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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتباًرا من التاريخ المبين  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ 
وحتى يمكن التحقق من حالتها، ينبغي للمستخدمين الرجوع إلى  على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األ

  هذه الوثيقة غير مخصصة للبيع.

 ( UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 ، الواليات المتحدة األمريكية.NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 

 

 

 

 

 لصالح مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 2021جميع الحقوق محفوظة لعام   
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 تمهيد 

 حدوث انفجارات غير مقصودة في مواقع الذخيرةتُشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والزائدة مخاطر مزدوجة تتمثل في  
  .وتحويلها إلى أسواق غير مشروعة

وتشريد أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخائر، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار بيئية  
أكثر من   في  العيش  التي يتم رصدها على   بلًدا.  100وانقطاع سبل  االنفجارات  أحد أعنف  التخزين  منطقة  في  العرضية  التفجيرات  وتمثل 

 الق. اإلط

أدى تحويل مسار استخدام مخزونات الذخائر إلى تأجيج الصراعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، ويسهم كذلك في صنع  
وتم تحويل جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين الجهات المسلحة غير التابعة للدول بصورة غير مشروعة من   األجهزة المتفجرة المرتجلة.

بالتهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتحويل، طلبت الجمعية العامة من األمم المتحدة وضع   1حكومية. القوات ال مبادئ  وإدراكًا منها 
وتنص المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، التي تم االنتهاء من وضعها في .2 توجيهية ترمي إلى إدارة الذخيرة بالطريقة المالئمة

، على إرشادات طوعية وعملية ونمطية بهدف دعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة  2011عام  
بإدارة المعارف   التقليدية بشكٍل آمن وفعّال.  وفي الوقت نفسه، أُنشئ برنامج األمم المتحدة للضمانات المعززة بوصفه المنبر المقابل المعني 

 شراف على المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ونشرها. بغرض اإل

توفير الدعم تكفل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أيًضا أن تعمل الكيانات التابعة لألمم المتحدة باستمرار على إسداء المشورة و
إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية األطفال إلى نزع السالح، ومن تقليل الجريمة إلى من اإلجراءات المتعلقة باأللغام  -بدرجة عالية من الجودة 

 التنمية.

مجلًدا تنص على إرشادات عملية نحو اتباع نهج "إدارة مدى الحياة" فيما يتعلق   12تتألف المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من  
، مما يجعلها  على المستويات األساسية والمتوسطة والمتقدمةوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  ويمكن تطبيق المبادئ الت بإدارة الذخيرة. 

كما يمكن للدول المهتمة وأصحاب المصلحة   مناسبة ومالئمة لجميع المواقف وذلك من خالل مراعاة التنوع في القدرات والموارد المتاحة.
 .قنية الدولية بشأن الذخيرة في تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدامةاالستفادة من المبادئ التوجيهية التاآلخرين 

رة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على األقل، لتعكس القواعد والممارسات المتطو
وتُجرى المراجعة بواسطة مجلس   الناتجة عن التغييرات التي تطرأ على اللوائح والمتطلبات الدولية.إلدارة مخزون الذخائر، وإلدراج التغييرات  

( والذي يضم خبراء تقنيين وطنيين يدعمهم مجموعة تنسيق SaferGuardاالستعراض التقني لبرنامج األمم المتحدة للضمانات الُمعززة )
  بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عمليًا.استراتيجي مقابلة تضم منظمات ذات خبرة تطبق الم

على  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  من  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  االطالع  يمكن 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

   

 

 

 

1S/2008/258.  
تأمين مستقبلنا  في خطته لنزع السالح، انظر أيضا الحاجة الملحة إلى معالجة المخزونات التي يتم االحتفاظ بها بصورة سيئة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة  2

 .(2018)المشترك 
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 مقدمة 

لذا، خالل أي عملية  تنطوي عمليات تخزين ومعالجة الذخيرة واالنفجارت في منطقة لتخزين الذخيرة على أخطار متأصلة لألفراد والممتلكات.
ات لعمليتنطوي على تخزين و/أو مناولة الذخيرة والمتفجرات، تتحمل السلطة الوطنية المسؤولية القانونية للتأكد من أن المخاطر المتعلقة بهذه ا 

 (. ALARPمقبولة ومنخفضة قدر اإلمكان عمليًا )

ة آمنة يتمثل أحد أكثر الوسائل فعاليةً لحماية الجمهور من آثار االنفجارات في المحافظة على مسافات الفصل، والتي دائًما ما تضمن وجود مساف
هامة وهي أنه كلما زادت مسافة الفصل، زادت الحماية  والبد من تذكر نقطة   مقبولة بينك وبين المتفجرات أثناء عمليات التخزين والمناولة.

 المتوفرة.

(،  وقد مكّن تقييم آثار حدث انفجاري غير مرغوب )مثل، عصف االنفجار، والكرة النارية الحرارية، وأنصاف أقطار الشظايا والركام اإلنشائي(
الضرر(، سمحت بتحديد "أفضل الممارسات" الخاصة بالمسافات  والتنبؤات الخاصة بأي المستويات المحددة للمخاطر )من ناحية اإلصابات أو 

هذه الجداول، )التي تحتوي   كما وضعت منظمات إقليمية جداول صافي الكمية االنفجارية وأدنى مسافات مرتبطة بها، يوصى بها. الفاصلة.
ل أسس التخزين اآلمن   المسافات الفاصلة المالئمة(، تُعرف بجداول المسافات اآلمنة من الكمية، ومع المعايير األخرى الستعمالها، يجب أن تشكِّ

مواقع االنفجار المحتملة، إضافة إلى تحديد أماكن أي مواقع معرضة للمخاطر في موقع ينالها فيه خطر آثار انفجار يمكن أن ينبثق  3وترخيص 
ى التجارب والبيانات األخرى، ولكنها عُرضة للشك بسبب هذا وتستند جداول المسافات الكمية هذه إل عن انفجار في أي مواقع انفجار محتملة.

لذا يجب أن تخضع المسافات اآلمنة من الكمية للتدقيق المستمر مع توفر المزيد من   4تنوع طبيعة االنفجارات وعدم اكتمال بيانات التجارب. 
  ومن ثّم ينبغي تبادل هذه المعلومات على الصعيد الدولي. البيانات.

طي إضافي، يحتاج مستعملو المسافات اآلمنة من الكمية الموصى بها ضمن هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  وكإجراء احتيا
 إلى تفهم أن استعمال المسافات اآلمنة من الكمية هو بالضرورة حل وسط بين "مستوى مقبول من المخاطر" و "الحماية المطلقة"، حيث إنه من

فمن المتوقع  ماً الحصول على / تحديد كل األرض المحيطة بمواقع المتفجرات بحيث تنتفي كل مخاطر االنفجارات وآثارها.غير العملي عمو
تحطم الزجاج وحدوث بعض األضرار الهيكلية وتأثيرات الشظايا، التي قد تؤدي في بعض الحاالت إلى حدوث إصابات وربما الوفاة، خارج 

وحيث يتوفر هذا، فإنه يجب تطبيق مسافات أكبر من تلك التي تتطلبها أدنى مسافات آمنة للكمية أينما كان ذلك   مسافات الفصل "اآلمنة" هذه. 
  ممكناً / عملياً.

امج األمم  تتوفر مجموعة أدوات الدعم الخاصة بتنفيذ المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لبرن
 .5ترخيص حدود المتفجراتمتحدة للضمانات المعززة ومن بينها أداة إنشاء ال

 

 

 

 

 

 

 فق المتفجرات. ترخيص مرا ]هـ[ 02.30:2020راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  3
 رغم إجراء تجارب مكثفة لدعم تطويرها. 4
5license-limit-saferguard/explosives-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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 المسافات الكمية ومسافات العزل 

 النطاق  1

كما  مية.تقدم هذه الوحدة من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وتوضح مفهوم وتحديد المسافات الفاصلة والمسافات اآلمنة من الك
معالجة   تخزين  لدعم  استعمالها  يجب  التي  المالئمة  بالمسافات  الخاصة  التوصيات  أيضاً  بكفاءة وفعالية وأمان، وتوفير  تقدم  التقليدية  الذخيرة 

 مستوى مقبول من الحماية لألفراد المحيطين والمواقع المعرضة للمخاطر. 

 المراجع المعيارية  2

 قة.هناك قائمة من المراجع المعيارية في الملحق أ، ويُشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثي
أما المراجع غير المؤرخة، تسري النسخة األحدث للوثيقة المعيارية المشار إليها  بالنسبة للمراجع المؤرخة، ال تسري إال النسخة المذكورة.

 )وتتضمن أية تعديالت(.

محتويات وحدة المبادئ  يحوي المرفق "ب" قائمة أخرى بالمراجع المعيارية في صورة مراجع تحدد الوثائق التي تحوي معلومات إضافية عن 
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 المصطلحات والتعريفات 3

مسرد (  E)01.40:2020ألغراض هذه الوحدة، تنطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شموالً الواردة في الوحدة  
 .المصطلحات والتعريفات واالختصارات الواردة فيها

ألغراض التخزين، قادًرا على منع التعرض ميزة أرضية طبيعية أو كومة اصطناعية أو حاجز أو جدار يكون، يشير مصطلح "المتراس" إلى 
 .رغم أنه قد يتم تدميره في هذه العملية متفجراتالمباشر لالنفجار من كمية 

اعتراض أجسام متطايرة عالية السرعة ومنخفضة الزاوية من موقع انفجار محتمل وحماية مخزون المتفجرات المخزنة في    بإمكان المتراس
قد يقع المتراس في موقع   تعمال مصطلح "حاجز وقائي"، ويتم اآلن استعمال مصطلح "حاجز" على نحو أكثر.توقف تدريجياً اس مكان قريب.

إذا كانت موجودة في موقع انفجار محتمل، فقد يتم تدميرها من خالل انفجار في موقع االنفجار المحتمل،  انفجار محتمل أو في موقع مكشوف.
 ولكن ليس حتى تحقق هدفها.

منطقة مستخدمة لمناولة الذخيرة والمتفجرات ومعالجتها "منطقة تخزين الذخيرة" و"منطقة المتفجرات" و"منشأة المتفجرات" إلى  يشير مصطلح  
 .مترًا من أي بناية أو كومة تضم ذخائر ومتفجرات 50وحيث ال يكون هناك سياج، فهي منطقة نصف قطرها  وتخزينها.

مخزن ذخيرة أو صومعة أو كومة أو شاحنة أو مقطورة محملة بالذخيرة أو بناية معالجة ذخيرة  ( إلى ESيشير مصطلح "الموقع المكشوف" )
(APB في موقع االنفجار المحتمل )( أو مبنى مأهول أو مكان تجميع أو طريق مرور عام، والذي يتعرض لتأثيرات االنفجار )أو الحريق
(PES.المقصود ) 

مم    450مبنى غير قابل لالحتراق يُستخدم لتخزين المتفجرات بجدران ال تقل سماكتها عن  يشير مصطلح "المبنى ذو الجدران المعززة'' إلى  
وعادةً ما يتم تقوية   مم من الطوب أو مقاومة اختراق مكافئة من المواد األخرى مع/بدون سقف واقٍ.  700( أو  RCمن الخرسانة المسلحة )

 .(PESحالة مواجهة موقع انفجار محتمل آخر )الباب في 

مخزن ذخيرة يُبنى عادةً على سطح األرض بسقف مغطى بطبقة أرضية  إلى (" ECMمخزن ذخيرة مغطى بطبقة أرضية )يشير مصطلح "
 .المخزن القبابي"كان يُعرف سابًقا باسم " وله جوانب وجزء خلفي وُمشيد من الصلب المموج أو الخرسانة المسلحة. 

 
فعند وجوده، بإمكان المتراس األمامي أن يوفر حماية كبيرة لمحتويات مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية من انفجار في موقع   قد يكون/ال يكون الجدار األمامي محميًا بمتراس.

 مجاور ويحتمل أن يخفف من تأثيرات االنفجار داخل مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية. 

إلى   المأهول"  "المبنى  مدنيًا(.يشير مصطلح  يكون  ما  أو جزئيًا )عادةً  بالكامل  أو هيكل مشغول  مع  مبنى  ترادفي  بشكٍل  المصطلح  ويُستخدم 
  .المبنى المشغولمصطلح 

المعرضة للمخاطر غير   أدنى مسافة مسموح بها بين المواقع االنفجارية المحتملة والمواقعيشير مصطلح المسافة اآلمنة للبناية المأهولة إلى  
  .المرتبطة التي تتطلب درجة عالية من الحماية من أي انفجار

  مسافة البناية المعمورة هي شكل من أشكال البعد المالئم خارج منطقة المتفجرات. 1مالحظة 

( داخل  ES( وموقع مكشوف )PESمل )المسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محت( إلى  IQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الداخلية" )
 .منطقة المتفجرات
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الحد األدنى المسموح به للمسافة بين مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات ومباني  ( إلى  IMDيشير مصطلح "المسافة بين مخازن الذخيرة" )
حدهما إلى اآلخر جراء صاروخ أو لهب أو  أو كومات أخرى من هذا القبيل والتي ستمنع االنتشار الفوري لالنفجارات أو حدوث اشتعال من أ

  .انفجار

  (.IQDالمسافة بين مخازن الذخيرة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخلية )

المحترق وتأثيرات الشظايا مرتفعة الزاوية   قد تستمر التفاعالت الالحقة )حريق أو انفجار( في المواقع المتفجرة المجاورة التي تتفق مع المسافة بين مخازن الذخيرة، نتيجة الحطام
 وانهيار المبنى ونحو ذلك. 

  .((ESHأي مبنى أو هيكل أو حاوية معتمدة لتخزين المواد المتفجرة. )راجع مخزن المتفجرات )يشير مصطلح "مخزن الذخيرة" إلى 

إعادة جمع قطارات الشحن، أو مناطق تتجمع فيها  /مجموعات من تحويالت السكك الحديدية، حيث يتم جمع يشير مصطلح ساحة اإلرشاد إلى 
 .القوافل البرية

(  ES( وموقع مكشوف )PESالمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  OQDيشير مصطلح "المسافة الكمية الخارجية" )
 .خارج منطقة المتفجرات

ة المتفجرات التي ستشكل خطر انفجار أو يترتب عليها تطاير شظايا أو انبعاث موقع كمي( إلى  PESيشير مصطلح "موقع االنفجار المحتمل" )
 .حرارة أو حطام في حالة حدوث انفجار

الحد األدنى المسموح به للمسافة من مبنى أو كومة تحتوي على متفجرات إلى مبنى  ( إلى PBDيشير مصطلح "مسافة مبنى المعالجة'' )
ة إلى آخر، توفر درجة معقولة من التحصين لألفراد داخل مبنى )مباني( معالجة الذخيرة ودرجة عالية من معالجة الذخيرة، أو من مبنى معالج

 .الحماية ضد انتشار االنفجارات على الفور أو الحًقا
  (.IQDمسافة مبنى المعالجة هي شكل من أشكال المسافة الكمية الداخلية )

يُستعمل لمرور الجمهور، أو سكة حديد خارج منطقة المتفجرات تستعمل لحركة المسافرين، أو طريق  يشير مصطلح "طريق عام للمرور" إلى
  ممر مائي، مثل نهر به ماء مدي جزري وقناة، تسلكه سفن الركاب.

 يُعد طريق المرور العام موقعًا مكشوفًا. 

( وطرق PESسموح بها بين موقع انفجار محتمل )الحد األدنى من المسافة الم( إلى  PTRDيشير مصطلح مسافة طريق المرور العام'' )
المرور العامة، بحيث ال يُشكل اشتعال المتفجرات أو انفجارها في موقع انفجار محتمل خطًرا داهًما على ركاب المركبات في موقع مكشوف 

(ES). 

  (.OQDمسافة طريق المرور العام هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجية )

( وموقع مكشوف  PESالمسافة الدنيا المسموح بها المطلوب توافرها بين موقع انفجار محتمل )( إلى  QDمصطلح "المسافة الكمية" )يشير  
(ES).  

 .(ES( وموقع مكشوف )PESمصطلح عام للمسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )يشير مصطلح "مسافة الفصل" إلى 

 ويمكن تطويرها من خالل استخدام تحليل نتائج االنفجار.  الفصل استخدام نظام المسافة الكمية أو ال تتضمنه.قد تتضمن مسافات  

المناطق التي تشهد تجميع/تفكيك شحنات المتفجرات التي تمر بحركة مرور بين وسائل النقل التي تعمل يشير مصطلح "منطقة العبور" إلى  
 خارج المنطقة. داخل مرفق المتفجرات وتلك التي تعمل

موقع ُمعّرض للمخاطر يُعد ضعيفاً نظرًا لطبيعة بنائه أو وظيفته، وبالتالي يُعيّن موقعه على مسافة تزيد عن   يشير مصطلح "بناية ضعيفة" إلى
  .المسافة الطبيعية للمسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات

ي على مساحة كبيرة من الزجاج المكشوف الذي يواجه موقع االنفجار المحتمل والمستشفيات وأماكن التجمعات الكبيرة مثل المدارس  من أمثلة ذلك المباني متعددة الطوابق التي تحتو
  والكنائس والهياكل من نوع المستودعات التي تستخدم تقنيات بناء الجدران الستائرية.

( ومبنى معرض  PESدنيا المسموح بها بين موقع انفجار محتمل )المسافة ال( إلى  VBDيشير مصطلح "مسافة المبنى المعرض للخطر" )
 .للخطر

  (.OQDمسافة المبنى المعرض للخطر هي شكل من أشكال المسافة الكمية الخارجية )

عن األحكام وفقًا "يجب"، "ينبغي"، "قد"، "يمكن" للتعبير  الكلمات في كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم استخدام
 الستخدامها في معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

a) وتستعمل لإلشارة إلى متطلبات يجب إتباعها بصرامة بغرض االلتزام بالوثيقة، وال يُسمح بأيانحراف عنها.  :تشير "على" إلى مطلب  
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b) إمكانيات، يوصى بإحداها كونها مناسبةً جداً، دون ذكر أو    وتُستعمل لإلشارة إلى أنه من بين عدة  :تشير كلمة "ينبغي" إلى توصية
استبعاد اإلمكانيات األخرى، أو إلى أن مسار عمل ما ُمفضل، لكنه ليس بالضرورة مطلوبًا، أو إلى أن )في صورة النفي، "ينبغي أال"( 

ر ولكن ليس محظوًرا.  إمكانية أو إجراء معين مستنكّّْ

c)  وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار العمل في إطار حدود الوثيقة.  :الرخصةتشير كلمة "قد" إلى 

d) وتستخدم لتعبيرات اإلمكانية والقدرة، سواء كانت مادية أو بدنية أو عارضة.  :تشير كلمة "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 

 مسافات الفصل  4

( حيث تُحدَّد المخاطر الناجمة عن حالة  ES( وموقع مكشوف )PESتمل )مسافة الفصل هي المسافة الدنيا المسموح بها بين موقع انفجار مح
ويمكن   (.5وقد ال تتضمن مسافات الفصل بالضرورة استخدام نظام المسافة الكمية )البند   انفجار على أنه يمكن للسلطة الوطنية المناسبة تحملها. 

مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة    10.02توجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  تحديدها من خالل استعمال تحليل نتيجة االنفجار )انظر المبادئ ال
رغم ذلك، يُعد استخدام نظام المسافة الكمية "أفضل ممارسة" بالنسبة للعديد من الدول، وبالتالي سيشكل أساس التوجيه ضمن وحدة   .(المخاطرة

 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة هذه. 

