
 تعليمة المخازن
 

يتم عمل توعية لجميع األفراد المسئولة عن المخازن بالمواقع 

المختلفة على أعمال وأساليب وقواعد التخزين لضمان تنفيذها 

دون وقوع أى حوادث أو إصابات أو ضياع للوقت أو الجهد ،  

- :ولضمان سالمة بيئة العمل يتم تنفيذ التعليمات اآلتية  

 



يجب تقسيم المخازن ذات المساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة وذلك  -

بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ الحريق منها 

وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون االنتشار إلى باقي 

 . المبنى

يجب أن تكون األبواب والفتحات الموجودة بالفواصل من األنواع   -

المقاومة للنيران ، ويجب أن تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تكون من 

األنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث حريق حتى ال تكون وسيلة سهلة 

 لنفاذ الحريق منها
يجب عمل احتياطات وقائية خاصة، لحاالت تخزين الغازات القابلة   -

لالشتعال والسوائل التي لها نقطة وميض منخفضة والمواد التي تنصهر 

وتتدفق كالسوائل بفعل الحرارة والمواد التي لها خاصية االحتراق 

 .الذاتي والمواد التي تتفاعل مع الماء أو تتشرب به
 



 توفير أنظمة أو معدات اإلطفاء المناسبة لنوع المواد المخزنة   -
 .يجب إستخدام أرفف مصنوعة من مواد غير قابلة لإلشتعال   -
يجب تخزين المهمات الثقيلة فى األرفف السفلى واألخف فى   -

 .األرفف العليا إلتاحة وسهولة التداول 
 .يجب اإلستعانة بوسائل النقل اآللية فى حالة األحمال الثقيلة   -
 .يجب أن تكون المخازن جيدة التهوية   -
 يجب أن تكون الممرات كافية وواسعة وتسمح لمرور العاملين   -
يراعى وضع الفتات توضيحية على األرفف لتحديد نوع   -

 .الصنف 
 



يجب تخزين اسطوانات األكسجين فى مكان منعزل عن باقى   -

 اإلسطوانات وفى وضع رأسى ومثبتة جيدا 
 .وجود األغطية الواقية لإلسطوانات   -

التأكد من فصل التيار الكهربى عن المخازن فى حالة عدم وجود 

أعمال تتم بداخله مع عدم فصل التيار الكهربى عن دوائر اإلنذار 

 .المبكر ضد الحريق وكشافات الطوارئ 
 .يجب نقل أو تداول المواد والسوائل المخزنة بالطرق اآلمنة   -
يجب مراعات متطلبات التخزين بحسب ما موصى به من قبل  -

 .MSDSالمصنع في إرشادات السالمة الخاصة بالمنتج 
 



  
 .نظافة المخازن وترتيبها جيداً ورفع المهمات من الممرات   -
 .وضع عالمات إرشادية بمكان وسائل اإلطفاء المتاحة بالمخازن   -
 .فصل المواد التي تتفاعل مع بضها عن بعض -
المرور الدورى على المخازن للتأكد من تنفيذ تعليمات السالمة   - 

 .واألمان
يجب إقامة حواجـز بارتفاع مناسب فى حالة التخزين الخارجى  -

يضمن عدم دخول أي من األغراب الذين قد يتسببون في إحداث 

 .الحرائق بالمواد المخزونة أو السرقة 
 



حالة التخزين الخارجى يجب عمل ترتيب لوضع الرصات فى   -

وتقسيم مناطق التخزين وتوفير المسافات الكافية لتسهيل عمليات 

المكافحة للحريق وإنقاذ الموجودات ، وإذا كانت منطقة التخـزين 

ذات مساحات كبيرة فيجب تقسيمها إلى أقسام يتخللها طرق ذات 

أتساع كافي لمرور سيارات ومعدات اإلطفاء حتى يتيسر اختيار 

 .الموقع المناسب لمباشرة عمليات مكافحة الحريق
 


