع اختالف درجة  Aالمحالت الةاصررررة بالدراسررررة تندرج تحه الصررررنف االوت )كمرا تقردم بأنواع الحرائق فالال  حرائق 

خطورتها بما يعني وجوا التركيز علي الصررنف االوت من ط ايات الحريق السررابقة ،وقليل منها  الحاالت سرروف يحتاج الي النوع  

( مع أنواع الحرائق Bطورة كرذلرك، مع االخرذ في االعتبرار صررررالحيرة نوع الط رايرات )الثراني من الط رايرات مع اختالف درجرات الة

 االوت ولكن العك   ير مقبوت وفي عديد من الحاالت يكون تديد الةطورة.

 

 ( Aللتصنيف الحرائق ) وطريقة حسابها االعلى نسبةباالشغاالت اليدوية للطفايات  المقترح التوزيع المكاني 10-4

 تقدر(  Aالةاصرة بنوع الحريق ) اتلط ايموضرع اأقصرى مسرافة ترحات ل تكون أن NFPA 10اترتراطات الكود االمريكي    تقوج 

االخرذ في االعتبرار عردد أو قردرة وحةم الط رايرات المرتكزة بهرذا الموضررررع والتي تتوقف علي حمرل الحريق   ،مع  متر  22.7بحوالي 

واحد وضرع  تحديد مفمن الممكن  ادائري ال را  . فاذا كان تركليبين طريقة توزيع هذه الط ايات (8والشككل رقم )،بال را  الموجود 

 2م  1644تةصررري  مسررراحة  فسررريتمفي هذه الحالة  ،و(  م22.7مسرررافة الترحات )دون تةاوز ال را   حريق في مركز  ال  اتط ايل

 .وبحةم مناس  لحل الحريق Aحريق واحد ذات تصنيف   اتط ايمركز ل

كما أن أقصرري   ،  م32الط ايات بحوالي مرتكزات  وبسررب  اسررتقامة اترركات ال را ات بصرر ة عامة يمكن تحدد أقصررى مسررافة بين 

بالكود  يوضرح أسرلوا توزيع ط ايات الحريق    (8الشككل رقم )، و  م(32*32)  2م1045 تقدر بحوالي هذه المواضرعمسراحة تالطيها  

بعد نقطة من الط اية أي مسررافة عظمى بين كل مترا مسررافة ترحات أل  15فقد حددت   ة لالتررتراطات االوترراأما بالنسررب  .االمريكي

 .(14)مترا بالنسبة للسوائل الملتهبة 8مترا بشرط اال تقل هذه المسافات عن  30ط ايتين تقدر بحوالي 

ات المةتل ة ،فمن الالزم تحديد المسافة  يوبسرب  أختالف مسرافات الترحات بين الكودين المصرري واالمريكي طبقا للظروف واالمكان

نةد أن  فبالمقارنة بين مسررافات الترحات بين الكودين ،الالزمة لتوزيع ط ايات الحريق بما يتناسرر  مع الظروف المصرررية. البينية  

ال تزيد  وبالكود المصرري م  46مسرافة الترحات القصروى بالكود االمريكي لالترالاالت التةارية بدون رتراترات تلقائية ال تزيد عن 

م في حين أن هذه المسرافة بالكود المصرري  76عن المسرافة   هذه ال تزيداالمريكي حددها بأود الكفومع توفير الرتراترات ، م  30  عن

 .من مسافات ترحات االمريكي %65الي  %80 يعمل بحدود نسبة تتراوح بينم ،أي ان الكود المصري  60نه  كا
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،بمعنى أن   في حالة عدم وجود رتراترات تلقائية م  6ومحددة بحوالي  ي متسراوية بين الكودينهبالنسربة الي مسرافات النهايات الميتة ف

،أما في حالة وجود الرتراترات فقد حدد الكود االمريكي هذه لمسرافة بحوالي من الكود االمريكي    %100بنسربة  الكود المصرري يعمل  

لمسررافات المتوسررطة بالكود المصررري  ، وعلي  فدن ا  %80، وهذا يعني ان متوسررط نسرربة المسررافات بين الكودين يحدد بحوالي م  15

  بالمحات المصرررريةمن مثيلتها بالكود االمريكي وسررروف يعتمد البحث هذه النسررربة لبناء مقترح توزيع الط ايات   %80تمثل حوالي  

   .(9لشكل رقم )باوالتي تم توضيحها  

 

  
 