لك، ال تستبعد المسافات الكمية المخاطر التي يتعرض لها الجمهور جراء األجسام المتطايرة والزجاج المكسور والبالط المزاح وما إلى ومع ذ 
بالمبنى ومن السهل نسبيًا توفير   ذلك، أو خطر التعرض لبعض اإلصابات الطفيفة للركاب. يُعد التزجيج من العوامل المهمة لحماية الركاب 

  6حماية.ميزات ال

 معلومات أساسية عن المسافات الكمية  5

تستخدم دول كثيرة قواعد تستند إلى المتفجرات وكميتها والمسافة من المتفجرات إلى المكان الذي يتعرض فيه األشخاص، وفي بعض الحاالت، 
قانون هوبكنسون/كرانز إلى النهج المشتق من  ( وتستند  Q-Dتُعرف هذه القواعد بمعايير المسافة الكمية ) المرافق/المعدات الحيوية للخطر.

فهي تمثل األساس بالنسبة للكثير من العمل على تقدير الكمية المناسبة   والذي تم تنقيحه بشكٍل أكبر من خالل مجموعة من المعامالت. 87،للقياس
 ومسافات الفصل.

 :الجذر المكعبقانون تحجيم أيًضا باسم قانون هوبكنسون/كرانز للقياس يشار إلى 

1/3)2/W1) = (W2/R1(R 

 

1/3R = ZW 

R )المدى )م = 

Z .)معامل التناسب )يعتمد على الضغط الزائد لعصف االنفجار المقبول =   

 " من أجل عمل المسافة الكمية.Qيُستخدم المعامل "

W )الوزن المتفجر )كجم = 

 المسافة الكمية.يُستخدم معامل "الكمية المتفجرة الصافية" من أجل عمل 

 
 قانون هوبكنسون/كرانز للقياس  :1جدول 

 
  :10أمان تخزين المتفجرات للتخزين فوق سطح األرض، والقائم على أفضل الممارسات اإلقليمية9' المستعمل في  Qأمثلة للمعامل '  2يبين جدول  

Q  مالحظات  الغرض المسافات الكمية 

3,6 
)المسافة 
البينية  
لمخازن  
 الذخيرة(

8.0 
)المسافة 

بين 
مسافات  
 المعالجة( 

المسافة اآلمنة من الكمية 
 داخل منطقة المتفجرات

تُستخدم للتنبؤ بأدنى مسافة عزل يجب مراعاتها بين مواقع االنفجار  
المحتملة والمواقع المعرضة للمخاطر التي تحتوي على متفجرات )والتي  

اقع انفجار محتملة(، وبين مواقع االنفجار المحتملة  هي في الواقع مو
 وبنايات معالجة الذخيرة.

. 

تسري أدنى المسافات  ▪
الجائزة أكثر إذا كانت  

R  أقل من مستوى
معين، يختلف لكل  

 ".Zوظيفة لـ"

المسافة من طريق عام  14.8
 للمرور

وطريق مرور  تُستعمل للتنبؤ بأدنى مسافة فاصلة بين موقع انفجار محتمل 
 عام يرتاده المدنيون.

 

  مبادئ وعمليات إدارة المخاطرمدخل إلى  02.10راجع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يُعد تحليل مخاطر التزجيج مكونًا متخصًصا في تحليل نتائج االنفجار. 6
 . 1997دليل مخاطر الزجاج البريطاني لعام  و
 .  13565،1915برترام هوبكنسون، محضر اجتماع مجلس الذخيرة البريطاني  7
 . 1916، شبرينغر فيرالغ، برلين، كتاب المقذوفاتكارل كرانز،  8
 ".Qالتقنية الدولية بشأن الذخيرة، رغم أن البرمجية تسمُح للمستخدم بإدخال قسم بديلة لـ" " في برمجية المبادئ التوجيهيةQهذه هي اإلعدادات االفتراضية لـ"9

 منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومطقة منظمة حلف شمال األطلسي.  10
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Q  مالحظات  الغرض المسافات الكمية 

المسافة من المبنى  22.2
 المأهول 

تًستعمل لتنبؤ بأدنى مسافة فاصلة بين موقع انفجار محتمل بناية يأهلها 
 المدنيون.

المسافة اآلمنة للبناية  44.4
 الضعيفة 

  تًستعمل لتنبؤ بأدنى مسافة فاصلة بين موقع انفجار محتمل وبناية ضعيفة.

 
 "Qأمثلة المعامل " :2جدول 

 
 

على التجارب والبيانات األخرى، لكنها معرضة للشك نتيجة لتغير طبيعة  2” المبينة في الجدول  Qتستند معامالت المسافات اآلمنة من الكمية“
 ر، بينما تتاح المزيد من البيانات. نتيجة لهذا، يجب أن تخضع المسافات اآلمنة من الكمية إلى التنقيح المستم االنفجارات ونقص بيانات التجارب.

لتصنيف المتفجرات حيث إن كل األعمال السابقة المتاحة في مج بنظام األمم المتحدة  ال  يتطلب استعمال المسافات اآلمنة من الكمية التزاماً 
 11المسافات اآلمنة من الكمية استعملت نظام األمم المتحدة لتصنيف الخطر.

المسافات اآلمنة من الكمية هو ذلك الخاص بحلف وارسو السابق، والذي إستعمل المسافات اآلمنة من الكمية المبينة    نظام أقل تعقيداً الستعمال
  .3في الجدول  

 

Q  تعليق الغرض المسافات الكمية 

مسافة النيل من اإلنسان   4.5
 )االنفجار(

انفجار تُستعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة آلثار االنفجار بين موقع 
 محتمل واألفراد.

 

مسافة النيل من اإلنسان   14.0
 )التشظي( 

تُستعمل لتنبؤ المسافات الفاصلة آلثار التشظي بين موقع انفجار  
 محتمل واألفراد.

تشبه المسافة من طريق عام 
 . 2للمرور في الجدول 

 
 "Qأمثلة المعامل " :3جدول 

 
 

 أنواع المسافات اآلمنة من الكمية  6

قة  نوعان رئيسيان من المسافات اآلمنة من الكمية: المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات، والمسافة اآلمنة من الكمية خارج منطهناك  
  .4وهما بدورهما لديهما أنواع فرعية ملخصة في الجدول   المتفجرات.

 نوع المسافات الكمية
األنواع الفرعية للمسافات اآلمنة من  التطبيق 

 الكمية

المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة  
 المتفجرات 

)الذخيرة( المسافة بين مباني المعالجة   عادة داخل منطقة المتفجرات المعينة فقط.
(PBD) 

 المسافة البينية لمخازن الذخيرة

المسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة  
 المتفجرات 

 المسافة من طريق عام للمرور .12خارج منطقة المتفجرات المعينة فقط 

 المسافة من المبنى المأهول 

 المسافة اآلمنة للبناية الضعيفة

 
 أنواع المسافات اآلمنة من الكمية :4جدول 

 
 

 ( 1)المستوى المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات  6.1

مسافة يجب مالحظتها بين مواقع االنفجار المحتملة والمواقع المعرضة للمخاطر  المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات هي أدنى  
  التي تحتوي على متفجرات )والتي هي في الواقع مواقع انفجار محتملة(، وبين مواقع االنفجار المحتملة وبنايات معالجة الذخيرة.

 

 رموز ونظام تصنيف مخاطر المتفّجرات الخاّصة باألمم المتحدة.  :IATG 01.50راجع  11
َدم لمناولة ومعالجة وتخزين الذخيرة    منطقة متفجرات :والتعريفات والتقديراتمسرد المصطلحات   IATG 01.40 ت والتعريفات والمصطلحا  3راجع الفقرة    12 يعني منطقة تُستّخّْ

 متراً من أي بناية أو كومة تضم متفجرات.  50وحيث ال يكون هناك سياج، فهي منطقة نصف قطرها  والمتفجرات.
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 المسافة بين بنايات المعالجة  .6.1.1

والمعني بالمسافة  عالية من الحماية ضد االنتقال الفوري أو الالحق لالنفجار في بنايات معالجة الذخيرة.  توفر المسافة بين بنايات المعالجة درجة
  بين بنايات المعالجة عموماً هي الحاالت التي يُستخدم فيها عاملون بانتظام في تحضير أو معالجة المتفجرات.

إما بين مواقع االنفجار المحتملة وبنايات معالجة الذخيرة، أو بين بنايات معالجة  المسافة بين بنايات المعالجة هي أدنى مسافة يجب مالحظتها  
والغرض منها هو إعطاء درجة معقولة من الحصانة لألفراد في بنايات معالجة الذخيرة، المحصنة والمزودة بحواجز، من آثار انفجار  الذخيرة.
ر بالكامل، وبهذا توفر أدنى حماية لألفراد بداخلها.من المحتمل أن تصاب بنايات معالجة الذخيرة غير ا قريب.   لمحصنة بأضرار إن لم تُدّمّْ

 المسافة البينية لمخازن الذخيرة  .6.1.2

ا، المسافة البينية لمخازن الذخيرة هي أدنى مسافة يجب مالحظتها بين مواقع االنفجار المحتملة على حدا والمواقع المعرضة للمخاطر على حد 
مواقع انفجار محتملة(، وتُصمم لتوفير درجات محددة من الحماية للمتفجرات في موقع  والتي تحتوي متفجرات   )والتي هي في الواقع أيضاً 

وفي األساس، الغرض من هذه المسافات هو منع االنتشار المباشر في كل موقع من المواقع المعرضة للمخاطر لكل فئة من   معرض للمخاطر.
قع انفجار محتمل بشكل غير مباشر إلى انفجارات في مواقع انفجار محتمل قريب بسبب الحرائق الثانوية، قد يؤدي انفجار في مو فئات الخطر.

  لكن هذه الحالة أكثر رجحية في أدنى درجة من درجات الحماية، مفصلة أدناه.

 (1)المستوى المسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات  6.2

طقة المتفجرات هي أدنى مسافة يجب مالحظتها بين مواقع االنفجار المحتملة ومنطقة خالية من المتفجرات المسافات اآلمنة من الكمية خارج من
خرى،  تتصل بموقع معرض للمخاطر، مثل الطرق العامة، والسكك الحديد، ومنشآت المطارات المدنية، والبنايات المأهولة والبنايات / المناطق األ

وفي بعض الحاالت، مثل وجود   متفجرات، والتي يستعملها الجمهور العام و/ أو الموظفون الحكوميون.سواء كانت داخل أو خارج منطقة ال
  كثافة منخفضة للمرور على طريق، يتم تطبيق أدنى مسافة للشظايا.

 المسافة من طريق عام للمرور  .6.2.1

مواقع االنفجار المحتملة والطرق التي يستعملها الجمهور يجب أن تكون المسافة من طريق عام للمرور هي المسافات التي يجب مالحظتها بين 
 وتتضمن: العام، والتي يُشار إليها بشكل عام باسم طرق المرور العامة.

a) الطرق البرية؛ 

b)  السكك الحديد؛ 

c)  الممرات المائية، بما في ذلك األنهار والقنوات والبحيرات؛ 

d)  الطائرات؛ والمدارج وطرق سيارات األجرة ومناطق وقوف 

e) .)حق المرور للجمهور )مثل، ممرات المشاة  

تبين الهوامش في   تستند المسافة المطلوبة على مقدار استعمال المركبات، والناس، الخ، للطريق، والتي تُعرف أيضاً بكثافة حركة المرور.
في االعتبار. لذا يجب استعمال ثالث مسافات بديلة من الملحق دال أمثلة لمعدالت االستعمال لكل مستوى من مستويات الكثافة الذي يجب أخذه 

  :5المسافات اآلمنة من الكمية، اعتماداً متوسط االستعمال العام للطريق، كما هو مبين في الجدول  

 الكثافة
المسافات اآلمنة من   المعايير )لكل يوم( 

 الكمية المالئمة 

 استعمال عالي الكثافة 

 مركبة أو أكثر   5000  -الطرق 

 راكب أو أكثر  5000 -السكك الحديدية 

 مستخدم أو أكثر   1800 -الممرات المائية 

 حق المرور للجمهور أو 
 مستخدم أو أكثر  900 -المرافق الترفيهية  

% المسافة اآلمنة للبناية  100
 المأهولة 

استعمال متوسط الكثافة )المسافة من  
 طريق عام للمرور(

 أو أكثر ولكن أقل من   1000  -الطرق 

 مركبة  5000

  5000راكب أو أكثر ولكن أقل من  1000 -السكك الحديدية 
 راكب 

  1800مستخدم أو أكثر ولكن أقل من  400 -الممرات المائية 
 مستخدم 

 حق المرور للجمهور أو 
  900مستخدم أو أكثر ولكن أقل من   200 -المرافق الترفيهية  

 مستخدم 
 

اآلمنة  % من المسافة 67
 للبناية المأهولة 
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 الكثافة
المسافات اآلمنة من   المعايير )لكل يوم( 

 الكمية المالئمة 

 استعمال عالي الكثافة 

 مركبة أو أكثر   5000  -الطرق 

 راكب أو أكثر  5000 -السكك الحديدية 

 مستخدم أو أكثر   1800 -الممرات المائية 

 حق المرور للجمهور أو 
 مستخدم أو أكثر  900 -المرافق الترفيهية  

% المسافة اآلمنة للبناية  100
 المأهولة 

 مركبة  1000أقل من   -الطرق  استعمال منخفض الكثافة 

 راكب   1000أقل من   -السكك الحديدية 
 مستخدم   400أقل من   -الممرات المائية 

 حق المرور للجمهور أو 
 أقل من  -المرافق الترفيهية  

 مستخدم  200

% من المسافة اآلمنة  50
 للبناية المأهولة 

 
 أنواع المسافات اآلمنة من الكمية طبقاً للمسافة من الطريق العام للمرور  :5جدول 

 
 

يجب تحديد أعداد الناس المعرضين للمخاطر والعدد النسبي لمرات التعرض عن طريق متوسط المرور أو الناس الذين يتم حسابهم، حسب ما  
 ساعة.  24هو مالئم، خالل فترة 

ثلة لتلك المقترحة للطرق التي تتمتع بحق المرور العام على الحقول ومالعب الغولف ومنشآت االستجمام  يجب تطبيق مسافات آمنة من الكمية مما
 ويجب أن يخضع هذا لنفس متطلبات أدنى المسافات اآلمنة من الكمية. المماثلة.

 المسافة اآلمنة للبناية المأهولة  .6.2.2

مالحظتها بين المواقع والبنايات أو مواقع االنفجار المحتملة حيث يعمل أو يعيش    المسافة اآلمنة للبناية المأهولة يجب أن تكون أدنى مسافة يتم 
بالمتفجرات.  المتصلة  العمليات  في  المشتركين  غير  الموظفون  أو  الجمهور  أعضاء  يتجمع  مواقع  أو  بعض  أن  المخططون  يدرك  أن  يجب 

 ال تكون موجودة على أساس دائم أو يومي.التجمعات العامة، مثل األسواق الدورية أو الموسمية أو المتجولة، قد 

إصابات الغرض من هذه المسافات منع الضرر اإلنشائي الشديد باألنواع التقليدية من البنايات من البنايات المأهولة أو القوافل، وأي وفيات أو  
   لحرارة اإلشعاعية على هذه المسافات.لن يعاني األفراد في العراء من أي إصابات مباشرة من آثار االنفجار وا خطيرة نصيب شاغليها.

اإلصابات. بعض  والركام  الشظايا  تسبب  االنفجارية   قد  الكمية  وصافي  المحتمل  االنفجار  مواقع  تكوين  على  اإلصابات  مدى  يعتمد  وسوف 
ويقل  2 .م56جول/  80ن  على هذه المسافة، يُعّرف تهديد الشظايا بأنه شظية خطيرة واحد م وخصائص تشظي الذخيرة والمتفجرات المعنية.

إال أن المسافات ال تستثنى الخطر على الجمهور من المقذوفات التي تسقط من   تهديد الشظايا مع زيادة المسافة من موقع االنفجار المحتمل. 
والتزجيج عامل مهم في حماية   اإلنشاءات، والزجاج المكسور والقرميد المخلوع، الخ، أو خطر إصابة الشاغلين ببعض اإلصابات الطفيفة.

  شاغل البناية، كما يسهل نسبياً توفير سمات الحماية.

  تخضع المسافة اآلمنة للبناية المأهولة عادة ألدنى مسافة ثابتة حتى توفر الحماية ضد انبثاق الشظايا والركام من موقع انفجار محتمل.

 المسافة اآلمنة للبناية الضعيفة  .6.2.3

هولة ذات بناء ضعيف، )مثل، كونها لها واجهة زجاجية(، أو منشأة كبيرة ذات أهمية خاصة، )مثل، مدرسة(، يتم تطبيق حيث تكون البناية المأ
ستأتي أمثلة  من أجل إضفاء درجة عالية من الحماية.  1.1( من موقع االنفجار المحتمل الذي يحتوي فئة الخطر  1/344.4Qمسافات أكبر )عادة  

  اآلمنة من الكمية التي ستلي. لهذا في مصفوفات المسافات

 (1)المستوى  13قواعد استعمال المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين فوق سطح األرض(  7

 التوجيه 7.1

 حتى يُطبق نظام المسافات اآلمنة من الكمية بأقصى قدر من الفاعلية، يجب على المستخدمين أن يمتثلوا تماماً بمتطلبات هذا البند. 

 

هذه القواعد الواردة    للتخزين تحت سطح األرض، والتخزين في الموانئ ومناطق العبور في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. سوف تلي قواعد أكثر تحديداً   13
 سوف تنطبق أيضاً، حيث يكون مالئماً وما لم تخلفها توجيهات تلي الحقاً. 7في البند 
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 المسافات قياس  7.2

،  سوف تُقاس المسافات اآلمنة من الكمية بدقة من أقرب نقطة لموقع االنفجار المحتمل، أو سطح صلب لكومة في العراء في موقع انفجار محتمل
دون ويتم قياس المسافات في خط مستقيم   إلى أقرب نقطة من موقع معرض للمخاطر أو السطح الصلب لكومة في موقع متفجرات في العراء.

 اعتبار للمتاريس أو األغطية الترابية.

 الوحدات  7.3

(( إلى أكوام بحيث تقتصر  APB( في موقع انفجار محتمل )بما في ذلك بناية معالجة الذخيرة )NEQحيث يُفصّْل صافي الكمية االنفجارية )
و )الوحدات(، يمكن قياس المسافات من خارج  أقصى كمية موثوق فيها على الكمية في أي كومة من األكوام، )يُشار إليها باسم وحدة الخطر أ

إذا وفر جدار تقسيم أساسي أو أكثر داخل منطقة انفجار   الجدار المجاور للكومة األساسية المعنية، إلى أقرب جدار خارجي لموقع المتفجرات.
ويمكن العثور على   دران بدالً من الجدران الخارجية.محتملة فاصالً يمنع عملياً االنتقال الفوري، فقد تُقاس المسافة اآلمنة من الكمية من تلك الج

 )انظر الملحق باء(.   UFC 3-340-02التفاصيل الخاصة ببناء هذه األنواع من الجدران، والتي نادراً ما تُستعمل، في 

استعمال الوحدات تطبيق مسافات قصيرة من المسافات اآلمنة من الكمية. تقنية متخصصة في ويجب الحصول على نصيحة   قد يتيح أيضاً 
يجب أيضاً ابتغاء النصيحة المماثلة في حال توفر بنايات مخصصة لغرض ما ومصممة   الذخيرة في تلك الظروف حيث إنه موضوع بالغ التعقد.

 على شكل مقصورات لتخزين الذخيرة والمتفجرات. 

 اإلنشاءات االعتراضية  7.4

لبنايات واإلنشاءات االعتراضية، ما عدا المتاريس، عند تطبيق المسافات اآلمنة من  بوجه عام، بسبب طبيعته المعقدة جداً، يجب تجاهل تأثير ا
 وفي حالة استثنائية، مثل بناية متعددة الطوابق لها نفس تأثير المتاريس، يجب أن يُقيّّْم الموقف بواسطة موظف تقني مؤهل. الكمية.

