ملحق ( ) 3
اشتراطات عامة لتخزين المواد الكيميائية الخطرة

مديرية االستثمار

المادة ( :)1تعريف المواد الكيميائية الخطرة
هي المواد الكيميائية التي تشكككخ خطرا علص ةككحة ان سككان والبيئة تيجة امتالكها واحدة أو أكثر من الخةككائا التالية
:سامة ،آكلة ،قابلة لالشتعاخ ،متفجرة ،مسرط ة أو مشعة .
المادة(: )2الموقع
أ -يفضككككخ أن يكون موقع مسككككتود المواد الخطرة بعيدا عن الم اطق المصهولة ومةككككادر مياك الشككككر وك ل بعيدا عن
الم اطق التي يمكن أن تتعرض للسيوخ والمخاطر الخارجية األخرى.
 يج أن تكون مواقع المستودعات سهلة الوةوخ إليها وأن تكون األرض المقامة عليها ةلبة بدرجة كافية لتتحمخالمبا ي والطرقات التي سككتقاع عليها ،ك ل يج أن تكون ه ك المواقع مزودة بالخدمات الضككرورية مثخ الكهرباء ،مياك
الشككككككر  ،مياك مكافحة الحرائق والمجارم المةككككككممة بطريقة تم ع ا تقاخ المواد الخطرة في حاخ ا سكككككككابها إلص خار
م طقة المستودعات أو إلص المجارم العامة.
المادة(: )3تةميع الموقع
يج أن يةمع الموقع بطريقة تسمح بفةخ المواد المتضادة عن بعضها و ل من خالخ تخزي ها في مخازن م فةلة أو
بإقامة الجدران الفاةكككلة ،ك ل فصن التةكككميع يج أن يسكككمح بسكككهولة وسكككالمة قخ المواد وأن تكون مسكككاحات كافية
لتسمح بسهولة الحركة من اتجاهين للمستود .
المادة( : )4األمـــان
يجـككككككككك أن يتع حماية الموقع والمبا ي من العابثين و ل بإقامة الجدران ووضكككع األبوا حيا أن ئالبية الحرائق التي
تحدا في المستودعات تكون تيجة أعماخ مفتعلة ،تختلف إجراءات الحماية المطلو باختالف المستود من حيا كو ه
مستودعا واحدا في م طقة ائية إلص مجموعة مستودعات في م طقة واحدة.
أ -السياجات :
يج أن يحاط المستود بجدار أو سيا دائع  ،يج أن يكون موقع الجدار أو السيا
بحيا يسمح بالتحكع في عملية حةر المواد الخطرة في حالة ا سكابها.
 المداخخ :يج أن يكون عدد المداخخ اقخ ما يمكن بحيا ال يؤثر علص طبيعة العمخ من ال احية األم ية فصن وجود مدخخ واحد هو
األفضككككككخ إال أن معالجة حاالت الطوارح قد تحتا تواجد مداخخ عدة تسككككككمح بمرور عربات الطوارح للتوجه إلص موقع
الطوارح من عدة اتجاهات.
 مداخخ مبا ي المستودعات :يجـكككككككككك أن تكون جميع مداخخ المبا ي قابلة لمئالم بشككككخ محكع وأن تكون ال واف لها أ بمة حماية شكككب حماية
مفاتيح المسككككتودعات يج أن تحفب في مكان محدد المكاتـكككككككككك المدخخ الرئيسككككي ويج أن يميز كخ مفتاح لمعرفة
المستود ال م يستعمخ لفتحه ،يج أن تحفب جميع مفاتيح المستودعات في داخخ خزا ة أو مكان مغلق له عدة مفاتيح
موزعة مع عد من األشخاا المعروفين في المؤسسة.
المادة ( : )5تةميع ب اء المستودعات
 -1يج أن يتع تةكككميع الب اء حسككك طبيعة المواد التي سكككتخزن داخله مع األخ بعين االعتبار ضكككرورة تواجد مخار
الطوارح و يمكن أن يقسع الب اء إلص مساحات مختلفة و ل لتخزين المواد المتضادة بعيدة عن بعضها.
