
التراخيص
يمكن الحصول على تراخيص الحرق في الهواء المفتوح من المركز 

المدني، الطابق الثاني، مكتب منع الحرائق، أو المركز الرئيسي لإلطفاء 
في (Fairview Road 15) ما بين 8:30 صباحًا و4:30 مساًء، من خالل 

إكمال طلب الترخيص ودفع الرسوم المرافقة للطلب.
سُيطلب تقديم تعريف شخصي مثل رخصة القيادة.

وقد يفرض رئيس قسم اإلطفاء أية متطلبات سالمة إضافية ألجل 
السالمة العامة أو لتقليل التسبب في إزعاج الجمهور. وفي حالة الفعاليات 
الخاصة، فقد يقوم رئيس قسم اإلطفاء بإجراء تعديالت معينة فيما يتعلق 

بالترخيص استنادًا إلى الظروف واألحوال.

افعل وال تفعل
افعل

احصل على ترخيص إلجراء الحرق في الهواء المفتوح  •

تأكد من أن النار تبعد 50 مترًا عن أية مواد أو أبنية  •

اترك نسخة من الترخيص في الموقع حين تكون النار مشتعلة  •

ابقى متواجدًا في موقع الحرق حتى يتم إخماد النار  •

اّتبع متطلبات قانون الحرق في الهواء المفتوح   •

ال تفعل
ال تقم بالحرق أثناء تحذير الضباب الدخاني  •

ال تترك النار دون مراقبة  •

ال تحرق القمامة أو منتجات أخرى غير خشبية  •

أرقام االتصال
خدمات اإلطفاء والطوارئ في مسيسوغا

905-896-5908 قسم منع الحرائق   
905-615-4377 التثقيف الجماهيري   
905-615-3777 اإلدارة    

سالمة المجتمع من خالل التثقيف سالمة المجتمع من خالل التثقيف 
الجيد لمنع الحريقالجيد لمنع الحريق

025/2010

قانونقانون
في-في-

الهواء المفتوح
كن آمنًا وواعيًاالهواء المفتوح

كن آمنًا وواعيًا

الحرقالحرق
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تأكد من أن النار 
الخارجية آمنة من 
خالل اّتباع قانون 
الحرق في الهواء 
المفتوح المعدل. 

قانون 0049-2003 

النار المشتعلة للطبخ
يمكن للشخص إشعال والمحافظة على النار المخصصة للطبخ دون 

ترخيص ما بين شروق الشمس وحتى 11 مساًء، إذا:
لم تكن تسبب أي ضرر  •

لم يكن هناك تحذير من الضباب الدخاني  •

حافظ المالك على مراقبة وتحكم مستمرين على المدخنة الخارجية    •
منذ وقت إشعال النار وحتى إخمادها كليًا  

توفرت وسائل إطفاء مناسبة عند اشتعال النار  •

تقع النار على بعد 5 أمتار من أية بناية، هيكل، حد ملكية، أسالك    •
متدلية فوقها أو مواد قابلة لالشتعال   

ليس هناك غطاء أرضي لمواد قابلة لالشتعال ضمن حدود 5 أمتار    •
من النار  

لم تكن سرعة الرياح أكثر من 24 كيلومترًا في الساعة  •

لم يكن حجم النار وارتفاعها أكثر من 0,3 متر  •

المخالفة والتطبيق
قد يطلب اإلطفائي إخماد النار فورًا إذا كانت النار:

لم يتم إشعالها وفقًا لهذا القانون   •

تم التحديد بواسطة التفتيش من قبل اإلطفائي أنها تحتوي على    •
مخاطر أو مخاوف سالمة  

يمكن أن ُيلغى الترخيص بموجب هذا القانون من قبل رئيس قسم 
اإلطفاء، إذا فشل صاحب الترخيص في االلتزام بمتطلبات الترخيص و/ 
أو أية أحكام أخرى لهذا القانون. أذا أدين الشخص بمخالفة بموجب هذا 

القانون، فهو مسؤول قانونًا لدفع غرامة وفقًا ألحكام قانون الجرائم 
 (Provincial Offences Act R.S.O. 1990, c.P.33) الخاص بالمقاطعة

وكما تم تعديلة.