 صافي كمية المتفجرات 7.5

نفجارية الفعال يختلف اختالفاً ملحوظاً عن صافي الكمية االنفجارية الفعلي، يجب استخدام صافي الكمية ما لم تقرر التجارب أن صافي الكمية اال
وحيث يجب خلط فئات الخطر في موقع للتخزين،   االنفجارية الكلي للمتفجرات في موقع انفجار محتمل واحد لحساب المسافة اآلمنة من الكمية.

 أدناه.  2.10في البند  1.6، و1.5، و1.4يتم تناول فئات الخطر  14.سوف تسري 6فإن قواعد الجمع في جدول  

الرقم  
 التسلسلي 

 فئات المخاطر 
 متطلبات التخزين

1.1 1.2 1.3 

  .1.1استعمل المسافة اآلمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر  ▪ NO NO نعم 1

 NO نعم نعم 2
 .2.1و 1.1اجمع صافي الكمية االنفجارية الخاصة بفئتي الخطر  ▪
وإستعمل المسافات اآلمنة من الكمية  1.2ثم بينما فئة خطر  1.1قيم مجموعاً بينما فئة خطر  ▪

 األطول.

 نعم نعم نعم 3
 صافي الكمية االنفجارية. 1.3و 1.2 ,1.1إجمع فئة خطر  ▪
وإستعمل المسافات اآلمنة من الكمية  1.2ثم بينما فئة خطر  1.1قيم مجموعاً بينما فئة خطر  ▪

 األطول.

 نعم NO نعم 4
 صافي الكمية االنفجارية. 1.3 1.1اجمع فئة خطر  ▪
من أجل المسافة اآلمنة من الكمية الخاصة بإجمالي صافي الكمية   1.1إستعمل فئة الخطر  ▪

 االنفجارية المجمع. 

5 NO نعم NO ▪  2.1استعمل المسافة اآلمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر . 

6 NO نعم نعم 
 قيِّم المسافة اآلمنة من الكمية الخاصة بصافي الكمية االنفجارية لكل فئة خطر  ▪

 اآلمنة من الكمية األطول. استعمل المسافة  ▪

7 NO NO 3.1استعمل المسافة اآلمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر  ▪ نعم . 

 
 قواعد التجميع  :6جدول 

 
 

المواد  هذه صافي الكمية االنفجارية ال يتضمن مواداً مثل الفسفور األبيض، أو المواد الكيميائية، أو الدخان، أو المركبات الحارقة، ما لم تساهم 
أي مواد نشطة أخرى، مثل الوقود السائل، يجب أن تُجّمع مع صافي الكمية االنفجارية للمتفجرات،   بشكل ملحوظ في فئة الخطر المهيمنة المعنية.

 ما لم تكن االختبارات قد قررت أنها ال تساهم في الخطر العام.

 

 هذا يتضمُن مواقع التخزين الفردية.  14
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 تحديد المسافات اآلمنة من الكمية أو الكميات الجائزة  7.6

بالنسبة لبعضها بعض وبالمواقع األخرى المعرضة للمخاطر على صافي الكمية االنفجارية الكلية في  يتوقف مك ان مواقع االنفجار المحتملة 
يسفر    مواقع االنفجار المحتملة الفردية، ما لم يُقسّم صافي الكمية االنفجارية الكلية بحيث ال يمكن لحادث يتضمن أي من التجمعات األصغر أن 

 انفجار آني في أكوام متجاورة.  عملياً عن

إلى    تُحدد المسافات اآلمنة من الكمية المطلوبة بين كل من موقعين أو أكثر قريبين للتخزين أو بنايات معالجة الذخيرة تحتوي متفجرات تنتمي
لتخزين أو بنايات معالجة الذخيرة وتقتصر صافي الكمية االنفجارية المسموح بها في مواقع ا فئة خطر، باعتبار كل منها موقع انفجار محتمل.

ويجب تحديد المسافات اآلمنة  على أقل كمية يسمح بها جدول المالئم للمسافات التي تفصل بين مواقع التخزين أو بنايات معالجة الذخيرة المعنية.
مختلفة من حيث فئة الخطر، في أوقات  من الكمية المطلوبة لكل من موقعي التخزين القريبن أو أكثر إلحتواء كميات معطاة من المتفجرات ال

 مختلفة، كما يلي: 

a)  انظر إلى كل بناية أو كومة، تباعاً، على أنها موقع انفجار محتمل؛ 

b) انظر الجدول الخاص بكل فئة خطر يمكن تخزينها في بناية أو كومة تُعد موقع انفجار محتمل؛ 

c) فة مطلوبة للبناية أو الكومة؛ و حدد المسافة اآلمنة من الكمية لكل فئة خطر على أنها أدنى مسا 

d) .بدالً عن ذلك،   سجل المسافة اآلمنة من الكمية الخاصة بكل فئة خطر في كل حالة على أنها المسافة المطلوبة من البناية أو الكومة
 احسب صافي الكمية االنفجارية المسموح بها لكل فئة خطر استناداً على المسافات المتوفرة.

 ة من الكمية تقريب المسافات اآلمن 7.7

بت بما يتفق والجدول  من المسموح تحديد مسافة آمنة   ، أدناه.7قيم المسافات اآلمنة من الكمية في الجداول التالية للمسافات اآلمنة من الكمية قُّرِ
دام مسافة محسوبة، مقربة ويمكن استخ من الكمية باستعمال صيغ وظيفة المسافة في نهاية العمود المالئم في جدول المسافات اآلمنة من الكمية.

إذا أعيد حساب صافي الكمية االنفجارية من مسافة ما، باستعمال الصيغة  إلى أقرب متر، بدالً من أي قيمة في جداول المسافات اآلمنة من الكمية.
  المالئمة للمسافة اآلمنة من الكمية، فيجب تقريب النتيجة إلى أقرب كيلو غرام.

ة من  مجال قيمة المسافات اآلمن
 الكمية )كيلوغرام(

 مقربة إلى أقرب )م(

 1 100إلى > 2

 5 500إلى > 100< 

 10 1,000إلى > 500< 

> 1,000 20 

 
 تقريب المسافات اآلمنة من الكمية  :7جدول 

 

 السبب الجوهري لوجود مسافات مختارة من المسافات اآلمنة للكمية 8

المختارة للمسافة اآلمنة من الكمية والمستعملة في جداول المسافات اآلمنة من الكمية ضمن هذه المبادئ  إن السبب الجوهري وراء المعامالت  
الحقيقية. االنفجارية  األحداث  وتحليل  ونماذج  واختبارات  تجارب  على  يستند  الذخيرة  بشأن  الدولية  التقنية  الرئيسي  15التوجيهية  التهديد  إن 

بالنسبة لصافي كمية انفجارية صغير، وفترة زمنية صغيرة،   ار، وهي وظيفة الضغط الفوقي ومدة الحدث.لإلنشاءات هي طاقة اندفاع االنفج
فإن التهديد لإلنشاءات أقل بشكل ملحوظ منه في حدث يتضمن صافي كمية انفجارية كبير جداً )بآالف الكيلوغرامات(، والذي ليكون له مدة  

ِضعت عوامل المسافة اآلمنة من الكمية بداية من أجل مثل تلك األحداث الخاصة بصافي كمية انفجارية وُ  طويلة جداً، وبالتالي اندفاع عال جداً.
لذا، لتخزين كميات صغيرة من صافي الكمية االنفجارية، قد يكون استعمال منهج تحليل  كبير جدا، ثم ُخفِّضت لتسري على الكميات األصغر.

اآلثار (.16 مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطرة  10.02ئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  المباد نتيجة االنفجار أكثر مالئمة )انظر  
وهي ملخصة   .1.1والتأثير المتوقع على المنشآت واألفراد، على مدى معامالت المسافة اآلمنة من الكمية لالنفجارات تم التنبؤ به لفئة الخطر  

  )انظر الحقاً(: 3.1و 2.1ض، وسوف تختلف النفجارات فئة الخطر للتخزين فوق سطح األر 8في الجدول  

 

 الخاص بمنظمة حلف شمال األطلسي.  AASTPأجرتها دول منظمة حلف شمال األطلسي لتطوير  15
لحقين )د(  وبالتالي، تم استقراء المعايير الواردة في الم كجم. 500صافي كمية المتفجرات > 1.1على المعايير الخاصة بفئة الخطر  NATO AASTP-1ال يحتوي المعيار  16

الخاص  V3.E3.T3و V3.E3.T1كغم )كتدبير مؤقت( من جدولين  50صافي كمية المتفجرات >  1.1كغم وفئة الخطر   50  >صافي كمية المتفجرات  1.1و)هـ( لفئة الخطر 
بشكل أكبر ليشمل المسافة الكمية لـ    AASTP-1ور الناتو  إلى أن يط التابع للناتو.  AASTP-1ومعايير أمان الذخيرة والمتفجرات لوزارة الدفاع األميركيّة،  6055.09بدليل  

، وسيتم بعد ذلك تعديل  2021من المتوقع أن يتم تطوير المعايير التي وضعها حلف الناتو في عام   .بحذر شديدكجم، يجب استخدام هذه المسافات الكمية الموصى بها    500>
IATG ار البيانات.بشكل أكبر حسب الضرورة بمجرد أن يقوم الناتو بإصد 
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المسافات اآلمنة 
 17من الكمية

نوع / أمثلة المسافات  
 اآلمنة من الكمية

 اآلثار والتأثير

 األفراد  الهياكل 
3/1= 44.4Q QD  المسافة اآلمنة للبناية الضعيفة 

 )الخط االرجواني(
 

 المستشفيات. ▪
 المدارس.  ▪
 المكاتب المتعددة الطوابق.  ▪
 الشقق. ▪
 مصافي النفط.  ▪

من المحتمل أن تعاني اإلنشاءات العادية غير   ▪
  المحصنة ضرراً سطحياً فقط. 

قد تنهار بعض أنواع اإلنشاءات الضعيفة وتؤدي   ▪
إلى حدوث إصابات أو وفيات نتيجة السحق  

  وسقوط الركام.

عند تعرض ألواح كبيرة من الزجاج أو مواد   ▪
ر قابلة لتحمل األثقال وقابلة للكسر،  أخرى غي

مثل، ألواح التغطية الخارجية، في مواجهة موقع  
% أو أكثر من هذه   50انفجاري محتمل، فإن 

األلواح قد ينفصل عن اإلنشاء أو ينكسر نتيجة  
  االنفجار.

اإلصابات والوفيات غير محتملة إلى حد كبير كنتيجة   ▪
 مباشرة آلثار االنفجار. 

ي تحدث سوف يسببها في األساس تأثير  اإلصابات الت ▪
األلواح أو مواد النوافذ الساقطة أو المتحطمة أو  

  المنفصلة على المارة.

سوف ينخفض خطر اإلصابة في أغلب األحيان بتقليل   ▪
تعرض األفراد، على سبيل المثال، بإقامة حدائق حول  

 قواعد البنايات.

كيلو    3.0 – 2.0ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪
  باسكال.

 

1/3= 22.2Q QD المسافة من المبنى المأهول  
 )الخط األصفر(

 

 المنازل المدنية.  ▪
المناطق اإلدارة العسكرية   ▪

 الرئيسية. 
الطرق البرية وطرق   ▪

 السكك الحديد الرئيسية. 
 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من أضرار   ▪
بسيطة، خاصة أجزاء مثل النوافذ وإطارات  

  والمداخن.األبواب 

قد يحدث انهيار جزئي في البنايات التي تعتمد فيها   ▪
السالمة اإلنشائية إما على عناصر أساسية أو  

   وحدة الهيكل.

اإلصابات والوفيات غير محتملة إلى حد كبير كنتيجة   ▪
  مباشرة آلثار االنفجار.

اإلصابات التي تحدث سوف يسببها بشكل رئيسي   ▪
  ر / الساقط.تحطم الزجاج والركام المتطاي

  كيلو باسكال. 5ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 

1/3= 14.8Q QD   المسافة من طريق عام
 للمرور 

  )الخط األخضر(
 

طرق برية أو سكك   ▪
حديد متوسطة أو  

 صغيرة. 
 المالعب الرياضية.  ▪
أدنى مسافة يمكن أن   ▪

يتعرض الجمهور  
 عندها للخطر 

المباني اإلدارية   ▪
المتعلقة بنشاط 

المتفجرات التي يقل 
  20عدد سكانها عن 

 شخًصا
 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من ضرر   ▪
% من تكلفة   10متوسط يكلف إصالحه حوالي 

  االستعواض.

 

يتمتع األفراد المتواجدون بدرجة عالية من الحماية من   ▪
  الموت أو اإلصابات الخطيرة.

بات عند حدوثها سوف تكون بشكل  مثل هذه اإلصا ▪
  رئيسي بسبب تحطم الزجاج وركام البنايات.

من غير المحتمل أن يتعرض األفراد في العراء إلى   ▪
إصابات خطيرة نتيجة االنفجار لكن بعض اإلصابات 
يحتمل أن يكون سببها الشظايا والركام اعتماداً على  

تكوين موقع االنفجار المحتمل، وصافي الكمية  
  االنفجارية وخصائص التشظي.

 كيلو باسكال.  9ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

1/3= 11.1Q QD ▪ )الخط األزرق( 
الطرق منخفضة الكثافة  
والسكك الحديدية وحق  

 المرور للجمهور. 

هذا هو المستوى المقبول للحماية للمناطق المخفضة 
 الكثافة. 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من ضرر   ▪
% من تكلفة   20متوسط يصل إلى حوالي 

 االستعواض. 

 

من غير المحتمل أن يعاني األفراد في العراء من أي  ▪
إصابات نتيجة االنفجار أو أي إصابات هامة نتيجة  

 الركام. 
 كيلو باسكال. 11ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

1/3= 9.6Q QD   األغراض العسكرية
 المعرضة للخطر 

 

المالعب الرياضية   ▪
 العسكرية. 

 مناطق التدريب العسكرية.  ▪
 الطائرة العسكرية.  ▪

يمكن توقع أن تعاني البنايات غير المحصنة   ▪
ضرراً في المكونات اإلنشائية الرئيسية، والذي 

  سوف يتطلب إصالحاً.

% من تكلفة   20قد تتكلف اإلصالحات أكثر من  ▪
  بناية.استعواض ال

تحصين البنايات لمنع األضرار واألخطار الثانوية   ▪
  ممكناً وليس غالية جداً.

قد تعاني السيارات من بعض الضرر لألجزاء   ▪
وقد تتحطم   المعدنية للسقف والبدن جراء االنفجار.

النوافذ، إال أنه ال ينبغي أن يسب الزجاج إصابات  
  للركاب. 

لألطراف  سوف تعاني الطائرة من بعض الضرر  ▪
  واأللواح المعدنية المغطية للطائرة.

سوف تعاني سفن الشحن من ضرر بسيط جراء   ▪
  االنفجار لكبائن السطح والمعدات اإللكترونية.

قد يعاني األفراد من فقدان مؤقت للسمع، إال أنه من   ▪
ومن المحتمل   غير المحتمل حدوث ضرر دائم باألذن.

أو الركام أو  أن تكون بعض اإلصابات سببها الشظايا 
  اإلطاحة باألفراد المعنيين بالحدث من أماكنهم.

 كيلو باسكال. 16ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 

 

 = صافي كمية المتفجرات )كيلوغرام  Q= المسافة )م(، و QDحيث 17
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المسافات اآلمنة 
 17من الكمية

نوع / أمثلة المسافات  
 اآلمنة من الكمية

 اآلثار والتأثير

 األفراد  الهياكل 
1/3= 8.0Q QD  الذخيرة( المسافة بين مباني(

  (PBDالمعالجة )
 

 بنايات معالجة الذخيرة  ▪
 وصالت اتصال بسيطة  ▪

يمكن توقع أن تعاني البنايات غير المحصنة من   ▪
  30الضرر الذي من المحتمل أن يكلف أكثر من 

% من إجمالي تكلفة االستعاضة من أجل  
  اإلصالح.

هناك احتمال ضئيل النتقال متأخر لالنفجار  ▪
كنتيجة للحرائق أو فشل المعدات في موقع  

لكن االمتداد المباشر لالنفجار غير   المتفجرات.
  ل.محتم

سوف تعاني سفن شحن من الضرر إلى السطح   ▪
وبشكل خاص، من المحتمل   والهيكل العلوي.

التواء األبواب والحواجز على السطح العلوي  
  نتيجة الضغط الفوقي.

من المتوقع أن تعاني الطائرات ضرراً هيكلياً  ▪
  كبيراً.

من المحتمل حدوث إصابات خطيرة لألفراد، قد تؤدي   ▪
لشظايا أو الركام أو الجمرات أو  إلى الموت، بسبب ا 

  أغراض أخرى.

 كيلو باسكال. 21ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 

1/3= 3.6Q QD   المسافة البينية لمخازن
  الذخيرة

 

 مخازن المتفجرات  ▪

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من ضرر   ▪
  إنشائي يقترب من التدمير الكلي.

نتيجة كل من  سوف تصاب الطائرات بالضرر  ▪
االنفجار والشظايا، إلى حد أنها سوف تتجاوز حد  

  اإلصالح االقتصادي.

إذا كانت الطائران محملة بالمتفجرات، فإنه من   ▪
المحتمل أن تنتج انفجارات الحقة بسبب الحرائق  

  التابعة.

يمكن توقع درجة عالية من الحماية ضد االنتقال   ▪
  المباشر النفجار، شريطة منع هجوم مباشر

بشظايا ذي سرعات عالية، مثل، بواسطة متراس  
 مستقبل.

قد تحدث انفجارات بعد ذلك في مواقع االنفجار  ▪
المحتملة المجاورة بسبب انتشار الحرائق الناتجة  

عن الركام المتساقط على مواقع معرض للمخاطر  
  أو الضرر الذي يلحقه االنفجار بها.

يجب توقع حدوث إصابات شديدة أو وفيات في   ▪
لمواقع المعرضة للمخاطر نتيجة االنفجار المباشر أو  ا

آثار الشظايا أو انهيار البنايات، أو اإلطاحة باألفراد  
  من أماكنهم.

 كيلو باسكال. 70ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

% أن يعاني  50كيلو باسكال، هناك احتمال   105عند  ▪
 األفراد من ضرر في طبلة األذن. 

% أن يعاني  50هناك احتمال  كيلو باسكال،  130عند  ▪
 األفراد من الموت نتيجة إصابة الرئتين بالضرر. 

1/3= 2.4Q QD   المسافة البينية لمخازن
  الذخيرة

 

مستودع المتفجرات   ▪
(ECM .) 

سوف تعاني البنايات غير المحصنة من التهدم   ▪
  الكامل.

يجب توقع حدوث إصابات شديدة أو وفيات في   ▪
للمخاطر نتيجة االنفجار المباشر أو  المواقع المعرضة 

آثار الشظايا أو انهيار البنايات، أو اإلطاحة باألفراد  
  من أماكنهم.