ط ايات الحريق بكود  مواضع أرتكاز يوضح أسلوا توزيع  (8شكل رقم )

NFPA (8)  

 * المسافات الموضحة بالشكل بوحدة المتر

ط ايات   مواضع أرتكاز توزيعل مقترح يوضح أسلوا (9شكل رقم )

 )عمل الباحث(المستهدفة  الحريق المقترح للمحات

 * المسافات الموضحة بالشكل بوحدة المتر

 

يشترط  بالةدوت  ( 1، فالمسلسل رقم )بالكود االمريكي  Aطريقة تصميم وتوزيع ط ايات الحريق من النوع  (8الجدول رقم )يوضح  

( يتم تحديد عدد االجمالي أو 2الحد االدنى ألي أترررالات طبقا لدرجة خطورت  بهذا النوع من الحريق ،ومن خالت المسرررلسرررل رقم )

( بواسرررطة قسرررمة إجمالي المسررراحة علي المسررراحة المذكورة قرين كل درجة  Total of A’s numbers) Aالرقم الكلي للط اية 

ضرع االرتكازية لهذه الط ايات يتم قسرمة إجمالي المسراحة علي المسراحات المذكورة بالمسرلسرل  خطورة ،ومن ثم ولتحديد عدد الموا

الم تر  وضرررع  عند كل مرتكز ، وأخيرا يتم التعديل  A( ،ومن خالت خارج قسرررمة الةطوتين السرررابقتين نسرررتنتج عدد  3رقم )

مع االخرذ في االعتبرار ترررركرل ال را    .لهرا  ات القريبرةالي الط راير   النقراط البعيردةوالضرررربط من خالت أختبرار مسررررافرات الترحرات من  

 المستهدف وتوزيع االعمدة االنشائية واالثاث الموجود الختيار الموضع المناس  لوضع الط اية.

 

 NFPAبكود   (8) بالنسبة للحرائق الهيدروكربونية Aتوزيع الطفايات من النوع يوضح  (8رقم )جدول 
 عالي الخطورة  متوسط الخطورة  خفيف الخطورة  المعيار  م
 2A 2A 4A أقل معدل للطفايات للمكان 1
 2م 93 2م140 2مA 280أقصى مساحة تغطيها وحدة  2
 2م1045 2م1045 2م1045 أقصى مساحة يغطيها موضع )أرتكاز( الطفاية  3
 م 22.7 م 22.7 م 22.7 مسافة الترحال  4

 

من ال را  باالضرافة   2م200لتر لكل  9المسرتةدمة للط ايات اليدوية نةد السرعودية تشرترط ط اية ماء وكمثات ألحدى الدوت العربية 

(. ومن هنرا يمكن برالقيرال أسررررتنتراج أن ط رايرة  15)Aكةم بن   المسرررراحرة لحرائق النوع   4.5ط رايرة بودر مسررررحوق كيمراوي    أو

 4وأن  ،  %6.7مع نسبة امان تقدر بحوالي (  1A)أي   تر ماءل  4كةم )المتوفرة بالسوق المصري( يوازي ما يقرا من   2المسحوق 

كةم من المسرررحوق محلية الصرررنع  3( ،وعلي  تشرررير الدراسرررة الي االكت اء بتوفير ط اية واحدة وزن 2Aتقترا من )بودر كةم 

 .(9بالجدول رقم )وكما هو واضح  بالمحات الصاليرة التي ركزت عليها الدراسة مع عدم التالافل عن باقي االتتراطات
 يوضح التوزيع المقترح للط ايات البودر المتوفرة بمصر بالنسبة للحرائق الهيدروكربونية  (9جدول رقم )



 

 ساليب مكافحتها أ الحريق و   ر ا خط أ حماية المحال العامة من    اشتراطات 

 ( 2020)دراسة حالة المحات العامة المعتمدة بمصر لعام    

                                                         710                                                             JAUES, 17, 63, 2022 

 

 المعيار م
 خ يف الةطورة 

متوسط  

 الةطورة 
 عالي الةطورة 

 Kg 4 Kg 8 Kg 4 أقل معدت للط ايات للمكان 1

 2م 30 2م 45 2م Kg 82 1وزن  ط اية بودر  أقصى مساحة تالطيها 2

 2م 656 2م 656 2م 656 أقصى مساحة يالطيها موضع )أرتكاز( الط اية  3

 م 18.2 م 18.2 م 18.2 مسافة الترحات  4

 

