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Property Risk Engineering Insight 

 رؤ�ة حول: مخاطر وتصار�ح العمل الساخن 
 

 معرفة المخاطر 

الساخن من خالل وضع البرامج لناتجة عن العمل  �عد العمل الساخن سبًبا رئیسًیا لحدوث الحرائق واالنفجارات على مستوى العالم في جمیع المجاالت، ومع ذلك �مكن تجنب خسائر الحرائق ا
 والممارسات السلیمة إلدارة المخاطر.

 

 إحصائیات الخسائر

إلى أن هیئات مكافحة الحرائق األمر�كیة استجابت لحرائق لحقت �المنشآت �معدل   2017و  2013) التي تم جمعها بین عامي  NFPAتشیر بیانات الجمعیة الوطنیة األمر�كیة لمكافحة الحرائق (
متوسط أن  التأمین إلى    في قطاع ات  ئیحصااإل  ملیون دوالر أمر�كي. �ما أشارت  355حر�قًا خالل هذه األعوام نتیجة للعمل الساخن الذي تسبب في خسائر مباشرة للممتلكات قدرت �قیمة    4630

  96تم تسجیل    فقد  سنوات  10  منذ)  FPAالحرائق في المملكة المتحدة (  مكافحةجمعیة  . ومن دراسة أجرتها  الساخن عمل  من حوادث الملیون دوالر أمر�كي لكل حادث    2.6یبلغ    ئرخساال إجمالي  
% من الحرائق في مجال البناء ناتجة عن العمل الساخن والذي یتم التعامل معه �شكل غیر صحیح. و�رتبط ذلك ارتباطًا وثیقًا 79وأن ما �قارب    الساخنمباشر إلى العمل  ال  یرجع سببهاحر�ًقا  

 في مجال التأمین مع سوء إدارة المقاول الذي یزاول العمل الساخن.�التجارب 

 هات االختصاص القضائیة. ال تعد اإلدارة الناجحة للعمل الساخن أمرًا �الغ األهمیة للحد من المخاطر فحسب، بل هي أحد المتطلبات �موجب القانون في العدید من ج 

 العمل الساخن ومخاطره

ة �شكل �بیر و�مكن التعرف علیها الساخن �عض أنواع أعمال الصیانة أو اإلصالح أو البناء أو التر�یب التي تولد حرارة أو شرر قابل لالشتعال. �عض من هذه االعمال منتشر تشمل عملیات العمل  
خاطرها خفیة مثل اللحام �النحاس والسمكرة والبرشمة وأعمال الطحن وصهر مثل أعمال اللحام وألسنة اللهب وأعمال الطحن. ومع ذلك فبعض األعمال ال �مكن التعرف علیها �سهولة وتكون م

 األنابیب. تز�د �ل هذه االعمال من احتمال نشوب حر�ق و/ أو حدوث انفجار. 

�العمل الساخن من احتمال نشوب حر�ق وانتشاره في   إن العمل الساخن الذي ال تتم مراقبته �شكل مالئم قد یز�د �شكل �بیر من احتمال وقوع حوادث تؤدي لخسائر فادحة. تقع المخاطر المتعلقة
طاق المرئي أو مخفیة عن مكان العمل الساخن. نظًرا لطبیعة العدید من حرائق العمل الساخن ، �مكن في �ثیر من األحیان ، �مكن أن تكون هذه مسافة ملحوظة خارج النالمواد القابلة لالشتعال.  

د تكون . وفي �ثیر من األحیان، �مكن أن یبعد ذلك �مسافة �مكن رؤ�تها عن مكان العمل الساخن وقأن یتأخر تحدید الهو�ة ، مما یؤدي إلى ز�ادة �بیرة في أضرار الممتلكات وانقطاع األعمال
 ع العمل �شكل ملحوظ. مخفیة. ونظرًا لطبیعة العدید من حرائق العمل الساخن، �مكن أن یتأخر التعرف علیها مما یؤدي إلى ارتفاع الخسائر في الممتلكات وانقطا

على موجودة    ةصغیر حتى وصلت إلى فتحة  السقف    ت �امتداد تدحرج   شرارة   نهانتج عإجراء أعمال ساخنة على أنظمة التدفئة والتهو�ة وتكییف الهواء على السطح  �  قام المقاولفي إحدى الحوادث،  
بدون لهب ألكثر من ساعتین  وسقطت داخل الغطاء على المادة العازلة القابلة لالشتعال. وعندما توجه المقاول الى الجانب اآلخر من السقف، بدأت الشرارة �االحتراق    لتسرب ل مانع  ال  السقف  غطاء

التحقیق �عد وقوع الحر�ق عن عدم استخدام  ما تم االنتباه في النها�ة إلى الدخان المنبعث من الجدار �انت قد لحقت خسائر جسیمة في المبني ولم �عد اإلطفاء الیدوي ممكنًا. �شف  ثم اشتعلت. وعند
 أن مطفأة الحر�ق التي تم إحضارها الى السطح معطلة. انذار الحر�ق الموص �ه �سبب تكلفته اإلضافیة "وخبرتهم الواسعة دون وقوع حوادث سا�قًا". �ما تبین