 كيلو باسكال.  180ذروة الضغط الفوقي الجانبي هي  ▪

 
 1.1آثار وتأثير المسافات اآلمنة من الكمية الخاصة بفئة الخطر  :8جدول 

 
 

 هناك مجموعة من العوامل التي تٌستعمل لتحديد المسافة اآلمنة من الكمية لفئة معينة من فئات الخطر من موقع انفجار محتمل، وهي: 

a) رات في المواقع المعرضة للمخاطر؛صافي الكمية االنفجارية في موقع االنفجار المحتمل ونوع وحساسية وتغليف المتفج  

b) نوع، واستعمال، وطريقة بناء وتوجه كل من موقع االنفجار المحتمل والمواقع المعرضة للمخاطر؛  

c) وجود متاريس فعالة؛  

d) درجة الحماية المطلوبة في موقع االنفجار المحتمل والمواقع المعرضة للمخاطر؛  

e)   مستودع الذخيرة والسكان المحليين؛ و كفاية ترتيبات إخالء العاملين في 

f) ( الفئة الثانوية من فئة الخطر الخاصة بالتخزينSsD.) ( يتم شرح الفئة الثانوية من فئة الخطر الخاصة بالتخزينSsD أدناه في )
 (. 5.3و  5.2أنواع المباني لتخزين المتفجرات )المادتان  IATG 5.20وفي  9جدول  

  يتيح توفير مخازن متفجرات أكثر قوة وشدة استعمال مسافات أقصر من المسافات اآلمنة من الكمية من أجل درجة معينة من الحماية، أو يحقق 
قريبة من موقع انفجار محتمل يحتوي متفجرات من مستوى أعلى من الحماية عند مسافة معينة، خاصة في حالة وجود مواقع معرضة للمخاطر  

مع ذلك، فإن بعض مخازن الذخيرة األكثر قوة وشدة قد تزيد أيضاً المسافات اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات حيث   .1.1فئة الخطر 
  إن تكوينها األثقل يمكن أن تنتج عنه شظايا أكبر وذات مدى أطول في حال حدوث انفجار داخله.

 الرموز 9

رضة للتخزين فوق سطح األرض، يجب استعمال مجموعة من الرموز القياسية لتمثيل األنواع المختلفة من مواقع االنفجار المحتملة والمواقع المع
الكمية. اآلمنة من  المسافات  منهج  استعمال  أثناء  الدليل من للمخاطر  هذا  في  المستعملة  الشائعة  الرموز  الملحق جيم على  المبادئ    سيحتوي 

 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة وبرمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تدعمه. 
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 (1)المستوى مصفوفات المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  10

 3.1وفئة الخطر  2.1وفئة الخطر  1.1فئة الخطر  10.1

لمحتملة  مصفوفات المسافات اآلمنة من الكمية التي تحتوي العامل المالئم للمسافة اآلمنة من الكمية الذي يجب أن يُستعمل بين مواقع االنفجار ا
  :9ومواقع الذخيرة المختلفة توجد في المالحق المبينة في الجدول 

فئة 
 (SsDالخطر)

 الملحق  التعريف

 التخزين فوق سطح األرض 

 الملحق دال ▪ ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.1

1.2.1 

ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون أن تحمل خطر 
 االنفجار الشامل. 

العناصر ذات صافي كمية المتفجرات شديدة االنفجار أعلى   1.2فئة الخطر  واسع.(، والتي تعطي شظايا كبيرة على مدى 2.1)المواد األكثر خطورة في فئة الخطر 
 كجم. 0.136من 

 الملحق واو  ▪

2.2.1 

ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون أن تحمل خطر 
 االنفجار الشامل. 

العناصر ذات صافي كمية المتفجرات شديدة االنفجار   1.2فئة الخطر  ، والتي تعطي شظايا أصغر وذات مدى محدود.(2.1)المواد األقل خطورة في فئة الخطر 
 كجم. 0.136تساوي أو أقل من 

 الملحق زين  ▪

1.2.3 

ف ]مع انفجار شحنة أخرى[، الذخيرة التي تبدي على األغلب رد فعل انفجاري أثناء اختبار رد الفعل المتعاط 
 ورد فعل حارق في اختبارات التأثر بإطالق الرصاص عليها أو تسخينها.

. دليل منظمة حلف شمال األطلسي لمبادئ أمان تصنيف  3، تغيير 1منظمة حلف شمال األطلسي، الطبعة  AASTP-3)هذا فئة خطر ثانوية 'جديدة' ومشتقة من 
 (.   2009أغسطس/آب   العسكرية.خطر الذخيرة والمتفجرات 

 غير متاح بعد  ▪

1.3.1 
 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل 

 )المواد األكثر خطورة، والتي تتصف بخطر الحريق الشامل واإلشعاع الحراري الكبير.( 
 الملحق زين  ▪

2.3.1 
 الشامل ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار 

 )المواد األقل خطورة التي تحترق بصورة فرادية.( 
 الملحق كاف  ▪

 التخزين تحت سطح األرض 

 الملحق ميم  ▪ ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.1

1.2 
ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون أن تحمل خطر 

 االنفجار الشامل. 
 الملحق ميم  ▪

1.3 
 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل 

 بسبب الدرجة العامة لالحتجاز في التخزين تحت سطح األرض.(  1.1)تعامل هذه وكأنها من فئة الخطر 
 الملحق ميم  ▪

 الموانئ 

 الملحق عين  ▪ االنفجار الشامل ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر  1.1

1.2 
ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون أن تحمل خطر 

 االنفجار الشامل. 
 الملحق عين  ▪

 الملحق عين  ▪ ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.3

 
 اآلمنة من الكمية طبقاً للمالحق مصفوفات المسافات  :9جدول 

 
 

  تحتوي المصفوفات على المرجع "د" الذي يشير إلى عمود المسافات اآلمنة من الكمية في جداول المسافات اآلمنة من الكمية لفئة خطر )انظر 
  .(11البند 

ن الذخيرة في المواقع المعرضة للمخاطر في حال  بالنسبة للمسافة البينية لمخازن الذخيرة، تشير المصفوفة إلى مستوى الحماية المقدمة لمخاز
هذا المستوى من الحماية يُشار إليه في  .2.1أو فئة الخطر    1.1وقوع حدث انفجاري في موقع انفجار محتمل يحتوي ذخيرة من فئة الخطر  

  :10الجدول 
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 التفسير  مستوى حماية

 (1.1حماية افتراضية كاملة )

 

كاملة ضد االنتشار اآلني عملياً لالنفجار عن طريق  تعطي حماية تكاد تكون   ▪
 صدمة أرضية أو انفجار أو لهب أو مقذوفات عالية السرعة. 

من غير المحتمل وجود حرائق أو انفجارات الحقة نتيجة تلك اآلثار أو   ▪
  الذخيرة المتطايرة.

من المرجح أن تظل المخزونات صالحة، إال أن الصدمة األرضية قد تلحق   ▪
غير مباشرة وتتسب في انفجارات حتى، بين األنواع المعرضة بوجه   أضراراً 

  خاص لالنفجار من المتفجرات، أو في حال التربة المشبعة.

يُستخدم هذا المستوى من الحماية بشكل أساسي عندما يكون كال من موقع  ▪
 االنفجار المحتمل والموقع المعرض للمخاطر إنشاءات مغطاة باألتربة. 

يعطي حماية كاملة تقريبًا ضد جميع تأثيرات االنفجار من موقع االنفجار   ▪ (1.2افتراضية كاملة )حماية 
 المحتمل. 

 ستبقى الذخيرة والمتفجرات صالحة لالستعمال في الموقع المكشوف.   ▪

 (1.1درجة عالية من الحماية )

 

طريق  يعطي درجة عالية من الحماية ضد االنتشار اآلني عملياً لالنفجار عن  ▪
  صدمة أرضية أو انفجار أو لهب أو مقذوفات عالية السرعة.

قد تكون هناك حرائق عرضية أو انفجارات الحقة سببها تلك اآلثار أو الذخائر   ▪
  المتطايرة.

األغراض الثقيلة المعبئة )مثل، قنابل الطائرات والقذائف القوية( من المرجح   ▪
  البنايات أو المتاريس الواقية.أن تظل صالحة، رغم أنها قد يغطيها ركام  

إال أن هناك زيادة كبيرة في احتمال فقدان مخزونات أخرى من المتفجرات   ▪
من خالل االنتشار الالحق لألغراض المتفجرة المتطايرة أو انتشار الركام  

وهذا هو الحال بوجه خاص حيث توجد مواد قابلة لالشتعال، مثل  المشتعل.
 الحشو بين الصناديق، في المواقع المعرضة للمخاطر. األغلفة الخشبية أو  

 (1.2درجة عالية من الحماية )

 

 

يعطي درجة عالية من الحماية ضد معظم تأثيرات االنفجار من موقع   •
  االنفجار المحتمل.

  من المرجح أن تظل الذخيرة والمتفجرات صالحة لالستعمال. •

 (1.1درجة محدودة من الحماية )

 

عالية من الحماية ضد االنتشار اآلني عملياً لالنفجار عن طريق  يعطي درجة  •
  صدمة أرضية أو انفجار أو لهب أو مقذوفات عالية السرعة.

قد تكون هناك حرائق عرضية أو انفجارات الحقة سببها تلك اآلثار أو الذخائر   •
  المتطايرة.

الحة،  الذخائر الثقيلة المعبئة من المرجح أن تصاب بأضرار وتصبح غير ص •
  وأن يغطيها الركام بالكامل.

هناك احتمال قوي لفقدان مخزونات من المتفجرات من خالل االنتشار الناتج   •
وهذا هو الحال بوجه خاص  عن الذخائر المتطايرة أو انتشار الركام المشتعل. 

حيث توجد مواد قابلة لالشتعال، مثل األغلفة الخشبية أو الحشو بين  
  .المواقع المعرضة للمخاطرالصناديق، في 

 
يعطي درجة عالية من الحماية ضد معظم تأثيرات االنفجار من موقع االنفجار  • (1.2درجة محدودة من الحماية )

 المحتمل. 
 ومن غير المرجح أن تظل الذخيرة والمتفجرات صالحة لالستعمال. •

 
 الذخيرة مستويات الحماية طبقاً للمسافة البينية لمخازن  :10جدول 

 
 

 6.1وفئة الخطر  5.1وفئة الخطر  4.1فئة الخطر  10.2

يجب أن تستند المسافات   ليست وظيفة صافي الكمية االنفجارية.  4.1المسافات من موقع انفجار محتملة يحتوي ذخيرة ومتفجرات من فئة الخطر  
ويجب أن تكون المسافة الفاصلة بين موقع انفجار محتمل ألكوام في العراء  الفاصلة على مخاطر الحريق والقدرة المتوفرة لمكافحة الحرائق.

بالنسبة للبنايات األكثر متانة، يجب أن تكون المسافة الفاصلة   م. 10أو بنايات خفيفة، وأي نوع من أنواع المواقع المعرضة للمخاطر أكبر من 
 هي تلك المطلوبة للوصول إليه في حاالت الطوارئ.

مواداً انفجارية عديمة الحس، وهي عديمة الحس جداً إلى حد أن هناك إمكانية قليلة جداً للبدء  5.1رة والمتفجرات من فئة الخطر تحتوي الذخي
على الرغم من هذا، وللسماح بالمرونة في التخزين، يجب أن تُعد من فئة الخطر   أو االنتقال من االحتراق إلى االنفجار عند تخزينها بمعزل.

 تقدير المسافة اآلمنة من الكمية.لغرض  1.1

في    6.1وقد بدأت الجهود الوطنية لتطوير الذخيرة من فئة الخطر   على مواد عديمة الحس إلى حد كبير.  6.1تحتوي الذخيرة من فئة الخطر  
ر على نصائح مفصلة للتخزين  ويمكن العثو سبعينيات القرن الماضي، ونتيجة لصعوبة تطوير مثل تلك الذخيرة، ما زال هذا الجهد قيد التنفيذ.
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إذا كانت الذخيرة والمتفجرات قد   7، بينما سوف تحدد سلسلة ال  AASTP-1في مطبوعة منظمة حلف شمال األطلسي   لألمم المتحدة ما 
 أم ال.  6.1تصنفان ضمن فئة الخطر 

 ( 1)المستوى جداول المسافات اآلمنة من الكمية طبقاً لفئة الخطر  11

منة من الكمية، التي تحتوي المسافة اآلمنة المالئمة للكمية، )محسوبة مسبقاً لمجموعة من صافي الكمية االنفجارية وأدنى جداول المسافات اآل
المعرضة للمخاطر الكختلفة، توجد في المالحق المبينة في والمواقع   مسافات جائزة(، والتي يجب أن تُستعمل بين مواقع االنفجار المحتملة 

  :11الجدول 

 الملحق  التعريف الخطر بيان 

 التخزين فوق سطح األرض 

 الملحق هاء ▪ ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.1

1.2 
ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون أن تحمل خطر 

 االنفجار الشامل. 
 الملحق حاء  ▪

 الملحق الم  ▪ تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل ذخيرة  1.3

 التخزين تحت سطح األرض 

 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.1
الملحقان نون   ▪

 وميم 

انظر أيضاً البند   ▪
13 

1.2 
االنتشار، دون أن تحمل خطر ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة قليلة من خطر العصف و/أو 

 االنفجار الشامل. 

 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.3

 الموانئ 

 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.1
 الملحق فاء  ▪

انظر أيضاً البند   ▪
14 . 

1.2 
قليلة من خطر العصف و/أو االنتشار، دون أن تحمل خطر ذخيرة تحمل خطر الحريق باإلضافة إلى درجة 

 االنفجار الشامل. 

 ذخيرة تحمل خطر االنتشار دون أن تحمل خطر االنفجار الشامل  1.3

 
 المسافات اآلمنة من الكمية طبقاً للمالحق  :11جدول 

 
 

 ( 2)المستوى ساحات اإلرشاد ومناطق العبور  12

  :12يجب تطبيق المسافات اآلمنة من الكمية في ساحات اإلرشاد ومناطق العبور كما هو مبين في الجدول 

 النوع
 المسافات الكمية

 التعريف الفئة

 واحد في األسبوع.  ألكثر من يومالمنشأة تُستعمل  ألف 

 أو

 1.1المنشأة تُستعمل من أجل فئة الخطر 

 للبناية المأهولة سوف تُستعمل. المسافة اآلمنة المالئمة  ▪

 واحد في األسبوع ألقل من يومالمنشأة تُستعمل  باء

 عبر المنشأة. 1.1ال يتم نقل أي ذخيرة من فئة الخطر 

 المسافة المالئمة من طريق عام للمرور سوف تُستعمل. ▪

 
 العبور المسافات اآلمنة من الكمية بالنسبة لمناطق اإلرشاد ومناطق  :12جدول 

 
 

 ( 2)المستوى التخزين تحت األرض  13

 عام 13.1

إن تحديد مسافات مالئمة من المسافات اآلمنة من الكمية للتخزين تحت سطح األرض أكثر تعقيداً منها للتخزين فوق سطح األرض، حيث إن  
وعلى خالف التخزين  ( يجب أن تؤخذ في االعتبار.المزيد من العوامل التقنية )علم طبقات األرض، توجيه االنفجار، تأثير الصدمة األرضية، الخ

 فوق سطح األرض، فإن آثار انفجار غير مرغوب ليست واسعة االتجاهات في تأثيرها على الجمهور العام والممتلكات.
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نظمة حلف شمال  م  AASTP-1يجب تحديد المسافات اآلمنة من الكمية لهذا النوع من التخزين بمعرفة أفراد مؤهلين بشكل مالئم بما يتفق و
وتتضمن هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة سمات مطبوعة منظمة   .تخزين المتفجرات تحت سطح األرض  3األطلسي، الجزء  

فقط. والتوجيه األساسي  المعلومات  لتوفير  الدولية،  الممارسات  أفضل  التي هي  ستعمل حلف شمال األطلسي،  ًً ُت أن  يجب  المعلومات   هذه 
كمراجعة أساسية للعاملين فقط للحصول على نظرة عامة عن سمات أمان التخزين الحالي تحت سطح األرض في دولة بغرض تحديد ما إذا  

 كانت المسافات الحالية للمسافات اآلمنة من الكمية مالئمة.

  3ة حلف شمال األطلسي، الجزء  منظم  AASTP-1يكن العثور على المعلومات الخاصة بتصميم وسائل التخزين تحت سطح األرض في  
 .تخزين المتفجرات تحت سطح األرض

 هناك نوعان من أنواع التخزين تحت سطح األرض: 

a) .هذه تُبني خصيصاً في الصخور، وتوّصل بالخارج، وببعضها بعض بأنفاق؛ و الغرف 

b) .والحجم والشكل كلها تؤثر على أدائها من ناحية  هذه تُستعمل من حين آلخر، لكن حيث إن طبقات األرض   الكهوف الصخرية الطبيعية
ويجب تقييم كل موقع بتحليل   تخفيف االنفجار، فلن يتم تناولها أكثر من هذا في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

 نتيجة انفجار يضعه إختصاصي مؤهل مالئم قبل أن يمكن تحديد الحدود االنفجارية.

 رات تحت سطح األرضةتأثير االنفجا 13.2

 الحصر .13.2.1

لذا فإن   يعني التخزين تحت سطح األرض عادة أن مستوى الحصر في حالة انفجار هو أكبر بكثير منه في حالة التخزين فوق سطح األرض.
عند تحديد المسافات  3كثافة التحميل الحجمي )كيلوغرام/م المالئمة للمسافات اآلمنة من ( في التخزين تحت سطح األرض تقدم عامالً جديداً 

 الكمية.

 عصف االنفجار .13.2.2

وسوف يزداد الضغط   سوف يؤدي انفجار تحت األرض إلى موجة انفجارية اتجاهية سوف تكتسح كل األنفاق والغرف المتصلة بالغرفة األولية.
وحيث يصل نفق إلى السطح، سوف   لكثافة التحميل.األولي مع كثافة التحميل الحجمية االنفجارية في الغرفة، لكونه يتناسب مع الجذر التكعيبي 

تسبب موجة االنفجار تحت سطح األرض موجة انفجارية في الهواء، مشابهة بشكل كبير النفجار سطحي، رغم أنه يمكن توقع آثار اتجاهية 
وقد تفتح  شقوق موجودة من قبل بين الغرف.هناك أيضاً إمكانية االتشار بواسطة الغازات الساخنة أو اللهب، واللذان يمكن أن يتدفقا من  قوية.

 الساخنة.الحركة شبه االستاتيكية لغازات االنفجار تصدعات أولية وشقوق بين الغرفتين، موفرة طريقاً محتمالً النتقال االنفجار بواسطة الغازات  
لتخزين فوق سطح األرض، ويجب أن يكون مدعوماً  إن التنبؤ بآثار االنفجار عند التخزين تحت سطح األرض أكثر تعقيداً من التنبؤ بها عند ا

 كما يجب التنبؤ بآثار االنفجار من مداخل النفق ومن الحفر السطحية إذا كان الغطاء الصخري غير كاف.  بنماذج.

 الصدمة األرضيّة  13.3

وسوف تكون سرعة الموجة   ة.سوف ينتقل ضغط الغاز العالي من االنفجار إلى أرضية الغرفة والجدران والسقف، مولداً موجة صدمية أرضي
  الصدمية أكبر من سرعة الموجة الصدمية في الهواء بسبب الكثافة األعلى للصخور.

 قد يتحطم أيضاً وجه الصخرة أو جدران الغرفة القريبة األخرى، مما يُحتمل أن يؤدي إلى رد فعل من جانب أي متفجرات موجودة. 

الصدمة األرضية   تلك  أن  المحتمل  الغطاء  من  في  يسببان صدعاً  قد  الغطاء،  على سمك  اعتماداً  األولية،  الغرفة  في  الثابت  العالي  والضغط 
وسوف يتسبب   وقد يسبب هذا طرد الصخور، الخ، التي تكّون الغطاء، وإطالق الغازات العالية الضغط من الغرفة. الصخري / الترابي للغرفة.