 -2يج أن يكون الب اء مغلقا ما أمكن وأن يكون المدخخ من ال وعية التي تسمح بإئالقه.
المواد المسككككتخدمة في ب اء المسككككتودعات يج أن تكون ئير قابلة لالحترام ،علص أن تكون دعائع الب اء من انسككككم ت
المسلح أو المعدن وفي حالة استخداع المعدن يفضخ أن يكون معزوال عن الحرارة بواسطة مواد عازلة.
أ -الجدران :
-1الجدران الخارجية يمكن أن تكون من األلواح المعد ية أما في حالة الحاجة إلص حماية أكثر فيجـككككك أن تكون الجدران
من مواد اكثر ةككالبة ،المواد العازلة المسككتخدمـكككككككككة في ب اء الجدران يج أن تكون ئير قابلة لالحترام مثخ الةككوف
الةخـرم أو األلياف الزجاجيـة.
-2الجدران الداخلية الما عة ال تقاخ ال يران يج أن تقاوع ال يران لمدة  60دقيقة ويج أن تعلو السككككككطح بمسككككككافة متر
واحد.
-3في حالة مرور األ ابي واألسال الكهربائية من خالخ الجدران الما عة لل يران يج أن تحاط بمواد عازلة.
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 أبوا الحريق :يج أن تكون مقاومة للحريق ب فس مقاومة الجدران وأن تكون اتية انئالم  ،كما يج أن تبقص م طقة األبوا خالية
من أم معوقات تم ع إئالقها في حالة الطوارح
 مخار الطوارح :يج تواجد عدد من مخار الطوارح عدا األبوا الرئيسككككية  ،وأث اء تةككككميع ه ك المخار يج أن تؤخ جميع ال قاط
بعين االعتبار وأن تكون ال قطة الرئيسكية هي عدع حةكر أم شكخا داخخ الب اء أث اء حالة الطوارح ،يج أن يتع بيان
مواقع هـككككككك ك المخار بشكخ واضح وأن تةمع بشكخ يحافب علص األمن وأن تؤمن الخرو السهخ أث اء الطوارح ،وأن
تكون سككهلة الفتح في البالع عن طريق وضككع إشككارات مضككاءة دالة علص المخار  ،وفي حالة وجود الدخان ،ويج أن
تكون ه ال إمكا يـة الخرو من اتجاهين مختلفين من أم مكان في حالة الطوارح.
د -األرضيات :
يج أن تكون ئير فا ك للسكككككوائخ  ،اعمة ولك ها ال تؤدم لال زالم ،خالية من الشكككككقوم لسكككككهولة الت بيف مةكككككممة
بطريقة تسككككككمح بالتحكع في حالة ا دالم المواد المخز ة وك ل للتحكع في المياك ال اتجة عن عمليات إطفاء الحريق كصن
تكون األرضية محاطة ب طام.
هـ -المجارم :
 -1يج أن تكون جميع المجارم مغلقة و ل للتحكع بحاالت تسكككككككر المواد وك ل للتحكع بالمياك ال اتجة عن عمليات
إطفاء الحريق .
 -2يح توفر مجارم خاةككة بمياك األمطار المتجمعة في السككاحات الخارجية والمتسككاقطة من األسككطح و يج أن تكون
خار ب اء المستودعات وفي حالة كو ها داخلية يج أن تكون من مواد ئير قابلة لالحترام .
 -2يج أن تكون متةلة بشكخ مباشر مع مجارم مياك األمطار
و -حفر تجميع مياك إطفاء الحريق :
في حالة حدوا حرائق المواد الكيميائية يج أن يتع تجميع المياك ال اتجة عن عمليات انطفاء وعدع السماح له ك المياك
بالسيالن دون تحكع بحيا تؤدم إلص تلوا البيئة المحيطة ويتع التحكع بواسطة تةميع حفر خاةة لتجميع ه ك المياك.
ز -األسطح :
-1يجـككككككككك أن تكون قادرة علص حماية المخزون من مياك األمطار وك ل يج أن تسككمح بخرو الحرارة والدخان أث اء
حاالت الحريق.