في �ثیر من األحیان ال یتم اتباع  .  حر�ق و / أو انفجار  وقوعؤدي إلى  تدائًما ما    هي، فا ما توجدنادر أنها  روتیني أو  �شكل    أعمال ساخنة  وجود�جب أن ندرك دائًما أنه �غض النظر عن مدى  
هذه   إال أنني نسیت  ..حر�ق مطلًقا  ینشبولم    �شكل دائم  نقوم بذلكحر�ق، "نحن    نشوب�عد    ةشائعال  اتتعلیقال  ومن  ".في السابق  الواسعةأو المهارة  الخبرة  �" التحجج  �سبب    التدابیر الوقائیة الالزمة

یقات الشائعة أ�ضًا �عد نشوب حر�ق، "لم �كن لدینا إجراءات للحصول على تصر�ح ألننا  في حد ذاته. من التعل  هذا الخطر خطأ فادًحاقد �كون عدم االكتراث ل."  المعتادة  �التدابیر الوقائیة  القیامالمرة  
 ا تقوم �عمل ساخن من األخطاء الفادحة أ�ضًا. نادرًا ما نقوم �أعمال ساخنة في موقع عملنا". �عد عدم وجود خطة إدار�ة معدة �شكل جید ومفهومة تمامًا في مواقع العمل التي نادرًا م

 خاطر تجنب الم

 ا�حث عن طرق تجنب المخاطر.  -إن تجنب التعرض للمخاطر هي أهم خطوة عند التفكیر في القیام �عمل ساخن

الممكن نقل الرف ل رف التخز�ن تأكد ما إذا �ان من  �جب تجنب األعمال الساخنة حیثما أمكن ذلك أو عدم القیام بها في أو داخل المباني أو االنشاءات. في حال القیام �اللحام فوق معدات مث
إزالة األجزاء التالفة �منشار ترددي بدًال من استخدام    و�تمام العمل الساخن خارج المبنى �عیدًا عن �ل المواد القابلة لالشتعال وتجنب جمیع مخاطر التعرض للحر�ق. أو بدًال من ذلك، هل �مكن

دوات المیكانیكیة بدًال من استخدام اللحام؟ و�ذا لم �كن األمر هامًا، فهل �مكن تأجیل العمل لوقت الحق من العام عندما تكون  المسن أو المشعل؟ و�ذلك، هل �مكن استخدام البراغي أو غیرها من األ
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درولیكي الیدوي والبراغي اآللیة واالنابیب ذات والمقص الهی   جمیع األرفف خالیة من المواد القابلة لالشتعال؟ تشمل بدائل العمل الساخن ما یلي: نقل و�عادة وضع انابیب التبر�د إلى منطقة التسخین
 الحواف أو المشا�ك ومقص االنابیب اآللي وجهاز الحفر الذاتي أو المشا�ك التي تعمل �الهواء المضغوط.

دون نقصان أو االستعجال في القیام �العمل والمخاطرة �إجراءات السالمة من  إذا لم �كن �اإلمكان تجنب العمل الساخن، �جب اتخاذ �افة التدابیر االحتراز�ة في �ل مرة یتم فیها القیام بهذا العمل  
 الحر�ق.

 

 مناطق مخصصة "ال تتطلب الحصول على تصر�ح" و "ال توجد بها أعمال"

ها مؤمنة من الحر�ق (أي مناطق قلیلة الخطورة للعمل الساخن).  إذا �ان العمل الساخن أمرًا عاد�ًا في موقع العمل، فیمكن إنشاء مناطق مخصصة للعمل الساخن یتم الحفاظ علیها دائما على أن
، وأن تكون خالیة من المحتو�ات القابلة لالشتعال شتعالغیر قابلة لال  مباني  المخصصة�جب أن �كون للمنطقة  ب المتطلبات في هذه المناطق.    51تحدد الجمعیة الوطنیة األمر�كیة لمكافحة الحرائق  

الشرر واللهب والحرارة في المنطقة. �جب أ�ًضا فحص   �حیث یتم احتواءو�مكن الوصول إلیها �سهولة، وأن تكون منفصلة عن المناطق المجاورة    تعملن تكون بها طفا�ات حر�ق  ، وألالحتراقوالقابلة  
سیتطلب ة،  خصصمالمنطقة  ال�النسبة للعمل الساخن الذي ال �مكن تنفیذه في  .  خنعمل الساللالمناطق المخصصة ال تتطلب استخدام تصر�ح  استمرار االلتزام. هذه    للتأكد منهذه المناطق �انتظام  

 فعالة.خطة تصر�ح عمل ساخن  تشملإجراءات إضافیة �ما  ذلك

طوال   مالئمة  االحر�ق أو جعله  خاطرم  السیطرة علىتلك المناطق التي ال �مكن فیها    -أي عمل ساخن تحت أي ظرف من الظروف  إلجراء  على أنها شدیدة الخطورة  معروفة  �عض المناطق    إن
�النسبة لمثل هذه المناطق، یوصى   .ذات األلواح المحشوة سر�عة االشتعالالحواجز  أو  أو الجدران    مستمرة  شتعال �صورةاأل�خرة القابلة لال  تتصاعدمدة العمل الساخن، مثل اآلالت الثابتة حیث  

