
 2ممحق رقم 
 لتخزين األسمدة البيئية والصحيةالشروط 

 
 يمنع التخزين في اماكن مفتوحة أو عمى االرض مباشرة.

I. :مواصفات مستودع التخزين 
ان يكون منفصاًل عن المباني السكنية. وفي حال كان المستودع يقع ضمن مبنى سكني عمى المستدعي تقديم احدى  .1

 ىذه المستندات:
a.  المبنى يشغمو المستدعي صاحب الطمب دون غيرهافادة سكن من المختار اذا كان . 
b. .صورة مصّدقة عن شيادة ارتفاق وتخطيط في حال كان المستودع يقع ضمن منطقة مصّنفة صناعية 
c.  او افادة صادرة عن المختار مصّدقة من قبل القائمقام تفيد باخذ العمم والسماح افادة من البمدية المعنية

، عمى ان باشغال المستودع لتخزين االسمدة ومحسنات التربة في حال كانت المنطقة غير مصّنفة صناعية
 تجدد ىذه االفادة سنويًا.

 مبنيًا من مواد غير قابمو لالشتعال )أحجار باطون مثاًل(أن يكون  .2
 األرضية صمبة و سيمة التنظيف من المخمفات.ان تكون  .3
 .حية غاسل ومنتفعات صان يوجد فيو م .4
 إلى خزان خاصلتجميع صرف المياه المبتذلة المستودع  سم عمى مدار 15قنوات تصريف بعمق ان توجد فيو  .5

 طرق بديمة حديثة.اعتماد مواد ماصة أو من  او سمح بتسرب السوائليال  مصنوع من مواد
 كون جميع األسالك الكيربائية مغطاة أو ضمن أنابيب.ان ت .6
جيز بمراوح كيربائية شافطة أو ضاغطة بالعدد الكافي إلخراج األبخرة والروائح من يان تكون التيوئة جيدة بأن  .7

 كافية لذلك.أن تكون المنافذ الخارج أو المستودع إلى 
 ان تكون االنارة جيدة في كافة انحائو لتسمح بقراءة الممصقات. .8
موضوعو بمتناول اليد قرب متر مكعب  211كمغ لكل  11ان توضع داخمو طفايات متخصصة بمعدل واحدة سعة  .9

 لمكافحة الحريق.  اخرى بمعدات ومواد مالئمة  هتجييز كما يمكن  المداخل
بجانب  ةوضوعمن يكون مزودًا بموازم وقائية لحاالت الطوارئ منيا القفازات الوقائية، الجزم، النظارات، وأقنعة غازية أ .11

 لوجود صندوق اإلسعافات األولية بمتناول اليد. ةالمداخل ومتوفرة لشخصين عمى األقل باالضاف
ممنوع الدخول لغير العاممين  -سموم  -ممنوع التدخين  -عالمات التحذير مثل: خطر ان توضع في اماكن تخزين  .11

... عمى أن تكون ىذه العالمات )اليافطات( مكتوبة بحجم كبير يمكن قراءتيا عن بعد ممنوع االكل والشرب –
 ا واأللتزام بيذه التحذيرات.سيل رؤيتيت وموضوعة في مكان



ان توضع اشارة مخزن اسمدة عمى المدخل وان يكون المستودع محكم االغالق و ان توضع عمى مدخمو ارقام  .12
 االطفاء القريبة لالتصال المباشر عند الضرورة.

 
II. :ارشادات التخزين داخل المستودع 
 مثاًل المبيدات. مواد االخرىالان تحفظ األسمدة في مكان منفصل عن اماكن تخزين  (1
 ان ال تالصق أكياس االسمدة االرض أو الجدران أو السقف. (2
 ان توضع االكياس عمى طبالي بشكل منظم يمنع انزالقيا.  (3
 ان تجّنب االكياس والعبوات االحتكاك وأماكن وجود األسالك الكيربائية. (4
 ان تترك مساحة صغيرة بين العبوات لمتيوئة. (5
 ة عمى االكياس والعبوات واضحة ومقروءة لنوع االسمدة الموجودة داخميا. ان تكون الكتاب  (6
ان تكون االكياس والعبوات محكمة االغالق، وان يتم الكشف الدوري عمييا الستبعاد التالف منيا ونقل االسمدة الى  (7

 عبوات او اكياس جديدة.
 .النافذة القراراتفي  ةان يوضع ممصق عمى العبوات يتضّمن المعمومات الوارد (8
 ان توضع العبوات عمى رفوف مضادة لمتآكل . (9

  .ان يتم تخزين األسمدة كل نوع من االسمدة عمى حدة وبحسب تاريخ االنتاج (11
 ان توضع أسمدة النترات القابمة لإلنفجار في مكان منفصل عن االسمدة االخرى. (11
 بعضيا البعض.ان ال توضع أسمدة النترات القابمة لإلنفجار اكثر من سبعة اكياس فوق  (12
أن تخزن االسمدة التي تحتوي عمى األحماض المركزة  السائمة) الفوسفوريك وحمض النتريك  في عبوات مصنوعة  (13

 من مواد مقاومة لمتآكل وان تجّنب التعرض لمحرارة العالية(.
انتاجيا، تاريخ ان يتم مسك سجالت مستحدثة لكافة االسمدة الموجودة مع اسمياو نوعيا، كمياتيا، مصدرىا، تاريخ  (14

 سنوات.  5صالحيتيا وان تحفظ السجالت لمدة 
 ان يتم التخمص من العبوات واالكياس بالطرق السميمة. (15
 ان تنقل األسمدة بواسطة العربات اليدوية او ان تحمل عمى األكتاف عمى ان ال تجر عمى االرض لتجنب تمزقيا.  (16
 مواد عازلة لمحرارة واألمطار والرطوبة.ان تنقل االسمدة في شاحنات مغطاة بغطاء مصنوع من  (17

 