-2دعامات األسطح يج أن تكون من مواد ئير قابلة لالحترام
 -3يج أن تكون ه ال فتحات للتهوية نخرا الدخـكككككان والحرارة ويج أن تكون مساحة ه ك الفتحات ما يعادخ %5
من مسكككاحة أرضكككية المسكككتود  ،و يج أن تكون مفتوحة بشككككخ دائع وأن تكون قابلة للفتح يدويا أو أ ها تفتح آليا في
حالة الحريق  ،حيا يؤدم التخلا السريع من الحرارة والدخان إلص تحسين آلية معرفة مةدر الحريق وم ع تفاقمه.
ح -التهوية:
 -1يج أن تكون المسككككتودعات ات تهوية جيدة مع األخ بعين االعتبار طبيعة المواد المخز ة وان التهوية الميكا يكية
ال تغ ي عن التهوية الطبيعية وك ل تصمين بروف العمخ الم اسبة.
يمكـن الحةوخ علص تهوية جيدة بوجود فتحات للتهوية في سقف المستود وبوجود فتحات في أعلص وأسفخ الجدران.
ط -انضاءة واألدوات الكهربائية :
برا أل ن جميع عمليات التخزين وك ل اسكككتعماخ المسكككتودعات تتع أث اء ال هار فإن انضكككاءة الطبيعية تكون كافية وفي
حالة الحاجة إلص إضاءة أخرى يمكن وضع فتحات في السقف حاوية علص لوحات شفافة لزيادة انضاءة.
في حالة الحاجة إلص إضاءة ة اعية يج أن تتع جميع عمليات تمديد األسال في المستود من قبخ أشخاا مختةين
 ،يج عدع استعماخ أم وةالت كهربائية مؤقتة في المستودعات.
يج أن تكون جميع االمعدات الكهربائية بعيدة عن م طقة حركة اآلليات وك ل بعيدة عن تعرضكككككككها للمياك وأن تكون
مؤرضة ومتةلة بقواطع آلية.
م -التدفئة :
يج أن ال تحتوم المسككككتودعات علص تدفئة وفي حالة الحاجة إليها برا لطبيعة المادة فيج اسككككتخداع تدفئة آم ة مثخ
الماء الساخن أو الهواء الساخن علص أن يكون مةدر التدفئة خار المستود .
مشعـكككككككات الحرارة وأ ابي البخار الساخن يج أن تكون في م طقة تم ع التسخين المباشر للمواد  ،يج عدع استخداع
مدافئ الغاز والكاز في المستودعات.
م -الوقاية من الةواعق:
مستودعات المواد الخطرة القابلة لالشتعاخ يج أن تحتوم علص واقيات من الةواعق.
خ  -الوقاية من الحرائق :توفير كافة متطلبات الوقاية والحماية ال اتية بالمسككككتود لم ع شككككو الحرائق أو التقليخ من
آثارك في حاخ حدوثه ومن أهمها:
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 -1توفير أ بمة إ ار أوتوماتيكية من الحرائق ن ار األشكككككككخاا المتواجدين في حاخ حدوا حريق ليقوموا باتخا
انجراءات الم اسبة سواء في إطفاء الحريق أو إبالغ الدفا المد ي والجهات المع ية األخرى
 -2توفير أ بمة إطفاء يدوية أو أوتوماتيكية ت عمخ علص إطفاء الحريق في حاخ شكككككككوبه و ل حسككككككك طبيعة المواد
الكيماوية ومساحة المستود المخز ة فيه.
 -3توفير طفايات حريق يدوية من و البودرة الكيماوية الجافة.
 -4ال يجوز إجراء أية إةالحات أو عمليات لحاع أو إشعاخ يران أو التدخين داخخ أماكن التخزين او بالقر م ها.
 -5أية متطلبات أخرى ترى الجهات المع ية بصمور الوقاية من الحرائق ا ه ال بد من وجودها.
ع -مواةفات أخرى:
يجـك أن ال تحتوم المستودعات علص مكات  ،ئرف طعاع أو ئرف تغيير مالبس فـككي حالة وجود مثخ ه ك الغرف يج
أن تكون جدرا ها الفاةلة عن المستودعات مقاومة للحريق لمدة  60دقيقة.