عالية ومتوسرطة ومنة ضرة    يبين طريقة مةتصررة لتوزيع الط ايات بقدراتها المةتل ة  طبقا لمسراحات االترالاالت  (10الجدول رقم )

من االتررالات متوسررط الةطورة   2م279( هي  A2،ونالحظ من الةدوت ان أقل مسرراحة تالطيها الط اية )  بالكود االمريكي الةطورة

( ، وتعتبر هذه المسراحة هي الحد العملي لنطاق الط اية بشركل عام. مع  A10تالطيها بواسرطة ط اية )  2م1045وأقصرى مسراحة هي 

( وبرالمثرل يمكن أعتبرار أن  A1( برأثنين من )A2( ال يوفي برالالر  في اي أتررررالرات اال اذا تم اسررررتبردات )A1االتررررارة أن نوع )

(A4=2*A2)  .وهكذا جميع احةام الط ايات 

 
 ( 8)يوضح توزيع ط ايات المياه بمساحات االتالاالت مةتل ة الةطورة بالكود االمريكي( 10جدول رقم )

 الط اية اليدوية  2المساحة المالطاه م الط اية اليدوية  2المالطاه مالمساحة 

عالي 

 الةطورة 

متوسط  

 الةطورة 

عالي 

 الةطورة 

متوسط  

 الةطورة 

عالي 

 الةطورة 

عالي 

 الةطورة 

متوسط  

 الةطورة 

خ يف  

 الةطورة 

المكافئ من 

 المياه باللتر
 النوع 

929 1045 1045 37.5 10A 0 0 0 3.75 1A 

1045 1045 1045 75 20A 0 279 557 7.5 2A 

1045 1045 1045 112.5 30A 0 418 836 11.25 3A 

1045 1045 1045 150 40A 372 557 1045 15 4A 

     557 836 1045 22.5 6A 

 

اذا    82ما تقدم فان الطريقة المقترحة لحسررراا اجمالي أوزان ط ايات الحريق تقوم علي قسرررمة اجمالي المسررراحة على   وبناءا علي

اذا كرانره الةطورة عراليرة، ومن ثم يتم مراعراة   30اذا كرانره الةطورة متوسررررطرة و علي    45كرانره الةطورة خ ي رة ونقسررررم علي  

يبين    (11الجدول رقم )ومرتكزة معا ومدى قبولها كما في الةدوت السرررابق. مسرررافات السرررير مع التأكيد علي اوزان المةموعات ال

 .مةتصرة لتوزيع الط ايات بقدراتها المةتل ة  طبقا لمساحات االتالاالت عالية ومتوسطة ومنة ضة الةطورةمقترحة  طريقة 

 
 للمحات بمصر مةتل ة الةطورة  بمساحات االتالاالت البودرتوزيع ط ايات  مقترح يوضح (11جدول رقم )

 الط اية اليدوية  2المساحة المالطاه م

 خ يف الةطورة  متوسط الةطورة  عالي الةطورة 
احتماالت الط ايات  

 Kg المةمعة

  الط ايات

 المتوفرة بمصر 

المكافئ  اجمالي 

 Kgمن البودر 

النوع  

NFPA 

0 0 0  1 Kg  ---  

0 0 0  2 Kg 2 Kg 1A 

0 0 0  3 Kg  ---  

2م 180 0 2م 328   1+3 or 2+2  --- 4 Kg 2A 

2م 270 0 2م 492    6 Kg 6 3A 

2م 240 2م 360  2م 656   6+2  ---- 8 4A 

2م 270 2م 405  2م 656     9 Kg  ---  

2م 360 2م 540  2م 656    12 Kg 12 6A 

2م 600 2م 656  2م 656   12 9   ---- 20 10A 

2م 656 2م 656  2م 656    25 Kg  ---  

2م 656 2م 656  2م 656   25+9+6  --- 40 20A 

2م 656 2م 656  2م 656    50 Kg  ---  

2م 656 2م 656  2م 656   50   12   --- 60 30A 

2م 656 2م 656  2م 656   50 25 6   --- 80 40A 

 كيلو جرام  1،2،3،6،9,12,25,50 االوزان المتاحة بمصر بودر فقط وأوزانها محددة في كال من االط اء *وحدات

االرقام المبينة لتحديد وزن وعدد      عند وجود اتررالات محدد درجة خطورت  يتم قسررمة مسرراحت  عليان السررابق  ونالحظ من الةدوت
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  270وهو اتالات عالي الةطورة نقسم هذه المساحة علي   2م  6000مةموعات الط ايات المطلوبة. فمثال اذا كانه مسراحة االتالات 

