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 التحميل والشحن -4-1

تتكون الحمولة من عدد كبير من عبوات المبيد المرراد قلهارم مرن مكرمن آلر  اخرر داخر  قد 

وقبر  البردب بتحمير  وةريهة البلر  برملالبوات  برد مرن الك ر  . البهد أو من بهد آل  بهرد اخرر

المهصررلمت ومتمقررة الالبرروي وتررمة ا مرردوية المبيررد ومررد  ترر  ير عهياررم مررن ويرر  و ررود 

و مكرن تهخريا البلرمو المامرة . التخز ن عهيام خممة التي كمقت مخزقة مبذ فترري وو هرة

 :التي  جب أخذهم بالين ا عتبمة عبد فحا الالبوات قب  عمهية التحمي  وال حن بمم  هي

يرم  بوعرالام قبر  التحمير  أو خدلر   أن تكون المهصرلمت مو رودي عهر  الالبروات أو الل .1

عه  أن تكون واعحة  ومن السا  ةؤ تام أ برمب التحمير  والتبز ر   وأن تكرون به ترين 

عه  األق  آوداهم اله ة اإلقجهيز ة والثمقية اله ة الالربيرة وتر   سرا  التالممر  مالارم مرن 

 . قب  عممل الدول المصدةي والمستوةدي

أو غير محكمة اإلغدق أو عهيارم ا رمة الصردأ والت كر  ةفض تحمي  أي عبوات مثلوبة  .2

 .أو التسر ب

اةررتبدال أي عبرروي برردا عهياررم التهرر  أو اإلمررمبة باليررب خرردل التحميرر  أو التبز رر  أو  .3

 .ال حن السمبق

 سررمب بتحميرر  الالبرروات فلررل الترري عهياررم الالدمررمت التجمة ررة والمهصررلمت ال ررروة ة  .4

ر قمبهرة لهلررابي أو مرن الصرالب قررابع التالهيمرمت وةفض أي عبروي عهيارم مهصرلمت غير

 .الخممة بملمبيد والمو ودي عه  المهصلة

 جررب أن تكررون الالبررمةات التحذ ر ررة الخممررة بملمبيررد واعررحة عهرر  الالبرروات لحسررن  .5

 .وهدوب التالمم  مالام خدل التحمي  والتبز   وفلمً لسميتام

تحمير  المبيردات  مثر  ابتالمدهرم عرن أن تحتوي وةيهة البل  عه  أممكن خممة مجازي ل .6

ال رررما والرووبرررة  وأن  كرررون أةرررعهام هيمكررر  مالدقيرررة أو بدةرررتيكية أو خ ررربية غيرررر 



مكسوةي  وخملية من األدوات الحمدي مث  المسرممير  وغيرهرم وتر    تصرمع الالبروات 

 .خدل ال حن أو أ بمب التحمي  والتبز   ب ي عيب

العبواتصالحية وسائل النقل لشحن  -4-2  

قب  التحمي   تم فحا ادوات البل  المختهعة لدةاةة مدي مدئمتام لذلك   في عوب 

:البلمو التملية  

 . جب أن تكون وةيهة البل  ذات وجم داخهي ومبمةبة لكمية التحمي  -1

 جب عد  وعع المبيدات في قعا مكمن تحمي  المواد ال ذائية أو عه  الحيواقرمت أو   -2

 .دك أو ا ةتالممل الب ري أو الحيواقيأي مواد لدةتا

في وملة مرن تحمير  الب رمئع األخرر  مرع المبيردات  جرب أن تكرون المبيردات مالرزو   -3

 .تمممم

توعع الالبوات الثليهة في األةرع  وفوقارم الالبروات األخر  و قرمً وتر     تولرد عر ل  -4

اقسكمع المبيرد  وتوعرع كبير  الم  عه   لب أو    آتدف الالبوات األق  و قمً وبملتملي 

 .الالبوات األق  ةمية وخيوةي فوق عبوات المبيدات األكثر ةمية وخيوةي

فري وملرة و ررود مبيردات  مفررة وأخرر  ةررمئهة مالبر ي فرري عبروات متسررمو ة الرو ن  ررراد  -5

شحبام مالمً فتوعــع الالبوات الجمفــة فوق الالبروات الســرـمئهة عهر  أن توعرع ا خيرري 

 . وم هلة ب وكم  وت     بسكب المبيد خدل ال حن وفتحمتام آل  أعه 

وآذا كرمن ذلرك غيرر ممكرن ف قر  .  جب عد  تحمي  أي ةكرمع أو ويواقرمت مرع المبيردات -5

من ال روةي أن  كون هبمك تاو ة فالملة وعزل  يد بين الركمع والمبيردات   وا  رم 

المبيردات فري وةريهة  جب مراعمي ذلك تحمي  مواد مؤكسدي أو مواد قمبهرة لششرالمل مرع 

 البل 

 تدقيق قائمة المبيدات بعد التنزيل-4-3



 لرو    عبد ومول وةيهة البل  لحمولة المبيدات آل  المسرتود  أو المكرمن المخصرا لارم

عممل ماري مجاز ن بمأللبسة الواقية بتبز   الحمولة بادوب ودون خ روقة أو عبر  وتر  

بملك ر  وفحرا الالبرروات ووةريهة البلرر  و لررو  المو ر  المسرر ول . ت ررة أي عبروعت  

 :أ  مً وعهي  مراعمي البلمو التملية

فحا الالبوات آل  أن  تم تبز هام من وي  كميتام وقوعيتام لتكون متيمبلة مرع قمئمرة  -1

 . ك   ا ةتد 

بحرر  عرن أي عبرروي بارم تسرررع أو  لروع أو غيررر لفحرا الالبرروات التري تررم تبز هارم وا -2

مالملجة الوعع بسكبام فري عبروات  يجبملة اكت مف أي خه  فوفي و  محكمة اإلغدق

 . د دي عهيام مهصلمت مخصصة لهمبيد

ت كررد مررن عررد  و ررود ا ررمة أو ةرركب ألي الفحررا وةرريهة البلرر  واألغييررة الخمة يررة و -3

وآذا اكت رعت مثر  هرذع ار رمة  جرب آ التارم عرن األغييرة وعرن وةريهة البلر  و    مبيد

 .م  ذلكسمب بم مدةتام قب  آقج 

 .الالم  عه  اةتبدال أي مهصلمت غير واعحة أو ممزقة قب  التخز ن-4