 . منطقة عمل ساخن" في مثل هذه المناطقلیست "  ة�مكن أ�ًضا وضع الفت الساخن �الموقع.ضح في خطة إدارة العمل او شكل �إدراجها �

 

 والحاو�ات األوعیةالعمل الساخن على 

التي تحتوي على   األوعیة  تنظیفجب  �العالي.    ضغطال  ذات والحاو�ات المعدنیة التي قد تحتوي على مواد قابلة لالشتعال أو    األوعیة)  داخل(أو    ضرور�ًا علىغالًبا ما �كون العمل على الساخن  
و�جب أن یبدأ العمل في أجهزة الضغط.    األجواء القابلة لالنفجار أو االشتعال أو في معداتالمناطق ذات  �جب عدم السماح �العمل الساخن في  .  العمل الساخنفي  بدء  المواد قابلة لالشتعال قبل  

 الجو آمن.  االنفجار في نسبةمثل هذه المناطق �التأكد من أن 

 

 وأنظمة اإلطفاءأنظمة الكشف عن الحرائق 

العمل أو تلك  مكان  القرب من  أجهزة الكشف الفرد�ة الموجودة �  فصلومع ذلك، �جب فقط  .  خاطئ  تشغیلها �شكل أنظمة الكشف عن الحرائق لمنع    یتطلب فصلالعمل الساخن، قد  في  بدء  القبل  
من الممارسات .  انتشار حر�ق  وتشیر إلى احتمالتقییم المخاطر    المحتملة �حسبدخان قد انتشر خارج المناطق  هناك  خارج هذه المناطق إلى أن    تشغیل�شیر أي  .  العمل  الكشف عنالتي �مكنها  

لمتا�عة أمًرا �الغ األهمیة  لخطة  فإن وجود  القیام بذلك،    تشغیلها. �عدالعمل الساخن �أكیاس أو أغطیة محكمة اإلغالق لمنع    مكان  �القرب منالموجودة  الشائعة أ�ًضا تغطیة جمیع أجهزة الكشف  
وفي جمیع الحاالت، �جب إعادة أنظمة الكشف . العمل الساخن �لما أمكن ذلك مدة طوال  طفا�ات الحر�ق تشغیل�جب أن  . عند االنتهاءو �امل یومًیا  العمل �شكللضمان إعادة جمیع المعدات إلى 

معالجة أ�ه آي جي لالحر�ق، �جب استخدام خطة    أجهزة مكافحةفي    أعطالعند حدوث  .  یوم في نها�ة النها�ة �ل ورد�ة أو    �شكل �امل عند إلى الخدمة    المفصولةعن الحرائق وأنظمة اإلطفاء  
 ا�ه. مشخطة أي أو  األعطال

 �شكل دائم.  واحد آنق في �الحر  تعطل أجهزة مكافحةعالمة  وضع تصر�ح عمل ساخن و  �مكن أن تحتاج إحدى المناطق الى إصدارنادرة جًدا،  حاالتفقط في 

 

 العمل الساخن مخاوف خاصة مع مقاول 

و�التالي، من األهمیة �مكان .  المنشأةعلیهم بواسطة  شراف  اإلساخنة دون  العمال  األمقاولون خارجیون في    انخراطحر�ق �مكن أن تز�د �أكثر من الضعف عند  السجل خسائر التأمین أن مخاطر    بین یُ 
. الموقع  في   سالمةالأهمیة    یدر�ون المقاولین  تتوقع �أن  نبغي أبًدا أن  ال یالشر�ة. لتدر�ب المقاولین وتحمیلهم مسؤولیة اتباع سیاسات    شروطاً أن تتضمن جمیع برامج إدارة العمل الساخن في المنشأة  

طر. في �ثیر من األحیان، یرجع ذلك ا خ مال  هومتطلبات إدارة هذ   الساخنالمخاطر الشدیدة التي �خلقها العمل    یدر�ون ، إال أنهم قد ال  الساخنعمل  لوعلى الرغم من أنهم قد یتمتعون �الخبرة الفنیة ل
هذا   تالعمالء دعمالرقا�ة على    عدم  فإنوفي العدید من هذه الحاالت،  .  حر�ق�سبب الالتي یتم إجراؤها دون أي خسائر سا�قة  العدد الكبیر لألعمال الساخنة  لمخاوف واإلجراءات �سبب  إلى تقلیل ا

 السلوك.
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اتباع    طر�قة  ومعرفة�جب علیهم أ�ًضا إثبات  .  الموقع�  الخاصة  سیاساتالأنه �جب اتباع    مفهوم  تطبیقالموقع، �اإلضافة إلى إدارة الشر�ة المتعاقد معها،  في  �جب على �ل فني مقاول �قوم �أعمال  
األخرى عند التعاقد    من األشیاء الهامة.  �شكل آمن  الساخناألعمال  �  قیام ال�جب على المقاولین المستأجر�ن إثبات قدرتهم على    السیاسات.  هذه  إذا لم یتم اتباع  دلعقاإنهاء    من الممكنالسیاسات وأنه  