  شابهة لتكل التي تنشأ عن انفجار سطحي.هذا في موجة انفجارية إضافية في الهواء، م

ويجب استخدام حسابات أكثر   معادالت لتقدير آثار الصدمة األرضية المالئمة إلجراء مراقبة أساسية بواسطة األفراد.  1سيعطي الجدول ميم  
 AASTP-1الحالية غير مالئمة. )انظر  تفصيالً عند التخطيط لمخزن جديد أو إذا أشارت المراقبة األساسية لألفراد إلى أن المسافات الفاصلة

  (.3.3.4.3، البند تخزين المتفجرات تحت سطح األرض، 3منظمة حلف شمال األطلسي، الجزء 

 الشظايا والركام 13.4

مل الشظايا والركام األساسي عبر كل األنفاق المتصلة بالغرفة بفعل تدفق االنفجار، كما سوف يُقّْذف بها مباشرة أيضاً بزاوية صغيرة   سوف تُحّْ
بعض الركام سوف يُقّْذف به إلى مسافات كبيرة على طول الخط المركزي بعيداً عن مدخل النفق بأسلوب مشابه   نسبياً بعيداً عن مدخل النفق.

سافة  ويجب استخدام المتاريس األرضة أو الجدران المتينة لإلمساك بتلك الشظايا، وفائدة ذلك هي أن تكون الم لقذف طلقة من ماسورة بندقية.
 اآلمنة من الكمية المنبثقة من فتحة النفق قصيرة جداً.
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ر داخل مجمع األنفاق، يمكن تصميم تغيرات التجاه النفق لتوفير مصايد للركام، تقبض الركام الذي ال يستطيع إتباع موجة االنفجار مع تغيي
ظ من التهديد )والمسافة اآلمنة للبناية المأهولة( الناتج عن الشظايا  سوف تؤدي مصايد الركام المتعددة في النهاية إلى التقليل بشكل ملحو االتجاه.

 والركام عندما تصل موجة االنفجار إلى مدخل النفق.

 من أنواع المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين تحت سطح األرض(  13.5

منطقة المتفجرات للتخزين تحت سطح األرض بعض تختلف المسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات والمسافة اآلمنة من الكمية داخل  
  .13وقد لُِخصتا في الجدول  الشيء عنهما للتخزين فوق سطح األرض.

 

 

 التطبيق  األنواع الفرعية للمسافات اآلمنة من الكمية نوع المسافات الكمية 

المسافة إلى بنايات معالجة الذخيرة داخل النظام تحت   (PBDالمعالجة )الذخيرة المسافة بين مباني  المسافة اآلمنة من الكمية داخل منطقة المتفجرات 
   األرض

 قد يُشار إليها أيضاً باسم المسافة إلى ورشة المتفجرات 

 المسافة بين غرف التخزين تحت سطح األرض.  المسافة بين الغرف 

المسافة إلى مخزن ذخيرة من غير نوع مخزن الذخيرة   الذخيرة فوق سطح األرض المسافة من المخزن  المسافة اآلمنة من الكمية خارج منطقة المتفجرات 
المغطى بطبقة أرضية خارج النظام تحت سطح  

 األرض. 

المسافة إلى مخزن ذخيرة من نوع مخزن الذخيرة   المسافة إلى مخزن الذخيرة المغطاة باألتربة 
المغطى بطبقة أرضية خارج النظام تحت سطح  

 األرض. 

المسافة إلى بنايات معالجة الذخيرة خارج النظام تحت   (PBDالذخيرة المسافة بين مباني المعالجة )
  األرض

 قد يُشار إليها أيضاً باسم المسافة إلى ورشة المتفجرات 

المسافة من التخزين تحت سطح األرض إلى الطرق   المسافة من طريق عام للمرور 
 والبنايات خارج منطقة المتفجرات. 

 المسافة من المبنى المأهول

 المسافة اآلمنة للبناية الضعيفة 

 
 أنواع المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين تحت سطح األرض( :13جدول 

 

 قابلية تطبيق المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين تحت سطح األرض(  13.6

تحت األرض بأسلوب متقطع، دون التسبب في انفجار شامل بانفجارها وآثار صدمتها    2.1من المتوقع أن تستجيب المتفجرات من فئة الخطر  
   .1.2لذا يجب أال تُطبق المسافات اآلمنة من الكمية على متفجرات فئة الخطر  األرضية الملحوظين.

 رض ال تتطلب مسافات آمنة من الكمية.المخزونة تحت األ 4.1المتفجرات من فئة الخطر 

 .1.1المخزونة تحت سطح األرض يجب أن تُعد كما لو كانت ضمن فئة الخطر  5.1المتفجرات من فئة الخطر 

ومن   فقط مسافات آمنة من الكمية للتخزين تحت سطح األرض.  3.1و المتفجرات من فئة الخطر    1.1لذا، تتطلب المتفجرات من فئة الخطر  
 18عند التخزين تحت األرض.  1.1والمتفجرات من فئة الخطر  3.1ديل قواعد الخلط لألخذ في االعتبار المتفجرات من فئة الخطر المهم تع

 قياس المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين تحت سطح األرض(  13.7

 المسافات اآلمنة داخل منطقة المتفجرات  .13.7.1

 مع إهمال أي بطانة للغرفتين.  الجدران الطبيعية لغرفتين متجاورتين،سوف تكون المسافة بين الغرف أقصر مسافة بين 

 

 . 1.7البند  نظام ورموز اأُلمم المتحدة لتصنيف المتفجرات،  50.01قواعد الخلط ُمتضّمنة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 18
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 المسافات اآلمنة خارج منطقة المتفجرات  .13.7.2

أقرب  بالنسبة آلثار االنفجار والركام من مدخل النفق )المدخل(، سوف تُقاس المسافة اآلمنة خارج منطقة المتفجرات من مركز مدخل النفق، إلى  
وسوف تمنع الحواجز  وسوف يُستعمل خط مركزي ممتد على طول النفق كخط مرجعي ألي آثار اتجاهية. خاطر.نقطة من الموقع المعرض للم

 ا. المبنية بشكل مالئم خروج الشظايا والركام من النفق، وبذلك توفر تخفيضاً كبيراً في المسافة اآلمنة للبناية المأهولة بالنسبة للشظاي

ي حفرة سطحية، سوف تُقاس المسافة اآلمنة خارج منطقة المتفجرات من أقرب جدار للحجرة إلى أقرب  بالنسبة آلثار االنفجار والركام من أ
   نقطة من الموقع المعرض للمخاطر، أخذاً في االعتبار المستويات ذات الصلة.

 تحديد المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين تحت سطح األرض(  13.8

مية للتخزين تحت سطح األرض عن ذلك الذي يُستعمل للتخزين فوق سطح األرض بسبب اآلثار  يختلف منهج تحديد المسافات اآلمنة من الك
 ويجب أخذ كل مما يلي في االعتبار، بأي ترتيب، قبل تحديد مسافة آمنة للكمية، والتي سوف تكون أطول مسافة ُحِدَدت: غير المعتادة أكثر.

a)  آثار االنفجار في المخزن تحت سطح األرض؛ 

b) جار من مدخل النفق )مدخل(؛آثار االنف 

c)  آثار االنفجار من أي حفرة سطحية تكونت؛ 

d) آثار الصدمة األرضية؛ 

e) اللهب والغازات الساخنة؛ 

f)  آثار الركام من مدخل النفق؛ و 

g) .آثار الركام من أي حفرة سطحية تكونت  

موقع تخزين واحد ما لم تُتخذ إجراءات وقائية كافية  يجب أن تُعد مواقع التخزين تحت سطح األرض، والتي يتصل بعضها بعض بواسطة أنفاق،  
 ويجب أخذ الرأي التقني. لمنع انتقال انفجار من غرفة إلى أخرى.

نة  التوجيه فيما يتصل بالجداول أو المنهج المالئم للمسافات اآلمنة من الكمية التي يجب استعمالها.  14يقدم الجدول   ويعني عدد المتغيرات المتضّمّْ
ويجب تحديد   توجيه الخاص بالمسافات اآلمنة من الكمية ال يمكن توفيره آلثار الصدمة األرضية أو آثار االنفجار من مدخل النفق.أن جدول ال

مقدمة لمبادئ وعمليات   10.02تلك المسافات باستعمال منهج تحليل نتيجة االنفجار المذكورة في المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  
 ، والمدعوم بالمعلومات في الملحقين ميم ونون:ة المخاطرةإدار

 اآلثار

IQD OQD 

CID 
APBD  مسافة المبنى

 المأهول 
مسافة طريق  
 المرور العام

 الملحق ميم  آثار انفجار ضمن تخزين تحت سطح األرض 

 1الجدول نون

   

تحليل نتيجة   االنفجارتحليل نتيجة   تحليل نتيجة االنفجار  آثار انفجار من مدخل النفق 
 االنفجار

 الملحق ميم   آثار انفجار من الحفرة السطحية 

 الملحق ميم  الملحق ميم  الملحق ميم  الملحق ميم  آثار الصدمة األرضية )تقدير بسيط(

تحليل نتيجة   تحليل نتيجة االنفجار تحليل نتيجة االنفجار  آثار الركام من مدخل النفق 
 االنفجار

 الملحق ميم   الركام من الحفرة السطحية آثار 

 3أو الجدول إن   2باستعمال الجدول إن 

 
 توجيه على الجداول لتقدير المسافات اآلمنة من الكمية )التخزين تحت سطح األرض( :14جدول 

 
 

 (2الموانئ )المستوى  14

 عام 14.1

التجارية، التي تنقل أو تُخّزن المتفجرات أثناء رسوها في الماء، أو وجودها  يجب تطبيق التعليمات التالية على سفن الشحن، سواء العسكرية أو 
وهي ليست مصممة لتشمل الذخيرة وكميات المتفجرات المعتادة الخاصة بالسفن الحربية،  على الرباط أو رسوها على الرصيف في الميناء.

 والتي هي مسؤولية وطنية. 
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 سفينة عائمة إلى بعض اآلثار التي تختلف عن تلك الناجمة عن حدث انفجاري على اليابسة.سوف يؤدي وقوع حدث انفجاري على ظهر  
ج  فالمتفجرات المخّزنة أسفل خط الماء للسفينة، على سبيل المثال، سوف يخفف الماء من بعض آثارها االنفجارية )مثل، عصف االنفجار، النات

 صدمة األرضية(. الحراري، الخ(، بينما سوف تزيد آثار أخرى )مثل، ال

 تجميع صافي الكمية االنفجارية  14.2

اقتراب مقصورات السفن من بعضها بعض والقرب المحتمل من منطقة نقل على الشاطئ يعنيان أنه من المحتمل أن يشمل انفجار عرضي كل 
 . 6، الجدول 5.7لذا، سوف يتم تجميع الشحنة بالكامل، سواء في السفينة أو الجاري نقلها، بما يتفق والبند  شحنة السفينة من المتفجرات.

ين  قد يكون من الممكن الترتيب لتخزين شحنة من المتفجرات في سفينة بطريقة ما بحيث يقل و/أو يخّف خطر انتقال انفجار من أحد مواقع التخز
يجب أن تكون المسافة الفاصلة ومنطقة العبور قوية بما يكفي العتراض الشظايا العالية السرعة لمنعها من بدء  في هذه الحالة،  إلى موقع آخر.

 التوجيه الخاص بمستوى الحماية المالئم في الملحق باء. انفجار آني.

 األنشطة المحظورة أثناء التزود بالوقود  14.3

وال تتم مناولة  وقوداً، ما لم يتم غلق فتحات مقصورات تخزين المتفجرات غلقاً محكماً.ال تُزّود السفن التي تحمل المتفجرات بالوقود، أو تنقل  
 المتفجرات أثناء عمليات التزّود بالوقود. 

 قياس المسافات اآلمنة من الكمية )الموانئ( 14.4

 القياسات  .14.4.1

لى الرصيف أو راسية في الماء، إلى أقرب  يجب أخذ كل القياسات من أقرب نقطة للمقصورة التي تُخّزن فيها المتفجرات في سفينة راسية ع
 موقع معرض للمخاطر.

 دوائر التأرجح  .14.4.2

ويجب أخذ نصف قطر دائرة   عند تقدير المسافات اآلمنة المالئمة للكمية، يجب مراعاة حركة السفينة إذا كانت راسية على شمندورة واحدة.
 م. 40ساة للسفن الكبيرة التأرجح، وآثار المد في االعتبار. وعادة ما يكون طول سلسلة المر

 السفن المتعددة  .14.4.3

إذا كانت أكثر من سفينة تحمل متفجرات راسية على الرصيف أو راسية في الماء، فيجب النظر إلى كل منهما على حدا على أنها موقع انفجار 
اعتبار كال السفينتين موقع انفجار محتمل  إذا لم يكن ممكناً تحقيق مسافة فاصلة مالئمة، فيجب  محتمل، إذا أمكن تحقيق مسافات فاصلة مالئمة.

 واحد، وأخذ القياسات إلى المواقع المعرض للمخاطر وفقاً لذلك من أقرب سفينة إلى المواقع المعرضة للمخاطر. 

 تقدير المسافات اآلمنة من الكمية )الموانئ( 14.5

 مستويات الحماية .14.5.1

الحماية، حيث إنه يُعد من غير المحتمل إلى حد كبير أن تستطيع أي سفينة    قد تتيح المسافات اآلمنة من الكمية الموصى بها درجة عالية من
 توفير مستوى كامل من الحماية مشابه لذلك الذي توفره بناية مغطاة باألتربة. 

 المسافات اآلمنة من الكمية الموصى بها .14.5.2

)المحسوبة من قبل لمجموعة من صافي الكمية االنفجارية   جداول المسافات اآلمنة من الكمية التي تحتوي المسافات اآلمنة المالئمة من الكمية،
  والمسافات اآلمنة(، والتي يجب أن تُستعمل بين السفن والمواقع المختلفة المعرضة للمخاطر توجد في الملحق فاء.
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توى  )المسوتعديالت المسافات اآلمنة من الكمية    19برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة  15
2) 

للتخزين فوق سطح األرض الموصى  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة محملة مسبقاً بمعامالت المسافات اآلمنة من الكمية  برمجية  
على الرغم من هذا، تتيح البرمجية للمستخدمين إدخال معامالت المسافات  بها في مالحق هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.

إذا أُدِخلت المعامالت وكانت أقل من تلك الموصى بها في هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة،  آلمنة من الكمية الخاصة بهم.ا
يتفق   بما  انفجار  لنتيجة  كامل  بتحليل  دعمها  الذخيرة  فيجب  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  إد   10.02والمبادئ  ومبادئ  لعمليات  ارة  مقدمة 

 المخاطرة. 

 

 

 

19license-limit-saferguard/explosives-www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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 المرفق أ 
 المراجع )المعيارية(  

 

بالنسبة لإلشارات   تحتوي الوثائق المعيارية التالية، التي، من خالل اإلشارة في هذا النص، تشكل البنود الخاصة بهذا الجزء من المبدأ التوجيهي.
ومع ذلك، ينبغي على أطراف االتفاقيات المستندة إلى هذا الجزء  المراجعات الالحقة ألي من هذه المطبوعات.المؤرخة، ال تسري التعديالت أو  

أما المراجع غير المؤرخة، تسري  من المبدأ التوجيهي استقصاء أمر إمكانية تطبيق اإلصدارات األحدث للوثائق المعيارية المشار إليها أدناه. 
السارية   ENأو    ISOيحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت خاصة بشهادات   ارية المشار إليها.النسخة األحدث للوثيقة المعي

 مؤخراً:

a)  الوحدةIATG 01.40 ؛2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .مسرد المصطلحات والتعريفات واالختصارات 

b)  مكتب األمم المتحدة لشؤون   .نظام ورموز اأُلمم المتحدة لتصنيف المتفجرات 50.01المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 ؛2020 نزع السالح.

c)  ؛2020 مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. .صيغة إلدارة الذخيرة 80.01المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

d) دة الوحIATG 02.10 و 2020مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح  .مدخل إلى مبادئ وعمليات إدارة المخاطر ، 

e)  مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع   .ترخيص المنشآت الخاصة بالمتفجرات 30.02المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة
 .2020 السالح.

 20( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ن هذه المراجع.ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة م
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها  UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السالح )
يجب  . www.un.org/disarmament/ammunitionمن خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني:  

  ية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المعن

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  20
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 المرفق "ب" 
 المراجع   

 )المعيارية( 

 21يل: تحتوي الوثائق المعيارية التالية على البنود، ويجب أيًضا التشاور بشأنها للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بمحتويات هذا الدل

f) AASTP-1" المبادئ    1)الجزء   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1ب"، النسخة  ، اإلصدار
مكتب توحيد المقاييس   .والتوجيهات العامة لتخزين كل المتفجرات وجداول المسافات اآلمنة من الكمية للتخزين فوق سطح األرض(

  ؛2015ديسمبر  (.NSOبالناتو )

g) AASTP-1تخزين    3)الجزء   المبادئ التوجيهية للناتو بشأن تخزين الذخائر والمتفجرات العسكرية. .1"ب"، النسخة    ، اإلصدار
 ؛2015ديسمبر  (.NSOمكتب توحيد المقاييس بالناتو ) .المتفجرات تحت األرض(

h)   ينصDSA03.OME    2الجزء  ( على التخزين اآلمن ومعالجة األسلحة والذخائر والمتفجراتOME.) لدفاع البريطانية.وزارة ا 
 :2020نوفمبر/تشرين الثاني 

i) المدفعية وأسلحة  للقذائف  القوات  استخدام  األول،  الجزء  المدفعية،  وأسلحة  القذائف  استخدام  الرابع.  22،دليل  الدفاع   الفصل  وزارة 
 ؛1989 الروسية.

j) 6055.09  ،وزارة الدفاع   ((.2012مارس  12التغيير األول ))إضافة   .معايير سالمة الذخيرة والمتفجراتوزارة الدفاع األمريكية
  ؛ و2008فبراير/شباط  29 األميركيّة.

k) UFC-3-340-02، ؛ التغيير 2008ديسمبر  05 .وزارة الدفاع األميركيّة .اإلنشاءات المقاومة لتأثيرات االنفجارات العرضيّة
-pg=subcont؟ /https://www.ddesb.pentagon.mil/documents .2014سبتمبر  01الثاني، 

internationalissuances 

 23( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار/نسخة من هذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

( بسجل ألحدث إصدار/نسخة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة ويمكن االطالع عليها  UNODAيحتفظ مكتب شؤون نزع السالح )
يجب   ./www.un.org/disarmament/ammunitionمن خالل موقع المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة على الموقع اإللكتروني: 

 نية األخرى الحصول على نسخ قبل بدء برامج إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية. على الهيئات الوطنية وأصحاب العمل والجهات والمنظمات المع

 
 

 

 تم استخدام بيانات من العديد من هذه المنشورات لتطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة الماثلة.  21

 . 1988لسنة   5المرفق األول ألمر قائد القوات األرضية رقم   22
 حيث تسمح حقوق الطبع.  23
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 المرفق جيم  
 )معياري( رموز مفهوم المسافة اآلمنة من الكمية )المستوى الثاني( 

 

الكمية في إطار المبادئ التوجيهية ال دولية التقنية للذخائر والبرامج  يتم االستعانة بالرموز اآلتية في أثناء استخدام مفهوم المسافة اآلمنة من 
حيث إن استخدامها يسّهل عملية شرح مصفوفات المسافة اآلمنة من   24كما يتم استخدام هذه الرموز بوجه عام في العديد من الدول  المساعدة.

 الكمية وجداولها. 

وتشير االتجاهات الموّضحة   أو أحجامها مماثلة.تعتبر الرموز تخطيطية وبيانية محضة وال تعني بالضرورة أن تكون أشكال مخازن المتفجرات  
وعند استخدام نظام المسافة اآلمنة من الكمية،   إلى اتجاه القلق الرئيسي لالنفجار واللهب والحرارة اإلشعاعية والمقذوفات، )الموضحة باألسهم(.

