
ألف طن من المواد األولية والمواد  21التونسي ينفي فقدان كمية المجمع الكيمائي 

 األمونيتر بقابس معملالمصنعة من 

 
نظرا لما يتم تداوله من معلومات تنقصها الدقة وأحيانا خاطئة عن تخزين مادة األمونيتر في معمل قابس، 

 . للرأي العام فإننا نحرص على توضيح كافة تفاصيل هذا الموضوع إنارة
 

بعد ورود اشعار بنقص كمية من االمونيتر الزراعي بمعمل االمونيتر بقابس تم اعالم السلط المحلية إذ   

باشرت فرقة  .بالموضوع وتكفلت فرقة األبحاث العدلية بقابس بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة األوضاع

جوان  81بتاريخ  02-4-34في القضية العدلية عدد  اعمالها الوطني بقابسرس حاألبحاث العدلية لل

0202. 

 إلتمامير عدلية خمن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقابس على تسا بإذنوتحصلت 

وتحليلها  بالطقافضت الى اخذ عينات من مادة االمونيتر المتواجد بمخزني قابس و القضية،اإلجراءات في 

وزن االمونيتر الزراعي السائب مع االذن بعدم تشغيل  في الستخدامهاثم تسخير شاحنات ثقيلة للقيام 

الى غاية انهاء عمليات الوزن مع الحصول على  0202جويلية  24معمل االمونيتر بقابس بداية من 

بوجود نقص في مادة  وانتهت اعمال فرقة األبحاث العدلية الى القول .مجموعة كبرى من الكشوفات

 .طن تقريبا 8022يناهز  االمونيتر الزراعي

ان النتيجة التي انتهت اليها فرقة األبحاث العدلية فيما يتصل بوجود نقص في مادة االمونيتر الزراعي  غير

حال ان عملية الجرد للمخزون تتم وفق معايير علمية ومقاييس فنية  المعتمدة العلمية المعايير ستوفيال ي

هذا عالوة على ان  .وإداريةيتعهد بها اختصاصيون اثر طلب عروض ووفقا لكراسات شروط فنية و

ل خمن قبل خبراء القيس ونتيجة وزن االمونيتر السائب الموجودة داالفارق بين عملية الجرد للمخزون 

طن  وأسباب  122ال تتجاوز  ،سنة تاريخ انطالق نشاط المعمل 40ألول مرة منذ المعمل بواسطة وزانة 

 (أطنان 482تقدر الكمية ب ) التلف الحاصل اثر حدوث بعض الحرائق  هذا الفارق عديدة نذكر من أهمها 

 .داخل المعمل وعمليات التكييس  يةكذلك عمليات نقل المادة المعن

حاجيات السوق المحلية  ملبياوحيث يتوجه التذكير بان معمل االمونيتر واصل نشاطه بصفة طبيعية 

زن االمونيتر خنتيجة امتالء م 0202 افريل 88الفالحية خالل فترة الحجر الصحي ولم يتوقف اال بتاريخ 

  .بسبب الحجر الصحي استيرادها/  الزراعي ونفاذ مادة مقاومة التحجر والتي تعطل وصولها

لها  تأثيرال  (متحجرةحبيبات او مسحوق او كتل )لة التي تتجلى فيها مادة االمونيتر الزراعي اكما ان الح

وال يترتب عنها اضرار على المنتوج الفالحي سيما وانه لم  وعلى المردود الفالحي اطالقا على الجودة

 .البالديسجل أي تشكي من طرف الفالحين في كامل ارجاء 

مؤمن ومراقب من طرف  الداخلي،عالوة على إجراءات التامين  المعمل،كما ال يفوتنا التأكيد بان 

الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة  فرقةوال الديوانيةالمصالح 

 .والمتفجرات

بكل الوسائل ومصنفة كمنطقة عسكرية محجرة  ةكما ان معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمي

 .بوجود دورية عسكرية قارة للجيش الوطني داخل المنطقة العسكرية

كما نؤكد على ان التعامل مع هذه المواد يخضع الى إجراءات انتاج، تصرف وسالمة صارمة من قبل 

 .ت القانونيةالهياكل المختصة تضمن استحالة خروج مادة من المعمل اال في إطار اإلجراءا