 ما یلي: الساخنعمل المع مقاول 

 أحصل على توصیات من العمالء السا�قین. )1

 أطلب مراجعة سجالت السالمة. )2

 راجع مدى الخبرة والتخصص في مجال مخاطر موقع العمل.  )3

 .في الموقع السالمة سیاسة  متطلبات على واضح�شكل   تنص والعقود العطاءات أن  من تأكد )4

 تأكد من وجود التأمین المناسب لمسئولیة المقاول.  )5

 .المقاول  �ضعها الساخن عملیات العملالخاصة �اإلضرار  �شأن تحمل المسئولیة عند  شروطعدم التوقیع على  )6

 عدم التنازل عن حق الحلول للشر�ة فیما یتعلق �العمل الساخن. )7

  51یة األمر�كیة لمكافحة الحرائق استخدام تصار�ح أ�ه آي جي الخاصة �العمل الساخن، یرجى مراجعة التصار�ح المستخدمة للتأكد من االلتزام التام �متطلبات الجمعیة الوطنإذا لم یتم  )8

 ب.

 استخدام تصار�ح أ�ه آي جي الخاصة �العمل الساخن

  ل البدء في العمل لجمیع االعمال ذات الصلة �العمل الساخن و�قدم األوراق التي تثبت تطبیق إجراءات إدارة المخاطر المناسبة. �ما تقوم لما قب  �قائمة مراجعة رسمیة   الساخن�عمل تصر�ح العمل  
مزاولة   فیها  یتم  مرة  �ل  في  والمخولین �التوقیع،  ذات الصلة  المراجعة  و�كمال قائمة  إكمالها  �جب    .الساخن  القیام �العمل   فیها  یتم  مرة   �ل  في  تزداد  التي  الحرجة  �المخاطر  �التذ�یر  أ�ًضا  التصار�ح

  الساخن. العمل

 الموظفین  من  �ل  معرفة  مع  التصار�ح  �سیاسة  االلتزام  دعم واشتراطمن خالل    الساخنتلعب اإلدارة دوًرا رئیسًیا في خطة العمل    الموقع.في  مخاطر  الفعال �إدارة    الساخن �شكلبدأ خطة العمل  ت
 .الساخنالعمل    �خطة  االلتزامعدم  المترتبة عن  والعواقب    والصالحیاتالمسؤولیة    إل�صال المعلومات حول�جب أن تكون السیاسة مكتو�ة �شكل واضح وموثقة  المرتبطة �المنشأة.    والمقاولین �المخاطر

�جب أن تنص السیاسة بوضوح على . �شكل صحیح �عد اكتمال مهمة العمل الساخن و�غالقهساخن تصر�ح العمل الساخن قبل بدء أي مهمة عمل  استكمال الصحیحة الساخنالعمل  خطةتطلب ت
�جب أن و العمل الساخن على جمیع المقاولین    تسري خطة�جب أن    .وتحدید عواقب صارمة لذلكسیتم إ�قافه فوًرا    ساخن ساري المفعولال عمل  للتصر�ح  وجود  أن أي عمل ساخن یتم إجراؤه بدون  

نسخة   أو   التصر�ح   أ�ًضا  الساخن  العمل  برنامج  یتضمن   أن   المدرجة. �جب   جمیع أنشطة العمل الساخنفي    الخاصة �المنشأةتصر�ح العمل الساخن    �قوم المقاولین �استخدام  قود على أن تنص الع
 . التعرض للمخاطر  من  والتحذیر  منها  والتحقق  إلیها  للرجوع  العمل  منطقة  نشرها في  یتممن تصر�ح أ�ه آي جي)    3الصفحة رقم    مثل  للمخاطر  واضحة  تحذیر  عالمة  وجود  مع  ذلك   �كون   أن  (و�فضل

 . إن تصر�ح أ�ه آي جي عبارة عن ملصق مكون من ثالث صفحات على النحو التالي:مدر�ین)و أو مشرفین مؤهلین (موقع  راءمد  بواسطة�جب أن تصدر تصار�ح العمل الساخن فقط 

 بها المدیر أو المشرف الذي قام �إصدار التصر�ح �مؤشر على تصر�ح مفتوح للعمل الساخن. �جب أن �حتفظ 1الصفحة رقم  •

مدیر أو المشرف  الإلى    2رقم  �عد اكتمال العمل، �جب إعادة الجزء  .  �عالمة تحذیر واضحة للعمل الجاري   3  رقم  في موقع العمل الساخن مع الصفحة  وضعها�جب    2الصفحة رقم   •

 . 1واالحتفاظ �ه مع الجزء الذي قام �إصدار التصر�ح 

 هي عالمة تحذیر واضحة للعیان أن العمل الساخن �جري. عند اكتمال العمل ، ال �حتاج هذا الجزء إلى االحتفاظ  3الصفحة رقم  •

  3  �الجزء   االحتفاظ  ال یتطلب  العمل،  من  االنتهاء  �عد.  في السجالت  1  الجزء  مع  �ه  حتفاظواال  عنه  ینوب  من أو  المشرف  أو  الذي أصدره  المدیر  إلى  2  الجزء  إعادة  �جب  تمامًا، العمل  اكتمال  �عد
 من نموذج أ�ه آي جي.