ظة نسبياً في موقع االنفجار المحتمل، ولكن من الضروري ويوجد القليل من االختالفات الملحو يجب النظر بعين االعتبار إلى كل اتجاه تباعاً.
ولهذه   .في الموقع المكشوف التمييز بين أنواع اإلنشاءات المختلفة والتي تشمل وجود حاجز باإلضافة إلى التمييز بين الوظائف المختلفة للمباني

 ر محتمل بينما يُشار إليها برمز آخر إذا ما تم اعتبارها موقعاً مكشوفاً.األسباب، قد يُشار إلى بناية معينة برمز ما إذا ما تم اعتبارها موقع انفجا
 مزيًدا من المعلومات حول التأثيرات االتجاهية لمخازن الذخيرة المغطاة بطبقة أرضية. 1يتبع جدول ج

 اآلثار االتجاهية  الوصف  نوع البناء / المنطقة الرمز 

 (PESموقع انفجار محتمل )

 
الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  مخزن 

(ECM) 
الجزء األمامي من مخزن الذخيرة   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران. 

 موجه عكس الموقع المكشوف 

 
مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  

(ECM) 
جانب المخزن متعامد على اتجاه  مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران. 

 الموقع المكشوف. 

 
مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  

(ECM) 
الجزء األمامي من مخزن الذخيرة    مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران. 

 موجه باتجاه الموقع المكشوف. 

 

مليمتراً من اإلسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى  موقع انفجار محتمل باإلسمنت المسلّح 
 . مليمتراً من الطابوق( 680المسلح )أو 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 

 أي اتجاه إلى الموقع المكشوف

 

مليمتراً من اإلسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى  موقع انفجار محتمل باإلسمنت المسلّح 
 مليمتراً من الطابوق(.  680المسلح )أو 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 

فتحة الباب أو الفتحة الكبيرة  
األخرى موجهة صوب الموقع  

 المكشوف. 

 

موقع انفجار محتمل شبه مسلّح باإلسمنت  
 المسلح. 

مليمتراً من اإلسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى 
 مليمتراً من الطابوق(.  680المسلح )أو 

 ال يوجد سقف واق. 

 

 الموقع المكشوف.أي اتجاه إلى  

 

 بناية متوسطة، 

 مزود بمتاريس 

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى 
 يكافئه. 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

الجانب المزود بمتاريس إلى الموقع  
 المكشوف. 

 

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى  بناية متوسطة 
 يكافئه. 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 أي اتجاه إلى الموقع المكشوف.

 
  مبنى خفيف أو كومة مفتوحة،

 مزود بمتاريس 

بناية خفيفة أو كومة مفتوحة من الذخيرة مع وجود متراس  
  فعال

الجانب المزود بمتاريس إلى الموقع  
 المكشوف

 
 أي اتجاه إلى الموقع المكشوف. بناية خفيفة أو كومة مفتوحة للذخيرة.  بناية خفيفة أو كومة مفتوحة 

 (ESالموقع المكشوف )

 

مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  
 المعياري لمنظمة حلف شمال األطلسي 

باب ذو   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 سبعة قضبان. 

واجهة الباب بعيدة عن موقع  
 االنفجار المحتمل. 

 

مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  
 المعياري لمنظمة حلف شمال األطلسي 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 وباب.  7BARاحتجاز 

الباب متعامد على اتجاه موقع  
 انفجار محتمل. 

 

مخزن الذخيرة المغطى بطبقة أرضية  
 المعياري لمنظمة حلف شمال األطلسي 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 وباب.  7BARاحتجاز 

 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 المعياري للناتو  ECMمخزن 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 وباب.  3BARاحتجاز 

واجهة الباب بعيدة عن موقع  
 االنفجار المحتمل. 

 
 المعياري للناتو  ECMمخزن 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 وباب.  3BARاحتجاز 

الباب متعامد على موقع انفجار  
 محتمل. 

 
 المعياري للناتو  ECMمخزن 

حائط   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 وباب.  3BARاحتجاز 

 انفجار محتمل. الباب يواجه موقع 

 

التابع لمنظمة حلف شمال األطلسي، والتي يتم استخدامها أيضاً في العديد من الدول غير األعضاء في   AASTP-1تشكل هذه الرموز أساس نظام المسافة اآلمنة من الكمية في  24
 المنظمة حول العالم. 
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 اآلثار االتجاهية  الوصف  نوع البناء / المنطقة الرمز 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

الجدار   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
 األمامي والباب مقاومان للمقذوفات العالية السرعة. 

 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران، وأضعف  
حاجز أمام الباب وحائط   أعاله.من المخازن المذكورة  

االحتجاز قد يكون أو ال يكون مقاوًما لشظايا السرعة  
 المنخفضة. 

 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

قد يكون   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
أو ال يكون الجدار األمامي والباب مقاومين للمقذوفات  

 البطيئة السرعة. 

واجهة الباب بعيدة عن موقع  
 االنفجار المحتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

قد يكون   مبنى مغطى سطحه بالتراب على ثالثة جدران.
أو ال يكون الجدار األمامي والباب مقاومين للمقذوفات  

 البطيئة السرعة. 

الباب متعامد على موقع انفجار  
 محتمل. 

 
 غير معرف  ECMمخزن 

قد يكون   بالتراب على ثالثة جدران.مبنى مغطى سطحه 
أو ال يكون الجدار األمامي والباب مقاومين للمقذوفات  

 البطيئة السرعة. 
 الباب يواجه موقع انفجار محتمل. 

 
 موقع انفجار محتمل باإلسمنت المسلّح 

مليمتراً من اإلسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى 
 مليمتراً من الطابوق(.  680المسلح )أو 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. 

 

موقع انفجار محتمل شبه مسلّح باإلسمنت  
 المسلح. 

مليمتراً من اإلسمنت   450جدران سمكها بحد أدنى 
 الطابوق(. مليمتراً من  680المسلح )أو 

 ال يوجد سقف واق. 

 

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. 

 
 بناية متوسطة، 

  مزود بمتاريس

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى 
 يكافئه. 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

جانب مسدود إلى موقع انفجار 
 محتمل. 

 بناية متوسطة  

مليمتراً من الطابوق أو ما   215جدران سمكها بحد أدنى 
 يكافئه. 

 مليمتراً من اإلسمنت المسلح.   150سقف واق سمكه  

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. 

 

  مبنى خفيف أو كومة مفتوحة،

 مزود بمتاريس 

بناية خفيفة أو كومة مفتوحة من الذخيرة مع وجود متراس  
 فعال.

موقع انفجار جانب مسدود إلى  
 محتمل. 

 
 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  بناية خفيفة أو كومة مفتوحة من الذخيرة دون حماية.  بناية خفيفة أو كومة مفتوحة 

 

 بناية معالجة الذخيرة، 

  مزود بمتاريس
 سقف واق. 

انفجار   موقع  إلى  مسدود  جانب 
 محتمل. 

 

 بناية معالجة الذخيرة، 

  مزود بمتاريس
 يوجد سقف واق. ال 

انفجار   موقع  إلى  مسدود  جانب 
 محتمل. 

 
 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  ال يوجد سقف واق أو متراس.  بناية معالجة الذخيرة 

 طريق عام للمرور  

 طريق، سكة حديد، ممر مائي أو حق المرور. 

سوف تظهر كثافة االستخدام في مصفوفة المسافة اآلمنة  
 من الكمية. 

 اتجاه إلى موقع انفجار محتمل. أي 

 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  بنايات مدنية أو أمكان التجّمع..  بناية معمورة  

 
 أي اتجاه إلى موقع انفجار محتمل.  المستشفيات والمباني ذات الواجهات الزجاجية وغيرها.  بناية ضعيفة

 
 رموز المسافة اآلمنة من الكمية :1جدول ج.

 
 

 1.1ذات فئة الخطر  ECMالتأثيرات االتجاهية من مخازن 
 
 

 من المباني التي تفي بمعايير تصميم وحدات التحكم اإللكترونية تحدث: 1.3أو  1.1تعتبر التأثيرات االتجاهية لفئة الخطر 

a.   من خالل الجزء األمامي في المنطقة التي تحدها خطوط مرسومة عندo150   درجة إلى الواجهة األمامية لموقع االنفجار المحتمل
 من أركانه األمامية. 

b.  من خالل الجزء الخلفي في المنطقة التي تحدها خطوط مرسومة عندo 135    درجة إلى الواجهة الخلفية لموقع االنفجار المحتمل من
 الخلفية أركانه
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c. .في تلك الحاالت  كل المنطقة حول موقع االنفجار المحتمل غير مدرجة في )أ( أو )ب( أعاله تعتبر إلى جانب موقع االنفجار المحتمل
التي يقع فيها موقع مكشوف على الخط الفاصل بين الجزء الخلفي/الجانبي من موقع االنفجار المحتمل، يجب مراعاة المسافة الكمية 

 األكبر. 

 

 

 

 1.2ذات فئة الخطر  ECMالتأثيرات االتجاهية من مخازن 

 

 1.2أو مباني احتواء فئة الخطر    ECMمن المباني التي تفي بمعايير التصميم الخاصة بمخازن    1.2تعتبر التأثيرات االتجاهية لفئة الخطر  
 درجة إلى الواجهة األمامية لموقع االنفجار المحتمل من أركانه. o100تحدث من خالل الجبهة في المنطقة التي تحدها خطوط مرسومة عند  
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الباب أو الفتحة  
 األخرى 
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 الملحق د 
 )اعتيادي( 

 
 (1)المستوى )التخزين فوق األرض(  1.1مصفوفة المسافة الكمية لفئة الخطر 

D.1  >( 50صافي كمية المتفجرات  )كجم 
 

PES  

ES     
 

      

 
D3  

 حماية افتراضية كاملة 
D3              حماية

 افتراضية كاملة 
D4  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 كاملة حماية افتراضية 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 

 
D3  

 حماية افتراضية كاملة 
D3              حماية

 افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 
D5  

 درجة عالية من الحماية 

 
D4  

 حماية افتراضية كاملة 

D5  

 حماية افتراضية كاملة 

 D4أو 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  افتراضية كاملةحماية 

D8 
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D8 
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

 
D3  

 كاملة حماية افتراضية 
D3  

 حماية افتراضية كاملة 
D4  

 حماية افتراضية كاملة 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 
D5 

 درجة عالية من الحماية 

 
D3  

 افتراضية كاملة حماية 
 D3 

 حماية افتراضية كاملة 
D5  

 حماية افتراضية كاملة 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 
D6 

 درجة عالية من الحماية 

 
D6  

 حماية افتراضية كاملة 
D6  

 حماية افتراضية كاملة 
D8 

 درجة عالية من الحماية 

D9  
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D9  
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D9  
  درجة عالية من الحماية

 D12أو 
  حماية افتراضية كاملة

D8 
 عالية من الحماية درجة 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

D8 
 درجة عالية من الحماية 

 

D4 

 درجة عالية من الحماية

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

يوجد أشياء معّرضة  ال 
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

  D9أو 
 ن الحماية درجة عالية م

 D9  
 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

  D9أو 
 درجة عالية من الحماية 

D9  
 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7أو 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة محدودة من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 عالية من الحماية درجة 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 

D9 
 درجة عالية من الحماية 
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PES  

ES     
 

      

 

D4  

 حماية افتراضية كاملة 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D5 أو 

 تكاد تكون حماية تامة 

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

D4  

 حماية افتراضية كاملة 
 يوجد متفجرات رئيسية ال 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D5 أو 

 تكاد تكون حماية تامة 

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
  ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
  للشظايا 

 تأثير الذخيرة المسقطة 

 D6أو 

 حماية افتراضية كاملة 
 المسقطة تأثير الذخيرة 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

 

D6 

 حماية افتراضية كاملة 

 D4 أو 

 درجة عالية من الحماية 
 متفجرات رئيسية ال يوجد 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

D6 

 حماية افتراضية كاملة 

 D4 أو 

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 الحماية درجة محدودة من 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 
D6 

 درجة محدودة من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 يوجد متفجرات رئيسية ال 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D9 

 درجة محدودة من الحماية 
D9 

 درجة محدودة من الحماية 
D9 

 درجة محدودة من الحماية 
D9 

 درجة محدودة من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 معّرضة للشظايا ال يوجد أشياء 

  D9أو 
  درجة محدودة من الحماية

 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

  D9أو 
  درجة محدودة من الحماية

 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 متفجرات رئيسية ال يوجد 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D5  

  درجة عالية من الحماية
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 الحماية درجة عالية من 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 جد متفجرات رئيسية ال يو

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 معّرضة للشظايا ال يوجد أشياء 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 الحماية درجة عالية من 

D5  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

  للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 الحماية درجة محدودة من 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 يوجد أشياء معّرضة للشظايا ال 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4   درجة محدودة من

 الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 عالية من الحماية درجة 

D4  

 درجة محدودة من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 الحماية درجة عالية من 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

أشياء معّرضة  ال يوجد 
 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 
ال يوجد أشياء معّرضة  

 للشظايا 

 D7 أو 

 عالية من الحماية درجة 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

  الحمايةدرجة عالية من 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7أو 
  درجة عالية من الحماية

D1/D2  
 درجة عالية من الحماية 
 مخزن القنابل المفتوح 

 التخزين 

D4  

  درجة عالية من الحماية
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا 

 D7أو 
  الحمايةدرجة عالية من 

D1/D2  

 درجة عالية من الحماية 
 مخزن القنابل المفتوح 

 التخزين 
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PES  

ES     
 

      

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

 درجة محدودة من الحماية 

 D12أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 يوجد أشياء معّرضة للشظاياال 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

D4  

  درجة عالية من الحماية
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا

 D7أو 
  درجة عالية من الحماية

D1/D2  

 درجة عالية من الحماية 
 مخزن القنابل المفتوح 

 التخزين 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 الحماية درجة عالية من 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 يوجد متفجرات رئيسية ال 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 معّرضة للشظاياال يوجد أشياء 

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4               
 درجة عالية من الحماية 

 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D4  

 عالية من الحماية درجة 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

ال يوجد أشياء معّرضة  
 للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

 درجة محدودة من الحماية 

 D12أو 

 درجة عالية من الحماية 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 

 D9 

  الحمايةدرجة محدودة من 

 D12أو 

D4  

 درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا

 D7 أو 

 درجة عالية من الحماية 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

D4  درجة عالية من الحماية 
 ال يوجد متفجرات رئيسية 

 ال يوجد أشياء معّرضة للشظايا

 D7 أو 

 عالية من الحماية درجة 

D9  
  درجة محدودة من الحماية

 D12أو 
  

 

D9 

 أفراد  10أقل من 

D10 
 

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
عالية من الحماية  درجة 

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
 درجة عالية من الحماية لألشخاص 

 

D10 
 م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D10   

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
 درجة عالية من الحماية لألشخاص 

 

D10 
 م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D10  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D13  

  م()<270

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D13  

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D13  

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D13  

درجة محدودة من الحماية  
 لألشخاص 

D9 

 م()<270

 أفراد  10أقل من 

 

D10 

 م()<270
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D13  

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D9 

 أفراد  10أقل من 

 

D10 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D13  

 عالية من الحماية لألشخاص درجة 
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PES  

ES     
 

      

 
  طريق عام للمرور

ال يوجد مسافة كمية لطرق المرور   منخفضة الكثافة. 

 العامة والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

0.5 x D12 

 أو

0.5 x D14 
المسافة اآلمنة من الكمية  

  ECMالمخفضة لمخازن 
   القياسية

0.5 x D12 

 أو

0.5 x D15 
المسافة اآلمنة من الكمية  

  ECMالمخفضة لمخازن 
القياسية
  

0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 

طريق  
  عام للمرور
  كثافة متوسطة

D11 
 م()<270

 أو

D16 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
   القياسية

D11 
 م()<270

 أو

D17 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

180>(D11 )270 م>(D11 )180 م>(D11 )م 
D11  

 م()<270

طريق  
  عام للمرور

  عاليةكثافة 

D13 
 م()<400

 أو

D14 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D13 
 م()<400

 أو

D15 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

270>(D13 )400 م>(D13 )270 م>(D13 )م 
D13  

 م()<400

 
 مسافة البناية المأهولة 

D13 
 م()<400

 أو

D14 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D13 
 م()<400

 أو

D15 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

400>(D13 )400 م>(D13 )400 م>(D13 )م 
D13  

 م()<400

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة

2 x D12 

 أو

2 x D14 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

2 x D12 

 أو

2 x D15 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة

D11 
 م()<270

 أو

D16 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D11 
 م()<270

 أو

D17 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
    القياسية

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

D11 
 م()<270

180>(D11 )270 م>(D11 )180 م>(D11 )م 
D11  

 م()<270
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PES  

ES     
 

      

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات

D13 
 م()<400

 أو

D14 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D13 
 م()<400

 أو

D15 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

D13 
 م()<400

270>(D13 )400 م>(D13 )270 م>(D13 )م 
D13  

 م()<400

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 

 شبكة عادية 
 

 

 شبكة صغيرة 
 

D13 أو 

D14 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D11 أو 

D16 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D10  

المسافة اآلمنة من الكمية 
 ECMالمخفضة لمخازن 
القياسية 

 

D13 أو 

D15 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D11 أو 

D17 
المسافة اآلمنة من الكمية 

 ECMالمخفضة لمخازن 
  القياسية

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت األرض 
 

 

 

 محمية وفوق األرض وحيوية غير 
 

 غير محمية وفوق األرض 
 مرافق ثانوية

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

 التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري لألغراض التشغيلية. 

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 
 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13 

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13  

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13  

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

0.5 x D7 
 م()<25

 

D13  

 م()<400

 

D13 

 

 م10

 

  كجم( 50)التخزين فوق األرض( )<  1.1مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول د.