المادة ( :)6التخزين خار المبا ي
ع دما يتع التخزين خار المبا ي فيج توفر سكككككطح لوقاية المواد المخز ة من تصثيرات الشكككككمس واألمطار وك ل يج
توفر حفر تجميع مياك إطفاء الحريق .
إن التخزين الخارجي ال يخلو من المشاكخ وم ها:
أ -التخزين الخارجي في قد يؤدم إلص تعريض المخزون إلص درجات حرارة مرتفعة مما قد يؤدم إلص تلف ه ا المخزون
 ،ل ل يج تخزين المواد في المستودعات الخارجية بعد دراسة مستفيضة لمواةفاتها.
 يج أن تكون أرضكككككككيات المسكككككككتودعات الخارجية ئير فا ك و ل م عا لتلوا التربة والمياك الجوفية ي ج عدعاستعماخ انسفلت لتصثرك بالحرارة وبعدد من الم يبات العضوية.
 حفر تجميع مياك مكافحة الحريق يج أن تكون مزودة بمجارم يتع التحكع بفتحها بواسطة ةمامات.د -يج مراقبة المواد المخز ة بشكخ مستمر للتصكد من عدع وجود تسر .
هـككككككككككككك -األوعية التي ال تتصثر بالبروف الجوية مثخ البراميخ يمكن أن تخزن بالعراء علص أن تؤخ بعين االعتبار المواد
الموجودة بداخلها ومدى تصثرها بالبروف الجوية علص أن يتع تصمين الحماية لم اطق التخزين.
و -البراميخ يج أن تخزن بشكككككخ رأسككككي وبمجموعات (سككككتفات) وفي حالة تخزين البراميخ بشكككككخ أفقي يج أن يتع
تصمي ها بوضع دعامات لم ع تدحرجها ،يج إبقاء مسافات بين الستفات لسهولة حركة رجاخ انطفاء.
ز -يفضخ تخزين المواد السريعة االشتعاخ ،اسطوا ات الغازات واسطوا ات ئاز الكلور في خار المبا ي
المادة ( : )7التخزين تحت مستوى سطح األرض
أ  -في حاخ كون م طقة الخزان األرضي معرضة لحركة مرور كثيفة عليها يج حماية الخزان من األعلص:
 -1طبقة سماكتها علص األقخ ( )90سع من الغطاء األرضي.
 -2طبقة سماكتها ( )46سع من الترا المضغوط  )15( +سع من انسم ت المسلح.
 -3طبقة سماكتها ( )46سع من الترا المضغوط  )20(+سع من انسم ت انسفلتي.
 إ ا كا ت الم طقة ئير معرضة لحركة سير عليها  ،تكون الطبقة الواقية فوم الت كات كالتالي: -1ئطاء علص األقخ ( )60سع من الترا .
 -2أو ( )30سع ترا  )10( +سع إسم ت مسلح.
 الخزان األرضككي يج أن يقاع علص أسككاس متين ومحاط بطبقة سككماكتها ( )15سككع علص األقخ من مادة حاملة وئيربسيطة مثخ الرمخ المدكو أو الترا أو الحةمة.
د -يج أن تزود م طقة الخزان بمةككدر مياك قري ليسككتعمخ في حاخ ا سكككابه إ ا كان معرضككا ال سكككا السككوائخ م ه ،
وفي حالة وجود الخزان تحت أرضية أحد المبا ي فيج أن تكون فتحتا التهوية والتعبئة موجودتان خار المب ص ح س
مواةفة (-:)NFPA
 -1فـي حاخ وقو الخزان تحت الب اية يج أن تكون أساسات الب اية و قاط
االرتكاز م وعة بحيا ضمن عدع وةوخ الثقخ إلص موقع الخزان.
 -2ع ـد تخزين سوائخ خطورتها درجة أولص يج أن ال تقخ المسافة بين أم جزء
من الخزان مع أقر حائط تسوية أو حفرك أو قبو عن ( )30سع وأن ال تقخ
المسافة مع أم جزء يمكن ب اءك أعلص الخزان عن ( )90سع.
