
مكافحة الحريق يف املستودع

تسبب حرائق املستودعات الدمار عند وقوعها – وهو أمر يقع مرارا وتكرارا. ومن األسباب الرئيسية لوقوع الحريق األعطال الكهربائية أو 

الخلل الكهربايئ، واألعامل الساخنة، واملسائل املتعلقة بالصيانة، وضعف تنفيذ سياسات عدم التدخني. ميكن تجنب الكثري من الحوادث 

متاما بواسطة عمليات تقييم املخاطر الدورية، والصيانة والتدريب الفعالني، وتنفيذ السياسات والتنظيف الجيد. 

سواء قمت بامتالك أو استئجار املستودع واملعدات املستخدمة فيه وحوله ، يجب عليك إيالء العناية الواجبة ملخاطر الحريق. ويف حال 

استئجارك املستودع، يجب عليك عدم االفرتاض بأن هذه املسؤوليات تقع عىل عاتق املالك. يف الواقع، ويف الكثري من الحاالت يتحمل 

املستأجر مسؤولية صيانة وتصليح املستودع. يتناول هذا البيان املوجز الصادر عن يت يت كلوب تدابري منع الخسائر التي ميكنك اتخاذها 

للحد من مخاطر الحريق. 

هل تتخذ التدابري االحتياطية الالزمة لحامية مرافقك من الحريق؟

اإلصابات الجسدية

ترضر املمتلكاتزيادة تكاليف التأمني

مطالبات اطراف ثالثة

تلف البضائع

اإلرضار بالسمعة

تعطل األعامل

ما هي املخاطر؟



انتبه للعالمات الحمراء 
•   البضائع الخطرة – االلتزام بتعليامت التخزين للرشكات املصنعة

•   االنتباه ملخاطر الشحنات التي تم اإلعالن عنها بشكل خاطئ
•   تقييم نقاط الضعف األمنية

•   الحرص عىل صيانة جميع املمتلكات واملعدات بشكل جيد 
•   املحافظة عىل التنظيف الجيد 

معدات املناولة

تنتج معظم حرائق معدات ومركبات املناولة عن 

حاالت الترسب    الهيدرولييك أو األعطال الكهربائية. 
•    رشاء معدات مصممة بشكل جيد )عىل سبيل املثال، 

خراطيم هيدروليكية بعيدة عن فتحات العادم واملحافظة 

عىل قطع غيار ذات جودة عالية(

•    تركيب تقنية إخامد الحريق يف حجرات املحرك واملقصورات 
الكهربائية

•    إجراء صيانة تنبئية ووقائية
•    إجراءات السالمة املتعلقة بشحن املعدات – 

يجب عدم ترك املعدات دون مراقبة أثناء شحنها

البضائع الخطرة 

متثل البضائع الخطرة خطرا متزايدا لوقوع الحريق 

واالنفجار. اتخذ اإلجراءات التالية:  
•    اتباع املتطلبات التنظيمية وأفضل املامرسات لتخزين 

البضائع الخطرة وفصلها ومناولتها بشكل آمن. 

•    الحرص عىل أن يكون املوظفون مدربني وأكفياء يف املسائل 
املتعلقة بالبضائع الخطرة – وهو أحد املتطلبات اإللزامية 

للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة

•    إجراء تحريات مسبقة شاملة –اعرف عميلك والحرص عىل 
اإلعالن عن البضائع بشكل صحيح 

•    اتباع إرشادات سالمة التخزين املقدمة من الرشكة املصنعة 
للبضائع التي تخزنها

•    التأكد من توافق السلع عند تعبئة البضائع وتخزينها
•    تقييم الخصائص الكامنة للبضائع السائبة )مخاطر االحرتاق 

التلقايئ واألكسدة وإنتاج الغازات واالنفجار الغباري 

وغريها( والتأكد من وجود ضوابط كافية. 

•    االنتباه لنقطة الوميض أو االشتعال للبضائع املخزنة واتخاذ 
اإلجراءات املناسبة للمحافظة عىل السالمة الكيميائية 

واالستقرار الكيميايئ. 

•    وضع خطط ملراقبة البضائع التي مل يتم استالمها أو البضائع 
التي تم اإلعالن عنها بشكل خاطئ أو البضائع املخزنة ملدة 

زمنية طويلة، وإزالتها/التخلص منها بشكل آمن، 

عند الرضورة

الحريق املتعمد

وفقا للرابطة الوطنية للحامية من الحرائق )الواليات املتحدة(، حوايل 

15% من حرائق املستودعات يتم إشعالها بشكل متعمد. 
•    تنفيذ إجراءات أمنية قوية )مثل األسوار املحيطة وكامريات املراقبة وأنظمة 

التحكم بالدخول(

•    تركيب تكنولوجيا الكامريات الحرارية للكشف عن الحرائق واألشخاص
•    مراقبة الزوار الذين يدخلون اىل املوقع

•    إجراء تحريات مسبقة وفحص لجميع املوظفني واملقاولني
•    إزالة مصادر الوقود املتاحة بسهولة مثل صناديق ومنصات النفايات 

الصناعية ملنع الهجامت االنتهازية 

تقييم مخاطر الحريق واالستجابة للحريق

تقييم املخاطر باستمرار

–    تعيني ضابط مكافحة الحريق 
–    يجب أن تشمل إجراءات السالمة ما ييل:       

•    تنفيذ سياسة عدم التدخني )وتوفري منطقة مخصصة للتدخني(
 •    اختبار وفحص جهاز إنذار الحريق ومعدات الكشف عن الحريق ومكافحة 

الحريق بشكل منتظم

•    تقييم شامل للمخاطر املتعلقة مبصادر االشتعال وممرات النجاة من الحريق
•    تسجيل األعامل الوقائية املنجزة

•    التدريب عىل االستجابة للحريق )التدريبات/نقاط التجمع(
•    فحص ضغط وتدفق املياه 

•    عمليات املعاينة النظامية والحرارية للرتكيبات الكهربائية
•    تركيب كامريات حرارية للكشف عن الحرائق )واملفيدة أيضا لألمن( 

•    النظر يف إجراء تقييم سنوي من قبل خبري حرائق خارجي
•    استجابة خدمات الطوارئ

•    فحص املضخات وتشغيلها بشكل دوري
•    االحتفاظ مبياه مكافحة الحريق

•    اليقظة املستمرة لضامن بقاء األبواب املقاومة للحريق مغلقة
)PAT( اختبار األجهزة املحمولة    •

 •    تجنب مصابيح اإلنارة التي تولد الحرارة )من خالل استخدام 
مصابيح LED( أو حاميتها

كيف ميكنك الحد من هذه املخاطر؟
هناك العديد من معايري تقييم املخاطر التي يجب أخذها بعني االعتبار. نسلط الضوء فيام ييل عىل مجاالت االهتامم 

الرئيسية، عىل الرغم من عدم شموليتها: 

ملزيد من املعلومات

 riskmanagement@ttclub.com يرجى التواصل معنا عىل 

www.ttclub.com أو زيارة موقعنا اإللكرتوين

يت يت كلوب 

مدار من قبل

 توماس ميلر