IATG 02.20:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
30 

 الملحق هـ 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق األرض(  1.1جداول المسافة الكمية لقسم المخاطر 

 

 
E.1  كجم(  50المتفجرات )<صافي كمية 

 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
D11 

D12 
D13 

D14 D15 D16 D17 

>50 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 85 220 220 220 220 220 

75 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 95 220 258 258 258 258 

100 3  5 7 9 15 20 29 39 64 160 105 240 294 294 240 240 

200 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 130 270 376 376 270 270 

300 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 150 270 400 400 270 270 

400 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 165 270 400 400 270 270 

500 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 180 270 400 400 270 270 

600 3  5 7 10 16 21 31 41 68 180 190 270 400 400 270 270 

700 4  5 8 10 16 22 32 43 72 180 200 270 400 400 270 270 

800 4  5 8 11 17 23 34 45 75 180 210 270 400 400 270 270 

900 4  5 8 11 18 24 35 47 78 180 215 270 400 400 270 270 

1000 4  5 8 11 18 24 36 48 80 180 225 270 400 400 270 270 

1200 4  6 9 12 20 26 39 52 86 180 240 270 400 400 270 270 

1,400 4  6 9 13 21 27 41 54 90 180 250 270 400 400 270 270 

1,600 5  6 10 13 22 29 43 57 94 180 260 270 400 400 270 270 

1,800 5  7 10 14 22 30 44 59 98 180 270 270 400 400 270 270 

2,000 5  7 11 14 23 31 46 61 105 180 280 270 400 400 270 270 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
D11 

D12 
D13 

D14 D15 D16 D17 

2,500 5  7 11 15 25 33 49 66 110 185 305 280 400 400 270 270 

3000 6  8 12 16 26 35 52 70 120 205 325 305 400 400 270 270 

3,500 6  8 13 17 28 37 55 73 125 220 340 330 400 400 270 270 

4,000 6  8 13 18 29 39 58 77 130 235 355 350 400 400 270 270 

5000 6  9 14 19 31 42 62 83 140 255 380 380 400 400 270 270 

6,000 7  10 15 20 33 44 66 88 150 270 405 405 400 400 270 270 

7,000 7  10 16 22 35 46 69 92 155 285 425 425 400 400 270 270 

8,000 7  10 16 22 36 48 72 96 160 300 445 445 400 400 270 270 

9,000 8  11 17 23 38 50 75 100 170 310 465 465 400 400 270 270 

10,000 8  11 18 24 39 52 78 105 175 320 480 480 400 400 270 270 

12,000 9  12 19 26 42 55 83 110 185 340 510 510 400 415 270 275 

14,000 9  13 20 27 44 58 87 120 195 360 540 540 400 435 270 290 

16,000 10  13 21 28 46 61 91 125 205 375 560 560 400 455 270 305 

18,000 10  14 21 29 48 63 95 130 210 390 590 590 400 475 270 315 

20000 10  14 22 30 49 66 98 135 220 405 610 610 400 490 270 330 

 355 275 530 410 650 650 435 235 145 110 71 53 33 24 15  11 12أو/

30,000 11  16 25 35 56 75 115 150 250 460 690 690 435 560 290 375 

35,000  15 17 27 36 59 79 120 160 265 485 730 730 460 580 305 395 

40,000  16 18 28 38 62 82 125 165 275 510 760 760 500 620 320 415 

50,000  17 19 30 41 67 89 135 180 295 550 820 820 515 663 343 442 

60,000  18 20 32 44 71 94 145 190 315 580 870 870 548 705 364 470 

70,000  19 21 33 46 75 99 150 200 330 610 920 920 577 742 383 495 

80,000  19 22 35 48 78 105 160 210 345 640 960 960 603 776 401 517 

90,000  20 23 36 50 81 110 165 220 360 670 1000 1000 627 807 417 538 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
D11 

D12 
D13 

D14 D15 D16 D17 

100,000  21 24 38 52 84 115 170 225 375 690 1040 1040 650 835 432 557 

120,000  22 25 40 55 89 120 180 240 395 730 1100 1100 690 887 459 592 

140,000   26 42 58 94 125 190 250 420 770 1160 1160 727 935 483 623 

160,000   28 44 60 98 135 200 265 435 810 1220 1220 760 977 505 651 

180,000   29 46 63 105 140 205 275 455 840 1260 1260 790 1016 525 678 

200,000   30 47 65 110 145 215 285 470 870 1300 1300 819 1053 544 702 

250,000   32 51 70 115 155 230 305 510 940 1400 1400 882 1134 586 756 

 تنبيه 
 . Qفحص جذر 

1/30.35Q 1/30.44Q 1/30.5Q 1/30.8Q 1/31.1Q 1/31.8Q 1/32.4Q 1/33.6Q 1/34.8Q 1/38.0Q 

2/31.0Q   لـ
Q<2500 

1/23.6Q   لـ
Q>2500 

1/314.8Q  
لـ 

Q>4500 

1/322.2Q 

2/31.5Q   لـ
Q<2500 

1/25.5Q   لـ
Q>2500 

1/322.2Q  
لـ 

Q>4500 

1/314.0Q 1/318.0Q 1/39.3Q 1/312.0Q 

 
 كجم(  50)التخزين فوق األرض( )< 1.1جدول المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر   :1جدول هـ.
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 المرفق واو  
 )معياري( 

  )المستوى األول()التخزين فوق األرض(  1.2.1مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية فئة الخطر  

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 ية بدون مسافة كم
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

هذا المزيج من   دائماً ما يوفر
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ية افتراضية كاملة التجهيزات حما

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 ة كامل

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 حماية افتراضية كاملة  التجهيزات

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 تراضية كاملة التجهيزات حماية اف

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 ية بدون مسافة كم
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 
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بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
ما يوفر هذا المزيج من   دائماً 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

هذا المزيج من  دائماً ما يوفر 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ة افتراضية كاملة التجهيزات حماي

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

D6 
 درجة عالية من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 افتراضية كاملة حماية 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
 لة التجهيزات حماية افتراضية كام

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6  
   درجة محدودة من الحماية

D6  
 درجة محدودة من الحماية 

D6  
 درجة محدودة من الحماية 

D6  
 درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 كاملة حماية افتراضية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  محدودة من الحماية درجة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 
 درجة محدودة من الحماية 

D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 
D6 

  درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 عالية من الحماية درجة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 
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بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D4 
عالية من الحماية  درجة 

 لألشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

مسافة  بدون 
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D4 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D4 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية لألشخاص 

D4 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D4 
الحماية  درجة عالية من 
 لألشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D4 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 
 اإلخالء بسرعة 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D6 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 

بدون مسافة  
 كمية

عالية من الحماية  درجة 
 لألشخاص 

D6 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D6 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

D6 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

 
  طريق عام للمرور

ال يوجد مسافة كمية   منخفضة الكثافة.
لطرق المرور العامة والطرق ذات الكثافة  

  المنخفضة جداً.

بدون مسافة  
 كمية

بدون مسافة  
 كمية

0.5 x D2 
بدون مسافة  

 كمية
0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

بدون مسافة  
 كمية

بدون مسافة  
 كمية

D6 
بدون مسافة  

 كمية
D6 D6 D6 D6 D6 D6 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة عالية 

 D2 D2 D2 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 
 مسافة البناية المأهولة 

 D2 D2 D2 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
 D2 D2 D2 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
 D6 D6 D6 D6 D6 D6 مD6 40 م40 م40

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
 D2 D2 D2 مD2 60 م60 م60

 

D2 
 

D2 
 

D2 
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 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

D2 

 

D6 

 

D4 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت األرض 
 

 غير محمية وفوق األرض وحيوية 
 

 غير محمية وفوق األرض 
 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري لألغراض التشغيلية. 
 

 

 م25

 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

 م60

 

 م30

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

بدون مسافة  
 كمية

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 م25

 

D2 

 

D6 

 

 بدون مسافة كمية 

 
 )التخزين فوق األرض( 1.2.1مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول واو.
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 المرفق زاي  
 )معياري( 

 )المستوى األول(مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية )التخزين فوق األرض(  1.2.2فئة الخطر  

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 تراضية كاملة التجهيزات حماية اف

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 ملة كا

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
ا يوفر هذا المزيج من  دائماً م 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

هذا المزيج من  دائماً ما يوفر 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ة افتراضية كاملة التجهيزات حماي

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 ة كامل

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 تراضية كاملة التجهيزات حماية اف
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PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
 لة التجهيزات حماية افتراضية كام

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
فر هذا المزيج من  دائماً ما يو

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 عالية من الحماية درجة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 مسافة كمية بدون 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 

  درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 الحماية درجة محدودة من 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5  درجة محدودة من

 الحماية 
D5 

 درجة محدودة من الحماية 
D5 

 درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 

  درجة محدودة من الحماية 
D5 

  درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

 حماية افتراضية كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

 بدون مسافة كمية 
 درجة عالية من الحماية 

D5 
 محدودة من الحماية درجة 

D5 
 درجة محدودة من الحماية 
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PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D3 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 كمية بدون مسافة 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 

D3 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 

 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

بدون مسافة  
 كمية

درجة عالية من الحماية  
 لألشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

 بدون مسافة كمية 
درجة عالية من الحماية  

 لألشخاص 

D5 
درجة محدودة من الحماية  

 لألشخاص 

 

D5 
الحماية  درجة محدودة من 
 لألشخاص 

 

 
  طريق عام للمرور

ال يوجد مسافة كمية لطرق المرور  كثافة منخفضة 

 العامة والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

بدون مسافة  
 كمية

بدون مسافة  
 كمية

0.5 x D1 
بدون مسافة  

 كمية
0.5 x D1 0.5 x D1  0.5 بدون مسافة كمية  بدون مسافة كمية x D1 0.5 x D1 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

 D5 D5 D5 D5 D5 D5 مD5 20 م20 م20

 
 كثافة عالية( طريق عام للمرور )

 D1 D1 D1 D1 D1 D1 مD1 30 م30 م30

 
 مسافة البناية المأهولة 

 D1 D1 D1 D1 D1 D1 مD1 30 م30 م30

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
 D1  D1 D1 D1 D1 D1  مD1 30 م30 م30

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
 D5 D5 D5 D5 D5 D5 مD5 20 م20 م20

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
 D1 D1 D1 D1 D1 D1 مD1 30 م30 م30
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PES  

ES     
 

      

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

D1 

 

D5 

 

D3 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت األرض 
 

 غير محمية وفوق األرض وحيوية 
 غير محمية وفوق األرض 

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

 التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري لألغراض التشغيلية. 

 م25

 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

 م30

 

 م15

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

بدون مسافة  
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

مسافة  بدون 
 كمية

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 م25

 

D1 

 

D5 

 

 بدون مسافة كمية 

 

 
 )التخزين فوق األرض( 1.2.2مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول ز.
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 المرفق حاء  
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق األرض(  1.2جداول المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية 

 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10 30 60 20 20 30 60 

20 36 60 20 20 30 60 

50 44 88 20 32 30 60 

70 47 110 20 39 32 73 

80 49 120 20 42 33 78 

90 50 125 20 45 34 83 

100 51 130 20 47 35 87 

120 53 140 20 51 36 94 

140 55 150 20 54 37 100 

160 57 160 21 57 39 105 

180 59 165 22 59 40 110 

200 60 170 22 61 41 115 

250 64 185 24 66 43 125 

300 66 195 24 70 45 130 

350 69 200 25 72 47 135 

400 71 210 26 75 48 140 

500 75 220 27 80 51 150 

600 78 230 29 83 53 155 

700 81 240 30 86 55 160 

800 83 245 30 89 56 165 

900 86 255 31 91 58 170 

1000 88 260 32 93 59 175 

1200 91 270 33 96 61 180 

1,400 94 275 34 99 63 185 

1,600 97 285 35 105 65 190 

1,800 100 290 36 105 67 195 

2,000 105 295 37 110 69 200 

2,500 110 305 39 115 72 205 

3000 115 315 40 115 75 210 

3,500 115 320 42 120 77 215 

4,000 120 330 43 120 80 220 

4,500 120 335 44 120 81 225 

5000 125 340 45 125 83 230 

6,000 130 350 46 125 86 235 

7,000 135 355 48 130 88 240 

8,000 135 360 49 130 91 245 

9,000 140 365 50 135 93 245 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 

 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10,000 145 370 51 135 95 250 

12,000 150 380 53 140 98 255 

14,000 150 390 54 140 105 260 

16,000 155 395 56 145 105 265 

18,000 160 400 57 145 110 270 

20000 160 405 58 145 110 275 

 280 115 150 60 415 170 12أو/

30,000 175 420 62 155 120 285 

35,000 180 430 64 155 120 290 

40,000 185 435 66 160 125 295 

45,000 185 440 67 160 125 295 

50,000 190 445 68 160 130 300 

60,000 195 450 70 165 130 305 

70,000 200 455 72 165 135 305 

80,000 205 465 74 170 140 310 

90,000 210 470 75 170 140 315 

100,000 215 470 76 170 145 315 

120,000 220 480 79 175 150 320 

140,000 225 485 80 175 150 325 

160,000 230 490 82 180 155 330 

180,000 235 495 84 180 155 335 

200,000 235 500 85 180 160 335 

250,000 245 510 88 185 165 340 

500,000 270 540 97 195 185 360 

 تنبيه 
 . Qفحص جذر 

)
2

2
.3

6
4

*L
N

(N
E

Q
)+

1
.5

7
7

*(
(L

N
(N

E
Q

))
-

D
1

 =
 2

8
.1

2
7

 

)
2

1
.3

0
3

*(
(L

N
(N

E
Q

))
-

1
6
7

.6
4

8
+

7
0

.3
4

5
*L

N
(N

E
Q

)
-

D
 2

 =
 

 

0.36*D1 0.36*D2 0.67*D1 0.67*D2 

 
 )التخزين فوق األرض(  1.2جدول المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول حاء.
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 المرفق ياء 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق األرض(  1.3.1مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
ا المزيج من  دائماً ما يوفر هذ

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 ة كاملة التجهيزات حماية افتراضي

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 ميةك

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 



IATG 02.20:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
44 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 هيزات حماية افتراضية كاملة التج

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1  
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 م25
 عالية من الحماية درجة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

حماية افتراضية  التجهيزات 
 كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1  
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 عالية من الحماية درجة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 درجة عالية من الحماية 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 الحماية درجة عالية/محدودة من 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1  هذا  دائماً ما يوفر

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1   
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1  
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

D1 
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1   دائماً ما يوفر هذا

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1  دائماً ما يوفر هذا

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 
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PES  

ES     
 

      

 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1   دائماً ما يوفر هذا

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 كاملة التجهيزات حماية افتراضية 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

D2 

 

D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2  D2 D2 D2 

 
  للمرورطريق عام 

ال يوجد مسافة كمية لطرق المرور العامة  كثافة منخفضة 

 والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 
  طريق عام للمرور

 كثافة عالية 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 
 مسافة البناية المأهولة 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
D4 D4 D4 D4 D4 D4 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
D3 D3 D3 D3 D3 D3 

D3 

 

D3 

 
D3 

 

D3 
 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

D4 
 

D4 
 

D4 
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PES  

ES     
 

      

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

D4 

 

D3 

 

D2 >(15)م 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 محمية أو تحت األرض 
 

 غير محمية وفوق األرض وحيوية 
 غير محمية وفوق األرض 

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري لألغراض التشغيلية. 
 

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 
 )التخزين فوق األرض(  1.3.1مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر   :1جدول ياء.
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 المرفق كاف 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق األرض(  1.3.2مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

PES  

ES     
 

      

 

بدون مسافة  
 كمية

يوفر هذا المزيج من  دائماً ما 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
 لة التجهيزات حماية افتراضية كام

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

  دائماً ما يوفر هذا المزيج من 
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

اية افتراضية  التجهيزات حم 
 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

يج من  دائماً ما يوفر هذا المز
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

ا المزيج من  دائماً ما يوفر هذ
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

دائماً ما يوفر هذا  م25

المزيج من التجهيزات حماية  
 افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
ائماً ما يوفر هذا المزيج من  د

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 
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بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

D1 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م25
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
عالية/محدودة من  درجة 

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م25
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

يج من  دائماً ما يوفر هذا المز
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 افتراضية كاملة التجهيزات حماية 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

مسافة  بدون 
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

ا المزيج من  دائماً ما يوفر هذ
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 بدون مسافة كمية 
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
افتراضية  التجهيزات حماية 
 كاملة 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
 حماية درجة عالية/محدودة من ال

 م60
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 م60
 درجة عالية/محدودة من الحماية 

 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

بدون مسافة  
 كمية

دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
عالية/محدودة من  درجة 

 الحماية 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

 التجهيزات حماية افتراضية كاملة 

 

 م60
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  

تراضية  التجهيزات حماية اف
 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
عالية/محدودة من  درجة 

 الحماية 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
عالية/محدودة من  درجة 

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 
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 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
المزيج من  دائماً ما يوفر هذا 

التجهيزات حماية افتراضية  
 كاملة 

 م25
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
درجة عالية/محدودة من  

  الحماية

 م10
دائماً ما يوفر هذا المزيج من  
التجهيزات حماية افتراضية  

 كاملة 

 م60
 درجة عالية من الحماية 

 م10
درجة عالية/محدودة من  

 الحماية 

 م60
  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 م60
  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 م25

 

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م60

 

 م25

 

 م60

 
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  درجة عالية/محدودة من الحماية
 م60

  عالية/محدودة من الحمايةدرجة 

 
  طريق عام للمرور

ال يوجد مسافة كمية لطرق المرور العامة  كثافة منخفضة 

 والطرق ذات الكثافة المنخفضة جداً. 

 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60 م60

 
  طريق عام للمرور

 كثافة متوسطة

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 
  للمرورطريق عام 

 كثافة عالية 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 
 مسافة البناية المأهولة 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

 المسافة إلى البناية الضعيفة
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
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 المكتب 
موظف دعم يعملون في مناطق  20أقل من 

 متفجرة
D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 المكتب 
موظف دعم يعملون في   20أكثر من  

 مناطق متفجرات
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 شبكة الطاقة العلوية
 شبكة سوبر 

 

 شبكة عادية 
 

 شبكة صغيرة 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

مرافق النفط والزيوت وزيوت  
 التشحيم 

 

 محمية أو تحت األرض 
 

 غير محمية وفوق األرض وحيوية 
 غير محمية وفوق األرض 

 

لتر من البترول والزيوت ومواد   100>كمية صغيرة 

 التشحيم المحتفظ بها كاحتياطي فوري لألغراض التشغيلية. 

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 م25

 

D4 

 

D3 

 

 م10

 
 )التخزين فوق األرض(  1.3.2مصفوفة المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول كاف.
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 المرفق الم 
 )معياري( 

 ( 1)المستوى )التخزين فوق األرض(  1.3جداول المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر 

 

الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 

500 25 60 60 60 

600 25 60 60 60 

700 25 60 60 60 

800 25 60 60 60 

900 25 60 60 62 

1000 25 60 60 64 

1200 25 60 60 69 

1,400 25 60 60 72 

1,600 25 60 60 75 

1,800 25 60 60 78 

2,000 25 60 60 81 

2,500 25 60 60 87 

3000 25 60 62 93 

3,500 25 60 65 98 

4,000 25 60 68 105 

5000 25 60 73 110 

6,000 25 60 78 120 

7,000 25 62 82 125 

8,000 25 64 86 130 

9,000 25 67 89 135 

10,000 25 68 92 140 

12,000 25 74 98 150 

14,000 27 78 105 155 

16,000 28 81 110 165 

18,000 30 84 115 170 

20000 32 87 120 175 

 190 125 94 35 12أو/

30,000 39 100 135 200 

35,000 42 105 140 210 

40,000 44 110 150 220 

50,000 50 120 160 240 

60,000 54 130 170 255 

70,000 59 135 180 265 

80,000 63 140 185 280 

90,000 66 145 195 290 

100,000 70 150 200 300 

120,000 77 160 215 320 
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الكمية 
المتفجرة  
الصافية 
 )كجم(

 المسافات اآلمنة من الكمية )م(

D1 D2 D3 D4 

140,000 83 170 225 335 

160,000 88 175 235 350 

180,000 94 185 245 365 

200,000 99 190 250 375 

250,000 110 205 270 405 

 دوال المسافة 

 1/20.22Q 1/33.2Q 1/34.3Q 1/36.4Q 

 
 )التخزين فوق األرض(  1.3جدول المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول الم.
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 المرفق ميم 
 )معياري( 
 (2)التخزين تحت األرض( )المستوى مصفوفة فئة الخطر للمسافة اآلمنة من الكمية 

 
عدد المتغيرات التي تؤثر على حدث تفجير في التخزين تحت األرض يعني أنه من غير الممكن توفير مصفوفة واحدة خاصة بموقع انفجار 

  .1المسافة اآلمنة من الكمية باختصار أو شرحها في جدول ميم.وبدالً من ذلك، يتم تناول عوامل معامالت   محتمل إلى موقع مكشوف.
 