 الحر�ق مراقب

المنطقة أثناء و�عد    في  ق �حر المخاطر    لمراقبةحر�ق)، یتم تعیینه  لل  واحد  أكثر من مراقب  مما یتطلب وجود  مثل العمل في عدة طوابق،  االحیانمراقب الحر�ق هو شخص (أو أشخاص في �عض  
الساخن. �سمح لمراقبي الحر�ق �أداء مهام إضافیة أخرى ولكن ال �جب أن تصرفه هذه المهام   عملیات العملو یتم تدر�به على التعرف على المخاطر الكامنة في موقع العمل    مباشرة والذي العملیة  

 ق. �جب على مراقب الحر�ق أن:مراقبة الحر� ه فيمسؤولیاتعن أداء جمیع 
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. وللتمكن من إ�قاف األعمال في �عض األوساط البیئیة ذات الضوضاء العالیة، قد یلزم  ظروف غیر آمنة  حدثتالعمل الساخن إذا    أعمالإ�قاف    �كون مفوضًا �شكل صر�ح �صالحیة •

�إجراءات لد�ه المعرفة  كون  �وأن    اولون العمل الساخن مثل الصافرة عالیة الصوت أو اإلنذار الذي �عمل �اللیزر، وغیرها.  التخطیط لوضع وسیلة سر�عة ومضمونة إلنذار العمال الذین یز 

اللیزر   التنبیه �إشارةأو    ة الصوتعالی  صافرة�عمل ساخن مثل    األشخاص الذین �قومون   لتنبیه  معتمد   جهاز  إعداد، �جب  االعماللتمكن من إ�قاف  ل.  ؤ�دةم  ةدثاح وقوع  إنذار ب  إطالق

 . وغیرها

 �كون على درا�ة �إجراءات إطالق صافرات اإلنذار الخاصة �الموقع للتنبیه �احتمال نشوب حر�ق. •

 . وغیرها من األوقات حسب الضرورة الراحة حتى عند عملیة التسلیم والتسلم أثناء أوقات �كون عمله مستمراً  •

  موقع).أخرى �المنطقة    استخدامها في  ال یتمقر�بة ومتاحة ومخصصة لمراقب الحر�ق (أي  والتي تكون  للبیئة    وتم فحصها ومالئمة  تماماً   معبأة  واحدة على األقل   حر�ق  ا�ةطف�كون مزودًا � •

 وقوعه قد تم اتخاذ اإلجراء المناسب لمنع تكرار  أنه  و لحر�ق،  ا  التعرف على �ل أسبابالحر�ق، �جب إ�قاف العمل حتى یتم    طفا�ة�مجرد بدء العمل، إذا �انت هناك حاجة الستخدام  

 واستبدال طفا�ات الحر�ق المستخدمة. 

 �عد اكتمال العمل. دقیقة على األقل 60لمدة في مكان العمل الساخن بقى ی •

إلى   المعطلة  المفصولة أو  وأنظمة اإلطفاء  �عادة جمیع أنظمة الكشف عن الحرائقالخاصة �العمل الساخن و   النفا�اتو معدات  الالمنطقة من    تنظیف، �جب  المخطط له  �مجرد اكتمال العمل الساخن
 �ما �جب إعادة لوحات انذار الحر�ق المعطلة إلى العمل �الشكل المعتاد. .العمل �شكل �امل

تم إنجازها. في حال عدم وجود  التي    األعمالحر�ق من    احتمال نشوبعلى  تدل  أي عالمات  من  بة المنطقة  دقیقة على األقل �عد اكتمال العمل لمراق  60بقى مراقب الحر�ق لمدة ساعة  ی�جب أن  
قب حر�ق مرادقیقة من اكتمال العمل �جب التوقیع على تصر�ح اكتمال العمل الساخن و�دخال التار�خ والوقت بواسطة مراقب الحر�ق المعین (یتعین وجود    60أي عالمات الحتمال نشوب حر�ق �عد  

دة ال تقل عن ثالث ساعات، �مكنهم مغادرة المنطقة. �جب قائد أو مدیر إذا تطلب األمر وجود أكثر من مراقب حر�ق واحد. �عد االنتهاء من توقیع التصر�ح والتأكد من أنه سیتم مراقبة المنطقة لم
 قة والتوقیع على إغالقها (�عد اكتمال عملیة مراقبة المنطقة).أن �ظل التصر�ح موجودًا في منطقة العمل حتى یتم إجراء الفحص النهائي للمنط

 

 مراقبة منطقة العمل الساخن (�عد مراقب الحر�ق) 