لوائح ترخيص الحرق في الهواء المفتوح
يوضح قانون الحرق في الهواء المفتوح أن بإمكان صاحب الحريق إشعال نار 

في الهواء المفتوح ما بين شروق الشمس وغروبها (ساعات النهار) إذا:
لم تكن تسبب أي ضرر  •

لم يكن هناك تحذير من الضباب الدخاني  •

كانت النار تحت مراقبة مستمرة  •

توفرت وسائل إطفاء مناسبة أثناء اشتعال النار  •

تبعد النار مسافة أكثر من 50 مترًا عن أي بناء، حد ملكية، طريق، أسالك    •
متدلية فوقها أو أية مواد قابلة لالشتعال  

يبعد أي غطاء أرضي للمواد القابلة لالشتعال 50 مترًا على األقل  •

كانت سرعة الرياح أقل من 24 كيلومترًا في الساعة  •

كانت بمساحة أقل من متر مربع واحد  •

كان ارتفاعها ال يتعدى مترًا واحدًا  •

كانت نسخة من الترخيص موجودة في الموقع للمراجعة عند الطلب  •

المدافئ الخارجية المصّنعة
يمكن تشغيل المدخنة بدون ترخيص ما بين شروق الشمس وحتى 11 مساًء، 

إذا:
لم تكن تسبب أي ضرر  •

لم يكن هناك تحذير من الضباب الدخاني  •

حافظ المالك على مراقبة وتحكم مستمرين على المدخنة الخارجية منذ     •
وقت إشعال النار وحتى إخمادها كليًا  

توفرت مطفأة حريق محمولة أو خرطوم مياه الحديقة بحالة قابلة للعمل    •
أثناء تشغيل وحدة المدخنة  

تقع بعيدًا بمسافة 5 أمتار على األقل عن أي بناء، حد ملكية، طريق،     •
أسالك متدلية فوقها أو أية مواد قابلة لالشتعال  

تم وضعها على سطح غير قابل لالشتعال ويمتد بعيدًا عن المدخنة بمسافة    •
تعادل ارتفاعها  

ما هي الحرائق التي تتطلب ترخيصًا؟
جميع حرائق الهواء المفتوح ما عدا إشعال النار للطبخ وتلك الناشئة    •

في مدافئ (مداخن) خارجية مصّنعة   
ما هي الحرائق التي ال تتطلب ترخيصًا؟

تلك الحرائق الناشئة في مدافئ (مداخن) خارجية مصّنعة   •
النار المشتعلة للطبخ  •

جميع الحرائق في الهواء المفتوح غير مرخصة:
إذا كانت مضرة للجمهور  •

أثناء تحذير الضباب الدخاني الذي يغطي مدينة مسيسوغا  •

يمكن الحصول على تمديد للترخيص أليام الضباب الدخاني من خالل 
االتصال بالرقم الموجود على ظهر الترخيص.

تم تعريف أيام تحذير الضباب الدخاني في الموقع اإللكتروني لجودة 
(Ontario Air Quality) الهواء في لمقاطعة أونتاريو

www.airqualityontario.com

كن آمنًا وواعيًا

في الهواء المفتوحقانون
الحرق
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الخارجية آمنة من 
خالل اّتباع قانون 
الحرق في الهواء 
المفتوح المعدل. 