 العامل 
المسافات  

 الكمية 
دالة / صيغة المسافة اآلمنة من 

 الكمية 
 مالحظات 

 cdDاالنتشار بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الصلب( 
 3(كج/م  270)كثافة التعبئة أقل من  

25D1 1/30.6Q   األقل.م على 5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الصلب(  

cdD 
 3(كج/م 50)كثافة التعبئة أقل من  

D2 1/31.0Q   م على األقل.5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الرملي(  

cdD 
D3 1/31.4Q   م على األقل.5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الحجر الجيري(  

cdD 
D4 1/31.7Q   م على األقل.5يتعين تطبيق 

منع ضرر بالغ بواسطة الشظايا الصخرية )الصخر الصلب(  

cdD 
 3(كج/م 50)كثافة التعبئة أقل من  

D5 1/32.0Q   م على األقل.5يتعين تطبيق 

الحارة من خالل التصدعات  االنتشار بواسطة اللهب والغازات 
 والشقوق 

CID 1/30.3Q  1/32.0إلىQ 
 من خالل إحصائية جغرافية.  Qيتعين تحديد عامل الكمية 

 Q 1/32.0.أكبر من  CIDمن غير المرجح االنتشار إذا كان 

مسافة البناية    2627انفجار من مدخل نفق 
 المأهولة 

مسافة  
طريق  
المرور  

 28العام 

1/3x LD DD = 77 x H 

 حيث: 

DH القطر الهيدروليكي لفم النفق = 
1/3LD  3= كثافة التحميل )كيلوغرام /م 

=  4A/C DH 

 حيث: 

A  2(= المساحة العرضية لمدخل النفق )م 

C  )محيط مدخل النفق )م = 

=  1/3LD  صافي كمية
 المتفجرات 

)Tunnel+ VChV(             

ChV 3 (= حجم الغرفة )م 

TunnelV  3(= حجم النفق )م 

 كما في أعاله APBD 1/3x LD DD = 27.4 x H 51 50انفجار من مدخل النفق 

مسافة البناية   آثار االنفجار من حفرة سطحية 
 المأهولة 

المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

1/322.2Q  1/30.1.حيث سمك الغطاء أقل منQ 

1/311.1Q  1/30.1حيث سمك الغطاء أكبر منQ  1/30.2.ولكن أقل منQ 

1/35.6Q  1/30.2حيث سمك الغطاء أكبر منQ  1/30.3.ولكن أقل منQ 

 حيث ستكون اآلثار متواضعة.  1/30.3Qحيث يكون سمك الغطاء أكبر من   ال تذكر 

 صدمة أرضية 

  )رمال، حصى، صلصال مبلل(

 (مم/ث 60)حيث الحد األقصى لسرعة الجزيء هي 

مسافة البناية  
 المأهولة 

المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

4/9Qd 0.9 f 

 حيث: 

df .1= عامل منفصل من الرسم البياني ميم . 

 

 لمسافة البناية المعمورة.  2/3المسافة من طريق عام للمرور هي 

 صدمة أرضية 

  )حجر رملي، حجر أملس(

 (مم/ث115)حيث الحد األقصى لسرعة الجزيء هي 

4/9Qd 4.8 f 

 صدمة أرضية 

  )رمال، حصى، صلصال مبلل(

 (مم/ث 60)حيث الحد األقصى لسرعة الجزيء هي 

4/9Qd 5.4 f 

 

 سفها بها بناء وقائي لمنع الشظايا واالنهيار.إذا كانت الغرفة المتعين ن  1/30.3Qقد يتم إنقاص هذا بنسبة  25
هي الزاوية من خط مركز   θ، حيث  MF = 1 / (1 ( +0.76)2θ/56)( ، والذي يجب أن يُشتق من الصيغة MFقد تقل المسافة في اتجاه غير محوري باستعمال عامل ضرب ) 26

 النفق بالدرجات. 
  )ب( و)ج(. 1.4.3.3، بند 3لجزء ، ا AASTP-1هناك منهج أكثر دقةً في  هذا تقريب بسيط. 27
 من مسافة البناية المعمورة للطرق الصغيرة في جميع األحوال.  2/3قد يتم استخدام  28
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 العامل 
المسافات  

 الكمية 
دالة / صيغة المسافة اآلمنة من 

 الكمية 
 مالحظات 

 29آثار الركام من مدخل النفق 

مسافة البناية  
 المأهولة 

المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

 م 600

 على أحد جانبي خط المركز من النفق.  010لقوس بمساحة 

درجة ألحد   030يتعين أن تكون جميع المواقع المكشوفة خارج قوس 
 جانبي الخط المركزي للنفق من أجل دعم السالمة. 

يمكن خفض فتات/أنقاض مسافة البناية المعمورة بشكل كبير بإضافة حاجز  
لذلك، يمكن   نتيجة مناسب من شأنه تقليل خط الرؤية خارج مدخل النفق.

 خفض هذه المسافة. 
يتعين أن تكون مسافة البناية المعمورة / المسافة من طريق عام للمرور  

على هذه المسافة حيث يتم تقييم كثافة األنقاض "كأنقاض خطرة )طاقة أكبر 
 .متر مربع 56جول( لكل  79من 

األنقاض من إخفاق الغطاء )أنقاض حفرة سطحية( )صخر  
 صلب(
 الحدود:

 كجم  2,000,000كج إلى   1000صافي كمية المتفجرات من 
Ƴ   3كج/م 300إلى  3كج/م1من 

C f >0.11/3 م/كجم 

مسافة البناية  
 المأهولة 

fα Cƴ f 1/338.7 Q 

، عندئذ يمكن ترك  1,2( أكبر من 1/3C/Qإذا كان عمق الغطاء المقاس )
 إلقاء األنقاض.

 حيث: 

ƴ  )كثافة التعبئة )صافي كمية المتفجرات )كج(/حجم الغرفة = 

C – )عمق الغطاء )م 

C fعمق تدريجي للعمق =  

)2)1/3(2.11* (C/NEQ-)1/3(0.45+(2.15*C/NEQ       

fα  زاوية منحدر غطاء صخري = 

  لحساب زاوية منحدر غطاء صخري. 3ونون  2انظر الجدوالن نون. 

الغطاء )أنقاض حفرة سطحية( )صخر  األنقاض من إخفاق 
 أملس(

 )القيود كما هو موضح أعاله( 

مسافة البناية  
 المأهولة 

fα Cƴ f 1/31.15 * 38.7 Q  انظر أعاله 

 
 )التخزين تحت األرض(  1.1مصفوفة عوامل المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول ميم.

 
 

 

 

 . 2.4.3.3، بند 3، الجزء AASTP-1هناك منهج أكثر دقةً في  هذا تقريب بسيط. 29
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 للصدمة األرضية )التخزين تحت األرض(عامل منفصل  :1الرسم البياني ميم.
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 المرفق نون 
 )معياري( 

 (2)المستوى  30جداول مسافة كمية فئة الخطر )التخزين تحت األرض(

 
 ( 1.1( )فئة الخطر CIDالمسافة بين الغرف ) 1نون.

 

الكمية المتفجرة  
 الصافية )كجم(

 المسافة بين الغرف )م(

D1 

D2 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

D3 

 )صخر رملي( 

D4 

 )حجر جيري(

D5 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

1000 6.0 10.0 14 17 20 

1200 6.4 10.6 15 18 21 

1,400 6.7 11.2 16 19 22 

1,600 7.0 11.7 16 20 23 

1,800 7.3 12.2 17 21 24 

2,000 7.6 12.6 18 21 25 

2,500 8.1 13.6 19 23 27 

3000 8.7 14.4 20 25 29 

3,500 9.1 15.2 21 26 30 

4,000 9.5 15.9 22 27 32 

5000 10.3 17.1 24 29 34 

6,000 10.9 18.2 25 31 36 

7,000 11.5 19.1 27 33 38 

8,000 12.0 20.0 28 34 40 

9,000 12.5 20.8 29 35 42 

10,000 12.9 21.5 30 37 43 

12,000 13.7 22.9 32 39 46 

14,000 14.5 24.1 34 41 48 

16,000 15.1 25.2 35 43 50 

18,000 15.7 26.2 37 45 52 

20000 16.3 27.1 38 46 54 

 58 50 41 29.2 17.5 12أو/

30,000 18.6 31.1 44 53 62 

35,000 19.6 32.7 46 56 65 

40,000 20.5 34.2 48 58 68 

50,000 22.1 36.8 52 63 74 

60,000 23.5 39.1 55 67 78 

70,000 24.7 41.2 58 70 82 

80,000 25.9 43.1 60 73 86 

90,000 26.9 44.8 63 76 90 

100,000 28.0 46.4 65 79 93 

120,000 30.0 49.3 69 84 99 

140,000 31.0 51.9 73 88 104 

160,000 33.0 54.3 76 92 109 

180,000 34.0 56.5 79 96 113 

 

 إللقاء أنقاض الحفر. 30
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الكمية المتفجرة  
 الصافية )كجم(

 المسافة بين الغرف )م(

D1 

D2 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

D3 

 )صخر رملي( 

D4 

 )حجر جيري(

D5 

 )صخر صلب( 

)أكبر من  
 3(كج/م50

200,000 35.0 58.5 82 99 117 

250,000 38.0 63.0 88 107 126 

300,000 40.0 66.9 94 114 134 

350,000 42.0 70.5 99 120 141 

400,000 44.0 73.7 103 125 147 

500,000 48.0 79.4 111 135 159 

 دوال المسافة 

 1/30.6Q 1/31.0Q 1/31.4Q 1/31.7Q 1/32.0Q 

 
 )التخزين تحت األرض(  1.1جدول المسافة بين الغرف لفئة الخطر  :1جدول نون.
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  متزايد( –إلقاء األنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  2نون.
 

)0α ( fα 

0.0 1.00 

2.5 1.05 

5.0 1.10 

7.5 1.15 

10.0 1.20 

12.5 1.25 

15.0 1.30 

17.5 1.35 

20.0 1.40 

22.5 1.45 

> 25.0 1.50 

 
 متزايد( –إلقاء األنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  :2جدول نون.

 
 

  تناقص( –إلقاء األنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  3نون.
 

)0α ( fα 

0.0 1.00 

2.5 0.94 

5.0 0.88 

7.5 0.81 

10.0 0.75 

12.5 0.69 

15.0 0.63 

17.5 0.56 

20.0 0.50 

22.5 0.44 

25.0 0.38 

27.5 0.31 

> 30.0 0.25 

 
 تناقص( –إلقاء األنقاض في حفرة )زاوية منحدر غطاء ترابي  :3جدول نون.
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 المرفق سين 
 )معياري( 

 (2)المستوى مصفوفة فئة الخطر للمسافة اآلمنة من الكمية )الموانئ( 

بالموانئ والسفن يعني أنه من غير الممكن توفير مصفوفة واحدة خاصة بموقع انفجار  عدد المتغيرات التي تؤثر على حدث تفجير في التخزين 
  .1وبدالً من ذلك، يتم تناول عوامل معامالت المسافة اآلمنة من الكمية باختصار أو شرحها في الجدول سين. محتمل إلى موقع مكشوف.

 

 العامل 
المسافات  

 الكمية 
دالة / صيغة المسافة اآلمنة من 

 الكمية 
 مالحظات 

 بنايات المعالجة )برية(
المسافة بين  

مسافات 
 المعالجة 

وفقاً للمالحق هاء وزاي والم  
 حسب المناسب 

 

 بنايات معمورة )برية(
مسافة البناية  

 المأهولة 
1/316.7Q  1/322.2.إذا كانت الكثافة السكانية عالية، يتم تطبيقQ 

 بنايات ضعيفة )برية(
المسافة إلى  

البناية  
 الضعيفة 

1/333.3Q 
في حال سقوط بناية ضعيفة في حدود هذه المسافة، فإنه يجب تنفيذ تحليل  

 نتائج االنفجار. 

 كثافة منخفضةطريق عام للمرور 
المسافة من  
طريق عام  

 للمرور 

1/316.7Q  

  1/311.1Q كثافة متوسطةطريق عام للمرور 

  1/38.0Q كثافة عالية طريق عام للمرور 

أفراد الجيش الموجودون في المناطق المكشوفة ال يتعاملون مع  
 شحن المتفجرات. 

 1/311.1Q  

  1/311.1Q  مناطق تخزين البترول والزيوت وزيوت التشحيم فوق األرض 

  1/311.1Q  فرد(  50المقاصف )أقل من 

  1/316.7Q  فرد(  50المقاصف )أكثر من 

الصعود إلى السفينة والنزول من  محطات الركاب والسفن أثناء 
 عليها. 

 

1/322.2Q  .عند تعبئة المتفجرات أو تفريغها 

1/316.7Q .أثناء التخزين العادي 

  سفن شحن البترول والزيوت وزيوت التشحيم 

1/316.7Q  .ال يوجد عمليات تفريغ أو تعبئة على أي سفينة 

1/322.2Q  للتعبئة أو التفريغ. أثناء العمليات المتزامنة 

1/316.7Q  .أثناء العمليات المفردة للتعبئة والتفريغ بالسفن 

  1/311.1Q  سفن الناقل الضخمة )سلع خطرة أخرى(

  1/311.1Q  مرافق تشغيل الميناء 

  1/316.7Q  التخزين المؤقت للسلع الخطرة 

 المتاريس علة متن السفينة 

المسافة  
البينية  

لمخازن  
 الذخيرة 

1/30.8Q 
يجب أن يتساوى هذا في القوة مع مستوى الحماية الذي يوفره متراس  

 م. 2,4ترابي بحجم 

 SD2 1/34.8Q مستوى حماية عادي )مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD3 1/38.0Q مستوى حماية عادي )غير مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD1 1/33.2Q مستوى حماية عادي )مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD2 1/34.8Q مستوى حماية منخفض )غير مزود بمتراس(
 1.1لفئة الخطر 

 بين السفن التي تحمل المتفجرات فقط.

 SD4 1/316.0Q حماية عادي )غير مزود بمتراس(مستوى 
 1.1لفئة الخطر 

 من السفن المزودة بالعمالة التي تعبأ وتفرغ متفجرات. 

 SD3 1/38.0Q مستوى حماية عادي )مزود بمتراس(

 1.1لفئة الخطر 

 من السفن المزودة بالعمالة، بمتاريس فعالة وتعبئة وتفريغ المتفجرات. 

 بالعمالة )مثل الزوارق( التي تعبأ وتفرغ متفجرات. من السفن المزودة 

)التخزين في الموانئ(  1.1مصفوفة عوامل المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر  :1جدول سين.
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 المرفق عين 
 )معياري( 

 (2)المستوى جداول فئة الخطر للمسافة اآلمنة من الكمية )الموانئ( 

 
 ( بين السفن التي تحمل متفجرات.1.1المسافات اآلمنة من الكمية )فئة الخطر  1عين.

 

الكمية 
المتفجرة  

 الصافية )كجم(

المسافات اآلمنة من الكمية إلى السفن األخرى )مسافة السفن 
(SD)م( )) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

500 60 39 135 135 

600 60 41 135 135 

700 60 43 135 145 

800 60 45 135 150 

900 60 47 135 155 

1000 60 48 135 160 

1200 60 52 135 175 

1,400 60 54 135 180 

1,600 60 57 135 190 

1,800 60 59 135 195 

2,000 60 61 135 205 

2,500 60 66 135 220 

3000 60 70 135 235 

3,500 60 73 135 245 

4,000 60 77 135 255 

5000 60 83 140 275 

6,000 60 88 150 295 

7,000 62 92 155 310 

8,000 64 96 160 320 

9,000 67 100 170 335 

10,000 69 105 175 345 

12,000 74 110 185 370 

14,000 78 120 195 390 

16,000 81 125 203 404 

18,000 84 130 210 420 

20000 87 135 218 435 

 470 235 145 94 12أو/

30,000 100 150 250 500 

35,000 105 160 265 530 

40,000 110 165 275 550 

50,000 120 180 295 590 

60,000 130 190 315 630 

70,000 135 200 330 660 

80,000 140 210 345 690 

90,000 145 220 360 720 
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الكمية 
المتفجرة  

 الصافية )كجم(

المسافات اآلمنة من الكمية إلى السفن األخرى )مسافة السفن 
(SD)م( )) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

100,000 150 225 375 750 

130,000 160 245 395 790 

140,000 170 250 420 840 

160,000 175 265 435 870 

180,000 185 275 455 910 

200,000 190 285 470 940 

250,000 205 305 510 1,020 

300,000 215 325 540 1,080 

350,000 230 340 570 1,140 

400,000 240 355 590 1,180 

500,000 255 380 640 1,280 

1,000,000 320 480 800 1,600 

 المسافة دوال 

 1/33.2Q 1/34.8Q 1/38.0Q 1/316.0Q 

 
 )الموانئ( 1.1جدول المسافة اآلمنة من الكمية لفئة الخطر   :1جدول سين.

 
 

Q.2  ( بين السفن التي تحمل متفجرات.1.2المسافات اآلمنة من الكمية )فئة الخطر 
 

 وفقاً لما يلي: ، يتم تطبيق المسافات الفاصلة الثابتة 1,2بالنسبة لفئة الخطر 

a) SsD 1.2.1 – 60m; 

b) SsD 1.2.2 – 30m. 

 م في جميع الظروف.60, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,3بالنسبة لفئة الخطر 

 م في جميع الظروف.25, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,4بالنسبة لفئة الخطر 

 تعبئة وتفريغ المتفجرات بالسفن المزودة بالعمالة. المسافات اآلمنة من الكمية والفصل بين  3عين.
 

 . 1وعين  1وفقاً للجدولين سين  SD4 ،1,1بالنسبة لفئة الخطر 
 

 ، يتم تطبيق المسافات الفاصلة الثابتة وفقاً لما يلي: 1,2بالنسبة لفئة الخطر 

c) SsD 1.2.1 - 90m; 

d) SsD 1.2.2 - 60m. 

 م في جميع الظروف.60الفاصلة الثابتة  , يجب تطبيق المسافة1,3بالنسبة لفئة الخطر 

 م في جميع الظروف.25, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,4بالنسبة لفئة الخطر 

 

 

المسافات اآلمنة من الكمية والفصل بين السفن المأهولة المزودة بمتاريس أو السفن غير المأهولة وغير المزودة بمتاريس التي   .4عين 
 تفجرات.تعبأ أو تفرغ الم

 
 . 1وعين  1وفقاً للجدولين سين  SD3 ،1,1بالنسبة لفئة الخطر 
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 ، يتم تطبيق المسافات الفاصلة الثابتة وفقاً لما يلي: 1,2بالنسبة لفئة الخطر 

e) SsD 1.2.1 - 90m; 

f) SsD 1.2.2 - 60m. 

 م في جميع الظروف.60, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,3بالنسبة لفئة الخطر 

 م في جميع الظروف.25, يجب تطبيق المسافة الفاصلة الثابتة 1,4بالنسبة لفئة الخطر 
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 سجل التعديالت 

 إدارة تعديالت المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

وال يعوق ذلك إجراء التعديالت خالل فترات الخمس  الدولية بشأن الذخيرة لمراجعة رسمية كل خمس سنوات.تخضع المبادئ التوجيهية التقنية 
 سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والفعالية والكفاءة أو ألغراض تحريرية. 

هذه، يتم إ التقنية الدولية بشأن الذخيرة  عطائها رقًما، ويُعرض التاريخ والتفاصيل العامة  فعند إجراء تعديالت على وحدة المبادئ التوجيهية 
كما يُعرض التعديل على صفحة الغالف الخاصة بالمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة من خالل  للتعديل في جدول الموضح أدناه.

  .إدراج رقم التعديل وتاريخه

المراجعات الرسمية لكل وحدة من وحدات المبادئ   الذخيرة، تُطَرح إصدارات جديدة. ومع اكتمال  تُدَمج  التوجيهية التقنية الدولية بشأن  كما 
        بعد ذلك سيبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى لحين إجراء مراجعة أخرى. التعديالت في اإلصدار الجديد ويُمسح جدول سجل التعديالت.

قنية الدولية بشأن الذخيرة، وبالتالي ما زالت موجودة، على الموقع اإللكتروني تم نشر أحدث وحدة تم تعديلها من وحدات المبادئ التوجيهية الت
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل   التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  2015فبراير  01 0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  2021مارس  31 1
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