تعرف عملیة المراقبة في   ساعات أخرى.  3دقیقة على األقل من اكتمال العمل الساخن)، �جب �عد ذلك مراقبة المنطقة التي تم فیها مزاولة العمل الساخن لمدة    60�عد إنتهاء مراقب الحر�ق (�عد  
تشمل طرق المراقبة المعتمدة، في معظم .  ق المباشرة�مراقبة الحر هذا التطبیق على أنها عملیة مراقبة المنطقة �حثًا عن أي عالمات الحتمال نشوب حر�ق ولكن �متطلبات أقل صرامة عن متطلبات  

 ما یلي:  51لجمعیة الوطنیة األمر�كیة لمكافحة الحر�ق ب الحاالت وفًقا ل

 من مخاطر. یترتب على ذلكأعمال ساخنة وما  بوجود إخطارهمالذین تم و في المنطقة  العمال الذین �عملون  )1

الكشف و / أو    أنظمةفي    عطلأي    إصالحالدخان. قد یتطلب ذلك    انبعاثفي المنطقة التي تم فیها إجراء العمل الساخن �حیث �مكنه اإلشارة إلى  حول و الكشف التلقائي عن الدخان   )2

 التي تم وضعها أثناء مزاولة العمل الساخن. إزالة األغطیة الواقیة التي تهدف إلى منع تشغیل الكاشف

 دقیقة. 30 لمدة ال تتجاوزمنطقة العمل الساخنة  هم عن المخاطر األخرى الخفیة حولوتقصیاألمن أو الصیانة رجال جوالت  )3

 مدمجة. دخان �كواشفمزودة  مراقبةمراقبة المنطقة �كامیرات  )4

تكلیف شخص ما للقیام بهذه المسئولیة لضمان   على عكس عمل مراقب الحر�ق، هذا العمل ال �حتاج  إلى تعیین شخص أو أشخاص محددین للقیام �عملیة مراقبة العمل الساخن. ومع ذلك، �جب
 إتمامها �شكل صحیح وطوال المدة المطلو�ة. عادة ما �كون هذا الشخص هو المدیر الذي �صدر التصر�ح أو المشرف أو من ینوب عنهما.

 

 المدة القصوى للتصر�ح

واحدة، �جب إبالغ الشخص   لمناو�ةلتصر�ح  لى  و قصلا  مدةال  . إذا دعت الضرورة إلى ز�ادةن ورد�ة واحدةألكثر م  دیدهمأن یتم تواحد أو  ساخن  تصر�ح ألكثر من عمل  الإصدار    �جب أال یتم
 المحتملة والمخاطر    األعمالالمخاطر أثناء تغییر المناو�ة حیث �مكن أن تضیع تفاصیل    اد تزد.  جمیع األطرافعلیها بواسطة    توقیعالجمیع األقسام و   وملئ  بواسطتهتصر�ح جدید  �صدار  ، و المسئول

 .المتزایدة الحالیةلمخاطر ل أ�ًضا عندما �أتي العمال الجدد غیر مدر�ینأن تز�د �مكن . إدارة المنشأةأثناء مراسالت نقل 
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 التصر�ح استمارة ملئ ارشادات

"نعم" هنا �عني أنه تم اتخاذ جمیع االحتیاطات . وضع عالمة  اللون األحمریرد �فحص منطقة العمل  �  إفادةإشعار خاص هو  .  الُمصدر  بواسطةالموافقة والتتبع بندي  یتم إكمال جمیع األقسام تحت  
 لمقاول. ل  وي توعالتدر�ب ال اجراءالالزمة �ما في ذلك العناصر الموجودة في العمود األ�من من النموذج �اإلضافة إلى 

 �كتمل �الغ األهمیة). إذا لم    اً أمر   توضیح الزمن �عد اإلصدار و�جب أن �قتصر على ورد�ة واحدة (و�التالي فإن    في حال تم   وقتهالُمصدر في    بواسطة یتم إكمال ذلك    تار�خ ووقت انتهاء التصر�ح: 
�جب أ�ًضا إجراء  الالزمة. االحتیاطات من القیام � للتأكدمنطقة العمل  �قوم �فحصذج، �جب إصدار تصر�ح جدید مع الطاقم الجدید الذي لى النمو الوارد عالتار�خ  فيالعمل خالل ورد�ة واحدة، أو 

في   قاموا �التوقیع العمل عن أولئك الذین    یزاولون تغییر في الشخص (األشخاص) الذي    شمل ذلك العمل. إذا    �مزاولةمنطقة العمل الساخن في حالة تغییر أولئك الذین �قومون  �مخاطر  لمراجعة ل
 قد یلزم أ�ًضا إصدار تصر�ح جدید. و ، الكامنةالمخاطر  لمعرفةالبدا�ة على التصر�ح  

 

 قوائم مراجعة االحتیاطات المطلو�ة

غیر القابلة   األبنیة  في المباني ذات  اكتمال العملعند  .  مراجعة جمیع البنود الواردة في هذا القسم والتحقق من االحتیاطات التي تم اتخاذها المعمول بها  الُمصدرمشرف  المدیر أو  ال�جب على  
�شكل معدة  ، �جب أن تكون االحتیاطات  عن طر�ق العینفیها    األبنیةتأكید  في المباني التي ال �مكن  لبیة.  عازل أو مواد  مواد  أو    شتعالعدم وجود أغطیة قابلة لالتأكید  ، �جب تأكید ذلك و شتعاللال