كةم وهكرذا. أمرا اذا كران هرذا االتررررالرات متوسررررط  25ط رايرات وزن   10لتحرديرد   656كةم او نقسررررم علي    9ط رايرة  23لتحرديرد عردد  

 كةم ،وهكذا. 6ط اية وزن  23يتحدد عدد  270ورة وقسمنا علي الةط

 
 الخالصة والتوصيات  .11

من اتررررالاالت المحات العامة منها   %80نسرررربة صررررناعي وور  او تةاري تمثل المحات التي اتررررالالها اداري ،خدمي او حرفي ،

تحتاج الحد االدنى من متطلبات الحماية ضرررد الحريق ف   2م250إذا قله مسررراحتها عن    عالي الةطورة. هذه المحاتبلي     76.6%

ميت  ال تزيد النهاية الم ومسرافة 30عن   مسرافة الترحات  ال تزيد  بشررط أنسرم  110ال يقل عرضر  عن   فقط واحد مةرجتوفير  وهي: 

وأال تزيد    ( )اذا تم توفيرها(2Aالمحلي( أو ط اية نوع )كةم مسررحوق )متوافر بالسرروق 2*2مع توفير ط اية حريق حةم م ،6عن  

مساحت  ية  أال تزيد التةاري اذا كان باالرضي أو البدروم  االتالات ،مع االخذ في االعتبار أن    م18.2عن    للط ايةمسافة الترحات  

 .2م180عن 

أال تزيد المسرافات بين ط ايات الحريق ذات المسراحات االكبر بشررط   يمكن أسرتةدام المتطلبات السرابقة كوحدة مديولية لالترالاالت

توافر باقي متطلبات التةصررصررات االخري من تهوية وسررح  دخان وأط اء ذاتي و يرها م مع االخذ في االعتبار وجوا  18عن  

 من أتتراطات ومتطلبات بالكود المصري للحريق.

والمنشرأت  ير المع اة بالكود المصرري وباقي إترالاالت المحات العامة   سرتهدفةالماالترالاالت  عالية الةطورة من المحات ترالاالت  ا

 يراعي تطبيق االتررتراطات الةاصررة إلتررالاالت تموين السرريارات المةتل ة،كما  أتررتراطات  ومتطلبات  كاملة  طبق عليهايق للحريق 

 NFPA101 تربية الحيوانات والطيور يتم تطبيق اترتراطات الكود االمريكي  إترالاالتأما عن    والصرادرة من الةهات المةتصرة.

 .للحربق تن يذا لتوجيهات الكود المصري

ضرعف عالقة االرتباط بين العوامل المؤثرة علي اترتراطات الحماية باالترالاالت محل الدراسرة، عدا العالقة بين أظهرت الدراسرة  

%  A&  1 لها  نوع الحريق المحتمللالتررالاالت محل الدراسررة  %   88,9نسرربة و  .%41نوع اإلتررالاالت ونوع الحريق فقد سررةله  

% متوسررطة  90,82% من اإلتررالاالت محل الدراسررة تصررنف عالية الةطورة، ونسرربة  23,73نسرربة . وC   % نوعB  &  10,1 نوع

% من 62نسرربة كما أن   .لل رد  2م  5-3 % حمل اإلتررالات لها يتراوح بين  76,25نسرربة و .% منة ضررة الةطورة9,49 &الةطورة، 

 .م علي األكثر30هذه اإلتالاالت تحتاج مسافة ترحات 

اإلسررراع بتحديث أجزاء الكود و، توصرري الدراسررة بدلالاء بنود اإلع اء من كود الحريق المصررري علي  رار باقي األكواد الدولية

 ،كما  اسررة ميدانية للوقوف علي النسرر  واألعداد الواقعية طبقا لتصررنيف المحات العامة محل الدراسررةعمل در،و المصررري للحريق

تة ي ا علي صررالار المسررتثمرين أصررحاا المحالت الصرراليرة عوضررا عن   االقتصرراديةعلي إنتاج ط ايات المياه   تحث المسررتثمرين

 ضرررد الحريق  المسرررتثمرين ماديا لتطبيق اترررتراطات األمان والسرررالمةدعيم صرررالار  ت،و ط ايات البودر الوحيدة المتوفرة بمصرررر

 .،باالضافة الي عمل برنامج صيانة دوري للط ايات مدعم لهذه ال ئة
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