 -3ع ـد تخزين سوائخ خطورتها من الدرجة الثا ية أو الثالثة يج أن ال تقخ
المسافة بين أم جزء من الخزان مع اقر حائط تسويه أو حفرك أو قبو
عن ( )30سع.
هـ -حماية الخزان وتمديداته من التآكخ والةدأ يج أن تتع بواحدة أو اكثر من الطرم التالية-:
 -1استعماخ الطالء الواقي أو الغطاء الم اس .
 -2حماية كاثودية.
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 -3استعماخ مواد مقاومة للةدأ.
و -يج عدع استعماخ المواد المكو ة لألحماض مثخ فايات المعادن أو الرماد حوخ الخزان.
ح -يجـ أن ت قخ السوائخ السريعة االشتعاخ بواسطة مضخة  ،ويج تركي التمديدات
والمضخات بحيا يعود السائخ للخزان في حاخ عدع ةالحية باع الضخ.
المادة( :))8إدارة المستودعات
 -1يج أن يتوفر للمسككككتود شككككخا مؤهخ ومدر لمشككككراف علص المسككككتود  ،ويج أن يكون ملما بالمسككككئوليات
والمهمات الملقاة علص عاتقه.
يج أن يعتمد باع التخزين أن المواد المخز ة أوال تسكككككككتعمخ أوال و ل للتقليخ من احتمالية تلف المواد ويج توفر
المعلومات التالية كتابة لجميع العاملين في المستود -:
أ -تعليمات تشغيخ أم من اآلليات داخخ المستود .
 تعليمات تخزين المواد داخخ المستود . ورقة معلومات السالمة ألم مادة كيميائية في المستود .د -تعليمات السالمة والةحة للتعامخ مع المواد الخطرة.
هـ -تعليمات الطوارح للمواد الكيميائية الخطرة.
 -2يج التصكد من أم عربة سكككككككتعمخ علص قخ مواد من المسكككككككتود وك ل يج التصكد من المواد التي سكككككككتخر من
المسككتود من احية ةككالحية العبوة ووجود الملةككقات الخاةككة باسككع المادة .ويج تزويد السككائق بالمعلومات الالزمة
عن المواد التي ي قلها وئير ل من المعلومات الم كورة أد اك-:
أ -اسع الشركة وع وا ها ورقع هاتفها.
 المادة التي ي قلها. مخاطر المادة وانجراءات االحتياطية التي يج إتباعها.د -انجراءات الواج إتباعها في حالة الحوادا أو ا سكا المادة.
هـ -يج توفر معدات إطفاء الحريق الالزمة وك ل معدات الوقاية الشخةية
ومعدات معالجة حاالت اال سكا .
 -3خطة التخزين :
أ -يج تر مسافة بين الجدران و ستفات التخزين وك ل بين ستفات التخزين فسها للسماح بالحركة لعماخ المستود
ومراق المستود ورجاخ انطفاء.
 يجـكككككك أن يتع ت بيع المخزون بطريقة تسمح بحركة الرافعـككككككات الشـككككككوكية إ ا كا ـككككككت مستعملة ،حيا أن الزواياوالممرات الضيفة قد تؤدم إلص تعرض المخزون للتلف من الرافعات.
 جميع الممرات الخا ةة بالم شاة وبالرافعات يج أن تكون مبي ة علص أر ضية الم ستود بوا سطة خطوط من الدهانوأن تبقص ه ك الممرات مفتوحة بشكخ دائع.
د  -يج أن ال يزيد ارتفا المواد المخز ة عن ثالثة أمتار إال في حالة وجود أرفف لحفب المـككواد عليهـككا ،ويج اال تباك
إلص وضكككعية العبوات ع د ترتيبها فوم بعضكككها بحيا تكون فتحة العبوة دائما إلص األعلص وأن تكون العبوات الكبيرة في
األسفخ والعبوات الةغيرة في األعلص.
هـكككك -يج أن يكون ه ال مخطط يبين طبيعة المادة المخز ة في كخ قسع في المستود وأن يكون موضحا علص المخطط
ما يلي :
رقع كخ قسع ،موقع وكميات كخ مادة خطرة مع خةائةها و موقع أجهزة مكافحة الحريق ومخار الطوارح .