قانون 0049-2003 

النار المشتعلة للطبخ
يمكن للشخص إشعال والمحافظة على النار المخصصة للطبخ دون 

ترخيص ما بين شروق الشمس وحتى 11 مساًء، إذا:
لم تكن تسبب أي ضرر  •

لم يكن هناك تحذير من الضباب الدخاني  •

حافظ المالك على مراقبة وتحكم مستمرين على المدخنة الخارجية    •
منذ وقت إشعال النار وحتى إخمادها كليًا  

توفرت وسائل إطفاء مناسبة عند اشتعال النار  •

تقع النار على بعد 5 أمتار من أية بناية، هيكل، حد ملكية، أسالك    •
متدلية فوقها أو مواد قابلة لالشتعال   

ليس هناك غطاء أرضي لمواد قابلة لالشتعال ضمن حدود 5 أمتار    •
من النار  

لم تكن سرعة الرياح أكثر من 24 كيلومترًا في الساعة  •

لم يكن حجم النار وارتفاعها أكثر من 0,3 متر  •

المخالفة والتطبيق
قد يطلب اإلطفائي إخماد النار فورًا إذا كانت النار:

لم يتم إشعالها وفقًا لهذا القانون   •

تم التحديد بواسطة التفتيش من قبل اإلطفائي أنها تحتوي على    •
مخاطر أو مخاوف سالمة  

يمكن أن ُيلغى الترخيص بموجب هذا القانون من قبل رئيس قسم 
اإلطفاء، إذا فشل صاحب الترخيص في االلتزام بمتطلبات الترخيص و/ 
أو أية أحكام أخرى لهذا القانون. أذا أدين الشخص بمخالفة بموجب هذا 

القانون، فهو مسؤول قانونًا لدفع غرامة وفقًا ألحكام قانون الجرائم 
 (Provincial Offences Act R.S.O. 1990, c.P.33) الخاص بالمقاطعة

وكما تم تعديلة.

لوائح ترخيص الحرق في الهواء المفتوح
يوضح قانون الحرق في الهواء المفتوح أن بإمكان صاحب الحريق إشعال نار 

في الهواء المفتوح ما بين شروق الشمس وغروبها (ساعات النهار) إذا:
لم تكن تسبب أي ضرر  •

لم يكن هناك تحذير من الضباب الدخاني  •

كانت النار تحت مراقبة مستمرة  •

توفرت وسائل إطفاء مناسبة أثناء اشتعال النار  •

تبعد النار مسافة أكثر من 50 مترًا عن أي بناء، حد ملكية، طريق، أسالك    •
متدلية فوقها أو أية مواد قابلة لالشتعال  

يبعد أي غطاء أرضي للمواد القابلة لالشتعال 50 مترًا على األقل  •

كانت سرعة الرياح أقل من 24 كيلومترًا في الساعة  •

كانت بمساحة أقل من متر مربع واحد  •

كان ارتفاعها ال يتعدى مترًا واحدًا  •

كانت نسخة من الترخيص موجودة في الموقع للمراجعة عند الطلب  •

المدافئ الخارجية المصّنعة
يمكن تشغيل المدخنة بدون ترخيص ما بين شروق الشمس وحتى 11 مساًء، 

إذا:
لم تكن تسبب أي ضرر  •

لم يكن هناك تحذير من الضباب الدخاني  •

حافظ المالك على مراقبة وتحكم مستمرين على المدخنة الخارجية منذ     •
وقت إشعال النار وحتى إخمادها كليًا  

توفرت مطفأة حريق محمولة أو خرطوم مياه الحديقة بحالة قابلة للعمل    •
أثناء تشغيل وحدة المدخنة  

تقع بعيدًا بمسافة 5 أمتار على األقل عن أي بناء، حد ملكية، طريق،     •
أسالك متدلية فوقها أو أية مواد قابلة لالشتعال  

تم وضعها على سطح غير قابل لالشتعال ويمتد بعيدًا عن المدخنة بمسافة    •
تعادل ارتفاعها  

ما هي الحرائق التي تتطلب ترخيصًا؟
جميع حرائق الهواء المفتوح ما عدا إشعال النار للطبخ وتلك الناشئة    •