الطرق المعتمدة مثل الترطیب وتغطیة األرضیات �الرمل الرطب أو القماش  � شتعال�جب حما�ة الجدران واألرضیات واألسطح ذات اإلنشاءات القابلة لالشتعال.  القابلة لال األبنیةلمباني ذات ل مسبق
 .شتعالالحواجز األخرى غیر القابلة لال األغطیة الواقیة أوأو  الواقیة المعدنیةاألغطیة المشمع المقاوم للحر�ق أو 

ولكن ال شتعال،  هذا ال �عني أن العمل الساخن ال �مكن القیام �ه في المباني القابلة لال  أو مادة أساسیة.أو عازل    شتعالأغطیة قابلة لال  وجود   دون   شتعالغیر قابل لال  األبنیة�جب التأكد من أن  
 شتعالات القابلة لالوتتطلب المباني ذات المكون  قدًما.  35  شتعال بها أعمال عمل ساحن في مساحةحیث تكون مكونات المبنى القابلة لال  شتعالینبغي القیام �أي عمل ساخن في المباني القابلة لال

ؤدي یمثل تلك التي تحتوي على جدران رغو�ة حیث �مكن أن    شتعالالمباني القابلة لال  داخل  أو�جب عدم القیام �أي عمل ساخن على  .  حما�ة إضافیة مثل التبلیل أو تغطیة األرضیات الخشبیة
 لعمل. ابدء قبل السماح ب بدقةالشرر إلى نشوب حر�ق. �جب مراجعة جمیع الفتحات 

استخدام نتیجة  عدة حرائق    . شبتالحرارة �التوصیل أو الحمل الحراري أو اإلشعاع  نقلمن    اللهبواألرضیات لمنع    واألسطح  " للجدران واألسقفالمقابلةمن "الجوانب    شتعال�جب إزالة المواد القابلة لال
  تاألنبوب أشعل  عبر، لكن نقل الحرارة  المولدة للهبوخالیة من المواد    شتعالواألرضیات). �انت الجدران واألرضیات غیر قابلة لالاللهب المكشوف إلذا�ة األنابیب المجمدة (التي مرت عبر الجدران  

�جب تعلیق ات.  الحائط أو األرضیتحت  "  "مخفي  الزمن لكونه لفترة طو�لة من    الناشبفي معظم الحاالت، ال یتم اكتشاف الحر�ق  .  أرضیة العملو جدار  لل  المقابلمواد البناء المخبأة على الجانب  
 إضافي.  مراقب حر�ق یتعین وجودالقماش المشمع المقاوم للحر�ق أسفل مناطق العمل لتجمیع الشرر عند االقتضاء أو قد 

�جب عدم السماح �العمل  .اللوائح األخرى �سبب مخاطر االنفجارعند االقتضاء من خالل برامج إدارة الموقع أو  في الغالف الجوي للمنطقةمدى لالشتعال  أدنى �جب أخذ وتسجیل قراءات مستوى 
 .االنفجار أولالشتعال مدى ٪ من أدنى 25�مستو�ات غیر مقبولة مثل تلك التي تتجاوز 

 

 اكتمال العمل توقیعات 

لیبدأ  ساعة واحد    . �قدم ذلك تار�خ ووقت اكتمال العمل الساخن  ذ�ر  �جب على الشخص المكلف �إجراء العمل الساخن أن یوقع �اسمه / اسمها مع :  �العمل  الذي یزاولتوقیع الشخص   •

  بواسطة لموقع  لفحص النهائي  ال مراقبة الحر�ق و�تم االنتهاء من    تكتمل في منطقة العمل حتى  موجودًا  التصر�ح    �ظل�جب أن  .  مراقب الحر�ق مراقبة منطقة العمل �عد اكتمال العمل

 .ماالمشرف أو من ینوب عنه التصر�ح أو الذي قام �إصدار مدیر ال

. �عد ساعة واحدة على األقل من اكتمال العمل الساخن -تار�خ ووقت اكتمال مراقبة الحر�قذ�ر �جب أن یوقع الشخص المكلف �مهمة مراقبة الحر�ق �اسمه مع توقیع مراقب الحر�ق:   •

  في منطقة العمل موجودًا  . �مجرد اكتمال مراقبة الحر�ق، �جب أن �ظل التصر�ح  الرقابیةالمتطلبات  من خالل سیاسة الشر�ة أو    -في �عض الحاالت، قد �كون هذا مطلوً�ا للتوسیع  

 .ماالتصر�ح أو المشرف أو من ینوب عنهالذي قام �إصدار مدیر ال بواسطةلموقع لفحص النهائي الحتى یتم االنتهاء من  