 -4فةخ المواد عن بعضها:
إن الغرض الرئيسي لعملية الفةخ هو للتقليخ من احتمالية حدوا الحريق وك ل لم ع تفاعخ المواد مع بعضها.
المبدأ الرئيسكككي لعملية الفةكككخ هو عدع تخزين عبوات المواد الكيميائية التي ت تمي لمجموعات مختلفة حسككك تةككك يفها
في فس المكان.
ك ل فإن المواد سككككريعة االشككككتعاخ واسككككطوا ات الغازات يفضككككخ أن تخزن في الخار أما المواد القابلة لال فجار تيجة
الحريق مثخ عبوات اسكككككككطوا ات الغاز أو عبوات االيروسكككككككوالت يج أن تخزن في مكان م فةكككككككخ عن المواد القابلة
لالشتعاخ.
 -5الرافعات الشوكية :
جميع الرافعات ال شوكية الم ستخدمة يج أن تكون من ال وعية الما عة لحدوا ال شرر وأن يتع قيادتها من قبخ أ شخاا
مؤهلين وأن يتع ةيا تها بشكخ مستمر وأن ال تستخدع ل قخ األشخاا.
مواقع شحن بطاريات الرافعات الشوكية العاملة بالبطارية يج أن تكون بعيدة عن المستودعات وفي م طقة ات تهوية
جيدة  .التهوية الةككككككك اعية في ه ك الم طقة يج أن تكون في سكككككككقف الب اء للتخلا من ئاز الهيدروجين ال اتج عن
عملية شحن البطاريات.
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 -6معدات الوقاية الشخةية
يج تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخةية التالية-:
أ -واقية الرأس /خو ة واقية.
 واقية وجه. كمامات.د  -قفازات جلدية.
هـ -لباس واقي للجسع.
و -أح ية سالمة.
ح – جهاز ت فس.
يج االحتفاب بعدد من معدات الوقاية االحتياطية خار المستود للطوارح.
 -7اال سكا واال دالم
يج معالجة التسر حس التعليمات الموجودة في ورقة معلومات السالمة للمادة الكيميائية.
للتعامخ مع عمليات اال سكا واال دالم يج توفر المعدات التالية:
أ -معدات الوقاية الشخةية.
 أوعية فارئه. أورام تلةيق لتعريف العبوات.د -مواد ماةة رمخ ،شارة خش
يج االحتفاب به ك المواد في مكان بعيد في المستود  ،وأن يتع ت بيف ه ك المعدات بعد استعمالها.
 -8التخلا من الفضالت.
يج التخلا من جميع الفضالت بما فيها األوعية الفارئة بطريقة سليمة وةحيحة.
ويج عدع السماح ألم كمية من الوةوخ إلص شبكة المجارم أو مةادر المياك للتخلا من ه ك ال فايات.
يج الرجو إلص الجهات الةحية المختةة وك ل االستعا ة بورقة معلومات السالمة للمادة الكيميائية.
جميع األوعية يج ت بيفها ثع ثقبها قبخ التخلا م ها بطريقة سليمة.
المادة (: )9المحافبة علص المستود
المحافبة الجيدة علص المسككتود تقلخ من تلف المخزون وحاالت اال سكككا ويؤدم إلص السككالمة الجيدة .ويج أن تؤخ
ال قاط التالية في المحافبة علص المستود -:
أ -يج مراقبة المخزون بشكككخ مسككتمر للتصكد من عدع وجود حاالت تسككر أو تلف للعبوات ويج االعتماد علص مبدأ
المواد الداخلة أوال تخر أوال .
 المحافبة علص بافة األرضيات لم ع اال زالم. يج تواجد أوعية لل فايات وأن يتع التخلا من ال فايات بشكخ مستمر.د-األوعية الكرتو ية الفارئة يج إبعادها عن مستودعات المواد القابلة لالشتعاخ.
هـ -يج إبعاد جميع المواد عن مخار الطوارح وأماكن تواجد معدات انطفاء.
و -بعد إجراء أم عملية ةيا ة يج إخرا جميع المعدات إلص خار المستود .
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