في مدافئ (مداخن) خارجية مصّنعة   
ما هي الحرائق التي ال تتطلب ترخيصًا؟

تلك الحرائق الناشئة في مدافئ (مداخن) خارجية مصّنعة   •
النار المشتعلة للطبخ  •

جميع الحرائق في الهواء المفتوح غير مرخصة:
إذا كانت مضرة للجمهور  •

أثناء تحذير الضباب الدخاني الذي يغطي مدينة مسيسوغا  •

يمكن الحصول على تمديد للترخيص أليام الضباب الدخاني من خالل 
االتصال بالرقم الموجود على ظهر الترخيص.

تم تعريف أيام تحذير الضباب الدخاني في الموقع اإللكتروني لجودة 
(Ontario Air Quality) الهواء في لمقاطعة أونتاريو

www.airqualityontario.com

كن آمنًا وواعيًا

في الهواء المفتوحقانون
الحرق
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قانون 0049-2003 

النار المشتعلة للطبخ
يمكن للشخص إشعال والمحافظة على النار المخصصة للطبخ دون 

ترخيص ما بين شروق الشمس وحتى 11 مساًء، إذا:
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لوائح ترخيص الحرق في الهواء المفتوح
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ما هي الحرائق التي تتطلب ترخيصًا؟
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ما هي الحرائق التي ال تتطلب ترخيصًا؟

تلك الحرائق الناشئة في مدافئ (مداخن) خارجية مصّنعة   •
النار المشتعلة للطبخ  •

جميع الحرائق في الهواء المفتوح غير مرخصة:
إذا كانت مضرة للجمهور  •
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يمكن الحصول على تمديد للترخيص أليام الضباب الدخاني من خالل 
االتصال بالرقم الموجود على ظهر الترخيص.
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التراخيص
يمكن الحصول على تراخيص الحرق في الهواء المفتوح من المركز 

المدني، الطابق الثاني، مكتب منع الحرائق، أو المركز الرئيسي لإلطفاء 
في (Fairview Road 15) ما بين 8:30 صباحًا و4:30 مساًء، من خالل 

إكمال طلب الترخيص ودفع الرسوم المرافقة للطلب.
سُيطلب تقديم تعريف شخصي مثل رخصة القيادة.

وقد يفرض رئيس قسم اإلطفاء أية متطلبات سالمة إضافية ألجل 
السالمة العامة أو لتقليل التسبب في إزعاج الجمهور. وفي حالة الفعاليات 
الخاصة، فقد يقوم رئيس قسم اإلطفاء بإجراء تعديالت معينة فيما يتعلق 

بالترخيص استنادًا إلى الظروف واألحوال.

افعل وال تفعل
افعل

احصل على ترخيص إلجراء الحرق في الهواء المفتوح  •

تأكد من أن النار تبعد 50 مترًا عن أية مواد أو أبنية  •

اترك نسخة من الترخيص في الموقع حين تكون النار مشتعلة  •

ابقى متواجدًا في موقع الحرق حتى يتم إخماد النار  •

اّتبع متطلبات قانون الحرق في الهواء المفتوح   •

ال تفعل
ال تقم بالحرق أثناء تحذير الضباب الدخاني  •

ال تترك النار دون مراقبة  •

ال تحرق القمامة أو منتجات أخرى غير خشبية  •

أرقام االتصال
خدمات اإلطفاء والطوارئ في مسيسوغا

905-896-5908 قسم منع الحرائق   
905-615-4377 التثقيف الجماهيري   
905-615-3777 اإلدارة    

سالمة المجتمع من خالل التثقيف سالمة المجتمع من خالل التثقيف 
الجيد لمنع الحريقالجيد لمنع الحريق

025/2010

قانونقانون
في-في-

الهواء المفتوح
كن آمنًا وواعيًاالهواء المفتوح

كن آمنًا وواعيًا

الحرقالحرق
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