التصر�ح أو المشرف أو من ینوب عنه إجراء فحص نهائي   الذي قام �إصدارمدیر ال�عد اكتمال مراقبة منطقة العمل لمدة ثالث ساعات �حد أدنى، �جب على : النهائي االكتمال توقیع •

 .یتم حفظها في السجالتللك وذواحد رقم  الُمصدرواحد للمنطقة للتحقق من أن جمیع التواقیع السا�قة في مكانها ثم التوقیع و�رجاع النموذج إلضافته إلى صفحة 
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 للحصول على المزید من المعلومات یرجى االتصال ممثل أیھ آي جي المحلي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئر خسا الالمخاطر �ل  الخاصة �ستشارات  االخدمات  التناول  ت  تم جمع هذه المعلومات من مصادر �عتقد أنها موثوقة. ال.  عامة فقطال  لغرض المعلوماتالمعلومات واالقتراحات والتوصیات الواردة هنا  
ال �ضمن االعتماد   أو ضمنًیا، فیما یتعلق �صحة أو �فا�ة أي خدمة من هذا القبیل.�ان  ، صر�ًحا  بیانال یوجد أي ضمان أو  ات.  جراءاإلأو    اتممارسالئح أو  اللوااعد أو  و قالن أو  یانو قالمحتملة أو  ال

قوانین أو  من القتضیه أي  تو ما قد  التأمین الخاصة �ك أ  وثیقةها �أي حال من األحوال أ�ة نتیجة، �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الوفاء �التزاماتك �موجب  ب  االلتزام على أي توصیة أو  
مالیة   استشارة ال ینبغي تفسیر المعلومات الواردة هنا على أنها    .أي مخاطر �مكن أن تسبب حوادث أو إصا�ات أو أضرار  التخلص منال نتحمل أي مسؤولیة عن اكتشاف و / أو    لوائح. القواعد أو  ال

 .ین المحامي والعمیلعالقة ب تخلقأو محاسبیة أو ضر�بیة أو قانونیة وال 

یانة معین، فیرجى االتصال �الشر�ة المصنعة أو  ال ُ�قصد من هذا المستند أن �حل محل أي توصیات من الشر�ات المصنعة للمعدات الخاصة �ك. إذا لم تكن متأكًدا من أي إجراء اختبار أو ص
 ممثل خدمة المعدات لد�ك. 

 

 ،المجموعة  األمریكیة الدولیة  ھي  شركة تأمین  عالمیة  رائدة .تقدم  الشركات  األعضاء في  المجموعة  الدولیة األمیركیة  مجموعة  واسعة من  التأمین ضد  الخسائر  في الممتلكات
  .والتأمین على الحیاة، وحلول التقاعد، وغیرھا من الخدمات  المالیة للعمالء في حوالي 80 دولة  ووالیة قضائیة

 .وتشمل هذه العروض المتنوعة المنتجات والخدمات التي تساعد ال��كات وا��فراد على حماية أصولهم وإدارة المخاطر وتوفير ضمان التقاعد
 .في بورصة  نيويورك AIG يتم  إدراج ا��سهم العادية

االلكتروني   الموقع  على  جي  آي  أیھ  حول  إضافیة  معلومات  على  الحصول  في:  وعل  www.aig.comیمكن  الیوتیوب  تویتر    www.youtube.com/aigى  وعلى 
www.twitter.com/AIGinsurance@AIGinsurance     وعلى لینكد إنnkedin.com/company/aigwww.li  تم تقدیم ھذه المراجع مع معلومات إضافیة عن أیھ .

 آي جي للتسھیل، ولم یتم تضمین المعلومات الواردة في ھذه المواقع باإلشارة إلى ما ورد في ھذا المستند. 

الخاصة بالمجموعة األمریكیة الدولیة إنك في جمیع أنحاء العالم. للحصول على   أیھ آي جي ھي االسم التجاري ألعمال التأمین على الممتلكات وتامین التقاعد والتأمینات العامة
. تم اكتتاب جمیع المنتجات والخدمات وتقدیمھا بواسطة الشركات التابعة للمجموعة األمریكیة الدولیة    www.aig.comالمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا االلكتروني  

ات والخدمات لمنتجات أو الخدمات في جمیع البلدان والجھات القضائیة، وتخضع التغطیة لمتطلبات االكتتاب ونص الوثیقة الفعلیة. قد یتم توفیر المنتج انك. وفروعھا. قد ال تتوفر ا
ضة. ال تشارك أقسام التأمین الفائضة بشكل عام غیر التأمینیة من قبل أطراف ثالثة مستقلة. وقد یتم توفیر بعض التغطیات على الممتلكات والمسئولیة بواسطة أقسام التأمین الفائ

 في صنادیق الضمان الحكومیة، وبالتالي ال یتمتع المؤمن لھم بالتأمین بواسطة ھذه الصنادیق. 

 

 جمیع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولیة األمر�كیة@ 

https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-research-and-tools/US-Fire-Problem/Structure-Fires-Started-by-Hot-Work
http://www.aig.com/
http://www.youtube.com/aig
http://www.twitter.com/AIGinsurance
http://www.linkedin.com/company/aig
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